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J.

JÁCINT, HIÁCINT, EXÁCUíTUS: liyaeintlms

IKlbiC. -ISI. [der livacintb]. Mardoclievis fénlikiiala kira)i ni

liacban iacinctiuos zinScbeu (BécsiC. 67). V kezei völéesek, tel-

Tesek iacintossal f fflei (D6brC. 479). Yaejnktos kewuek (Göm.-

C. 301). Fülbe való, két örög' hiacintu-s k vagyon benue

(Radv:Csal. n.281. Kecsk:Ötv. 276. 319). Hiacinlus (Illy:

Préd. 157). Biátzint-kS (Gyöngy: Char. 85).

JÁGÉR : [veuator
;
jiiger]- Jáger-kés (Betbl: Élet. 280).

JAJ: 1) vae, lieu, bei C. proh dolor NéttiGl. 294. PPBl.

«eh, o web PPB. Jay jay: abu, ebeu, vae vae! MA. Jay az

embernec (vae liomini), ki miat a gonozbolat i (MünchC. 47).

Jai azoknak, kik eh fele blcesegfit nem valiak (DebrC. 210).

Oh yay, ki eer)' azt, mykoron ezeket be tellyeseyty wr ysten

(JordC. 172). Yay teneked (vae tibi) Porozaym, yay tene-

ked Bethsayda (387). Yay ez vylagbnak (vae mundo) az

meg tantorodtakkal (409). Jay ez meg tantoroytoo vylagh-

uak (ErdyC. 552b). Jay nekwnk igen bodogtalan byuw-

swknek (VirgC. 49). O jay ennekSm (TiliC. 26). Jay myt

myelz (CornC. 124). Jay o nagy viszszafordnitságnac (Helt t

Mes 270). Jay ha meg chak egyszer láthatnám az szép veres

karma^^in saruba koppogo nemes hölgyemet (Helt: Mes. 464).

J.iy iay, hona legyec ? (Helt : Krón. 821 Jay azoknac, kic sziu-

nyel keresztyenec (Bom: Ének. 81). 3) [clamur plorantisj rai-

seria, calamita-s Sí. [webgeschrei, jammer, elend]. Nag yaytb

kezde : alevat planctnm magimm (XémGl. 64). Ha le yl ee.s

yay, ha ÖVI keel eei- yay (ÉrdyC. 40b). Bj-nnec. iaya, auag"

ohajiasa (XagyszC. 347). De jajt az iiás mond az fösvények-

nek íRMK. n.l95). Ámos próféta pedig jajt, és nagy jajt kiált

azokra, kik drága ágyakban, gyenge pelhek-között alii.«zékony-

kodnak (Pázm : Préd. 842). Az sok keserues iaioknak kinoziei

(Bal:CsIsk. .389). De minem lészen ez a jai? (Illy; Préd. II.

325). Az illetlen öröm sok jajt fejedre számlál (Kisv: Adag. 520).

Jaj-lamentátiót rólad énekülnek (Thaly: VÉ. 1.202). Az egyenet-

lenség forralt olyan lúgot, melytSl végre soknak föle jajra

zúgott (Gyöngy . MV. 1 >. Hány millió-lélek vagyon ott-alatt a

földnek gyomrában kinban jajban (Fal: MA. 140). A pálcát nem

a végre vedd elA, hogy az ártatlanok jajjá ha,sson az égbe (Fal

:

NA. 215). Sirva fakad, jajjal közli, nagy cseppekkel könyve

hull (Fal : Vers. 880). Szóltam : Péter uram ! nagy nékem a

bajom, s majd ki sem mondhatom, mily fájdalmas jajom (Gvad

:

RP. 27).

[Szólások). Oh jay wezyk mely yghen éles tbor leezen az,

sebesythwen mynd testeetli mvnd lelkeeth (ÉrsC. 143). Jaj

hogy veszik ! mire jöttem ez földre ? (Pontian, i Jaj hogy ve.szek

(u. o.)

[Közmondások]. Hol a fú el esik, jaj ott a tagoknak (Matkó:

BCsák. 61).

.M. NVKLVTÍÍKT SZÓT.ÍK II.

Jajdul : ejulo, plango Sí. [aufschreieu, ein jammergeschrei

erheben]. Titkos óhajtással gyakorta jajdúla (Gyöngy :MV. 57).

Én a nem várt szégyenen busúluk, fáj is megvert testem, és

azon jajdúlok (Gyöngy: Char. 19. Gyöngy: KJ.' 48). A f-vezér

haragjában tépi szakállát és jajdul (Kónyi : HRom. 1 1 ).

meg-jajdül : cv Illetlennek találom azt-i.s, ha a mi unink

isieniinU kinnyán és halálán meg nem jajdúlunk (Pázm: Préd.

487).

Jajdulás : ejulatas Kr. (wehrufj. Twn esmeg zent Ferencz

nagi ke-serw iaydula.st (VirgC. 34. Pázm: Préd. 554. Ki'.).

Jajgat : ejulo, plango, exploro C. deploro MA. weinen, heulen

PPB. [Ijeweinen]. a) Enekletthwnk tynektek es nem tanczola-

tok, yaygafank es nem .syratok : lamentanmus et non plaiixi-

stis (JordC. 386). Az ördögök az eegben kezdenek iaigatiii

(DebrC. 218). Sivalkodnak, jajgatnak (MA: SB. 133. Zrinyi I.

76). OUy keservesen jajgatott, hogy a király 6tet figyelmezte

(Kónyi: ^^^í. 2). Szegénység jajgat hajlékában íSzD: MVii-. 379).

b) Yaygattyak as syrattyak vala hwtet: plangebaiit et lameu-

tabanlur eum (JordC. 613). Jaygattiac ezt ackoron, es sirnac

e Babillon vezedelmen (Mel: SzJán. 439). Úc a szent irast iai-

gattiac, midn belle az igazságot bizonyettiuc, azonnal elleu-

zic, es mint az bekac a deret, uehezlie (Mon: SzSegits. 281). A
várasokat, és tartományokat jajgatta, siratta bfinökért (Pázm :

Préd. 442). Orvosolhatatlan siránküz.á.«sal jajgatta fiát (551).

Siratják, jajgatják (Megy; 6Jaj. U.44). Sirassatok minket, jaj-

gassatok minket (Thaly : Adal. 1.292). Ki kezét, ki lábát, ki

társát jajgatta (Kónyi; HRom. 124).

Jajgatás : ejulatio, planctiLs, plangor C. ejnlatua Com : Jaii,

62. MA. das heuleu, mimas.siges weinen PPB. Fordolatok meg

en hoziam bílitben, sirasban, iaigatasban (DöbrC. 299). Jayga-

ta.sal ohaytia az my nyanalyassagyiikat es b\vneynket (VirgC.

112). Lészen isz.szonyu vérontás, jajgatással és bógéssel (Com:

.lan. 150). F8ehke hoszu jaigatással chak ohajtya társát (Zrinyi

:

ASyT. 232).

Jajgatkoz-ik : [ejulo ; wehklagenj. Azon szent Gergely,

bizouyétja, hogy azokból az hezak.sagokbol iaygatkozo és si-

ránkozó szavok hallattatot az embereknek (Lép : PTük. L27).

[Jajog]

Jajgás : [ejulatio ; wehgeschreij. (CsomaC. 64). Még kszikla

is indulna iaygásán (Csákt: AU. 7).

Jajos : miser, calamitosus Kr. [jamraervoUj. Jajos és ima-

dalmas állapatunk (MHeg : TOszl.^ 1:61). A jó mtmkasoknak

örvendetes sententia, a gonoszoknak jajjos sententia mondatik

(Szathm : Dom. 184). Siralmas és jajos gyfimSIcsei vaimak az

esetnek (Szathm: Cent. 4). Jajjos pohárt ivott (Czegl: Dág. Elöb

1
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17). .laijiw |«iia.'iW)kat Imlláil lOexl: MM. M). Abban iiatry

imUiiSKH vatyoii 8 jajon il.'i:;i Ne csak azt tarcs véteknek a

bor italban, inikrír eszed el melyen; lumeni azt U jajoanak

tiidgyail, mikor eriV vauy a Ixír italra iCzesl: ORonil. 21).

Mert e jajo« napok csaklianiar elmi'ilnak, a nyoniorasa(;ok

ezentúl (ezentflIJ elfolynak (Tlialy: Adal. l.C3i. A kárhozottak-

nak jajos sorsok nem ct'yéb, hanem a rosszul ve.«!teglett órák-

nak érdemes hiuitetése (Fal: NA. 139). A kire harajíos szemet

mutat, jajos aiuiak sorsa (156). Uttyában minilinütt jajos káro-

kat tett (Kónyi: HRom. 18).

JAKAB : Jacobus MA. Jákob l'P.

Jakabol. Jaeobolni [i'gy) valakit : impono alieui MA. |hin-

terxehen, Uiu.'íheii).

még-jakabol : <v> Meg-jakablani, niegtealni, lábvotésvel el-

ejteni: su|)|>lantare Medinát. 1',I3. Jakabnak neve nyomódást

é« csalókát mutat, uuni köszíiiii azt senki meg, kit meg-jaka-

bolhat (RMK. 1V.261). A Jákob talpfogAt avagy aliiáskálót

jegyez, mely névnek mei; is felele, mert az els .szülattséget

Eitautól ugyan végtére i.s némiVnémft szent ravaszsagval el-

vvé, megjakablá m&'<ler.'íéKeseíi a bátyját, a honnan vUtték a

magyarok Is a megjakablást (GKat : Válts. 1.8.Ö5. RMK. 1V.388).

Meg-jakab«lni valakit, aziiz nieg-tsalni, a Jákob vagy .lakobi

névrfll (Uod:Le.\. 1(12).

jAMBOR (h'imbor ÉrdyC. 205. haiiJior vala es jamborviX

eele ÉrdyC. 340. e\\hambor doctor GuaryC. 65 lamhiir (sze-

mélynév 1299). Jern.jom6«r Apoll. 7. ymbor? DebrC. 509): 1)

(homo bonus, vir probiw; braver mann, biedermann). Ez zen-

seges yambornnk (viri sancti) erdelmy myatt agyad lewlnem

te yrgalma.ssagodat (EInC. 41). Ha e/. nagy zeut jamlvjr eel-

lyen yghen fenlt (ÉrdyC. 10). Vala eegy zeizetes yambor (593).

Egy pap janibor . . . la, pap jámbor meg rettene (637b). Monda

neki az pap bmibor (VirgC 25). Az jiap iambortol az nii&ilt

eleiie hozatak (VirgC. 84). Esmértem egy ianibort (76). ZSrze-

tös iamborokal uriuik feleimebe elft<ogt uez5niiala (TihC. 20).

Neniiiieni zent ven iambor az ö megeorult tanitvaúat vigaz-

talyxiuila (NagyszC. 248). A mlso mando |«ip iambor, as az

zolg.'ilu :i (Jurliatli kezebiM kiuonzyaiuila, mert a i>ap iambor

nem ak:iryauala a miseth addiglan ülniond.'mi (381). A kánya

myiid az keet liadaki^zo iamb<irt (a békát s az egeret] fel r.i-

gadii, ees meg z;iggata (Festi: Fab. 11). Egy tsufolkodó, .szent

Uernárdnak eleilie niégyen, midSn lovon menne a szent jámbor

(Hall: lllliit. 11.314). A régi jámborok-féle: ^vctoris monctae

MA. '<£) prohiLs C. pius MA. gut, fromm PPB. Jámborul : probe;

nem j:uiilHir: iniprobiLs C 8incents : aufrichtig, rcin, unver-

fálwht ; tlszt;i, jámbor, ép Com: Vast. IKJ. Vala egy id5ben

nemynemew j:imbor ember (ÉrdyC. 338b). Byzon jámbor vala

atte atyaad (33'Jlii Kyt ez jámbor doetorok es eananokok Im'en

nijiid meg tevnek (MargL 123). Zur/e némely jámbor vytezt,

kyuek vala noue Karoly Í181). Te bezzeg iambor vagy, mert

nem vgy i-zelekedcl mint egyelww (Horn: Préd. 93b). Pajwt

jámbort tartsanak iSzékOkl. 11.84). .lámlMirnl vLseljék magokat

(MouOkui V'lll;i3i Mindenkor iáinbor es hiv szolgálaltyát

tapair/.talliik iThewr: Nyolvk. 26). Ha tudgyák, hogy jámbor

elet& vagy, liát illyen ukhIou Há|>olodnak felSIsd i.Szal : Vigaszt.

75). E mi HerugAnkbAI v.ilú jámbor Chimicius Márton, jól fel

adta vala az inget, a tridenliunii i'ontiliunua iC/.egl: Japli. 154.

155). Nincs k'lnyebb, mint egy valulian j;imlsjr embert meg-

játszani vagy csalni (Fal : UR. 487). tJlly jámbor, jé ne légy,

hogy gono.szra báturodjaiiak ellened a uen>-jók (uo.). Jámbor

Lajottt jámbortidan két lia a római imporiumbi'il kikergette (Fal

:

TÉ. ti7.-.i.

|IC<'>zniondások|. Mimlon ember ember, de nem minden em-

ber iambor (Ilelt: Mi's. 2iiö). Az kinek iambor az \Ta, szol-

gni;>is iánilxír aniuik ; Is>uun dux bonuni roddit comilem (l>ecsi

:

Adag. 63). Nehéz iámborúl hamar gazdagnlni : dives aut iniquus

est, aut iuiqui haeres (67). Az sok iíimbor .szaua isten szaua:

extra i>ublicam viam ne deflectas (82). Ak;ir kiis iambor addig

míg aluszik (198). Jámbor fogad fogadá-st. aghebállya meg(91j.

Jámbor fogad fogadást s agob a ki meg állya (OsegI : BOorg.

81).

Jámborit : probum fack), pium reddo MA. liromm und gut

machen PPB.

(Szólások). latrot jámborit (Kisv: Adag. 35).

I meg-jámborit : <v Kie az latrot ajándékért megjambo-

' rittyác jay azoknac : vae illüs, qni jastificant impium pro mnne-

ribus (MA: Bibi. II.7). Szép bánásmódjával niegjámlwritotta

(megengesztelte) (Nyr. X.470),

Jámborod-ik, jámborosz-ik : redeo ad frugem, probus

fio Kr. (sicli Ixissern). fwegény Iwlondok, elSb akarnak gazda-

. gOdni, s az ut.án iáuilmrodni (Deusi:Adag. 159).

I

meg-jámborodik : cw Meg-jámboroszik (Bom : FWd. 430).

I
K5nnyeb az czéluzai)ónak meggazdagodni, bog nem mint meg

j

iámborodni (Decsi : Adag. 256. Prág:Serk. 820. Kr.). A meg-

jámborodoft király kelé és nagy'darab fSIdet bejárt (Fal:TÉ.

708).

Jámborság: probitas C. pietas MA. frOmmigkeit, auirich-

tigkeit PPB. Az ygazaknak iamborsagokban varas eppewltetyk

(ÉrdyC. 521b). Wrwly atyadfian/ik iamborsagan (VirgC. 94).

Kerdezte.sek meg tewie az etetnek iamborsaga (127) Mit ház-

nál iámborsiigod, ha ni.ás nem liflszi ? (Decsi : Adag. 87).

(Közniondá.sok). Jó a jámborság, de azzal et-nem él az em-

ber : *proliit.'is laudatur et alget PPBI.

Jámborságos : [pius ; fromm). Bodogh elet nz yamborsa-

gos elet (ÉrsC. 19. ÉrdyC. 295b). Az istennec akarattyat kó-

uetni kel minden iamborsjigos, artatlansagos életben (Oáv

:

KKer. F6>.

Jámbortalan : probitatis expers Kr. (goftlos). Némely yain

bortalan zemelyfk kewzeth ez wylagban ygen kew«ensei;iw ''-^

bwseges az hazívksagh (ÉrsC. 408b). Az arany id5 jambortal:iu

cmberoktfil firas volt, kik, mint valami aranynJic el kipásiival

azt meg bícstelenitettéc volna íPriig : í^-rk. Elób. 63 1. .lánibor

Lajost jámbortalan két fia a római imperiumból kikergette

I
iFal : TÉ. 675).

I

Jámbortalanság : (improbitas; gottlosigkeit). Es ha nem

a^ga óneki felkeluen, azért ho^ & baraffn le^n, de matia

I felkel ^ iambortalansagaiert as a^é^ Sneki, valameneje« kclle-

nietosec (MiinchC. 135b). F('>lden mennSn valami iob, azt aggn

el a bynert; tudnaniint: a tiztessegöt az zegeíisegfin, a iani-

borsfigot a iambortalansjigon (Nai;yszC. 179. Mecy:6Jaj. VI.

46).

Jámborul : probits tio MA fmmm und rechtschaffen wer-

don PPB.

JANCSÁR tjunicsár Monlrók. 111.54): Tnri-icus miles in

l>editatu l'F. Tiircicus satelles; janitscbar, tiirkischer siildat zu

fuss PPB. Basli,i, niartalócz, jaucsár nagy sok jilve iTui. 37.

Holt : Krón. 87. Pethó: Krón. 261). Jancsárpuska iMonOkm

V.99) Jant.sjir kapcza (VectTrans 3). Jantsiir vagy selymes

végil futíi, jant.s.ir p-ityolat (11). Jancsár kés i K.idv : C.s:d II

3881 Kliz jantsár (Mik : TLev. 288).

Jaucsárság (Zrinyi 1120).

JAMK-ÜiR, JANKÓ : (lunica nuuiicata : kurzer rook,

jauker). Vásároltatott urunk i^ nga egy jankerre való virágos

b.'irsonyt (Kadv : C^ial. Ill43i. Aniui azzounak hattani eg fekul>'

jaiikol, fekete tafota (R&INy. 11.226).



JÁNtlS—JAK jAi{

JÁNOS (/.mx.* MündiC. IS. BiidU 1. sat. Jantsi Orczy:

K"ItH. 97. Jantfikn uo. Janka Thuraó : Lev. 1.75. Janhila

Istv : Volt. 5) : Joanncs MA.

|K()7,iiioiid:isokj, Mit Jaucsi uuin tamilt, uem tudja iizt János

(Pázni: Préd. 334. Kr.). Mint a Jmios fi'ijja, Jancsikö úgy ropja

(Ki.sv: Adap. 3).

fa-jankó: stolidu.s ineptiis Kr. |tölpel]. Kzl'a-jaiikó (Tlialy:

Ví:. Il.l-.TV

JANUÁBIüS (janovarius LevT. 1,39): f
jaimarin,sj (Müueli.-

C. 1. ConiC. S9>.

JAP-JAP: titivillitium, bipolo MA. PP. iiicl.tsimt/. PHH.

JÁR (iár, ambul.nt, olini dictiun est <7.vár, ut in Inim; iLsqne

diem quibiisdani ejus imperativus fjfre ostendit Otr: Oriílliing.

1.353): 1) eo, gradior M.\. m'hen PPB. Ozclinz iaruv voi;mue

(HB). Eegy jTastudn yar vala ydwezeytenkuek eloybeii (ÉrdyC.

127). Mezeytoleii lábakkal jaru;m Romából (DomC. 121. Amaz
fráter, ki amot iar íVirsC. 73:. De budos;i.sra, idfigen t?ldre

iámia mindenkoron v.ágyódic (Ci.s. L4I Meg kiuaiinya az va-

tsoraboz iarandoktni, hogy 5 magokat meg proballyac (EsztT:

IgAuy. 90). S) anibiilo, gradior. incedo C. (iil'ter gehen] spa-

aáeren gebén PPB. Valahová gyakran járok : freqneuto ; utánna

járok : assecíor ; ki utáii nem járnak : incomitahis ; fülötte já-

rok : snpergradior : úton járok : itineror ; négy lábon járok

:

quadripedo ; lóval járok : equito ; idegen helyen járok : pere-

grinor ; számkivetésben jáiok : exulo C. Valahol yarz (vadis),

mongyad énnekem, ha valamyt lataiidaz (EhrC. 45). Mend az

vtat ewrewmuel yara az fráter Bernald (19). Vala holot zent

Kerencz yaruala, az keresi elewte megyenuala (92). Mykeppen

vakok azokot, kyk vártának byzonsagban, kemenen kewettek

(115V Zarraz lábbal a tengérnec fenekét iaru.'ni által ménénec

(BécsiC. 18). A léléc, mél zomorosagban vagon a gonossaguac

nagsag.in, lehorgadna iar (BécsiC. 100). Kel tl'el es yar' : surge

et anibula i.IordC. 3781. Jarya vala Jesus niynd az v.-uosokat:

circuibat civitates (381). Az poganoknak hw vtokon ne yarya-

tok : in viam geotium ne abieritis (382). Ywee hozyayok Jesus

yanvau az tengheren : venit ad eos ambuláns super mars (399j.

Mykorou Pálnak e-s hw tarssaynak vtannok yarna : suteecnta

(769). Yamak ftvtosnak teetowa, ha hol meg talalhatnaak (ÉrdyC.

512). Yaryatok addeeg mygh vylagtok vagyon (534b) A tSm-

lóczSket iaria vala (DebrC. 59). Mikoron az varosba hazanked

iarna koldiiluan, \7tetik vala egi wrdwngws ember (VirtiC. 72).

Kernwleuk kegetlenek yarnak : in circnitu impii aiiibul.ant

(KulcsC. 19). En yaraam mj-ndeu nehes.»egnek wtliat (ÉrsC.

294). Elgy gyermek ky az oskolába iar wala, el lopa eczer az

társa tablayat kji-e abeczet szoktak irny (Pest: Fab. 67b).

Gyakort iárta házát (V^alk: And. 12). A te ha-sadon iary : .super

pectiistuiim gradieris iHelt: Bibi. LBi. Esau a mezíre vadaszni

iára iSzék:Krón. 13,i. Imezec peilig ala fel ianiac vala (45).

Kicziny leiiendékek iárnak lOrvK. 69). Az tisztessége.s aszszo-

nyokn.ac megengedtetett volt, hogy egy utánna jái'ó szolgálót

tarthatna (MA: SB. 221). Azt fogadta-vala pedig, 1^ lé.szen addig

ház örzíjök, míg Jerúsálembe járnak (Pázm: Préd. 198). Az

t5b planétáknak az te az fid alat janiak (KDebr. 1619. D)

Az országot járó játékos (Com : Jan. 210). Ritkán járod a tem-

plomokat (Fal ; NA. 1451. 3) [versor, sequor ; sich beschiiftigen,

ách befasisen, nacligehen]. Istemiek tórueúeben nem akartának

iarniok (AporC. 34). Egj- ember, kj-nek Symon vala newe, ky

annak elette erdeghseghbe yar vala (exercuerat artem magi-

cára), sok népeket Samai-iaban el hytethwen (JordC. 733). Go-

-z kiuáns.igokban iárnak : in eupiditate pollutionis incedunt

Sylv: l'jT. II.125i. Czac az parazti életbe iaroc (Born: Préd.

Sri). Az tftstet k5uetuen tiztatalansagba iamae (Mon:Apol. 2).

.Az én rendele-simben iárandotoc (Kár: Bibi. 1.114). Ha jái'u:ic

az én törvényemben (MA : Bibi. I.tiS). Mikor járnáuc bujalko-

dá.sokban, gonosz kívánságokban, részegségekben (MA:!5ciilt.

936). Jároc te kedvedben uram (MA: Bibi. V.IO). Az idegen-

nek beszéde vtan ne iarioii (Fél : Tan. 3). Szfikség, ho^ az ania-

szentegiház méltósága az iras után iarion (5). 4) (ago, se ge-

rere; handelii, sicli benehinen]. Vg iaryatoc ment vilagos,sag-

iiac fyai (VitkC. 2). Pilátus romai t5r\ven zerentli iaar v;Ua

lAViiiklC 188). Kiket Uuiit vala, bogi i:irnanak egiigsegel

(VirgC. 101). Vyzon ellen yanvan, yay myndennek (ÉrdyC.

77bt. Kyk romay tSrweennek ellene yarnanak (547b). Az

Lsteny tyztoletes es fl'ywy zent feelelemnek ellene nem yar-

nak (559). Istennek ellene yarnak (620). Ha bewlczekel lak-

tlial wolna eleuvvnk ygi uem yarnal (ÉrsC. 476). Mert az

bewiczeknek hyt wolna, azért eben bolondul yart (Ér.sC. 493).

Az keresztyéni kegye-sségben kép niutat;issal jai-o embereket

fenyegeti i.Zvon:Post 11.213). 5) fnitor, conor; auf etwa.s au.s-

gelieo, sich bestrebon). Azon iarsz, hogy rágalmazhass engemet

(Tel : Fel. 23). Azonis jarunc, hogy reszesec leliessünc Christu-

smiknac erdemeben (Mon: Ápol. 255). Azon jártok, hogy alá-

mennyetek Egyptusba (Illy : Préd. 11.529). 6) [agitm- mecura
;

es ergelit niir]. Nagy chodalattal meg bezeellee ewnekyk, mynt

yarth vona (ÉrdyC. 633b). Vala hovva megy, meg twdod be-

zeelleny, myiit yartal (674). Igi iarnek, ha engednek (CsomaC.

21). Halgas. mórt gonoszul iár.sz (Kár: Bibi. 1.396). ütnak eredé,

demintjára? (Misk;VKert. 1). Nyeite.sen járni (Ver: Vorb.

Szót. 31). Kfllmben nem iártmic az emberi nemzetséggel mint

régen Moyses az Izrael fiaival az pusztában (Zvon: Post. I.

549). Te .sem jársz kfllómben [neked is bajod lehet] (Czegl

:

Japh. 69) Mint jár a törvény szegh ? (129). Rákóczi mint járt,

megtapasztaltam (Thaly:Adal. I.3S). 7) [debeor, persolvor; zu-

kommen, ausgezahlt werden]. Az levitáknac az áldozatokból

bizonyos részee járt (M.\: Bibi. 1.126). Az e-sztendonként járó

30 ezer aranynak a fényes portára való beszolgáltatását is belé

c.=omózák (Monlrók. VIII31). Járt némelly réformáta ekklésiák

.számokra régen a fejedelmektl v.alami kevés fizetés. Ezt felkez-

dette függeszteni a kints tartó Apor István (Bod : Pol. 141). 8) fve-

neo; verkauft werden]. Az bor megh kblyweljart akor(LevT. I.

266). Zab sincsen immár; negyven [lénzen jái-, s nincs min

vennem (11.33). A bfin-váltság sem pénzen jár nálunk (Pázm

:

LuthV. 30).

[Szólások]. Vmi jár. A beszéd ha tisztán és ékesen jár

inkáb' vigyáznak tzifi'rájára, hogysem bels derék erejére (Fal:

UE. 419). Az elmúlt napokban, úgy most is derecskék is

járnak (Monlrók. V1I1.24). Sok es jára, ím most derit volna

neki (RákGy : Lev. 248). Hol egy s hol más részét kezdte járni

a lábomuak a gyenge formába való fájdalom (Monlrók.

XV.311). Hogy lathatuaa az zent azzont, by[rl] ollyan nagy

yo h y r yarna (ÉrdyC. 643). Nem értekezünk arrúi, mi okok

viselik, tsab az vagyon elttünk: ugy jái- hire (Fal: BE. 611).

A keze a füle s a vak-szeme körül jár : manus errat circum

anras et tempóra PPBl. 01lya.s mester-emberek, kiknek kevés

mnk áj ok jár: meüster, die nicht viel zu arbeiten habén

(KirBesz. 24). Sziveként jár a nyelve (Fal : NE. 90). Nem

igen szaporán járt nyelve, de ártalmas ftdiánkja volt beszédének

(Fal: NA. 125). Egy ezevst pénzt, kytezen vala tyzjaro pénzt

(OrnC. 75). Két úton szívünk ne járjon: két-felé ne sán-

tállyunk (Pázm : Préd. 783). Soha eg niomon eg formába s z a u a

uem iar (Mel : Szján. 310). Vmibc jár. Pohár barom, kik egy

másban járnak, wiak (RMNy. 11.67). Vmtben jár. Mikor

becsületben járó dolgot cselekszik (Czegl : MM. 100). B -

r ö m b e n jár : est de *re mea PPBl. Maga dolgában járni:

in verrichtung seiner gesehafte sein Adámi : Spr, 195. Mykorou

thy közöttetek haborkodas leend, nem de ember zamaba
iartokee es testh zerent vattokee ? (ÉrsC. 222). Tíz e s z t e n-

dben járni: agere annum decimiim PPBl. Czac Sttödic

esztendbe iár vala (Helt : Krón. 95). Hány esztends ? 17-b6n

jár (Bothl : Élet. 1L9). A leáuy 15 esztendben jára (Kónji

:

1*
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VM. 4). Nagyban iar dolgom, f e i e m ioüzagom v e x 7. t e b e

(Bora : Préd 410). Az hitfinkbeujár, ho(,7 az isten törvé-

nyét, az ecolesia mei; nem crótlenítlieti (Pázm : LutiiV. 196j.

Az jószágban jaro pör : cansa, fattum juris poRsessionarii

tangens íVer : Verb. 333) Kitsoda olly atya-li. .1 ki el ne felet-

kezzpk a vérrl, mikor jószágkin jár a dolog ? (Pázni : Préd.

212). Járuc te kedvedben, uram (MA: Bibi. V.IO^ Lam

mondám, hogy kimsegben iártok (Lép^lTük. 1.141). Ez

poniglen nem keueesben jar, da vgian sommat tezeii, az

kynel tartozunk (lülNy. 11.126 i. Nem kicsin ben járó dolog

(Thnrzó : Lev. 1.228). KSwethaseegben yar (ÉrdyC. 558). A

p;Í8ztorok a szerént jártak kfiuetségekben, mint elüitöl-

fog\a Hzoktak járiii a kik által isten 6ket kfildStte íPázm;

LntbV. 295). Lelkemben járó dolog : *religioni milii est

PPBI. Nem bírnkben, hanem lelknkben jíir, hogy az igíizság-

mellett ki-támadgyiink (Pázm : Kai. 1.1). A tisztre-.«zaggatás

nagyra a tilalmasra viszi az urakat, hol életekbe, hol lelkekbe

jár (Fal : NA. 24Hi. Tapogatva, es csak léptében iár ezarant

Calvimis (Lép: Fiuk. 1.35). fSokba es nagyban i;ir dolgom

(Born : Préd. 410). Járnotok nktelen es uyaualyas ruhában
(VirgC. 149). Lata hog az sororok kezzvl némelyek ciliciumba

jamak (MargL 2). Reggel font gyapjúbanii, delest selyembenn

járnak (Fal : TÉ. 779). Izmiért Jár. Ha en fogszagban esnem

es a ky en ertem járna, hat a ne jaryon a varas koltszegen

hanem az euyimen (KMNy. 11.208). Jaryon érette, zereze ky

az keth zegen emberth (1X1.34). Vmin jár. Maga akaratján
járni : ingeuio suo nvere PPBI. Zabád akarattyaii yarhatot

(ÉrdyC. 640). Akarattyán nem jár: mert az (S akarattya az, a

mit te akarsz (P:km : Préd. .SÍ). A fazakas ak;iratján kell járni

a fazéknak (Mik : TOrL. 16). Maga eszén járni (Pázm: KT.

26). E«zeden járy (3'26). Rszedeu járj bátya ! (Matkó : BCsák.

217. 409). Oktalan vétek az akaratos és tsak maga eszén járó

fejewég (Fal: UE. 4.51). Az Lstenfélílk jó e.szeken járnak (Fal:

SzE. 526). Hajón egész Gáváig jiirnak az nagy árvíz miatt

(RákGy : Lev. 9). A te hasadon iary : super pectiis tuum

gradieris (Helt : Bibi. I.B). Az uraknak dolgok s lelki allapot-

tyok síkos jégen jár, tb kisztú kisértet seregli eket, hogy-

sem azokat, kik alabonyabb renden vannak (Fal : NE. 69). Az

csudák dolgában, k 6 z é p u 1 u kel járnunk, hogy két szél-

hámos tévelygéstfll magunkat meg-óltalmazliaissúk 1 Pázm: Kai.

641). Lábhegyen jár: summis pedibas iiicedit, saspenso

gradu it PPB. Egy holnapra az r á k 1 á b o n járó postakodás-

sal elérkeznének rr;irtT.XV.197). Zarnyon yar (ÉrdyC. 570).

Jó Kinis'i » z o u á n iárnak vala (Görcs : Máty. 72). IXilgayban

tauachan yaar vala 1 ÉrdyC. 582). Maga t e c z é s é n jánii

(Zvon : Post IL327). A magok tetszéseken jártak (Hall : HHi.st

IU.2). Vhre, vmin jár. .Szüntelen reám járván n(i milasson

engemet (MA : .Scull. h2iji. Ila szives meghitt jó-akaróink jár-

nak b 1 s ii I e I U n k r e, életünkre, véres pallosokat for-

gatván nyakiuik kOríil, kiklwu bizlialunkV (Fal : NU. 278). Éle-

lére iártál iHelt: Krón. 110). Se életére, se IjfltsUletére ne járj

felebarátodnak (Fal : BE. 583). FélUnk az..klúl, kik fejünkre,
életiinkri' jániak (Fal:.SzE 563). Zent Beniald doctor yaiwan

Im-zonketh eztendSre (ÉrdyC. 501b). Egy tizen három

eszlendre járó gyermeknek dedikállya (Tel : Evang. 11.18).

Twdaa hogy h a 1 a I a r a yanianak ( KrdyC. 526b). Halálára

járnac vala: i|iiaer»lianl e(nn iuterticere (Helt:Lrr. 1.1). Ha
ma gonoszt szfilt fejedre a tatiim, tsak ép elmével légy, úti

okos serénységgel emberkedgyél, meg Iád, utób mint jár ked-

vedre (Fal: NA. 225). Portára járni: eunliuia vei lóca

exctur.'fionis hostium fie<|ueutare (Otr : OrigHung. 11 325). R e ii-

dire járja az luoszonyság az áros boltokat, eggyiktfil sely-

iieket és azukbul szi^tt matériákat, a másiktul keneteket,

ttistuket, kondiWi vizeket válogat (Fal: NA. 143). Végére
jimi vminek: uluiis auskmidschalleu Adámi:Spr. 195. \inil

}ár. Járják iiiost is az békosséget (Tlialy : VÉ L27). A
hékea<'>get járják; gondolom, hogy itt u reá ropják 1 Mik : IXiev.

422i. Csatái jár (RákGy : l>ev. 337). Farsangot iartam

(VirgC. 5. Nád: Lev. 57). A német országi hertzegec frigyet

kezdénec i;u-ni kSzettec (Helt : Krón. (iObi. Határt járok:

metor.C. Határokat járni: diegranzen besichtigeu Adámi : Spr.

195. (DebrC. 507). Három ezer tatár járja az istrását

(Zrínyi : ASyr. 168). Országokat járni : die lander sehen,

besucheii Adámi : Spr. 195. Egy királyn;ik egy kedve« fiánál

tSbb sem lévén, az országok járni kívánkozott, ismeretséget

akíu-vj'm vetni az emberekkel iHalhHHist. 11.234). Felyebb

hágott íiczkó már két garádicscsal, az oskolát járja több

nagy kamaszokkal (Orczy : KíiItH. 56). Mies processiot
iarunk e-s kozSiikbe eg6 zeuendftkót uisselónk (TiliC. 182). Eh

napon iariok a prosoncziót (DebrC. 173 1. Tábort járok

:

cji.«tra metor C. (CsoniaC. 35. Helt : Krón. 89). A leuitáe az

sátor kSnlI Lárianac tábort : per gyxum t;ibernacnli metabimtur

(Kjir:Bibl. 1.118). Nossza hajdii, firge varjii, járjunk euy .szép

táncot (Thaly:Adal. IL95), .Járjál, ha tudsz te is kurucz

holmi l.is.su minétekot ! (11.395). La.ssu tánczot járni : adelich

ungari.«ch tíinzen ; lejtt járni : artig tauzen (Adámi : Spr. 195).

Más Lántzot járt (Kónyi: HRom. 36), Toborzót iárna(Helt:

Krón. 195). V i z z a t jiirnak ebben is az emberek (MNjiI

:

Zsolt 76). Kik .sok zarandocsagot iamac, ritk,an zentíil-

tebiec meg (DebrC. 242). Szaráiidokságot jár (MA : .Scult. 1018).

Mely holnapokban az sz&z leanyoc elnec. es sv.arandekot ianiac

(Pécsi : SzzK. 182). Vmivel jár. Az keresztyéni b5itis aiiual

iar, hogy emlier napiában egyszer egyék (Bal : Csisk. 357). Az

katona lov.ára fordulván, által ment az Dunán és békével
járt (Gér : KárCs. 1V.396). A nem akarómra mutató vál:isz

szinte ugy maga tsinnyával jár, mint a reá ajáidás 1 Fal

:

UE. 402), Felemelt fí5 vei jár: *erectus vagaturPPl. Ha-

szonnal jár ez a dolog : diase sache bringet ebien nutzen

Adámi : Spr. 195. Ez a me«teri fogás nagy haszonnal jár

(Fal : UE. 439). Hitellel jár most-Ls ama k'izmondás : Keve-

sen vannak fogyatkozás nélkül (376). A hol nyereséggé :

akarna járni a kisértS, megesik ott, és .szégyen-vallással távo-

zik-el a kere.sztyén ember melll (H.ill : HHi.«t. I1244X Pénzel
jár a búlcsií Vittebergában (P.ázm : LuthV. 1 ). Sok p e p e t s-

léssel járó : actnosa eomoedia PPBI. A keserii beszéd s é r t 5

heggyel jár (Fal : UE. 403). Szerentsével jártál, ha

beszéd kílzt tsjik jí>vend51ve-is eliM találhattad más embereknek

s-zándékokat (377). Laktam gombkütönél, de hogy oda estem,

sinórt kellett vernem, a melly luvgy zörgéssel jár (Öív-

Mest. 43. 44. vsz.). Vmi által jár. Ez az résznec másodic pro-

báya az diuLsio állal iiír (Helt: Ariim. D4j. Vmi dini jár.

Ellene ne yju-you es el ne vezesse (ÉrdyC. 540b). Kyk roinay

tSnveemiek ellene yarnimak (547b). Isfeniiek ellene yarnak

(620). Ellenetec jároc haragomban: ince<lam adversus vos in

furore (MA: Bibi. L115). Törvénnyel kell ellene járai: in cau-

sam .ittrahere poterit (Ver: Verb. 130). Vmi ' m'llM jár. Az

zent epLstola az ewangelionmial lelky értölem es tann-sag le-

rent egjinas mellett yanian (ÉrdyC. 68). Fordításomban nélui

Isiik mellette találtam járni a spimyol authoriiak (Fal : UE.

361). I'mi után jár. KereskiSdeas w1an yaara (ÉrdyC 571bl

En vtaniiam hazugságnál, es gyolko-ssagnal iartix; (Bora; Préd

74). SziUiség hog az aniaszentegihaz méltósága az iras vtan

iaríon (Fél : Tan. 5). Az idegennek beszéde vtan ue iarion (3).

Nagyol kezde tulajdoitani elméjének, é« addig jára <>«<ze, kedve

után, hogy (SzD: MVir. 129). Firjfi után járni, kötni

magát valakire: petére concubitus l'PBl. I'AoiTyci'i .)ár, Aget
biM járt (IMt:Mes. 399). Thwrsathes ees eebewl yaraa.
zriiyw hakillHl inegli hala (ÉrsC. "ilobi. EbiM járál (M:itkií:

U&ák. K'vi). Kebecfji általlott tevén iilni, látván, hogy g y a.

I o g jfii I az ura IsiUtc ( Pázm ; Préd 53). J ó 1 jár I vezetéknév

XVI. sz.) (Nyr, IX.365i. Jól járáuak, a kik meglmláiiak (Tlialy

Adal. 72). Mezi t lab yart (VirgC. 50). Meszit láb jániak

(Alv: Potit. 1.-8U). fjmek •< regula viilgarisnac az protu't'ia sziuu.

ollyau módon iár, az iuuersinn, mint az reguU detri pro.
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báis (Helt : Aritiii. Hö). Nyurtesen janii: triumpiiaie (Ver;

Verb. Szót. 31). Valaki a hitet mo<;-tartya, iiyeitftsen jár min-

deufitt (Hall:HHi.«t. 11.219). Vhol jár. Mennél foUyeb jár a

i;ategoria, a 8z.''u'az valósiig, annál nehezebb az el.sA fel.sil fokra

fiérkezni (Fal: UE. 470). Isayas protfeta k Szélben yitír az

zent ewangeliomho/. (ÉrdyC. .'inb). A megelegithotetleu fal-

doklás kSzel jár az sárhoz (MA; Bibi. III. 175). KSzelb iár l
vesével ahoz (a célhoz Zvon: Post L175).

[Közmondások] Az larkasnac szokasji, hogy reitekljeii iár

(Mon:AiK)l. 418). Az ki igaz;iii iár nem botlik; nemo quen-

qnam prohibet \na publica (Decsi:Adag. 211). Farkast emle-

getnek, kert niegett jár ; farkast emlegetnek, a kert alatt jár :

*lupus in *fabula PPBl. Ki bogár iilán jár, gyakran követi

kár (lüsv; Adag. 337). A boros butsu pénzzel jár (Fal:NU.

308). Az líjság gyaiiiival jár (Fal ; UE. 443). A hol .sok jár, ott

ritka a kár (498). A hitván malac makk alá jár (Fal ; Jegyz.

918). A jó hír szárnyon jár, ide-is érkezett, Ferencz egri p6s-

p6k prímásnak tétetett (Orczy: Nimí A2b). A diitsö.ség meredek

utón jár (SzD: MVir. 90). Ész'el indúlly, okkal járj (SzD: MVir.

131. Fal:UE. 380).

alá-jár : (siibmittor, delabor ; sich senkenj. Az kerec me-

neuel eI51 ala iar, aimeual iar fel rtol (GuaryC. 28).

által-jár : permeo C. pervado, perambulo MA. durehgeheu,

dnrchwandern PPB. [durchdringen, hiniihergelien]. K>-t halwau

Maria 5 zí^éth által yara keserfisegnek tSre (PeerC. 121). Kj-nek

ew zenthseges lelket banatlinak thewre althal yaraa (WinklC.

41). Veteek ewtet gathnak egy sáros wvzen, hogy myudenek

atal yamanak ew rayttii (ÉrdyC. 289b). Atila le vonata az

varasnak kSritéseit, es neueze ászt Strászburgnac, az, az, által

iaro vtas városnac (Helt: Krón. 16). Az keresztyéni hitnec

által kel iami az egasz világot (Mon: Ápol. 418). Az hegyeken

által iáró vtakat be vágtáé volna : montium itinera conclusissent

iKár: Bibi. 1.490). El tSric, az hozza tamazkodonac kezet által

iaria (Zvon; Osiand. 56). Által iaro gerenda Piidhoz való) (Kol.-

Tört. 401). Vannak a kik szép eszek élével még a sziveknek

gy6kerét-is által járják, és mint a szemes rárók szándékink

fenekére látnak (Fal: UE. 377).

általjárhatatlan : impermeabiUs MA. [undurchdringlichj.

általjárható : pervius C permeabilis MA. durchgiingig

PPB. (durch was man gehen kann]. A háznak falai által-járha-

tókká lettének (Mad:£vang. 328).

be-jár: lustro C. perambulo MA. eingehen, durchgehen PPB.

[durchwandem]. Kylemh kylemb oizagokat be yarwan, myud
deaky, geregh, sydoy twdomanban keresghet vala bewlcche-

.seeg5t (ÉrdyC. 560b. CsomaC. 8). A megjámburodott király

kelé, es nagy darab földet bejárt (Fal : TÉ. 708).

bejáró : 1) intrans, familiáris, domesticus Kr. [wer freien

zngang hat, vertrautj. Sokan bejárók a hertzegi személyeknél

(Fal : UE. 465^. Aman Eszter királyné szivében még nem volt

eisfl, mert Amamiál bejaróbb volt Mardochens (Fal: NA. 246).

8) cubicularius ^LA:SB. 364. Com;Jaa 140. (kamnierherr,

kammerdiener]. Hop, me,ster avagy bejáróé feje ; aulae magis-

ter vei architriclinns 139. Fi") bejáró: f kamarás iir: archica-

merarius, janitorum regalium magister PPBl. *Fejedelem be-

járói : nobiles cubicularii PP. Székely L. uram bejáró, Jent'i M.

posta mester íMonli-ók. VII1332). Két bejáró és egy inas (RákF:

Lev. n.192). Bejáró inas (Kern; Élet. 59). 3) [introitus; eingaug].

Be iáró kapu (Helt: Canc. 133). A maga megalázás primus

religionis introitus : el.só bejáró útja az isteni szolgálatnak (Fal

;

NA. 179).

égybe-jár : 1) (couvenio; zusammenpassen, in einander

passen]. Ketts egybe járó aytó tábla (Kár; Bibi. IL148). Egy-

bejáró üveg poharak (BethI: Élet. 523). 2) [perambulo, lustro;

be.sHchen, bereisen]. A piisiiiik egybe-járván mind a vármegyé-

ket s mind a székoshelyeket, azoknak méltó pana.szaikat jól

meg-viz-sgálta (Bod; Pol. 132).

eggyütt-jár : una vado Kr. [ziisainmengehen].

(Szi'ilásokj. A barát.ságos szeretet és mély li.sztelés nintse-

n e k e g y ü 1 1 - j á r ó b a n (Fal : UE. 506).

el-jár : 1) ambulo MA. [praotereo] freiiuento Kr. hinwog-

gehen Pl'li. [abirren, voriibergehen). Myiit eg" el yaro folyó

wgy zola [partján túlcsapó) (ÉrdyC. 171) Isten ^et kente zent

leiekkel as iozaggal, ki eliart iot tevén es vigaztvan : qi>i per-

transit benefaciendo (üöbrtX 317). Seiiky gonoz termeezeth es

el yaro (scorMtor) ne leelettesseek Lsraelnek lean magzaty kó-

z5t (JordC. 249). Az okthalan ebek zokthak halálos foghokal

el iarokath megh zaggathny (ÉrsC. 187bi. A gyermec járni

tanul, eljár (Com: Jau. 44). 2) pervagor, perlustro, jierfluo C.

pervado, perambulo MA. dnrchwandern, durchgehen PPB. Myiid

el yarak Fenicir.t, Cypromot: ti'ansierunt usnu" in Phoeniciam

(JordC. 747). Elyartak az éghez tartomant mynd Paflbmygh :

peragrata ver insula P. usque (751). Yarak el AmtTypolimoth

;

itinere facto per A. (766). Mynd el lara az fraterfiket (DebrC.

120). Sok tildéket es orzagokat elyartanak (ÉrdyC. 512). Myn-

den bwichws helyeket el yarnaa (617). A napnak orftit mind el

iaria elméiénél, hol mit chelekedett (TliewrC. 174). Az barom

mynd wyfalwygh el járhatót mykor kazallo retet nem fogtak

(RMNy. n.312). Kimenuen Pharaotol el iára egész Egiptusnac

fidét: egressus est et circuivit omnes regiones Aegypti (Helt:

Bibi. I. V3,). Eliáruán azokaért a városokat: cum pertransirent

civitates (Helt: UT. 12). Méné az országban mind .széllel iárnia,

kfdmb kúlmb fidet Sámson el iárnia (Kák;Sám.s. a4). Ha-

uasel iSIdét el iarnác rablas.sal (Valk: Geii. 37). Az méreg ta-

gayt el iarya (Frank : HasznK. 27). Ha lika vagyon az sebnek,

hát fchkenduel erezd bele, ellyeii módon meg állathatod myg

az izeket el nem iarya az fene (Frank: Ha.sznK. 34). Az vtan

mind az gyalog es louag .seregeket el ianian, kére es inte

úket : dein singulas turnias et manipulos circumieus nionet atque

obtestatur (Decsi:SallJ. 41). El iárod bátorsággal az te vtadof:

amhulabis fiducialiter in via (Kár: Bibi. 1.603). Jái'd el az or-

szágot az ö hos.szára és .szélességére : perambula terram in

longitudine et latitudine iMA:Bibl. Ml). Az nyelvec eljárja

az fidet: lingva eomm transivit in terra (L513i. Ugyanaz nap

jártí'.m el az várost s abban való mindenféle templomokat (TörtT.

1.224. Pázm:Préd. 804. Mik: MulN. 316|. Az is (az id«) nagy

hirtelen eljár (Thaly;Adal. 1.73). Az orszjigtól és fejedelemtl

magának hatalmat vévén, el-ment a .székely fiildre és a hely-

ségeket el-járta az ekklésiákat szorgalmatosan nieg-vizsgálta

(Bod; Pol. 66). Ké.szek a szép szó után eljárni, de taszigálva

nehezen lépnek elébb (Fal:NU. 301). íl) Eljárok benne: exe-

quor C. [nachgehen, nachkommen, verrichten, erfiillon). Tisz-

temben eljárok : ftmgor ; tisztben való eljárás : functio C. Tit-

komnak azért leg" tudoia es benne el iaroia (TihC. 286). Nem
twdnak benne el yarny (ÉrdyC. 77). A myth az warmegye el

wegezewtb, abban énnekem el kel járnom (RMNy. 11.141). Tisz-

tfinkhenis el iarhatunc (Born: Préd. 410). Jaryel dolgodba (Tel:

Fel. 16). Czak én el iarhassak tiztemben (Decsi:Adag. 179).

Vétkeznék, ha az maga jó akarattyából választott dologban el

nem járna (Pázm: Kai. 481). Vgy iái-y el tiztdben, hogy . . .

(Soós:Post. 21). Ki ki az ti.szliben jár el: quisqne sno mu-

nere fimgitur (Com: Jau. 131^. Gyor.saságo.son el-járnak dol-

gokban (GKat ; Titk. 330). Vahunit az törvény hoz, eljárj bemie

(RíikGy: Lev. 74). Az hivatalban kik el nem jártok (Thaly

:

VÉ. 1.45). Mentl nagyobb buzgó.sággal az isteni .szolgálatban,

könyörgések és imádságoknak templomokban tzelebráltatások-

ban józan és ártatlan élet mellett minden rendek eljárjanak

(Bod : Pol. 64). Járj el bátran dolgodban, tapasztalni fogod, hogy

a félelem oszlik (Fal ; BE. 597).
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eljárás: I) i)oríii,'ralio C. [ilas uaiidenij. 2) (fiinetio; er-

tlilluii!.']. Inti'liiénee az 5 liiuatalokbüii való liiueii el iarásrn

(Kulcs; Ev.iiJK. u).

elöl-jár, elö-jár, elötte-jár: I) antívimbulo C. aniaiii

hulo MA. vorau-ijaziereii I'I'B. fvoranKelieii]. lílíl járja a tán-

<3!ot: urbeiii eallatorium ducit, dioriim ducit, praesaltat PP.

Myiideii dyezA!iUí;b&« tyztcsseeí;liet alazatossaglinalt IcpI ell

yaniy íÉrdyC. 182). Rákot soha nem lállaiii lii ol iárt volna,

haiii-m czae háltra íHelt: Me«. lOSi. Ha az végre sy.íiksé;; az

igaz tanítót me(< ismerni, lioey ij tjle végyfik az igaz-sáBOt

Hh'ljár az igaz tjuiitónak i-sniéreti iPázm: Kai. 111). Krlstasnal;

az fi ntol.'io itéletrevaló eljflvetelit siralmas i^dók ves-zik, va»;y

járjákclí iSlid: Evang. 26). 2) praesiun MA. vorstehen, ver-

ivalten l'PB. '11 atyác, auyác nem jól jártw elfittöc az ti gyer-

inukitknec (MA : Scult D17). Az anya maga házában elfil jár-

ván engedelembe;! tart.'ztassa az 5 ni.igzaüt (Matkó: l!0«ik.

112).

elöljárás: I) praegrewio C. voigiuig PPB. a) iiraepo.si-

lura, pr.-icce.ssio MA. (vorraiig) venvalturei PPB. Nem uolna

unni iit'telkedes kíisztSnc az ell iarasrol es az t lielyr'il (Tel:

Kvang. 1.51). A népek bneiért ké|)-mutat(S emberekre bízza

az elól-járjist (Pázm: Préd. Jíi?). ») (exordiuui; einleitiuig)

Mikor Fáraót az isten el akarná trleui ki'dómb külfimb eló-

janisokat bocüátut-elfi (Mad: Evang. 33).

elöljáró, -elöttjáró : I) praegrcdiens C. (vorangeliend,

vcirherirfihend, oinleitendj. Kybfil meg ysniertetyk, hogy az Is-

tény zerelcf ol5I yaro es a myeenk az wtan való íÉrdyC. S6).

A mi eidSmnk neköl ualo elfil iaro ualaztas (DebrC. 200).

Mindenkor az szent iras volt el5 iaro .szuetneke (Fél : Tan.
tíX Hog' az Antichristus ez világra boczittatot ennek el5l iaro

oka az embereknPK hitetlen.segek (229). Az örök életnek ell
iaro iegie az io czelekedetek (533). Azokról az elúl iár.l napok
nil .szólt (melyek az ntól.só ítéletet megelózik] (Kár ; Bibi. I.

Ití.i). Meg tartyuk a soltárok éneklé.se elöt való antiplionákat,

az az el5l járó verseket (Sam: CV-r. 43). EI5 jaro próba (Toln:

Vigaszt. 3). Mikor az itílet el-k;izelget, sok elíl-jáió jelek ret

tentésivel üdít vontat (Piizin : Préd. 5). Az elöl jaro 1618. esz
lendS (KDebr 1019 D7). Elöljáró (elbbi] tiidosiülsodban . .

(Matkó: BtVák. 16). Egyszer mintegy sziknizni kezde a tenger,

inely szélvésznek olSIjáró jele .szokott lenni (Bethl:Élet. 305).

A rudas lovat a nyerges ló mellé fogja ; és jiz elöl járókat
(antec.wsorio.s) ö maga eltt liajtya (Com; Jiul 86). ») ante-
ceíis..r MA. praece.ssor JordC 607. praccursor Sylv: UT. II

1U4. vorgiinger PPB. (vorláufer) Ky nagyobb ty kezzeletek,

legyen mykent kysseb ; es ky elöl yaro, mykent zolgalo (JordC.
<i07). Hogy .János Chri-stusnac elöl iaro kuete lenne (Bom

:

Préd. 18). El.ll-járii követ (Ker: Préd. 111. ») fpraeciir.sor, velesj

emissarius C. (pliinklerj. Elö iiirókat boczátimac (H.'lt: Krói,

89X Jndab seregi az táborbim elöl-jári'.c legyenec : cjustra Judaf
IMT inrnwtó .suas primi egredientur (MA: Bibi. 1.119). Elöljáró
sereg: vortrab ((^m: Ürb 290). El.^járó had (RákF: I,ev. I.

4351. 4) praiwid C. praep<isitiui, praefee-lns MA. vorgesetzter,

ver>valler PPB. Elöl iaro garian (gárgyán): autistas C. Elöl-

járó, atyamester
: zunftmeisler KirBesz. 148. ») Isten neepc kö-

zöl zent Moryuz vytoz elöl yaro teyedolem vala (ÉrdyC. 517b)
Egy-házi elö-járök ^i<a^^;: Aipi. 4). Eggyef :ikart elöli iáróiáná
tenni az ö liá/jinnk;iH'il:CsIsk. 409). Siska, ki a l.schcknek
B azok közölt az' Imssitáknak |5 elöl járója vala (Uiszny: Krón
311). Senki íiz elöljaio n.'vél nem érdemli haiienilia Ixllcs is

lédzen (Illy; l'ré<l. I.5S). b) A köznép ul.'.tt járók: tribuni C.

OKvastalyk ulttök yaro foye<lclenmek lenny i ÉrdyC. ,íl7). Kyk
lioczattatanak a |>api íViedohnektól es a népnek elölte iaruitiil

(WeszprC. M). Sok zftz.'knek elöltök ynroli aiiniok vala íOebrC.

188) L^nginuK viiez zaz vytezök elöl iaro vr v;ila (217). ><za«

ember uiött iaro t'eiedeleui vala iSylviUT. 1.178). A népuuc

eltte iároit egybe hiuán : eonvocatis mag'istratibus i Helt : LT'

Yl). TSköri e.s eltte iju^iy lekenek a kssegnek (MeIrSzJán

48). Az mi elttíinc iaroc (Mon: Ápol. 260). Az népnec sartzol

tatói; és az elötlcjáróc : praefwti operum et e.taclores CSIX

Bibi. 1.53). Aaron pap az ö fiaival egybe elöttóc járó volt az

levitáknac (1.120). Ezer emberec eltt járó (ezredes) ÍL150). Az

mi elöttönk ia)onk és feletti'nik valók (Ril:OiIsk. 392). Elöt

led járód felöl gonoszul ne .szóly (Czegl: ORoml. 15). 5) [exor

dinm; eiuleitung). Piaoambulnmot, elöljárót -csi)iált a dologban

(Megy: 6Jaj. 11.15)' E könyvre, ell járóban hármat kell e-s-zünk-

ben vennönk (DKal: Ker. 39).

[Szólások]. Nygy zazan az elöljáróba jwttek wolth

immár l)e ([.«vT. 1.133). Ott elöljáróba egy szép had j vala.

at;ina banitüak három jeles tábora (Tin. 45). Elöljáróban sz;i-

giildót bocs:ita, az derék sereg iitáuna indiila (75). Hét száz lo

iiagot elöl iarólvi czehekre Kinis-i hamar vála'ata (Görcs: Mátv.

67). Mind [ledig az elöjjiróbau bocsátott hadait is biztatliassa

(RákF: Lev. I.lS.i). Külde el járóban Petrafot, hogy Oyulát

.szálná-meg uttyában (Zrínyi L34). Zrini hadnagya megy vilé-

7.ek élt ot eli'l járóba (1.126). A hazugs;ig jobbára elól-jár.jlian

vagyon, mindent el-foglal es azért az iitánna érkez vali>sát;

már nem t;ilál beit magának (FaM'E. 480). Sok tudatlan fog

a kormányhoz, eljáróban akar lenni, törvényt sz2ibni (Fal : NU.

351)

félén-jár : e.xorbito, oblique an)bulo MA. exerro ; aiis dem

wege gehen, iil)ertreten, überschreiteu PPB.

félénjáró : exorbitan-s MA. pnevaricaus l)öbrC. (jy. dci

aus dem wege gebét, beiseits .schreitet PPB. (ül)erschreiter.

Ubertreter]. De ennek ez népnek .szive viszszas, felenjaro, en

gedetlen (Sz;ir : C'at D).

föl-jár: (sursum eo; aiif\varts gelieu, hinaufgelienj. Az ke

roc meneuel elöl ala iar, anneiial iar fel vtol (GiiaryC. 2S.

Mindönöknec ^orttyat oztaiiak, bo* az oltárhoz ianianac vele,

niicoron mind feliarlanac volna, cak az azzoúi allath nem iára

fel (NagyszC. 381). Oskoláb.ni feljáró 16 esztend'w magzattyoU-

nak (Tyúk: Józs. Elöb. 6).

fölül-jár : [transcendo, siipero ; ül>enitoigeii, iiberlrefienj.

Az en alnoksjigym felywl yarak eii feyemeth (CzediC. 35). Is-

teneiiis felid akar iariii (Mel : SzJán. 239).

fbnn-jár: I) lerectns ambulo; aulinedit gohen] Vivuiii

cadaver; fen iái-ó lialot (Decsi: Adag. 107). 3) (exc«llor; er-

haben seinj. A hét tudományok, ugy mint ;irtes libemles, igen

fen járnak (í'al: VE. 376).

fönnjáró : |excellBn.s, subliuils, superbus ; erhalM-n, hocli-

trabend]. Fenn járó elme : altitiido aniini PPBI. Ama iiatiy

fen-járó bölc.se-éggel tellyes írások iP!Ízm:KT. 17i. Fen ján'i

.széj) bölc.se.s.ségpd szerint .szerezz nékem kinilyi véremliez il-

lend érdemes mellettem vak'it (Fal:TÉ 678). Magok v-Lselése-

kot Itátorságos tíikörnek, válaszokat nagy feiijáró észbl .szár-

mozott bizonyos feleleteknek niondhallyuk (í"al:rE 369). Ma-

gának miiulenlien eleirl tenni, fenn járó bolondság (Fal : VE.

42' II

hátul-jári

hátuljáró : lestreinum agmen : arriére-garde). .\kkor iga-

ziKÜk az el, ki lesz eliMján), ki lesz hátidjáró (Moniník. XV
476) l)e kflzüllönk egyet is kardjok le nem vág, az mi liátnl-

jánVnk kiizilllek jól levág (Thaly: Adal. 11359).

járton-jár : cnntinenter ineedo Kr. (oline unterlnsi gebén,

aul'siichen|. Idknek hosy.szii közbe vetések után. i)irton iánia

hogy ki meriltene niindencwlöl a tengert (Lép: PTiik. I.:<38i

Ki nem Hidjíi a (oélió.snu'os fS asszonyok közül, lii>gy járton

járja ókel szemeivel a köznép (Fal: NA. 178i
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keresztül-jár : |fnistv.'iri. soeu^! ciirleie ;
tJiiisclion, .wliiof-

jehenj. Esze ellen, keresztül jár <lolj;íib!in (Kai : SzE. 558). Az

>lleiikez^ dol<;okiiak, és a keresztül járó szerentsédnek néha

iiAs oka is vagyon (Fal : BE. 558).

[Szólások]. Keresztül jár az ítélet liennek. ki fogytak a ;ó

zbiil, meg vetnek mindent i Fal ; UE. 4781

ki-jár: exito, exanibulo, abambulu, eftluo, omaiio MA. (wie-

lerholt ausi;ehenj aiisspaziereii, ausfiies.sei), auslaiifen PPB Az

jllenség reánk ki-jár : nostraa turnia.s adeqnit;nit hostes PPBl.

!jweb5l wer yara ky (ÉrsC. 467). Az must bor meg fakaszt'a

»z o tSmISket, es la bor ki iar: eSuiiditur (Sylv:jT. 1.52).

jibanal éyeli kannaia, ki iáro czippelSse (SzGsomb : Utleir.

I74V HoKy az útból ki ne járj (térj), meglásd (Coni: Jan. 88).

[SzíVlások!. Kijáró bél iRáUF: Lev. V.494). Az 6 béli

uind ki iára az o betejj.ségében (Kár: Bibi. 1.392). Határt
ci-járok, ki-mérek, határozok: metor; dolgának útját jól

iijárta : patet alicni aditus ad causam PPBl.

körül-jár, kömyül-jar: circumeo, circumanibulo C. obeo,

b.'imlnilo MA. nmliersehen, liin und lier jelien PPB. Szent

'éter niegmondcitta, hogy az 8rd8g kSrnyfiljárjon, és keressen

íit 8 benyelhessen (MA: Tan. 157. Káldi: Bibi. 241). A Merca-

ius ótet az 6 kSraynle való kerekében koríii-járja liamaréb

éle.sztend8nél : az ékes Vénus má-s fél esztendben : Mercurins

n epícyclo suo cii'cuit citius quam semianno : veuusta Venus

esquianno (Com:Jau. 7). .\ mi szerelmes meg-váltónk környül-

ára (CsiiziiSip. 119).

körüljárás : circuitus [kreislauf, umkrelsj. A Mars az 8

;8rfll-járá.s;it majd két e-szteiid5be futtya el (Cora: Jan. 8).

íeregdéd circalmozás mell\iiec a kórul jár:i.sa avagy kerfileti

irnyéknec. kerületnek mondatic: circulus cujus circuitus sm
mibitns ciroumferentia appellatur (164).

körüljáró : 1) circuitor [umherstreicher]. Szemféuy vesz-

oc, és a több korul járóc, széllyel bujdosó játékos vándoroc :

aeterique eircuitores (Com: Jan. 209). 3) (;imbitus
;
gang] (MA

:

?B. 263).

közbe-jár : intercedo C. MA. darzwischenkommen PPB.

vermittelnj. Kewzbe iaryon myerthewnk, kerewuk, the kegel-

nes.seghedneel az dicheseghes zyz Maria (WinklC. 41). Zeplev-

elen zvz Maria kevzbe jary az egyhazy emberekért (CornC.

il).

közbejárás : intercassio C. MA. zwischentretung, vermitte-

ung, intercession PPB. (Fél; Tan. 442). A pápa.ságbau bimbo-

•.'iánattya igértetik, de pénznek k8zl)en-járása által (Mad: Evang.

166. Illy:Préd. 1.580).

közbejáró : interce.'isoi-, tran^^ctor, internuntias comniKitor,

jr<.xenet;i C mediator Sylv: UT. 11.105. Fél: Bil.l. 11.71. mittels-

jer.son, unterhandler PPB. Ci'i'itusnak k8zbe yaroya, wrnak

)}'Z0Dsaga. eellyen dyeheeretot teeziiek róla a doctorok (ÉrdyC.

!51). Bátor jarula.sa vagyon embernek istenhez, hol ev érette

;evzbe jaro az fyv atyának elevtte (ComC. 62). Isten kzt es

;mberküz5t közbe iaronak keluala lenni (TihC. 214). Közbe

aronc szent attya eltt 8 leüzen miiiekfinc (Born: Ének. 5). Ez
ingyal a kézbe iaro kenet (MehSzJán. 493). K8zbe iaro es

:zoszolo (Mon: Ápol 254).

közbenjáróskodJk : [intercedo ; vermitteln] (Bod : Lex.

125).

közbenjáróskodás: [intercessio; vermittlung] (GKat: Titk.

!17).

közbenjáróság: iutermediatio Kr. [vermittlung] (Zvon : Post.

:.130. GKat: Titk. 20.3).

le-jár : descendo, delahor Sí. [hinabgleitenj.

[.Szólások]. Tökösség, kinek bélé lejár: enterocela PPl.

lejárás. V'éghnrkán.ik lee.sése, le-jArá.'üi : *pr()cidentia .sedis

PPBl.

még-jár : 1) perambulo, lustro C. peragro, iiervado, cir-

cumvado MA. pervagi ir ; allé orte durchwandern, umherwan-

dern PPB. Az féld, kyt niegh yartwnk, mynd el nyely ew

raytta lakozókat (.lordC. 147). Meg yaryak tengernek aswenyt

:

perambulant semitas maris (KulcsC. 13). Mykoron az nap meg
vilagosodyk vala, Hierusjilcmhez kevzel való helyeket meg
jarya vala (CornC. 38). Mynden oltárokat meg járnak vala

iDomC. 304). Megiarom ma mind a te inhaidat : gyro omnes

greges tuos íHeltrBibl. 1.03). Várat mind megjára (Monlrók.

III.69). Mhiden tsonlját az 6 nagy átka mint a ható olaj meg-

jái-ja (MA: Bibi. V.52). Tókat és tengereket meg járt (Debr:

Cliriat. 159). Még a tartományokat-is, a mellyeket 6 maga meg
nem járt-Ls, leírja (Com: Jan. 171). Házának minden .szege-

Ijukát a fecske megjárja (HalhPaizs. 362). Bé .szokták födni

gyenge patyolattal, hogy a szell meg járha.ssa, és fellSl por

vagy más hulladék meg ne eshes,se (Fal: NA. 128). A inotsko-

sük között forgolódván, motsok rea ne ragadgyon ; minden

felül tisztiin maradgyon, mint a napnak sugári, niellyek min-

den rutát megjárnak, s még-sem veszítik féiniyeket (Fal : SzE
524). 2) [persolvitur, dependitur; ausgezahlt vverden]. Vdvarok-

ban lia.szonfalan szolgákatis tártnak, kik csak számot té.sznek,

de azért conventiójok-.szerént-való fizetések szinte ugy nieg-jár

mint egyebeknek (Pázm:Kal. 778). Holtig való betsületes tar-

tásokra a vái-os tárházából meg járt a fizetés (FahTÉ. 671).

[Szólások]. Olly könnyen öltözik, hogy a s z e 1 1 8 Ls, a szem
is ni e g j á r h a s s a a ritka gyolcsokat (Fal : NU. 267 ) AzonkSzbe

meg iá rác a frigyet az váras kSzet, és Máttyás király

kSzet (Helt: Krón. 171). Ha már látta .szec^mel és megj árt a

elméjével a méltóbb dolgokat, induljon (Fal: NU. 330). Járjá-

tok meg aszszonyim la.ssu elmével, mitsoda bfinre viv8 alkal-

matos.ságok kerfillietnek elo az napon, és vegyétek okos el-ren-

delé.ssel elejét (Fal : NA. 191), Bár magad járd meg eszeddel
azokat az ifjakat, kiknek távúi, s közei-való ismeretségében

vagy : hányat találsz bennek. a ki nem férges, a kit az íves

Cupido dereka.san meg nem nyilazot, és ejtet ? (Fal : NU. 264 ).

A számadó könyveket megjárta szemével (281).

öszve-jár : [convenio; zusammenpassen, in einander pas-

sen]. Német módon csinált szép tm'ka oszvojáró virágos kálly-

hákat tíz pénzen csináljanak iTörtT. XVIII.238).

széUyel-jár : obambnio MA. ambulo Fél: Bibi. 20. circum-

ferre .se PPBl. liin und her gehen PPB, Az sátán széllyeljárván,

keres, kit beuyelhes.sen (MA : Scult. 30).

utól-jár : [a tergo incedo ; hínten kommen, nacbfolgenj.

Utói jár vagy mást hatul k8vet (GKat: Titk. 415).

utóijáró: [extremum agmen; an-iére-garde]. Utoljáró huszá-

rok megfutamának (Thi. 68). Demihelyenaz Jugm-ta lata, hogy

az Metéli US vtol iai-o népe az fi sereget el haladta volna, men-

ten ket ezer gyaloggal azt az hegyet el foglala: ubi extremum

agmen Metelli prímos suos praefergressum videt iDecsi: .Sall.I.

43). Az ti ellenségteknec az 8 utói járójokat vjigjátoc : exü'emos

hostium fugientium caedite (MA:Bibl. I.202i.

[Szólások]. Hatszáz huszár ott n t o 1 j á r ó b a vala iTiu.

98).

vlssza-jár: 1) remeo Sí. [wiederholt zurUckgehen, rUck-

vvarf.s gehen]. 3) [perverse ago, stultus sum; verkehrt handeln,

töricht sein]. Az ygazaknak eegyeg\'evvseeg8k el ygazgattya

evpket es az vyzzaa yaroknak ronttasok el pwztoyttya ewket

(ÉrdyC. 521). Be rút világ ez ! Beh vissza jár minden benne

!

(Fal:NU. 357). Melly fonákul fordult és vis7.sza járó képtelen-

ség vi'ilna, ha ki 8ni;8n urának uraságára .isitozna (Fal:UE.

366).
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Járal Ijárál P] : (se habere; sich befiuden). Mint járal László?

íNyr X1IL227). Kíwaszul járalbatott íuo).

Járás: 1) anibulatio, obambulalio C. meahiD, incessiis, gra-

du8, grenHUs MA. itio Pl'BI. gaini, spaziergaux PPB. Ezt meg-

urtiiea zent Ferencz legottaii hamar yara-siial fráter BeniaUl-

hoz fordola íEhrC. 10). Saiitakuak .varast, uumakuak agyou

zolart l'^S). Az jwghau bSlez docthorok tliwtiíikozthak az ma-

glia« eghekiiok yarasyrol (ÉrsC. Kiö). Apustoloknak jíirásokról

való kónyv: acta apustoloriiin (127). Legyen egy ziuetek egy

lelketek, niikepeii az aijjutalokrol az apastaloknak Sarasukról

való kwnyben ohumtatik (VirgC. 122). Kwtelosek vatok wtet

diczemi az égbe zaliadoii való rwpwlestekert e» iarastokort

(51). A ."iaiitaknac iarast attanae íHeit: Bibi. I.a3). Az eg liad-

nac iarasaba hatszor voere mog a tfirSkAkút (Szék: Krón. 20Gi.

Meg állattya az orrod vére iarasát (Síel: Herb. Hü). Meddiu'

lészen az te iárásodV U'fque ad quod tempas érit iter

tuum? (Kár: Bibi. 1.42«i. Oiuszainékony az janisra az i' i'ita

(MA:.SB. 197). Járásra taiiítii, karikan forüo talyigáiMkák (Com:

Jan. 44). .Sétáláwkbaii, alá .s fel járásokban gyiiyórködnec

(207). Hidegen való kinn járás iBethl: Élet. UKiS). Mezben já-

rások, jeles |)ort;izások (Thaly: Adal. 11.277). Mely templom igen ré-

gen, idest Basta-járásakor, nielyról Fasching nevfl liistoricus ír,

pusztult volt el (Haz. 1.370). 2) [cultius, morw ; lel)eii.sweise, klei-

dungsartj. Jfihyel ailitatos lei)e.s.sckel es lelki iaras-sokal (VitkC.

102). Gondot vysel vala az ew zerelmas zolgalo leányának

niynt zyletecseeröl azonképpen yara.sarol oes (ÉrdyC. Ii66>. Vala

ez gevrog pap ev tekentetyben egygyevgyev, vala evneky liyt-

uan ovltovzety, jarasa mértékletes, rytka bezedev dJoiuC. 301).

Nem tituluson, .sem ezifrán járáson tctszik-u)eg az nras;ig (Ben :

Rithm. ny). Irigyli az szépeujiu-ilsnak (Thaly : VÉ. 1.399).

[Szólások]. Más b i r ó i Arás a: nihil ad versum (Decsi:

Adag. 31 267). Az én ríszemrfll a c s a t á k járása csak

ugyan folyt [éu folytattam a csjitázást] íMonlrók. XV.419). Meg

Írja .szíint .(áiios, houy chronologiához, i d f> járás á nac meg-

goridolattyiílioz kezilett, és megvetStte, számlálta, molly idíiben

gyogy\ilt volna .hz fíaczkája (MA : Scult. 969). Mind zjuia

mind kezeiarasa ollian mint az en felesegemnek (Pont.

188). Az óra járásából Ls megitélheted a várost: ex horo-

logiü civitatem judica FI'. Úgy szól, a mint szive-járása

vagyon (l'ázm: Préd. bl). A szívnek allattomban való járiLsi

könyeb nitjil fémek a tótslethez (Fal : UK 363^. H;i kedvel-

len dolgokat emlegetnek, akkor meg lehet ere.szteiii (a hitelt),

hogy inasoknak ellenfink való szívek jiirás.it jobbiui ki Umul-

Iiaraukl377—ü).Kérdezi, liogy kicKoda, és m i iárásba volna

(üserényi : PersF. 39). Édes atyámtia Uvántere honnat jiVsz V

Én, úgy mond, moKz.sze f6ldríil jöttem. Kinek viszont a vén

ember : Mi járásban vagy ? Felel Civiuitérus : Három dolgot

kere,sok illall: Illlist 11.170). Meg-lsmervén a vén asz.szony a

szomorú embert, hogy idegen vólua azon a tSldíu, kérdi tle,

mi járásba volna? (209).

(KozmondiisokJ. Az eszteleknek bú jiínusok, .szerentsétlenség

ulitársok (Fal: UR 381) A halottas predikátzio helyet azt mon-

dák temetésén: Bolondnak bú járása (Fal: NA 221).

békeség-járáa : [aetio de pace; friedoasunterliandlimgj.

Somlainak megérték hogy csalárdság az fi Mkeség járása (Moii.-

Inik. IU1U9)

búcsú-járás : (leregrinatio religiosa, profectiu indulgeiitinrin

MA |>ai:aiiAlia PPBI. diur wallfahrten, nach ablai« reisen FPB
iK<irn:Préd. 4ii9. Pethó: Knín. 7ii. MArijcull. S 223. 333V

csorda-járás : ||>aseunm ; viehtrifl, neidej. Méta venit ail

locum, qiii ilii'iiiir Charadaiarati 1282 (Cudl'atr. 1JJ.38. Weiizel

X1I.371)

88T-Ja>'aaC : |slatiin, illico ; sofrt]. No<na Sáuibiir légy t-

n^kké egy járást, mert a kerxsztyének k'izíitt kábaságothiak

neoi találsz ám fészket (Matkó: BCMk. 445). Jobnak itili S, bogy

a biblia h:imuvá légyen egy járást (454j.

farsang-járás: |lMcchaiialia ; faschingspnssen] (Thaly: VÉ.

1.-122).

hajón-járás : navigatio C. [scbiff&brtj. D&hJasen háborog

ebben az haion iárásban az tenger (Zvon: Post L342).

határ-járás : limitum et terminomm revisio MA. grenzbe-

sichliguiig PPB. Az határ jaras es igazítás: reambulationes, et

rectiticatioues metarum (Ver: Verb. 151). Mely urat (Forgádi

í^igmondot] nagy hasznosan szolgáltam, ki megtetszik mind az

sebesi jó.szjigbúl s mind bartosfalusi jószágbúi és Desóüekkel

való határjárásbúi (Radv:CsaI. III.239. Felv: Dies. 41).

ispán-járás. Az k5z vallatás, avagy igpan jaras regenteo

igy volt, hoay az király embere, kit most ispánnak moodunk,

faluról falura járt, tudakozván az falu-siaktol gouoz embert

(Ver: Verb. Szót. 13).

kérészt-járás : religiosa processio, cnicis comitatio Kr.

[procession]. Kerezt yarast es bóytSt zerzJt (ÉrdyC. 33b. Helt

;

Krón. 159. MehSzJán. 217 Tasi : Feukt. 151. Kr). Koresztel-

járás (MA: Scult. 438).

mind-járást iVKrrujiaruxC LevT. L51. riundgyiiTast Tel: Kvang.

L7. mhulgyárást MA: Scult 2. mindgyárst RákF: Lev. 11.21.

127. 1V.5(M. mynt iarast: statim Pe.sti: NTest. 1(X). mmyáráíí

TíirtT. XI.165): .statim, protinus, lOTntiuuo, extemplo, evestigio,

aclutiun C. illico, confastim MA. al.sb.ild, geschmnd PPB. (siv

gleich, .sofortj. Mindiarast vLs.sza kíiidec Kusát a Suetapidug

feiedeleinhz (Helt: Krón. 22b). Kirallia teue az Eliakimet az

Joachaziiac atia tia mindiarast lSzék:Krón. 42). Mindgara'-I tel

i5ue .iz viztl : confestim iisceudit de acjua (Fél : Bibi. 4 ). Min-

gyar.ist i](l az linea alá iUyen módon (Helt; Arithm. 8). Mind-

iiyárást kétszáz 5lven sing te)nérdek vásznat hozzatok (Mun.-

TME. L212). [V8. egy-járást, mind-járt].

nyelv-járás : |verba, lo)iuendi modus ; ausdruck, ans-

dnicksvveise]. Leginkább az igékljen vagyon a méreg! Tanúit

ine.ster.séggel szedegetik olö a gyengén sért .szerelmes sziiza-

tokát, a tsintilan Cupido nyelve-jíiríisit (Fal: NA. 1C>5). Akadé-

kas szege,s munka az idegen nemzetnek nyelve járásiit, és

annak tulajdonát szakasztott úgy magyarosan ejteni (Fal: UE.

361).

sátor-járás. Sittorjárás inuepe : solemnitas tabemarulornm

.J.udC. 23.=..

szó-járás : fürn)a, n)odas stílus loquendi Kr. jaiisdrucks-

weise]. Catoniuin ; Catonae .szabailo6kodá.s.'i, bátorságos azava-

j;irasa MAI. A magyar szonac iiu-asat iol eszébe nem vette

volna (Helt; Bibi. I.c2i. Síuiunc iiira.sji (Born: Préd. 431.. Ha
pedig .szavam janisában v.damit nem szintén helyesen ejtek

(Pázm: Kai. a3).

tábor-járás : castrametatio M.\l. (das .•tbstochen de« la-

gersj. Meg niutaltatic a tal>or iantsba való rendtartása \ Helt

Bibi. I.f GKat;Tilk. l3ü). Tábor járáskor két elviwzett gve-

kényért fizettünk iMonTMR 1.266).

tánc-járás: (saltatio; tanz). Három eztendeegli ez orzac-

ban -/.eep öltözet taucz jaras es fény vygazag (semy vygasag?j

tcetel sem láttatnék sem hallattaleek (ÉrdyC. 402X

tatár-járása: Archidamicum bellnm líecsi : Adás 194

it.itareneiniall, verheerender feldzugj. Az tatároknak kog>-etleii

j;irasok i.M;irgL. srn

toborzok-járás : tripndiatio ; das t:mzeu, hOpfen PPB

Út-járás : [iter ; weg, gang]. Taiioyttya az atyaffyakat az

ygassagluuik met;li fSrt&clelhö wth yarasjban való népeknek

y.sni«relyro JordC 798).
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úti-járás : cv (Mad : Evang. 78). Védelmezze 5tet nti-járAsA-

baii (tíKat: Titk. 258).

úton-járás: iter MA. [gang] reise PPB. E^z világi elet,

czac "Ily, mint az meg szalla.s, es vfon iaras (Bon: Piéd. 450.

Kár: Bibi. L614 MA:Scult. 564). Szántszándékkal tengerbe

hagyigálta pOuzét : terhnek, és úton járá.sábau tartoztatjának

itílvéii lenni iPiiy.m: Préd. 36). Utou járá.'sunkban (in itinere,

unter wespi lotzkénket kérdgyíikelS (Com; Vest. 61).

zarándok-járás : [peregrinatio ; das pilgem, wallfelirt).

Bodogssagiis zent L^tlmmi kyral gyoropodyk vala yo elkclibon,

iamborsagbaii, leelkeet eeltet\veen ayotatus yniachagokkal e.s

zarándok yarassal (ÉrdyC. 495b). Zarándok yarasban byneimeu

nem bankotam ( VirgC. 6). Szarándok iárás (Helt : Me.s. 64.

Zvon: Post. 1.84). Szaráiidoc járást tegySnc (MA:Scnlt. 76.

923).

zarándokság-járás: cv (Helt: Mes. 65).

1

.

Járat : [facio ut eat
;
geheu lassen, lückeu lassen]. Tábo-

rát járata közel az vár mellé, a porkoláboktul az várat ke-

reté (Tin. 94).

2. Járat : 1) profectio, itineratio MA. zug, reise PPB. 2)

[propositum: ziel]. Varattokat nem mondhatom gouoznak (ÉrdyC.

579).

[Szólások]. Meg yelentee ewneky, m y y a r a t b a n vol-

nának (ÉrdyC. 449b).

had-járat : [bellmn ; krieg] (MonOkm. VIII.323).

igaz-járatbeli : non saspectiis Kr [redlicb, harmlos]. Nem
kel íjket igaz járatbélieknek itiliii (Pázm: Kai. 637).

Járatlan : iuvius ^L\. [imwegsam]. Meely foghatatlanok wr

istennek j-teelety es yaratlanok az e\v n^ay (ÉrdyC. 574. 67b).

Lakozam pwzta tSldn, yaratlan es zai-az belyen (576). Járatlan

i'it CKáldi:Bibl. 278). Járotlan ut (Land: üjSegíts. LlOl).

Járdogal, járdogál : ito, ambnlito MA. oft gehen, ofl

spazieren gehen PPB. Utánna járdogalok : sector C. Jardo-

gallyou az 6 mindennapi tisztibe (Bom:Préd. 555. Káldi:Bibl.

252. 254. Nógr' IdvK. É15b. 12). Bonasas modgyára négy lábon

járdogálsz (Pós: Válasz. 216. CorpGramm. 325). Meg tölték

örömmel, dalolva járdagálnak [így?] (Fal: BE. 585). A mostani

fiatal-rend nem igen baráttya a szertartásnak, fére s hátra jár-

dogál, mint rákok (Fal: NE. 3).

Jargal : 1) [ito, huc illuc eo ; hin und hergehen]. Gyakran

üsse nékik (az asszonyoknak) sompálcza hatokat, hogy 6k ne

jargalják csak az piaezokat (RMK. n.l54). Nagy bfivséggel

ugyan nyilván jargal a hamisság, mindennem csalárdság (212).

Immár szivemben valamit gondolok, (a tékozló) ifjií azt mondja,

annak én szolgálok, itt életemben kedvemen jaigalok, .semniit

nem tartok (265). Mint lakianac, egyenec, igyanac, egy helrSl

másra iargallyauac (Born: Préd. 549). 2) (eqnito; reitenj. Reám
íluén téstoua megyén raytam és iargal szélei az 6 akarattya

seeréut (Helt: Mes. 358). Ne iargaly ló-haton, ha akarod, hogy

nyakad oda ne szakadgyon (FortSzer. K2b). Hogy ha ez télen ió

számit kezd lenni, ió leány, szép s gazdag legénhSz fogz menni,

ki veled eggyfit nappal fog szánkázni, eyel igen nagy szépen

te raitad iargahii lláb). [Vö. IÍYARGAIj].

még-jargal : [eqno vehor, equum exerceo, tento ; reiten].

Oly igen féltem, az török császár meg ne jargalná szent László

lovát (RMK. 11.226).

Jargalás : 1) [discursio, equitatio ; streifeug]. Onnat szá-

guldót hocsáta szertartásval , Háromszék aljába járnak nagy

nj-argalásval (Tin. 101). Meg akarák mutatni fi módjokat, sival-

kodván futamtaták lovokat, nagy szép szertartással jargaláso-

kat (196). 2) [stipendium ; .sold]. Senkit meg ne roucatok e'*

M. STELVTÖRT. SZÓTÁR, n.

patuart ne te^etec es megelegeé^etec tfl iargalastokon : con-

tenti estote .stipendiis vestris (MünehC 113b). Stipendia peccati

bflnuek jargalasa mors c.st (RIIK. 11.456). Forgach Sigmont

wrani kevana azt, hogy az liwz hwz penzbeles esnek az rawok

jargalafssjira (LevT. 1.49). Kjs azonj nap oKth valo zerdan kez-

detheth az en ezthhendfni yarkalasra hvz lóra, kyre nekem

egy pénz sem adathoth, yol lobot k. parancholathya zerent en

kozembfl k nelianj yambor zolkaynak (szolgáinak] tízethetheth

yarkalasok (211).

Járható : ambulatilis, anibulatorius, meabilis MA. wo man
geheu kan, wo man leichtlich durchkommen kan PPB. A Nílus

vizét meg-kis,sebbitetted, a rettenetes tengert 'árhatóvá tetted

(Hall:HHist. 1.49).

[Járjon]

ám-járjon: esto, eat MA. es sei, es gebe alsó PPB. Úgy
szól Luter : az kten törvényének kStelezésétfll szabadosok va-

Enmk, Me!auchthon-is azt írja, hogy a törvény nem kötelez,

mert azt meg nem tarthatni. De ez ám járjon. Az bizonyos,

hogy, ha nem kárhozik a ki törvényellen cselekeszik, szintén

oly bátor.ságos menedék vagyon a Luteristáknak minden gonosz-

ságra, mint-ha térvény, sem volna (Pázm: LnthV. 113).

hagy-járjon, hagyján. Hagyján, bagygyán : sine 6eri

Kr. Hadgyáii : es mag sein KirBesz. 26. De had iarion az en

pauaszim (CsomaC. 15). De ezec most hadgyarianac, .szollyuuc

cxac az mai evangeliorarol (Born ; Préd. 65). Had iái'ion most

egyéb, az ieleu való dologról kel szóllani : praeseutibus rebus

consulendum (Decsi: Adag 321). De hadgyaron [így], batorettyuc

mi ti ellenetec magunkat (Mon: Ápol. 47). Ha ez világ minket

fildSz, st ha szinté megolis, hadgyáu, az Christus ezt eleve

megmondta (MA : Scult. 629). De hadgyán, tudom, hogy eléggé

forrózik ett41-is az feied (Zvon; PázmP. 214). De hadgyárjon;

igy kellett eunec megleoni (Megy: 3Jaj. U.96). De hadgyján!

ha szintin nem lehetek is tied, csak parancsolj, én mindenben

leszek te hived (Thaly: VÉ. n.226).

Járkál : ito, ambulo SL [henungehen, hin mid her gehen].

Járkálás : obambulatio Kr. (Pázm:KT. 72),

Járó: 1) ambulator MA. spazierer, pflasteitreter PPB. Las-

san járó : tai-digradus ; alá s fel járó : peiTagus ; mindenütt járó :

omnivagus C. Hogy alamysnath kernee azon yaroktwl az

templomban : ut peteret eleemo.sraam ab ingredieutibus in

templum (JordC. 714). Vala egy f8 embernec egy szép török

loua, melly igen szép és ió iáro vala (Helt : Aritm. F4). Jó-járó

ló (ErdPorta. 78). Járó [vezetéknév XVI. sz.] (Nyr. IX.365).

2) meabilis
;
gangbar PPB. 3) [vadum ; tot]. Azon a vizén

kere.svén járót, akadtam Istennek csudálatos vezérlésével egy

pallóra (Monlrók. XXS^II.35). Ki-akóczuál is oly járó vagyon

ha csak tiz-tizeukét pöstyöt [?] belevet is, folytában mehet

(RákF:Lev. L386). 4) Föld alatt való járó, folyosó: cryptopor-

ticus PPBl.

[Szólások]. Zent angjalok te.steet hwz napy yaro földön

vyweek az zent sinay heegnek teteyre (ÉrdyC. 672). Harmad

napy yaro féld: via triura dieruni (JordC. 138). Egy napi iaro

földet mikoron iaranac (Hofgr. 263). Egy napi iaro fdldet iöué-

nec: venerunt iter diei (Helt: UT. 08). Három nap járó foldj:

spatinm itineris trium diennn (MA : Bibi. 1.28).

búcsú-járó : [peregrinafor, qui in lóca sacra migrat
;
pilger,

wallfahrer]. Búcsújáró szarándok magyarok (Tani : Szents. 2).

föben-járó : capitalis C. [hochnotpeinlich]. Fwben iáró do-

lognak itel biroia : quaesitor C. Halálos, föben-járó : peremp-

torins ; ffibe-járó dolog : agitur de capite PPBl. Fben jaro

dolgokról : de causis criminalibus Ver: Verb. 3. Mit mivelué-

tek, ha fejetekben-járó peretek volna (Pázm : Préd. 11). Fejben-

2
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járA dolgokat ivazüató liadi bíró: praetor reniiii caiiitaliiim

iConi: Jaii. 145;. Fejében járó dolugnac tail-ui: capitale sibi

ducat (171. TdrtT.s in.384).

határ-járó : meiisor C. (feldmesserj.

jövö-járó : fiiraeterieiis, bas|ie.s
;
passaiit, gast). A tlie hazad

veudeegfogado haaz ee.s oda eok iewe iaro vágjon (WinUlC

110). Hevet liideget, port, esit .szenved a jöví-járá (l'ázni: Préd

85). 4Sziiite Róniábaniils sok sidó vagyon
;
jóv-járó Ltitlioristákis

találko/jiak (Piizm:Kal. f.66. Hall: HHist, 11.38). A kertet

prédállyák s taiwdgyak a vadak s jfivo járok (Szatliin: Cent.

214). Sok jflvöjárók forognak ottan-otUm szegény fejünkön

(Nyr. XL29.

kereazt-járó. Keresztjáró iLip ; dies supplicatlonum MA.

proces-siüiista;,' FPB.

kötélen-járó: sclioenobates C. funainbuliis, ftmipein, fiinire-

piis MAI. MA. seiltiinzer PPB. A kStéIeu járóc avagy kötélen ugrá-

lóc: funambnlones seu funambuli (Com: Jan. 209). Játékosok,

kStelen járók (Csomb: Utioir. 98).

ország-járó : vagiis PPBI. [landstreiclier).

táborhely-járó, tábort-járó : metator castronini, cas-

tramebitor ; feldinesser, fourler ím krieg, der das lager absticbt

PPB.

Úton-járó : 1) viator ('. MA. poregrlnans EhrC. 7. relsender

PPB. Kebelét |)enzuel tele hordozuan bewsegest czuegjiiek,

aruaknak, vtonyaroknak el oztyaiuda (EhrC. 7). Neinynemew
Hton yarotwl zepISben e.seek az g.nzda leánya (ÉrdyC. 339).

Vton iarokat benemfogatam (VirgC. 10). Nem árt az fegyuer

az vton iáró embernek : abstjue bacnio ne higrcditor (Deesi

:

Adag. 205). Utonjáró vendége jiitot : peregrinus qidam venit

ad illnm (MA: Bibi. 1.280). Mintha valamely útonjáró nem
akarna továb' nieuni, mivel az útmutató ki továb' nem mégyen
(Pázm: Préd. c). Itt nints állandó városmik, hanem .«z.'iráudokok,

útónjárók vagyunk (103). Az utón jAro (viator) ki lépik .<iz úti

kfilteéggel (Com: Vest 52). Melly eszes úton-járó tölti mesrli

magát borral? (Mad: Evang. 217). Oh, ki lielyhezfetne engem
a pusztában, az utonjárókiuik kedves száll.-uiábati (Tlialyr Adal.

Iö8). 2) Ezt a világot a szent irás, locnm peregriuationis, úton-

járó helynek nezozi (Pi'izm: Préd. 85).

zarándok-járó: [poregrinator, qui ia lóca .sacra migrat;

pilger, wallfahrer) (MA:Scult 1013).

(Járogáll
I

Járogálás : fvagatio, discursio ; das hin-und-her-gehen, !

umherwandem] Az sok liadakozáH, járogálíis igen megfiu-asztott

(MonT.MR III.443).

Járogat: deambulo, abambulo MA. hin und her si^izieron.

herumgehen PPB.

Járt : tritiis Kr. (gebahnt, gangbar, au.igetretoiij. Jarr ut

:

oallin, via trita MA. Az yart wt-it el teewozteek (ÉrdyC. 066).
'

Az yarth wton (in trila via) meegywnk, czak enghegy el men-
n\vnk (JordC. 161).

Idö-járta : (aetato proveelus j bejahrt). Azt cai ballotta vala,

hogy az ew voen es ydS yarta rokoiwiga Erscljcth ni.iL'zalnt

erdemiftt vona fogadny (ÉrdyC. 384).

Járt-a: (itio, itineratlo,- ambulatio; gang, rei.-i.J. Hatra nu
tekenczeuek azokra, kyket iarlokbiui ellialuuiak vala (VirgC.

144). Az iriitudiic szerelii- jártukat a lioszszu kAntexekben

:

scríbae volunt in stolis anibulare (Helt: VT. M7). Isten meg-
tartatna az 5 iuhokat <Kla iartoklia (Born: Evang. L249). Fél-

hetek Lstentfll mindenAtl: mert házatokl>an, jArtolokban, setét,

világosban, mindenütt bit titeket (Pázm: Préd. 1069).

(Szólások). Pulverero pedum liiigent, a jártok fflldét-is

tsókolga 1 1 yák iPiizui: Préd. 948;. Ezec pedig lettenec

úgymint 18 esztend jártában iMA: Bibi. 1.440). Idfi

jártában Kr. Idö jártára: progre.ssii teniporis MA.

Kytewl Lstennek'keel vala yd yarlaban zylelhny (ÉrdyC. 532b).

Vneky id5 iartaba valamibe haznalbatna (KazC. 89). JeweudS

idew yarthaban tliamad fel az Marya newew zyz leauy (ÉrsC.

489b). L)e jdev jártára latnán predicalny (DomC. 181). De maga

idev iartara ez cbyboryom onnat (a templom tetejérl) le eseek

(CornC. 193). Id8 iártába : per lempus (Kár: Bibi. 1.636). Idí

iartaban: procedente temiwre (Ver: Verb. 151). IdS iartabau

sokan meg akattmac (Mon: AiK»l. 269). Üdö-jártára némellyek

nemes.se lettek (Pázm: Préd. 317). Azért íVIS jártára, .szent

Bonifaeiust kúldé a római papa kzikbe (Pázm: Kai. 64). t'do-

jártAra az római páp;i-ful5ttis akarának ús-zni (678). De az

kévántatik, hugy fidö-jártábau ki-teijedgyen miudenfive (583).

Idjártában tekintet lészen reájok (Illy: Préd. L613).

JOÍad-iávt imingiárt Kár: Bibi. IL274. mingyárt Vas: CauCat.

74. iiundgyárl Pázm: Kai. 662. mingiar DecsiG: Préd. 49):

subinde C. eonfe.stini, statim, continuo, protiiius MA. ilUco, e

vestigiü, ilicet, actutum; al.sbald, geschniud PPB. (sofrt) (Ofo-

maC. 8. 25). Nem kel miiigy;irt vtánna enni (Mel: Herb. 161.

Mel • SzJán. 84). MindgyArt ki-mondgya isten a tOrvény t (Pázm

:

Préd. 4. Zrínyi H7). Ne becsüld mindjárt nagyra, a mi pom-

pAvat kezddik, mert vélte felel meg vége (Fal: BE. 611).

nimd-járton : confestim, statim, continuo, protinus MA.
illico, e vestigio, ilieet, actutum ; aLsbald, ge-sihwind PPB. (so-

frt, sogleicb). Ozton mindjárton meg akara bizonyosodni (Moil-

Irók. in.59). Mindjárton el bemininek (61. Ozor:Clirist 51.

168. MA:Scnlt. 500). Azokat 6 hallatlanná tévén, mind-járton

eljár dolgában (N'eresm : Lev. 127).

(Szólások). Jüjjön akarmelly billcs számvet, bár mingyárt
angyali elmével birjon-i.*, mondgyael e rövid lecJtkél iBiró:

Préd. 127).

Jártányi. .lártányi er: vls inredendi Kr. [krart zum ge-

henj. Jártányi ereje sint«on, nem ho^'y terhet viselhetne (Pázm

:

Préd. 510). Ha annyi jártányi erm lészen, követni foglak a

világ végéig (Fal ; TÉ. 676). Jártányi ernk sem lesz (Gvad

:

RP. 116). JArtAnyi ereje sem volt (Gvad: Kár. 242).

Jártas : siiatiosus [meabilis
;

gangbar, ausgetreten]. Zeles

as yarlas az wt : lata et spatiosa via est (JordC. 373).

Jártat : facio ut incedat, ambulet Kr. [gehen la.ssen, lelten).

Kyk owbenne hyendnek, tezy ewket menden sereguelkewl

nyomtatny es yartatny (facit arnbuhu^) ueini-zak farkason, de

orozlanyon es (EhrC. 147). Tyzes vasakon niezeytelen lablwl

kezdee yartattny ^ÉrdyC. 168b) Sjmtakath yartacz (WinklC

280). ThSzol hozattata s mezítelen lablial iartata (t) raita

(DebrC. 167) Angyal kepébe az Izrael népe serege élt Lírtata

a pusztába (Helt : Bibi. I.d3). Az Sin;ii hegyet mikor meglátA,

táborok.it az hogy alA jjulata (RMK. 11.240). Az meziteleni

ruha nélkfil iártattyác (Kár: Bibi. 1.526). Az Lsten igazsága, é-

irgalma.s,«ága a Cáin és Bálaiini úttyAtól távúi jiirtiunson (Pázm
Préd. 546). Esmérem mint jArtjittia lovát (Zrínyi 1I.5S>. A halAli

gyorsabban jArtattyák (Illy: Préd. 11.335). Szegény árváidat

scholában jártJussad tThaly : Adal. 1.68). A jó irók fellyebb j;ir

tattyák a meg szei-zett bts&letet, a viLág széleire el-hordgvál

(Fal: UE. 387).

(Sz'ilíisokj. Igen jártatja az békességet (MoiiTMi:
III Sixi). A magyar nemzettel való frigyet igen kexdé jár

talni iTditT. IV.60). A kevély magas;»i honlozza nyakát és a

szegények fejek felett jártatja szemeit i Fal: BE. 589). TA
b o r t jártatni

; c«.<tra motari Com: Jan. 147. Tábort iartatoi

vala (CsomaC. 29. RMK, n.75).
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által-jártat : [ijercutio; diinhstosseiij. TSrét által kezdi az

mi sziveiiilibeii jártatni iMA : .Soiilt. 95).

föl-jártat: 1) (subduco; liiiiautRihren). Innét Titus tábort

elíbb iiidita, Schopou iieuS hegyre el fel iártata (Cseug: Jer.

B). 2) (pera>;rare faci" ; durchnandern liLs.sBn]. Aiiuliát, Belgiu-

mot fiiljártatta vélek iSzjil: Krón. 63).

Jánol : 1 ) accedo MA. hinzugehen, iialieu PI'B. a) Yme
angyalok varwlauak (angeli accesseruut), es zolgalnak vala

h^Tieky (JordC. 363). Ymatsagot teuen, iarnia e.s az iiagi .sebes

t\vzet el teryezto (VirgC. 3S). Ne eugeged az fi gondolafokot

ianilni, bog' fel ne eraelkés'is'^ (Szék: Zsolt. 147). b) Yarw-

lanak zent philephez (ÉrdyC. 534b). Hozya yaivvlwan az ké-

sértet monda : accedeiis tentator dixit (JordC. 362). Yanvla liw

hozya centurio feyedelem (375). Hozza iarulanak a vakok

(WeszprC. 15). O uyl, né yarol eu hozzam (PserC. 251). Azért

iaroly hittel vriiuc aztalahoz (Boni: Ének. 101). Hozzá iarulá-

uac az 5 tanituanji: et aecwweruut di.seipuli eius iHelt: ÜT.

G2). Aaroii az oltárhoz járalván : Aaron accedens ad altare

(MA: Bibi. 1.96). Gyakorta ianilinik az Christusnak vaczoraia-

hoz (Bat:KTiid. 157). C) Yarwllywnk cw zent kegyelmes yr-

gahnassaganak zyne eléében (ÉrdyC. b'.'j. Eleyben yarwla zent

Mathenak (542). Eleyben yarwlanak processiowal (616). Járul

te confesorodnak eleybe (VirgC. 1). Eleiben járolly (Kulcs:

Evang. 5). d) Y'nthween yai'ulny eellyen ueme.s felsseegnek,

dragalatns wrnak [felséghez, úrhoz] (ÉrdyC. 39). Yarwllywnk

azért bellyeb bezeedewnkben es lassok (573). Bodogsagos zent

Ferencz kS-zikbe iarula (VirgC. 51). Az iobaknak akaratyok

oda yarulyou (134). Jarulyouc az isteni ismeretire (NagyszC. 1).

Hamarsággal járulván jozagos mielkevdetevkrevl jozagos miel-

kevdetevkre (DomC. 11). Juppiter es Mars, az hideg.seg5t,

mikoron az tSszes iegibeu ala iarulnak, meg enhetik (KBécs.

1572. Ev2). De mostan immár az pogau nepeknec kSzibe iam-

Innc, hogy meg erehuc miképpen ielentetec meg Christus az

poganoknae (Tel: Evang. L1S3). Leg eI5sz5r az deakitudo-

manynil a kSsseguec uiselesere iarultam: initio sicuti plerique

studio ad rem publicam latus sum (Decsi : SallC. 3). Hától iá-

ruluán Uleté az raliáiánac peremét (Kár: Bibi. III.9). Barom

módra az mi tálainc fSlibe ne mondassuiic iáruloi (Zvon : Post.

1.557). Efizre vevék némellyeket, a kik próbálták keresztfii

menni rajta, de valahányan azon jánilának . . . iNótPM. 5).

Az oiTosok, a kik egjnehány bii-ákok el5tt járulának, nagyon

szaporiták a tolyongást (S). Jju-ulj ide ehhez a tyúkhoz (56).

A kik a mi útimkon járulának (13;. 2) [accedo, addor ; hinzu-

kommeu, hinzugefiigt werdeu). A nemzeshez járul az alkotás,

mellyel a mag az élu testnek tagjaivá és részeivé leszeu és

formálódik (ACsere: Enc 141).

[Szólások]. Mely vetec mind az által a ioszagos czelekedet-

hez k 8 z e 1 b i a r u 1 uala : quod tamen vitium propius virtu-

tem erat (Decsi : SallC. 9). Oly er.'ssegfinc vagyon azért it, mely

czac igen közel iarol az mostani fel vet dolgunkhoz fE.sztT

:

IgAny. 77). Oly dologban tantoroghatot, mely az tudomannac

ágazatihoz leg kzelyeb iarolt |88).

|be-járul)

bejárulható : [coufereus. iiertinens, aliquid momenti habens

;

einflivs* habend, von einfluss]. Nem egy tsillagzás alatt szülét

tettek-é ezek ? Ha az égi tsillagzásnak az ember születésébe

bé-jámlható valamelly titkos ereje vagyon (DEmb: GE. 85).

elö-járul : prodeo C. procedo, accedo MB. herfiirgehen

PPB. [herbeikommen). ElSwe yarwlwan a czalados embernek

ew zolgay : accedentes servi (ÉrdyC. 128b). Zent Myhal ar-

chaugyal nagy t\-zt6sseegeel el5we yarwlwan (4S4b). Eleue

iarula az ané:al (BodC. 34). Eleue iarola az ziz Maria (32).

Ezokaert el5 ne iarulyon, hogy kenyeret áldozzéc az wmac:
uon accedet oöérra panes deo .-.uo (Helt: Bibi. I.JJi). EI6 iani-

látoc és meg állátoc az hegy alatt (Kár: Bibi. 1 161) ElSjáru-

látoc az hegyhez (MA: Bibi. 1.160). Egy szolga az másic után

elfljáruliiac (MA:Scult 611). Kedvaletes tavaszi napok járóinak

osztán elfi (KLócs. 1645. 35).

föl-járul : [ascendo; hinaufgehen, emporsteigen]. Parauchola

ees ewneky, hogy iVel yarwlna (ÉrdyC. 360). Feljánilunc az

kapouya helyére iMA:S<:ult. 442. Nyr. VI.360).

hátra-járul : [redeo ; znriickgehenj. Mercurius akarattia

szerintii hatra i;irol (KBécs. 1572. D5).

hozzá-járul: accedo C. Medtat 10. Com:Vest. 117. |zu-

geheii, hinzukommen]. Hozza iarula ez pokloshoz (VirgC. 100).

hozzájárulás : [accessio ; da-s hinzugeheu, nahen]. Kel zent

Tamásnak peldaia zerent iduSziteuket zeretnSnk illetehsSnkel

vagi hozzaia ianilasonkal (DebrC. 36).

hozzájárulhatatlau : inaccessabilis Kr. [imzuganglich].

Mellyek (ksziklák) kozzfil sokan hozzíi jáiulliatatlanok: quonim

multi inaccessi (Com: Jan. 16). Hozzája járulhatatlau ksziklák

(46. Zvon: Post 1.894). Hozzájárulhatatlau az isten a biin5s5k-

tfil (Sárp : Noe. 59). Hozzájárulhatatlau világosságban lakozik

(GKat:Titk. 313).

[hozzájárult]

hozzájárultság. Hozzá járultságból való : accidentalis(Megy

:

Bayie. 5).

ki-járul: [exeo; hervorkonameu]. Ogad magadat, lio^ te

zadbol ki ne iarolanac ártalmas bezedec (VitkC. 42).

öszve-járul : [convenio ; übereinstimmeu]. Az istennek meg-

engedésével szve járul az istennek cselekedete (Apali: Vend.

246).

Járulás : accessio MA. zugang PPB. Jarulasa vagyon em-

bernek istenhez (CoruC. 62). Bátorságos utat nyit az istenhez

való járuláshoz (Pázni; KT. 99). Jákob egy laytorját láta, melly

járulást ada mennyekbe (Mad: Evang. 373).

Járulat: accessio MA. zugang PPB. Az imádság elmenec

istenhSz való iarulatta (GuaryC 52). Gyakorta zerez eviiekyk

bemenetet es iarulatot Cristushoz (CornC. 315).

Járvány,járovány: 1) morbus epidemicus, endemius Kr.

[epidemie, seuche]. Az isten oltotta belénk az szaporodásra való

természetet, és senki ennek forroijirouánnya ellen nem alhat

(Zvon: PázmP. 85). 2) [migrans ; wandernd]. Jái-ováiiy, izekben

állott betegség: arthritis (Com: Jan. 58).

JAKOM: jugum MA. joch PPB. Járomba tbgom : subjugo

MA. Alaztattac léznec hatalmadnac iarma ala : sub jugo poten-

tiae tuae (BécsiC. 19). Vegétec fel en iarmamat tfl reiatoc

(MünchC. 34). Az ed&s vronk jarmat vonziok (DebrC. 16 1. Ket

borias fu6, mellyec iároinba nem vóltanac (121). Felele az

5cker : Egy emberke lackic itt kezel, az fog lie szinettlen a

iáromba, és esztene vagyon, aual gyakia az óldalimat (Helt:

Mes. 358. 359i. Szánt vala, és tizenkét iárom 5k5r vala 8 eI8tte

:

aravit in duodecim jugis boimi (Kár: Bibi. I.326i. Az mely jár-

mot es terhet az eros 8k8r el nem hordozhat (Pnig : Serk. 368).

A tulok, ki a jái-mot nem szokta (Szók: Bals. 126). A ceremo-

uias t8rveuy igája és járma kézírás (MHeg : TOszl. 1 09,i. Tiid-

gynk peniglen, hogy minden euibertl járom, tésola jo ki nem

sfil (SzBodi ) : SóDics. B4). Fele más igában vonnyák itt a jár-

mot veled (Czegl : MM. 97). A pogány járma vas járom és ne-

héz iga (Bátli: Tromb. 8). Elmém attól távúi járt, nem abban

az járomban (HalhPaizs. E18b. 8). Vas-járom (Tof: Zsolt. 571).

[Szólások]. E g y j á r m b a fogottak, egy húronn pen-

dfllttek, egy gyékényen árúlók (SzD: MVir. 118).

[Közmondások]. Jaj annak a háznak, hol tehén bikáknak

jármot nyakába vethet (Kisv: Adag. 104

1

2*
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Járombeli : [subjugis ; aus joch gesiwiint, zug-J. Jarombeli

6k5r (MeIrSzJáu. 234).

Jármatlan : injiigis MA. was iioch niclii unter das joch

kutnmen ist l'PB

Jármos, jármas : juuatorius C. subjagalis, subjugis MA.

des joeh.s Rewolmt, \va.s niau iiuter dan joeh hit PPB. Jármos

ökör (Radv:C8al. ILSTO). Jániiai ökör iMoiiTME 11. Hl). Jár-

mai, rabotás 5krSk (EIiiyF: MSzó. 168). ötödfü jármos tulok

(RákF: Lev. I.2,';2).

JÁSPIS : jáspis C. Jáspis .szinö : jaspideus C. Az nSmSs e."

drágalátos iaspis neu8 kA (ÉrsC. 521). Kaláu, jáspis nyeld

(Radv: Csal. 11183. Hly: Kat. 28).

JÁSZOL (iaszol'bAa Fél: Bibi. 87. líszolu Hall: Paizs. 114.

gyászii'i/ Hplt:Mes. 102. 325): maiidra C pracseite, praesepium

MA. praeseiie, caula Otr: Origlluiig. L431. krippe PPB. Öreg

barom corda nem lezon a iazlucban: non érit armentum in

praesei)ibus (B&siC. 274). Fekete Stet a iazolba, mert nem
nála i'> neki liel (MüncliC. 110). HA barmára ftel vethwe, vyve

az yazolban es gongyat vyelee (JordC. 562). Poztokban takjira

hAlot es helylieztetoe yazolba (522). Ki ueue í fyat az iazolbnl

(DebrC. 338). Helhfiztote az iazolbn : reclinavit eum in praese-

pio (TiliC. 31). Jazolba fekev gyermek (ComC. 78). A szent

tetemei illegeti az laytákban a gyászolókat (Helt:Mes. 325).

Az barmoc ia-szla 5 bSltsJie IJu (Born:Ének. 31). A hol nin-

chenec 8krec, ftres ot a iíiszol : ubi non snnt bove.s praeseiw

vacuum est (SalMark. D5). Hogy az 6ker az 5 wnmac gyasz-

lát meg Limeri (Dáv: VDisp. 1.37). Az szamár esméri az 5 urá-

iiac jászlát: cognovit asinns praesepe domini sui (MA: Bibi. U.

3). Az oek(V meg Ssmorte az 8 vrat, es az szamár az S vra-

nac yaszlat (EsztT: IgAny. 58). K8sd a summás válasz-tételnek

jászlához, tanullyamng ott mi vagyon (Pós: Válasz. 171). Jászol

és széna tartó saraglya (Com: Ján. 78). Az oktalan állatok nem
csak istálojokaf, hanem jászolokat-is ágy eszk)>ziil néki enged-

ték (Csúzi: Síp. .586).

Jáazló : praesepe, praesepium MA. kripim PPB. Az yazloba

helboztethy (Pi>z.sC. 33). Az zoros yazloban sjTankozwan erwi-

telén (43). Szarándoc járást tegyflnc Chri.stu.sunknac jászlajálioz

(MA : S<nilt. 76).

Jászlocaka (MA : Scult 63).

JáBzoUca: iiarvum praesepe Kr. (Pázm:Préd. 118). Ödv8-
zilnk jásziilkája (&ztP : BSzilz. 4).

Jászolos : stabiilarias. Másod napon veen ketli peuzt es

adaa az yazolosnak (Jord. 562).

JÁT: azon egy neN'fl, drusza SzD. |namensvetterj. Nincs
ezek k8zt jállya, a kinek baráttya has hizlaló Bacchus (Folv

:

DicK 25).

JÁTÉK : Indus, Indibriiim, gesticulatio C. lusus MA. .spiel

PPB. Ifiak egészségéért való játék : jiivenalia
; játékra való

:

liisoriiis C. Hitsagoa iatnkokat el tauoztas íVitkC. 63i. Vygasa-
giis yatekokat tenneenek íÉrdyC 337). H.ngyaa, hogy az yatoek-

nak helyéén rekezteneíik Iw eocy kamuraUin (594). I^ ylefMiok

eenny e,< \imya es flfel-keleenek yateekra (JordC. 68). IfSnk

mertokletesb bezeddel, elkel es itallal, almai, iatekal (IKlIirC.

239). Nylon ees yateekon meg nyerte (O/echC. 43). Lovagló
játékot flztek, lovas rendi játék (MA:SB. 28). Gyermeki játé-

koí-kal icrepuniliis) jái-z«lo2v;ui (Com:Jan. 44). KiLszkö<M játé-

kokl>aii gyakorlottá m.igát (Bídog: Cora. 87).

|Szólá.sük). Megfordult a játék, több a vak a halnál,

töbliet nyom egy lator latban tiz jámburnál (l';il : Vers. 912).

Véle t)n]ác.ski«z.il, véle vég(«z, iigy rakogasd elejbe szándéki-

dat, mintlia azunnak maga saját liasziiál kerasnéd és bár el-

hitesd magaddal, t é e d I é> « o n a j A t é k iFal: UE. 3791 A
ki tovább fiiláml, a j á 1 é k o t e 1 - v o s z I i (Lom: Jan. 210).

alak-játék : praestigiae C. histriouica MA. gaukelei, achau-

und komöilianteuspiel PPB.

álom-játék : [somnium ; traura, tráumereij. Nem álom já-

ték, Artémi ! nem : ébren vagyunk (Fal : Coost. 818).

egér-játék : {spiel mit der mau-s]. Egér játékra ásítozó

macska (Matkó: BC«ák. 355).

gyermek-játék : 1) [Insiis ini'antium. Indus ; kinderspiel).

Nénmllyek mindent egyvele-sleg gyermek játéknak tartanak

(Fal: ÜE. 427). a) ciepundia C. (spielzeugj.

karika-játék : lusus orbiciilorum ; scheilje-spiel PPB. 401.

kártya-játék : lusus chartifoliorum Kr. [kartenspielj (Vi^:
Kri.szt 11.420. Kr).

kocka-játék: alea, astragalismus PP. Com: Orb. 274.brett-

spiel, würtelspiel PPB.

kopja-játék : hastiindium; rennspiel Com: Orb. 277.

lapta-játók: [piUie liisius, pila; ballspiel) (Apoll. 12. Com:
Orb. 272). Cardinal Hugó pedig az egész világot egy lapta-já-

tékhffz hasonlétotta (Csúzi ; Síp. 150).

ostábla-játék. Ostábla játék, koczka játék: ludiis aleae

Com: Orb. 274. [brettspielj.

öröm-játék : comoedia Com : Orb. 267. [lustspielj.

pálya-játék : [certamen ; wettstreit). A felserdült dáma
olvasgatja a vitéz úrfiaknak diadalmait a hamaijafiitás, az

öklelés, a lovaglás, vagy más egyéb pállyajátékban (Fal : NA.

199).

vitéz-jaték: [ludiis castrensis; soldatenspiel] (BethI: Élet.

168).

vörfölye-játék : astragallsmus MAI. [würtelspiel j.

Játéki : [lusorius ; spiel-]. F8 hadi vezérré válaaztatik, az

szerencse játéki laptájának nevezi (MA : SB. 34X

Játékol : [ludifico ; verhölineii, verspotten]. Orczel vitetek.

iatekoltatek es binesiiek mondaték (WeszprC. 80l.

még-játékol : tv Vrsiikat bolondnak iteliien meg iatekola

s Pilátushoz vizza kfilde (DebrC. 75). Az hS testet elragagync

es meg iatekolluc es meg egessfle (TelC. 178X

mégjátékolás : (luditícitio; d.-is spotten, hohuj. Zenuede

vroak ez vtoii sok meg iatekolasokat, meuet€«eket (WeffiprC.

68).

Játékos : 1) histrio, ge.stículator C. ludio, histrio, agyrta

MA. .schaiuspioler, gaukler, komödiant PPB. Egy e« vyhighy

chtvtT jateokus kezde magaat hanny az predicacion (ÉrdyC.

95). KStélen járóc, szemfény vesztSc és a tóbb kSrflIjáróc,

széllyel bnjdoisó játékos vándoroc (Com : Jan. 209). Az országot

jiiró játékos avagj' szem fény ve.'art8 alakos : gesticiUator seu

agyria (210). 8) luditvr, ludius, scurrilis C. [komödiaiitenliaft,

sciierzliaft, spiel-]. El meriiltec torkos es iatekos eletyokben

(Boni: Préd 402). Az majomnak természeti igen játékos, mit

miistiil lat azt inflveli, olyan okos (Tin. 265). Játékos felcletir«

Danid János deaknac r8uidedeii meg felelec (Mon; Apol. 438).

Tanétf az iuíjmIs negjven napi li.'ytii6c játékos és képmutatóé

voltarul (Zvon: Post. 1.473). Játékos ókielet (OlyuipialianJ (MA;
SculL 1084) Szabadsiigávaleggyiitt szemét elveszte, és végre

játékos bolondot tsináláiiak belóle (Pázni: Préd Slö). Sok ár-

tatlanokat külömbözaV és másokimk játékos, de nékik halálos

biij-viviLssal, 8zí>riiy(i-kéi>en mésziirollatl:ik fel ogyin.xssal c3"4).

EUiiiek az biz»>nyságiiak erejét, az 8 miKlgya-azeréiit, játékoson

megmutassa Luther Márton il'iizni: Kai 691). Játékcjs hazug-

ság i Bal: Cslsk. 142). A majom nem Lsak játékos, hanem igen

gunosz uuiró állat (Misk: X'Kurt. 23u>. Jatekos kert (SvCaomb:
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ütlcir. 166). Játékos inondá;30c: allusiones (Com:Jau. J87).

Játékos szollásoc (203). Játékos avagy tréfás dolgokról : de

Indicris (208). Az oroszlány ha jóllakott, játékos, jo kedvfl

(ACsere:Enc. 205). Játékos ember [tréfás] (Pós: Igazs. 433).

Játékossau moudotta (Teleki : FLél. ö7X Játékos ének : carmen

musicum (lUy: l'réd. I.ÜV'S). Játékos beszéde, csintalan tiéfája

(Land : UjSegits. n.773). Addiglan azért, a mint engedte játé-

kos, nyughatatlan paripája, helyben maradott (Fal: TÉ. 638).

A játékos tsalárdságot az egyflgyfl .^zSnek fundamentomára

építti (Eal : UE. 370). A játékos nyelv kedvet gerjeszt (404).

alakkal-játékos : pantomimos. Az farsangosoc, alackal

játékosoc és az tréftis játéku bolondoskodoe soc mulatságokat

tesznec vala: niultas agebant pantominú comoedias et ludus

histriones (Prág:Serk. 202. MF).

fö-játókos : archimimus C.

táska-játékos : taschenspieler Com: Orb. 269.

verfelyés-játókos : [aleator; würfelspieler] MA:SB. 122.

JÁTSZ-IK (lad-ic Bora: Préd. 687. 549.;árf3it MA:SB. 53

36. Land:ÚiSegíts. L377. CzegliDág. Elöb. U. Illy:Préd. I.

323. >árf(r3ani Pázm: Kai. 669. ;á<í.'!zik László: Petr. 56): ludo,

obludo C. spielen PPB. Verf5lyét iáczom, tsíddel iaczom : as-

tragalizo C. Capue nevew varasban mykoron nemj-nemew ger-

mek yacikuala sok gerniekuel Nulterim nevew vyznek partyan,

magát nem oaan, essek az mely vyzbe (EbrC. 160). Guido

lathwan az wczyan yaczny attyokfl'yaat Nynardos germ5k5t,

monda ewneky (ÉrdyC. 501b). Más ember veszedelménél iádzol

ám : de alieno ladis corio (Decsi : Adag. 98). Ne iádzál ángyod-

nál : cjmnios lamor (188). Pái-dútzokkal játznak (Bim : Ének.

278. Zrínyi 1.9).

[Szólások]. Kotzkát, kártyát iádzöttále (Vás : CanCat.

224). A kiket halálra itíltek, és tömlBtzben tartanak, nem tsak

akkor kinlcdnak, mikor vagdaltatnak ; hanem, ha kotzkát

vagy kártyát jádszanak-is, szünetlen gjötrfidnek (Pázm ; Préd

29). Piquetet jádzotttmk mi ketten : nir beidé spielten piquet

(KirBesz. 10). Az kis'gyermekek I a p t a t iatznac vala (Sztár :

Athan. 43). A kereng ördög szem-békött játszik vélek,

hogy ne lá.«sák a veszedelmet (Fal : NU. 254). Le-vetfit jádzván

vélek a szerentse elflbbi fényes állapotok haldoklóba vala (287).

Ütt s kapót játszani laptával : *dal atim ludere PPI. Mint a

kis praczko a nag faikassai, szinte vg iaczuak (Mel : SzJáu

87). A kegyes rendben folyamié beszéd nyertessen játszik a

szivekkel (Fal : UR 371).

[Közmondások]. A ki ebbel játszik, bot legyen kezébenn (SzD:

MVir. 93).

elöl-játszik : praeludo MA. vorherspieieu, einen versucU

tun PPB.

elljátszás : praelusio, praeludiom MA vorberspiel, eingang,

versuehspiel PPB.

föl-játsz : [lusu perdo ; verspieleu]. Meg itta auagy fel

iaczotta marhalat (Tel:Evang. L353). Az ideigvalón, az 5r8cké

valót fel ne játzad, el ne veszessed (MA: Scult. 33).

ki-játsz-om ; perludo PPBl.

még-játsz: delndo, decipio, feUo SL [tausehen, hinterge-

hen]. Ilyen szókkal jáczotta-meg (Hall : Paizs. 2), Ha a sokaság

meg nyomná, a történet meg játszaná az okosságot, mégis

ment maradnál a gyalázó satjTáktnl iFal: NA. 224). Nincs

kSnnyebb, mint egy valóban jámbor embert megjátszani, vagy

csalni iFal:UE. 487). A kik nvilván igazán bánnak az embe-

rekkel, kedve.sek ; de gyakorta meg-játszattatuak (477).

Szólások]. Az ki fel tészen, mégis kel iádzani (Decsi: .^dai;.

lUi. A mit fel-tettem, majd meg is jadzoni (Matkó: BC«ák.

B44).

Játszás : ludus, lusus, lusio MA. spiel, das spielen PPB
(Zrinyi 11.110). Játékos szollásoc, vél jádz;i.soc : alkisiones (Com:

Jan. 203).

álorca-játszás : (praestigiae, ludicra
;
gaukelei, maskeradej.

Álorcza-játszás, alakozás (Megy: Bayie. 504).

golyóbis-játszás (Bah&Isk. 104).

kártya-játszás : lusus chartifolioiuni Kr. [kartenspiel] (Pázm

:

Préd. 992). Nansicles és Tytus kártya jádziisához látnak (Gyöngy

:

Char. 322)

kocka-játszás : aleatoria MA. a.stragalus PPBl. wiirfel-

.spiel PPB. Vagyon német kártya koczka iaczasban (Görcs

:

Máty. 60. Pázm: Préd. 1127).

lapta-játszás : sphaeromachia C. [ballspiel]. Lapta jádzás

(PP:PaxA. 624).

teke-játszás: (ludus conorum; kegelspiel] (Hall : Htüst.

n.269).

Játszat : Pudificor ; tiuschen]. Sok képzelések jádszattyák

szememet (Kónyi : HRom. 146V

Játszi : jocosus, sciu'rilis, vauus, joculari'i, joviális, festiviis

Sí. [.spielend, scherzend, scherzhaft. heiter]. Jeles játszi ember

:

*fastivum et lepidum caput PPBl. Jádzi, pro játékos, h. e. jo-

cosus, ludibundus, a jádzik ludit Otr; OrigHimg. 11220. Az
ollyan f5 rendek az S tzifra kastéllyokban pedig a jádzi bolon-

dok kfiriil kedvekre élnek (Misk: VKert. 341). És tsak valami

haszontalan vagy jádzi, és íillS f5ll5 dolognak-is Ítélheti (Nagyari

:

Orth. 191). Jádzi ember vala (Kern: Élet. 48). Kelevészt tre

az akkori fö lov;iszmesteniek jádzi bolondjával (86). Jádzi ía-

bulás képezésekkel, nem merészlek bébucsátkozni (Csi'izi: Síp. 98).

Játszi nyájasság: feceta aöabilitas (Csúzi : Síp. 244. 303. Csúzi:

Tromb. ISO. Kr).

Játsziság : [ludus, jocus ; spielerei, scherz). Játsziság és

ratio nélkül való dolog (GKat : Titk. 37. 350).

Játszó : lust^r C. MA. spieler PPB. Kártyákot adnak a

jádzüknak (Ely: Préd. 11.356). Az okos játszó nem vet ollyas

kártyát, a mellyre lesben vagyon társa, hanem annak helyébe

azt, a mit ingyen sem reménylett volna (Fal:UE. 373).

kocka-játszó : aleator Kr. [würfelspieler] (Prág: Serk. 646.

Kr).

koeka-kártya-játszó (MA : Tan. 1269).

komédia-játszó: histrio Illy:Préd. IL85. [schauspieler,

komödiant] (GKat : Válts. 1.248. PP : PaxA- 563).

lapta-játszó. Lapta-játszó hely : spbaeristerium MA. ein oi-t,

wo man ballen spielet PPB.

Játszod-it : colludo C ludo lusito MA. spielen, kurzwei-

len PPB. .Tátczodva : coUasorie C. Kic iaéodnac mennec ma-

dariban: qui in avibus eaeli ludunt (BécsiC. 104). A varos uéay

betelnec lanockal S vcaiban iaéodockal: plateae civitatis eom-

plebuntur puellis ludentibas in plateis ejas (304). Hogi bet

leaniok mezítelen íaczodnauak a klash-ouinak kertebe (DebrC.

224). El hyak vala az aldot germeket zent Margyt azzout

jachodny (MargL. 208). Mynd megh mevvetek awagh iaczodwau

Steth karomlyak vala (WinkIC. 107). latzodo es mulató napo-

kat hirdetnec vala (Born: Préd. 573). Gyür5iét ada a Jancula

kezében, hogy aual iatzodnéc (Beit : Króu. 82). Euel iadzodnac

a gyermekéé vgyan az száyokban (Mel: Herb. 60). Mikor az

héyác futosnak az eghen és iadzodnac, tiszta ídot legyez (Gs.

G4). lattzodgyál vele : lude cmn eo (Kár : Bibi. 1.671). Látá

játzodni az 5 feleségével : vidít eum jocantem eum itvore sua

<MA : Bibi. 1.23). Eleget jáczodtál immár én velem (Ladányi :

Decr. 18). Maga játszódott veszedelmével (Zrinyi 11.33). Hogy
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játszódjunk (kártyái, iJotlil : Élet. 330). Cüak jáczuduaU hatal-

niiis cwiszúrral (Mmilrttk. VllUll). Hogy a bi'mökbeii kedve-

sen jáczíjdfíyauak (llly: Pjéd. I.IOI). .ládzudiiae füt;adásokmic

meg-Bn'ft'sovel ('lyuk : Jósss. 47U). Nem tudom, mitsoda nagy

elmék tanát.sa jáiizodiryék itt (Teleki : FT^él. 43). Jádzodiü, az

az, paráználkodni (Bod : Lex. 1 10).

Játszodáa : Pugug ; spielj. Jáczodás nézés (MA : HB. 9).

Játezoddogál : [liuiilo ; spielen]. Jadzoddogalva szdkdétsel

iMÍKk; VKerl. Hjiit.

Játszodoz-ik, játszadoz-ik : lusito, colliido, perliido V.

oft sprelen PPB. (eine woiie spielenj. EI5I játzodozom : prae-

judo
;
játczodozó : liidiljiiiidiis 0. Edgyflt játszodozom : eolludo

Com: Vi\sl. 123. Eivrivllriek yaezodozwan (exultant lusibusi,

vycadnak sypirnk, or„'ona zormk (ÉrdyC. 99). Naponkeed gye-

nynrkSdSm, yaezodozwan ew elette (159). Jacodoznae az 8

lienedíyííkol m kyntoruayockai (TelC. 171). latzodozni akarna

a feleségénél (Hell: Krón f.l). Három gyermekiiid köss ál vala

az v-t nmlot, iátzodozuán egy má-ssal (Helt: Mes. 206). Oda
viletfc a !Sam.*jmipt, lio^ i;iczodoznec olltc (Szék: Krón. 26).

Számtalan SrilSgSket lála, kik az kSrfil jadczodoznak vala

(Pázm: Kai. 19(J). Gyenneki játékookal jáczodozváu iCom; Jan.

44.). Az gyermeczkéket szoktác bérmálni iaczodozván (Zvon

:

Post. 1.473). A lo|)ok,jászodozok, részegesek (llly: Préd. IL276).

KSuuyfi az elmének tfindér képzésekkel játszadozni (Fal: UE.
374).

Játszodozás : Insio, IikIils MA. kinzweil, spielwerk, zuit-

vertreib l'PB. Gyílnyürfiséggel, játszodozíiskéijeii, vitte i.sten

végb« a világ teremtését (Pázm: Préd. 110).

Játszodtat Oá«u«u<á meg ? Pctlií: Kron. 272): ludifieor

MA. vcr8[)otten, betrilgeu PPB. így néha liadnac, nelm bekes-

sognec kfsedelmeuel iaczotattya vala az Albinast: ita belli

niodo, in<Mlo paci.s mora consulem Indificari (Uetsi : SallJ. 32.

Káldi:Bibl. 327), Szent Hieronyn^as idejében voltauae uémel-

lyec, az kic gyermekeskedés^el játtzottattác é.5 czut'oltáe az

Lstent (MA: Tan. 12(>9).

még-játszodtat : eludo, deludifieor C delndo, illudo MA.
ansiaclien. vcrspottcn PPB (zn sciianden mailion, tiiuschen]

Semmi e.\cepliót C-n fogást nom talál, mellyel meg játczotta.ssa

és erfitlenné tegye az mi bizonyságinkat iPázm : Kai. 602) Mc:;

ne jád.szottJL'tson o világ és az rt rfivid düeíöségo (Pázm: KT.
265). ÍVzereni^dnek no liidgy sokat, mórt fi téged megjátszod-

tat (MA:SB. »4). Meg lassatoc, hogy testi gondolkodás

ebben meg ne iaczottanson (Zvon : Osiand. 41). így akarod meg
iáfzottatni, téuelyiteni, és kábitjuii az egyngyfi kSsséget ? (Bal

:

Cslsk. 250). Meg-játszodtatott btinniiuket a gonasz szerentsc

(Hjdl: HHist. 111.205). Minden t-lleaségiiiek reá valii iitését meg-
jA^-zodlattya iMad: Evang. 3951.

megjátszodtatáa : hisns ('. elnsio, deln.sio MA. iitíimg,

verhi»illnng, anslacliung PPB. Boczát az nr re:iioc meg iáczot

tat;'isnac liatlialo ereiét, hcjgy bidgyenec liazugságnac és meg
itéltejtfienec (Zvon: Posl. 1.573). Ezt íiz iszonyn nyomorúságot,

es ez vilagiiac iAuendfi meg iatzott;itasat meg prupbetalla (E«tT

:

IgAny. 129)1

Játszodtatás : hidiliuilio MA. siiott, betnig PPB. Cavilla-

lio: patvarkodás, tsiifolás, játszodtatás, mog-guggolás PPBl.
tViiialmany, jatz<i!tala.s: c.illusio, cun)iH«itum urimen, praevari

íjUoriuu Ver: Vorb. Sziít. 5. A mi ér/.ékenségúnknok jáczutta-

lása vagyon az vr vai'sorájábfui ( Pázm : Kai. 7 l). Meg mutáltam a

Kalauzbiui, n)int kollyon az igaz csudákat megválimztani az

írdíigi játiviiltaljlsoktnl (Pázm: LuthV. 77).

JAV, JAVA |P| Inu: epidromis V. Iáu, láva: upidromis

.MA' lau, láva MA' l'P PPB EpidromLs : kitel, kire az Há-

lót kjtic, lav MAI.' Epidionss: Ktél, kire az az Hálót kStic,

lav, lava, vadászható kötele MAI.' Epidromos: Haló széle k5-

tele, Iáu MAI.' MAI." (Vn. Szarvas: A Régi Magyar Nyelv .Szó-

tára 12).

1. JÁVOR (ii/.'.r I'PBl.i: mus vei rupicapra [í] MA. al-

tes ; wilder biiflci, gemse [?), elendtier PPB. elendtier KirBesz.

158 Erdei-bika, jábor: uras; jávor, szmnár s-/jibásu vad állat:

alces PPBl. Jávor-szíj : lórum urínum PP. Ez eoronás hegyek-

ben és erdSkben Erdély kflrnyfil találnyi klemb kfilemb figle

soc vadakat : serenyes ökröket : vad louakat iaufojrokat, dán

vadakat, beleneket ; esmet klemb kfilemb fele madarakat

;

vad pauákat, ieles sólymokat etc. (Helt : Krón. 6b). Ez a barom,

melyet meg egyetec: öker, 6z, bial, jauor (Helt: Bibi. I.Rrr3i.

Az jauor szi is igen io, ha az has.sára köted (Cls. 03).

2. JÁVOH, JUHAR, IHAR. .lavorfa : acer C. acer

major, plataniis germanica iLK. ahonibaum, massholderbaum

PPB. Méta vádit ad silvam, ad arborem ilior 1251 (Wenzel VII.

328). Arbor jawor (VIII.123).

fodor-jávor. Fodor jauor vagy jiUiárfa (igyj : acer ; idioru

Mol : Herb. 19. Fodor jjivor-fa : platanus crispa MA, krausor

ma.ssliolderkmm Pl'l;

[JÁZMXNJ JÁZSMTN (uhanin Lipp: PKert. 1.100. í«o-

min 103. 104). .lásniin virág : apiaria, zambachum
;
jasniin PPB.

' Jelsemin vitAg: gelsamUium Lipp; PKert. LlOO. Vanuak más

spanyór iesaminok is (103). Indiai iesamin (104).

JÉG (i<.oA: glaeies Kár: Bibi, 1.646. j!/<«7 Helt: Krón. 2.

117. 19(Jb. a <iyge\i 66); glaeies, gelu, gelicidium C. eis PPB.

Umac iegi as hauay (glaeies domini) iol monéatoc vmac (BécsiC.

132). Ciistal kn, ki volt elezteb ieg iGuaryC. 21). Mykoron az

yogben fwto.sna, alaa zakada (ÉrdyC. 525). A yeg a t&zben

meg nem maradhat (TelC. 81). Az yegeknek zörgessök (SándC.

38). TéllKMi n;igy iégh lészen (Cis. E2). Utoc legyen olly

sikíunlo, mint az jég (MA: Bibi. V.17). Sik jég (Tyúk : J'V.s,

162). Jég hátán (Thaly: VÉ. il43).

(.Szólások). Melly állalás el-ólvadó sik.unló jégen ép ii 1

1

(DEmb: GE. 36i. Az uraknak dolgok s lelki állaixittyok sikos

jégen jár, t<'>b kiszifi kisértet seregli e''ket, liogy-sem azo-

kat, kik alat.son.vabb renden vaimak (Fal: NE. 69). Valaki az

aszszonnyi-ál.it szjuiánac hiszen, az a gyygre fondállya

házát (HL'lt:Me.s. 403). Mert nem hiszitec, hogy az iegen

liaz-Ht czinaltoc ( Born ; Ének. 388\ Li'ttodé, mint ü 1 1 e 1 1 o t a nagy

.izfde, a romai antiehrttiis, az gySgre l>ennetec (Dáv: Vall.

Eee3). Jégre viszik szerelmemet, elolvasztják hiv liizemet,

szerencsémet irigylik (Amadé: Vers. 53).

Jegel : jéggel kever v. fagyat Kr. Hogyha- az Ituuát nem

jegelnék és nem írzeuék, az tíirök nagy rablásokat tenne

(l^rtT \TI.U7. Gér: KárCK IV.284).

Jegelés. Kevés tíirflk lévén benne, mikor ellenség nem

ment is ,dá, az i'irka jegeiisit is alig gyfizték (Monlrók. XXIII.

144),

Jeges : glaciális C. .MA. eisieht, voU eis PI'B. Az yeges

vjv.be mezeylelen fwtameek (ÉrdyC. 501). Télies va'a iegee

vizel (VirgC. 103). leges deer essj nem Iwnt meg táborba

(Pctki: Virt. 6. Zrhiyi 1.120). Mint viz jeges zajjá, hogy |iarli't

sz;iEgatja, en is ollyá jutottam (Ben: Ritm. 25)

Jegesit : glacio C. MA. eis nuiclien PPB.

Jegesül: glacior Nom.* 11.

Jégi: ;:l:(c(alis Kr. [eis-). Jégi (Nitkó : dentata, muricata sulea

PP.

JEGENYE ( )f.;r.iynrffa UjMMviz. \'II.467. ies>,ye C): 1)

l^jpubv nU'H MA, taiine, weittse taiu)e, tichtu PPB. Ii-gnye la :
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abies Ipcnjc faragó Ats; abiptiirius C Arbor que yeiinefii

(így?) niipellatui' l'-TO iWuiizol VlII.:i7;i;. .Jogtjiiye, arbor 1295

(Czinár). Arbor vuIko jegenye vocvnta 1364. (Bebek István ok-

levoleX 8) JeKOuyewfi'a : i>lataniis 1199 (UjMMiiz. VII.467).

S»|K>r arboreni platani jegenyefa dicti I3S6 (Nyr. XVI 121).

Jegyene (igy). Uic.-i fenyflfa : abies; tannenbaum Noni. 82.

kibl lezonfekete-jegenye. Popuhis nigra: fekete jegnye, k

az populeuni ir (Bej'tlie : Nom. 7).

JEGY (iTOV? Os. L2. mog köU i«/zenfinc? Zvon: l'ost. I.

585): 1) signuni, specimen, nóta C. .signaculnm, ve.stigiuin M.A.

zeichen, nierUuial PPB. 'Négy szeg jegy : te.ssera C. Méta

progreditnr .super jtgt'a 1224 (Weuzol VI.424I. Jegybatár, duno

quercus in terra Cheren 1300 (Czinái). Zent kere,«tnek jegynél

magát yegeznen, megiiyta az niy.salt (Kln('. U). Bátron folely

neky, es ez legén te nokeil yegyed (52). Mennen az azony az

ysteny sebeknek yegyenel ekesewit lábakhoz (142). A kirali

araíi estapot ki noyta kezénél, kinél kegelnias.segnec io^e niu-

tattaticnala : signum cleinentiae (BécsiC. tj.'il Atta nála o ieé;et

:

dedit signnm (MiinfbC 6.5). Jegyeket tezok, kyket .soha fóklín

nem láttának: signa faciam (JordC. 74). Akarwnk te thwl.'d

yegyet latbny, awagy ezodat: volnmn.s a te .signnm \'idere

(391). Yegyoketb adok menyben : edam prodigia in caelo snr-

siim (711). Szent keresztnek jegyéét veté ev reá (DomC. 67).

Az ald<a.s kfirozth veetesnek iegeuel lezSn (SándorC. 4). Bé-

kességnek iegere cbeh kyral ayandokozta Bola kyralt (Mai'gfj.

27). Nagi kegielm&sseguek iegie vrl.stentúl, bogi . . (DebrC.

125). Menniei iegiel mutatuan meg (198). ErrSl isten niluan

való iegeket adót vala (327). Akki ftet elarula, iegSth ada nekik

(615). Mynden capitulomnak awagy rezenekh cbymereth avvag

yegyet elei vetettem (VWszprC. 121). Y'egot vessetSk ty

bomloktokra (ÉrdyC. 507bl Mynemew yegySkSn y.smertetyk

emberten az ygaz b6!ccbe.sseegh (517). Meiiee yrgalmakat,

yegket, chodakat t«ett (545). Kyknek erSsseegSk vagyon choda

dolgokat zerezny es yegySket tenny (557b). Werdeth my ydwos-

segonknek zerelmenek yegyere nekSnk adad (CzechC. 21). Zent

kereztnek iegiet rea vetnen meg alda wtet (VirgC. 45). Az

farkas niluan való iegiekel fogada mind ezeket be telyesyteny

(55). &. ilyen beketelenseg konelsegnek iegie (90). Az vv

keunyanak iegieyt meg mutatya (120). Az zeretetuec ie^et

kevauíia lathnia (NagyszC. 5). Minemfi iegíkbSl esmérhetne

megli enibór (TihC. 13). Nagy sok ieleket mond az orvvos meg

gyogywla.somra, de maga een az iegyekkel halok meg (Pe.sti

:

Fab. 82). Az 6rdeg is tehet chodakat, iegyel;et is (Helt: Bibi.

I.c). V6ue a kSuet, es jegyfil fel tSue : túlit lapidem ot erexit

in titulum (I.N3). Akarimk iegiet latui te tflled : volumus a te

signum videre (Fél : Bibi. 20). Az corona es az istap az kirali

birodalomnak iegie (Fél : Tan. 421). Az vitézeknek trombit;iu:d

adnak iegiet, hog" kesz&Uienek az indulatra (520). legye hogy

mayd vege leszen mi orszagunknac (Boni: Ének. 131). Kezeben

giermeket ei fel vette vala, szent kerezt iegiuel meg iegiezte vala

(Istv: Volt. 15). Nap fénie nelkfil, pociét iegienekvd semmi lezön al-

lattia (Mel : Ének. 12). Isten az ó igeretinec megerfis.sité.sére

adgya jegyi az kornyölmetelkedé.st (MA: Bibi. 1.13) Mutató

jegye az isteuhoz való szerotetnec, hogy ha az ember ez világ-

nac .szidalmát békével .szenvedheti (MA:Se)dt. 182). Meg job-

bulasokiiak bizonyos jegyet adgyak (Szár: Cat. K4). A .sacra-

meutumoktól, szent jegyektiM eltiltya iCom:Jan. 126). Az

halálos beteg.ségeknec jegye : moribundorum sj-mptoma (211).

A bönnek legkLssebb jegyét, vagy makuláját vagy esetét nem
szenvedi (llly:Préd. L442). 2) [d&sponsatio ; verlobungj. Minek

utíinna bé ült volna mind Görög mind Bolgáror.szágnak ki-

rályi székébe, i5 is jegyríl, házasságról kezdett eszmélkedni

•<Fal:TÉ. 680).

• (Sz6Iá.sok]. Jegybe adom; despondeo, de.sponso MA.

A mely forgács arany lánczot feleségemnek jegybe adtam volt

avval .szabados legyen (Radv:Csal. 111341) Jegyben van
vele ; est 8pon.sa v. sponsiis Kr. (A férlival) imniar iegibe vala

(DebrC. 28). lebben vala egg firíiuual : viro desponsata (írat

(Sylv: ÚjT. 80). Mikor az leánzó férfiúnál vagyon iogyben : si

pnelbnn virginem despoiidorit vir (Kár: Bibi. 1.179). Érsek-Újvár

jegyben vagyon, minden órában mienk lesz (ItókF: Lov

1.125).

bak-jegy: fcapricomns ; steinbock (am bimmel)] (Mlsoc:

Progn. 21).

bika-jegy : (taurus ; stier (am himmel)). Adott isten egy

fiacskát holdfogyta és újság között a bika-jegy alatt reggeli 8

és 9 óra között (1760 Hazánk 1.371).

égi-jegy: signnm caeleste, astrnm MA. hinimelszeichen

PPB. Tsillagokból álló égi jegy; astrnm; gestirn Com:Vest.

120. Capricornus : eegbeli iegy. Égbeli jéghez való: sideralis

C. Drága menyezeteket szánt vala a palotánac, kiben minden

egbeli iegyek (js a forgó czillagoknac kepei ki faragna vól-

nánac (Helt: Ivrón. 168b). kz éghi jegyektl meg ne relteg-

gyetec, kiktSl az poganoc meg jyednec (FortSzer. 5).

kigyós-jegy: (serpentariiis, égi jegy] (Misoc: Progn. 21).

or-jegy : conopenm [vorhang]. Kétcer cápa nakat, es

élniétué 6 téiet es élnénö 5 or iéá'ét az ozlopokrol es bélé

takara 8 té.sténec tflr.sSkét (BécsiC. 38). íme 8 or ié^é, kiben

íluala 8 rézégségébén (39). O or ié*ét, mélTét 8 éluSluala, ada

élfélédétni-c ki rékéztéséró (46).

próba-jegy : [specimen, docnmentum
;
probe, kennzeichen|.

Az 8 isteni mindenható voltánac próba jegyét akarja mutatni

(MA:Scult. 1661.

Úti-jegy : grunia MA. wegzeichen [am] kreuzweg PPB.

vizontó-jegy : [wassermann] (Misoc: Progn. 21).

Jegybéli: 1) (.spoasa; verlobt]. Jegybéli mátka (Thaly:

VÉ. 11.394). a) dotalitius Kr. [braut-, hochzeits-J. A görög

király legszebb bajójába ültette országokat ér8 jegybéli aján-

dékkal (Fal:TÉ. 718).

Jegyeeske: sigillum C. notnla; kleiues merkmal, geringes

zeichen PPB. Szókat meg-választo, el-metsz5 jegyetskék (Com:

Jan. 1591.

Jegyes : 1) signatus, notatus MA. gezeichnet PPB. Semmi

jegyes batárt nem fttének : nullám metalem distinctionem fa-

cientes (Ver: Verb. 151). A .seb, melynek a jegyes helye kék-

ség : cujus signum livor est (Com : Jan. 70). Sfité.ssel jegyes a

jobbik pofája (Gyöngy: KJ. 9). 3) desponsatn.s, sponsus, sponsa

MA. verlobet, braut und br.autigam PPB. Jdwez leg zent leiek-

nek yegyasé (PeerC. 169). V81eghen es az yegyesek : sponsus et

sponsa (JordC. 434). Meg gyvlada az memiyei jeges zerelme-

Ijen (MargL. 19). Kynek mykoron volna a nemesseeges jegese

gevi'ek chazaniak leyanya (46). Attia jegöst iegze neki (TihC.

20). Mezytelen mátkákat es iegye.seket keuau (VirgC. 123). Az

ür8k ieg8s auag zereto (NagyszC. 9). 3) conjiu [ehehalfte). Ne

akary feelny Mariát yegyösewl hozyad venny : conjugem tuam

accipere (ÉrdyC. 39b). Jacob zvle iosephet, marianak iegyeseet

(CornC. 61. El be .szalla iegyeseuel egy istállóba (Bora: Ének.

10) Atyád is akarja, hogy légy én jegyesem, ez napságtul fogva

a8.szony-feleségem (RMK. 11.33).

[Jegyesit, el-jegyesit]

el-jegyesités : [despousatio ; verlobung). Eljegyesítés, el-

hitv8sítés (MA:Scult. 949).

Jegyesség : [sponsae status ; brautstand]. YegyesseeghneU

méltósága, mert Maria valaztateek az nagy méltóságra hogy

ew lenne az meennyey kyral nak vegyese (ÉrdyC. 493b).
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[Jegyesül]

Jegyéaülés : (desponsalio ; verlobuiiKj. Vala ky zyzesseenSt

akar tartany yiiiez keel liozyaa, lio^y chak C'liristiislioz yegyew-

sewleesnek okaert tegye (ÉrdyC 470b).

Jegyez {>''''(>'" MA. ^tJsie MA: Bibi. V.2. lícíetetik VirgC.

120. i«/ii MeUSzJán. 392. íeziettenek Kom:SzPál. 29): 1)

signo, noto, (Iciioto, iasigiiio MA. signo ; zeiclinen C'om : Vest

14-4, zeichneii, l>ez«ichnen PPB. alája jegyze™ : subsigno C. Zeut

kerentiiek yegyuel magát yegeziieii, megiiyta az my.salt (ElirC'.

6). Vram, te ziuediiek világa mi niytouk ie^ezven vagon (DöbrC.

18. KulcsC 5). 8) iioto MA. [amioto ; aiifeeicbiieii, aufschiei-

ben). Doctor uram is jegyzett holmi sziver&ítS electuariumo-

kat, az is igeu kevésre niegyeu, vétesse meg azt is (LevT. II.

258). 3) siguiliou MA. Ijezeichiien, anzeigeii PPB. [bedeutenj.

Az adós yegyez engedelmes.seget ; oblatio tigiirat olwedientiain

(ElrC. 48). Mit ie^zeiie iiz alom : (luid siguiíicaret .somniiim

(BécsiC. 74>. KykÚD jegyeztethuck myiid ez neei>ek (ÉrdyC.

28). Az harnmd mendSrgeseu ieczetetik cristus kenya (VirgC.

120). Az kwnyeii való liytel elmének kwnyw voltat yegzy (134),

Testbe lemii, auagy test szerént élni mind egyet jegyez szent

Pálnál (Helt: UT. q7). Melly dolog által más dolog iedzette-

lic : quae sünt por allegóriám dicta (Bb5). .Jehova, állandó es

magatul leu5 istent iegiez (Fél: Tan. 22). Az nap hesege ieclii

itt az isten tüzes haragját (Mel: SzJáu. 392). Amaz tb. .szariiac

iegiízic az tiz kiraliokat (415). Az czupa fekete szem erStlent

iegyez (Cis. N3). Az kszikla jegyzi vala Cliristiist (MA : Bibi.

164)., Az sido szo mind knfár tisztátalan a.sz.szonyi állatot jegyez

(307). Mit jegyez az, hogy 5 jiap az Melehisedeknec rendi szerint?

Nem azt jelentié, hogy (MA : Si-iilt. 918j. A régi szentek az

anyaszentegyházat értik a l'ájdalummal sziilfi aszszonyon, a

melegen siltfl napon világi hábontságok jegyeztetnek (Pázni

:

Préd. 279). így bezzeg knyfi ki faselni a sz. iráslxSl, ha azt

jegyzik a szók, a mit akanmk (Pázm : LuthV. 4(J0) Vallyon

mit jegyez a Quasi a te Vulgat-idban ? (Matkó: BC^k. 384).

Magokban nincsen az istennek kegyelme, lianem jedzik azt

(Udv : Dáv. 84). 4) (desponso ; verloben]. Myert istene vagy,

myeo ov neueben tégedet ev neky jegzöMik (DoniC. 217).

Kristimnak iegJztem magamat (DebrC. 27>. Az 8 neki jegizSt

zepIStelen zfiz (51). Hogi zent Josefuek iegiSztetneiek Maria

(99). Mykoron Maria Jesnsnak annya volna Joseflnek jegez-

tet^ven (JordC. 357). Hazassíigra yegyzeek wmak (ÉrdyC. 650).

JegSst iegze neki hazas-iagra (TihC. 20). Attya fneky iogSsth

iegze (KazC. 71). Mykoron Maria ieczyetetot wulna Josefnek

(Pesti : NTest. 2). .Sz. Pal az hiuekot egy leérnek ieglzette, az

Oiristiisnnk (Fél: Tan. 468). Ha az leányt magauac nem jegyzi:

si Bj)reverit filiam (MA: Bibi. I.t)7i.

be-jegyez : refert> in commentarium, inscribo, adnoto Öl.

[eintragen, aufzeiclinenj. Kynek byzon-saga bel vagyon yegez-

ween xn. Btmodek pa|>anak el weogozöt bullaya zereut (ÉrdyC.

21b).

el-jegyez : I) designo MA. fbezeichnen]. E^ry csillagot

szektának magoknak oljegyzeni, hogy annak forgá.sa ntáu igaz-

gatván hai<')j..kat, sok érvényeket el-korRIhehiének (TilkRóz.s.

144). 2) de«i«iideo, desponso C. verlobon PP. Ezen zflzet el

it'gizetetnek niongiak (Fél: Tan. 44). El iedzettetuen az fi annia:

cuni esnot deíponsata mater eiiis (Fél: Bibi. I). Ha az diesísé-

get czéliil filggi-.'ffitotted : addig ilzzed azt w, a mig eljegyzet-

ted! (Thaly:Adal. 1.14'Jb). A reménység oiindeut eljegyez

magáiiak, azonban a szerfentse nem fog kezet vele (Fal : VE.
464).

eljegyzés: I) dmignalio MA. 8) desponsatio MA. verlo-

biing PPB

föl-jegyéz : rel'ero iu commentarinm PPBI. (a\i(zeiclmeu).

Az te layiArumocIban iSIjedzed minden én ínségemet (MA: Bibi.

V.26). A szent könyvekbl meg tetézik az istennek szava, mert

inkáb mindeniknek elein fel vagyon jegyezve, ki irta ezeket

(Pázpi: Kai. 465).

föl-jegyzés : [relatio ; aufzeicbnung]. Az els fSIjedzes

:

protocollum MAI

^-jegyez: e.xsigno C enoto, obsigno MA. [bezeichnen, aus-

zeichnen). Ky wagy ysten kezewei kyyegyeztethwen (PozsC

45). Aaron eliieuén az 5 kezekbl, ki iedze tSreckel : quas eum

ille accepisset, formavit opere fü.sorio (Helt : Bibi. I.Rr3). Láta

az chaldeusokuac képeket ki iegyezue cinnbriommal ; vidit

imagines chaldaeorum expressa.s coloribiis (Kár: Bibi. n.l29).

kijegyzés: 1) [relatio, euarratio; auizeichuung]. Ki nota-

la.s, rövideden való ki iegzes : protocollum C. 8) [expressio

;

darstellungj. Reeghen való abrazathnak ky yegyzeese embery

zemeelben (ÉrdyC. 541b).

kömyül-jegyez : circumsigno C.

le-jegyéz : [noto : bezeichnen, angebenj. A le-jedzett helly

(Matk(i: BCsák. 31).

meg-jegyéz : 1 ) -signo, designo. noto C. persigno, iusignio

MA. zeichnen, bezeichnen PPB. Jegézdmég ahelt : nóta lucum

(BécsiC. 6). A kuet inegiegezuen : signanles lapideni (ilüncliC

70). Ez menyei kiralnak peczetjniel meg iezet ember az fewl-

devn leknek (VirgC. 35). Magát meg iedze zent kereztuek

iegiouel (63). Megjegzy vala evket zent kereztiiek jegyeuel

(DomC. 121). Az meg iedzet helyen am meg allanac (Boni

:

Ének. 556). Az peczéttel meg iegyv-ettotett sár (Kár: Bibi. 1.

536). S) noto C. [aiuioto, refero ; bemerken, aufeeichneuj. Az

nagy cronicaban wgy vagyon meg yegSzween (ÉrdyC. 519b).

Ezt-is jegyziik inog : notandum est (Ver: Verb. 197X Niluau

taiiittatic .íz z. ira-sbui, az mint Agostonis meg iedzfitS (Zvon

;

Osiand. 12). Ez rendi .-iz r6uidedcn meg iratot articulusoknac,

mellyec Cliristiis meg testes&lesenec 1313. eztendeiben ie<lze-

tettenec meg (86). S) [noto ; tadein). Hogy senki ebben 5tet

meg ne jegyezné, utí'mna veti az evangélista, hogy \Tmik reá

tekinte és szerété ítet (Pázm: Kai. 762). Az Marcelliis palin-

geniusis az romai (lapat meg iedzi ebben, hogy Luthert meg
gyzni akaria nem elegend okockal hanem vassal (Zvon

;

Osiand. 7(i). 4) desiiondeo (verloben). Jarula 5 atfaboz, es a

leant Baiiac kére hazius társul, es 5 attia erre liavoK-an zok;i.i

zerent meg ief^Sze ítet (NádC. 402). Megh yegyzettelek tjieket

Cristiisnak ; despondi vos Christo (ÉrdyC. 149).

megjegyezhet. Megjegyezhetft-képpen : notabiliter C.

mcgjegyzendil : iiotabilis C.

megjegyzés : notatio, designatio, cousignaíio C. MA. beiach-

nnng, autv«>ichnmig PPB.

Jegyezhet : notabilis JLA. (bemerkbarj. merkensnert PPB.
Hogy varrásoc ne legyenec jegyezhetne : ne suturáé notabilai

siut (Com: Jan. 98).

(JegyzegetJ

le-jegyzeget : (jmnoto, refero ; aulzeichnen, aogebeo). A
hibiikat mind ide le-jegyzegetni alkónak lenni nem Ítélem

(GKnt:Titk. 1097).

Jegyzés, jegyézés : 1) signatio MA. asterúscus C. [beseich-

niing). a) juniotauiontnm C. f.-umierkungj. A melly jegyzésemet

némely rSvid feleletekkel akart erteleneteni. avagy .•k'nmiivc

tenni (Megy: SzAÖr 97). S) (indicium, mmtiatio; andeutimg,

meldung] anzeigraig PPB. Itth l>e teleek az regbi iegxe<«

(WnklC. 171). Effeele ellen mondasnvl ottan yeccczestli kell

tbenny [jelentést tenni, be kell jelenteni) (LevT. Viím. Ae
igék .Tzok jedzési, mik .iz elmében vainiak (Illy: Pré<l. 11.235).

4) sigiiifieaiitin C. signitícatio MA. (bedeutuug). Minden ighe
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auag; tulaidoii iezezbeii vetetik, auag ueni (RMNy. 11,41). Zont

pal ezeu igbet vgj,',!!! ezeu iegzosben vezi (uo.) Az fS kcrdes

it, liogv ha az Cliristus azon iegizesbeii niondattatike istennek,

mint az attia? (Fél: Tan. 29). B>. iegizesben vetetik az pokol-

nak neue, hoé (257). E>ec Iflrtenteuec el reitet dolfroknac iogi-

czasebeu ; per allegóriám (Mon:Apol. 299).

1 . Jegyzet : 1) signnm nóta, sigratiira Sí. [zeichen). Keet

teerdre teerdepelwen limAdkozznuk) annak yegzetere, liogj' fi

felseege legyen testnek es leeleknek wra es kyrafa (ÉrsC. 541).

S) [signiticatio ; bedeutungj. Gundolya vula ez ziz ez aldozath-

nak ie^yetitli, auag ie^zeseet (NagyszC. 365).

[2. Jegyzet]

el-jegyzet : [desiiondere facio ; verloben lassen]. Kiadni kezét,

magát el-jegyzetni (SzD; MVir. 12).

Jegryz : 1) [siguans ; bezeicbuend]. Sz. Pal az kSrnifilme-

telkedest neuezi splnagisnac, azaz iegizfi peczetnek (Fél : Tan.

407). Az vasárnapi iedz bótii D (KCsepr. 1626. A). S) significati-

vus C. (bedentend, bedeutungsvoll]. Jegyzbben : coasignatias

C. Minden igitt azon dolog iedz igiuel jelenthessfik ki (Helt

:

Bibi. I.cS). Az ám az allegória az titoe, el reitet dolgoknac

iecz5ie (Mon : Ápol. 299). Ha a ti nyelvetec által bizonyos

jegyzfl szót nem tésztec, mimódon értbetic meg mit szóltoc?

nisi nuinifestum sermonem dederitis, quomodo scietur id ([uid

dicitrír? ^^LV; Bibi. IV.UU).

óra-jegyzö. Óra-jegyzö szerszám, árnyék óra : homscopus

PPl.

út-jegyzö : mérfl, tbld-mérték
;
gruma PPBI. [wegzeichen].

Jegyzös : [significativna ; bedeutungsvoll]. A székelyek sok

tsúfos és mi tSlfink értetlen szókval-is élnek ugyan, de az

enyett igen ékesekvei es jegi.'z5sSkvel-is (CorpGramm. 329).

Jegyzösóg : [significantia ; bedentung). Az Elohim névnek

jegyzósége kibótfiztetik ezekben az igékben (GKat : Titk. 19).

JEL (syd Monlrók. 111.49. yi/«íentete Helt; Bibi. I.V3. meg
jrye'enéc Cc3) : siguum, insigne, character, nóta, specimen MA.
insigne, character C. .signaculum NémGl. 132. zeichen PPB.

Mikortli Judas yelth ada az sidoknak (SándorC. 4). Vram tegh

velem jóban ielth (PeerC. 183). Mykor el kezdy az few, az az

mykor yelt aad, wgy egyenek (LáuyiC. 315). Ky ewtet el anvlta

wala, yelt ada nekyk (ÉrsC. 90. CsomaC. 28). Éjjeli jelek

[jelszavuk] Isten, szent Mihály vala (Tin. 348). Miczoda legyen

ez drága szent jelben ; . . ne nez azért ember czac az kilsfi

ieljTe (Bora: Ének. 102). lel [égi jeg)-] (KGalg. 1582. P). Soc

czudákat jeleket ezelekedtenec (MA : Scult. 247). Az .szent

kereszt jelével meg jegyezzék magokat (Pázm: Kai. 361). Nem
jól adatik valamely dolognak esmértetS jeléjül, a mit addig

meg nem esmérheti^nk, valamig nem esmérjük azt a mit az

jelen fel akarunk keresni (569). Jelek lé.sznek a napban, és

hóidban, és tsillagokban (Pázm: Préd. A). Gyzedelem jelénec

itéllyéc : palmarium putent (Com:.Ian. 156). Jel, jeg.v, mellyé!

az 5nn5n magok felekezeti ó magokat megismerik Í182). Ha
kegyetlenség .szüvében jelt nem tenne, talán keresztyén kfiztis

leguagj-obb lenne (Zrinyi I.35i. Naey égi jelek látszanak (Czegl:

MM. 28). Hogy kinekkinek jó jele légyen iidvö.sségéról (R\y :

Préd. lA). Ellenmondá.ssal se színét, se jelét nem adgya k&lóm-

bz6 értelmének (Fal: VE. 3S9). Mihelyt fellépett állá.sára, jel

adatott, harsogtak a trombiták (Fal: TÉ. 637).

ég-jel : [signum in caelo ; himmelszeichen, zeichen des

tierkreisesj. A tizenkét eg jelek (Com : Jan. 8).

ismertet-jel: signimi distinctivmn, characteristicum Kr.

(kenuzeichenl (Zvon : Post. L334. Kr).

M. NYELTTÖRT. SZÓTÁR. U.

kerészt-jel : (signum crucis ; zeichen des kreuzes]. Hogy

minden ellenség fusson keresztjelre, es minden tisztesség szállyon

körösztyénre (Zrinyi 11.66).

köz-jel : pignus [pfand] Ha ki te tfiled k51csSn kér, kSz-

jelt avagy zalagot kivány (Com : Jan 190).

próba-jel : [siwcimen, documentum
;

probe, konnzeichen].

Az 6 bfilczeségénec szép próba jelét adta (MA : Scult. 161 1.

Jelen 0./''" GyöngyC. 45. Helt: UT. h8): 1) [in aperto

palám ; offenbar, oft'eiikuudigj. Yeleimagyou, hogy az nézet alla-

tot meg akartad uenni : patát (ElirC. 122i. Az es ielén va^on

mellet Achior bezéllét, az es tuduan vagon mellet neki paran-

íoltal ifini : nec hoc latét (BécsiC. 34). 2) praesto MA. Com

:

Vest. 1 42. gegenwártig, zugegen PPB. Jelen vagyok : adsum

;

jelen nem vagyok : desum C. Mykoron senky jelen nem volna

:

adesset (EhrC. 67). Ielén uala annap: instabat dies (BécsiC.

53). Teghed yelouvaluad lásson (WinklC. 262). Mynd az sok

nep, kyk oth yelen valanak : omuis túrba, qui sinnil aderat

(JordC. 615). Yelen valanak yro uotariosok, kyk niyndden

zawaat lewelben yryaak (ÉrdyC. 514) Légi ielen halalomnak

oraian (TheívrC. 183). Bizonyai hidiétec, hogy én ielen le.szec,

minden fgyetekben hogy én ielen leszec (Helt: Canc. 5). Mind

az haromnac ielen kel lenni (Bora: Evang. ni.638). Az mi

attiankfianak el takarításában szükség ielen lenni (Fél: Tan.

5 i 2). Ha feleletre való beszédid ielen vadnac, sziíllj : fii babes

quod loquaris, loquere (Kár: Bibi. 1.532). Ha ielen látnác az

veszedelem fiat (Mon: Ápol. 453). Az csereben adót jószágot,

ha meg jelen vagyon ^si restat) tartozik szSrin nekie viszsza

adni (Ver:Verb. 137). MidSu az aratás jelen van (Com: Jan.

74). 3) [praesens; gegenwártig]. Minden képek es forrnak ólly

meg hataroztáttak es zimboralatlanok, hogy midfin egy allatot

elSielentenek, mást ielénna nem tehetnek (Lép : Tük. ni.203j.

Jeleimen : 1) manifeste E2irC. 54. MiinchC. 73. [offenbar,

öffentlich]. Fráter Rufen yelennen ezebeuewue, hogy ewtet

i

az gonoz ellenség meg czaltauolua (EhrC. 54). Zegyenly ky

mentet yelennen; pudet [eum] exire in publicum (UO). Kezde

predicalni, u^ ho^ immár ieleimen a varosba be nem mehetne

(MünchC. 73). 8) maximé [praecipue; besonders, speziell]. Yelennen

ha valaky (maximé si qui.s) az hyuatalban nem lakozrjak (EhjC.

j

109). Bezedekett barátoknak, yelennen kewzewnseges gowleke-

í
zesnek mongyanala (116). Men ki ielennen azoc ellen (contra

,
eos praecipue), kic megvtaltac en vrasagomat (BécsiC. 12). Kit

tennie tiztesege nem agya vala, ielennen 'azért, miért ouan

támadót (VirgC. 70). Neked akarok zolgalnom es jelennen

neketli zolnom (GyöngyC. 69). Ielennen Lázárnak fel thamaz-

tasaert a nep megen vala vtanna (WinklC. 137). S) [praesto

;

zugegen] Az vygaztalo zent angyalok yelennen valanak (ErdyC.

562b). Valaky myssen yelennen leend (649). Kyk livvtet wadol-

lyak, yelennen legyenek : in conspectu habeat (JordC. 790).

Azt erdfimly, hogy az Xps [Christus]. halálának ideien jelenueu

leszen (ÉrsC. 24). Legottan yelonnen Ifinec az k5lc5n6z5c,

intuen 6tet meg fyzetni (TelC. 86). 4) [praesens, modo
;
gegen-

wártig, jetzt]. Yelennen walo wylagh egy leieknek arwyabau

nem meltoltathatyk (ÉrsC. 269b. CzechC. 15).

Jelén-való : 1) [publicus ; offenbar]. Mire ezik a' ielenualo

bfliiSs mfiuelkédetbelieckel ?: quare cum publicanis manducat ?

(MiinchC. 29). S) praesens, praesentaneiis, instans C. gegen-

wártig PPB. Meeltan olvassa anya zent egyhaaz ez yelen való

epistolaat (ÉrdyC. 567). Elég az yelen való napnak liA gonos-

saga: sufficit diei malitia sua (JordC. 372). Ira az w fiaynak

ielen valóknak es ionendSknek (VirgC. 101). Ez yelen walo

elethnek wtanna nyívgodalmath engegy (Thewi-C. 130). Szaba-

dohon meg engSmeth myndSn gonossagoktwl, el mwltaktwl,

yelSu waloktwl ees yfiwendfiktwl (CzechC. 37). Ez ielen való

világ: hoc saeculum (Fél: Bibi. 19). Az remeaseg nem czak
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ÜuoiidA iiikat viwxon, liaiiem ielen valókat is I l'"él : Tan. 292).

fcis raiturik ielen való télnek kezdethi, iiikab Lauaa es assSs

leszen, hu«i nem mint l;»gilalo (KBécs. 1572. D6). 1x3 ílle, reez-

ketuén az ielHn uaW t^l miatt (Kárt Bibi. 1.453) Jelen való élet

(Pázm : KT. 4). Jelen valóimk irjáU az i.sten kegyelmét, a mellyel

te csak kételkedve própbétál.sz (Matkó : UCsák. 323). Jelenvaló

es kOvelkezeudA jok (Illy: Préd. 1.43).

Jelen-volt-a : (praesentia : KesenwarlJ Vrlaiidas vr eivrewle

boiIoK FereiicznHc kyiianatiH yelenvoltan fEbrC. 37) Kiralué

azzont nioyakari-i noM\oreilaiii en ielén voltomban : nie prae.sento

(BéisiC. (J4). Seniyt nom leUveen, niywel bynIietlineoU li&kot

az népnek yelen voltaerth: propter populum (Joid(; 718). Ta-

bat Béla kyral az ev zvz loyanyahoz niene kyralne azzoimak

jelen voltliara iMUgy elevtte iMargL. 29). Gyevuyergevduen

isteni felségnek ielen voltában (üomC. 130). Vezon vala vigaz-

taliiMt ev fyauak ielen voltában (ComC. 25). Azok meg vadnak

jrnan mi epevletevnkre, kyket tovttonek az apostoloknak es az

népeknek iolenvoltokra (11) Hogy myndenek 5 zyk.seí;Ggben

erwiyek az tbe yrgalma-ssagodnak yelen woltat (TliewiC. 42).

Testénec iolon volta: praasentia corporis (Helt: UT. zS) Az

sátorban az isten az S ielen valiS voltánac látható ielét mutattya

(Kár: Bibi. 1.370). Kiknek megbüntetésére szükség álgj'ulniak

jolenvalci volta (ErdOrszgy. 1.572).

Jelén-ik : appareo, compareo, adsnm, praesto sum Sí.

(ersclieiiien, sich zoigen]. Hogy ysteunol azonképpen zoluala,

mykent barát Ijaratyaual, mykent alab yolonyk : patet (EhrC.

8). lelénénec zozatoc : appaniernnt vocea (BécsiC. 73. 88). Való-

bizOD méltónak ieléném vensognec: .senectute quidem dignus

apparebo (92). Ekos-segel teromtetet teste iolenec mendenestl

fogna veresnec (VitkC. 88). lelnek neky menbSI angyal batho-

roitwan 8tet (WinklC. 159). l''el tamadollh wr isten ees ielSntb

Simonnak (275). Kerdezy ezyllagn;di ydeyn, ky Inviiekyk yelent

:

didiéit tempus stellao, quao apparuit eis (JordC. 359). Ky hw
neky yeleneek az egglio bokorlx)! : qui visim fuerat ei in rubo

(729). Ev almában zent Margyt ázzon neky jeleneok (MargL.

174). Myndenkoron ez keges atya vygnak jelenyk vala (DomC.

127). Az angyal is fjasztoroknae eijel ielonnen (Born : Ének. 11).

A régi ködKk és felhík, mellyekben szokott vala isten jelenni,

eloszlottiik (Pázm: Préd. 99). Hogy meimyégben és a földön

jelennyék diesóség&sen (Illy: Préd. 1.43). Kerdee, kyk vonanak

az istenek, kyk ewneky yelentenek vona íÉrdyC. 186). Neky
yeleneek istennek angyala (528). Az en kyuSI iel5n6 ky.sdedse-

gfiniel nom gondolái (KazC. 98). Yelenne syetlmek az wdek

;

adesse fostinant tempóra (KulcsC. 285).

föl-jelenik : appareo Káldi: Bibi. Cant 6:4 Kr. [ersclieinenj.

ki-jelenlk : (patefio, manifestiim fí<i ; sich oB'enbnren, offen-

bar wrerdenj. Az tyfoc itelet napyan ki yelnic (DebrC 363).

Zelea fSIdnek 6 fenéki ki jelöninek : appariierunt fnndamonta

orbis terrarum íDöbrC. 35) Es ez ki ieloníiek mi zemonk elStt:

et innotescat oram oculis no.stris (150). Minden .szeraéíe meg-

tántorodék, mert álnoksága mind kijeiének (RMK. 11.225).

ímhol azért Simon Magiis alnok-sága hol ieleuic ki (Mon: Ápol.

348). Teli neduesseget igér szeles baboruuai, mely gyakran ki

ielenik az elein ílíBártfa 1583. Dv2) Hogy az í sziveknec

gonosaága mindinkáb kijeleiinyée (MA: Scull. 95). Az isteni ha-

talma.ssjignak vastJigiló erft.s.ségo ebbólis nyilván ki jelenbetik

(l'ázin : Kai. 52l.

kijelenés: [manifestntjo ; oflenbarungj. Wr ki ielenese:

epiphaniii (Boni: Préd 81. Bom: Evaiig. 1.2). Az ouaiigeliomnak

ki iolenivie oí ors, bog meeg az p<:>kolnak kapui sem alhatnak

ellene (Fél : Tan. 230). Szakadás.sal, «w meg-hasfinlással lé.szen

az fi ki-jeloné«) (Pázm: Kai. 663).

meg-jelenik : appareo C. compareo MA. eracbeinen, otlen-

bar aeiu PPB, Nagy ter lewiden meg yoleuyk kewueknek zewr-

eew roml;i"a : apparet (EhrC. 54). Danieluet: e titk látat mial

nyel megielenec: rovelatum est (BécsiC. 121). Yeleneek meg

istennek zent angyala az ew mesteréének (ÉrdyC 337b). Cris-

tus zent Cosnianak meg yeleneek (545b). Ysten jeleneek megh

niy atyánknak : dens visas est palri 'nostro !(JordC. 726) Ew
vele meg ielentok az dyczSsegben (VirgC. 145). O hagasa, hi>é;

nekik meg ielennik : manitfestatur (DöbrC. 49). Meg yelenek

leidnek feneky : revelat;i suiit |fundamenti orbis termruni

(KulcsC. 20). Almában megielónek neki : in somuis |>aniit ei

(Fél : Bibi. 2). Meg ielenem ann-ie látilsban : in visione apparebo

ei (Kár: Bibi. 1.130). Megjelcnie néktec az nmac diczjsége

(MA: Bibi. 1.96). Christua mongya, hogy az vtolso Addbe ieleueui

meg (Vás: CauCat. 466). Ha 'síz Ínyedet csiklaudó nyál meg-

jelent, egyél (Com: Jan. 172).

megjelenés : revelatio, apparitio MA. ofienbarung, erscliei-

nmig 1'1'B (MA: Scnit. 119).

megjelenet: co Vtalom en dió'isegemet en mégielénetemnec

napiban: in diebus ostentationis meae (BécsiC. 79). Sent Thamas

megielenete (MüuchC. 7). Világot (alkottál) poganocnac megielene-

tere (ad revelatiouem gentium) es diújseget te neped.nec Isrlnec

(111). Azonkepen leeletassetek ty es Cristusnak megh yelenety-

koron: qniim Cbristus revelabitur (JordC. 844).

[Jelened-ikl

ki-jelénédik : [appareo, nianiie,stus tio ; ofTenbar werdenj.

Nyugszii- ;i to bfin'xi, niig ki nem ielenSdic (Born: Préd. 270)

I>eg világosban ielenSdt ki :iz mi az okossagnac képtelen vala

(284).

Jelenés : apparitio C. visio, visum MA. revelatio Helt

UT. Aa4. phant'Lsma Fél: Bibi. 63. MA. erscheiniing, ge-

sicht PPB. [ofienbarung], Dicbeseghes zentli yelouese, kyvvel

the neked wal.izthoth zyz negwen napigh yelenek (PozsC. 28)

Ord6gi va.sz, szem-fenvesztes és jelenes volt az (Gyarni: Fel.

210). J8vend5lnec vala nem isteni ihlésbSI, jelenésbíl (Com: Jau.

1.30). Egy megholt embernek árnyéka es ielenese iyetséget es

rem5l6.st szerezhet (Lép: PTiik. 1229).

Jelenet : visum, apparitio Kr. [ufi'enbarung, etscheinuugj.

Oh azoknak kyk czac remensegben es nya(ya]s.sagiiak yelone-

tyben ún appareutia conversationis) zerzetest roagoknac ewrewi-

nec (EhrC. 110). Scent michal ielenete (MiinchC. 5). Ninö ol

reitec, ki meguem esmertetic es ielenetre ne iSyín : non iu

palám veniat (126). Nagy sok yelenetek, koroknak, betegliek-

nek v},'gaztasa leezeii vala ott a helyen az zeni zyznek erdeme

myat (ÉrdyC. 341). Ysteny yelenetb5l meene haza (624b). Isteni

ielínedbJl a belsí Indyaba uieuo (DobrC. 42). A lelSk kenzeiv

vedasnek ideien lattia az isteni ioIínetSket (63). Meg esmerueu

isteni ielSnedbíl, bogi ki midando volna (12Ö). Vevt zent l)a

mancos sok isteny jelenetevket es vilagasoytawkat (DomC
129). Emlekezietek i tSudairol, kiket tSt i ielenetit es S zainnak

itiletit (DöbrC. 185. KulcsC. 254). Teegyen velem yeleneteth

yoban : fac mocum signum in bonuui ( 108).

[Jelénetesl

Jelenetesség ; [appíiritio ; erscheiuungj. Hatod tyzte.sse»>gbe

(.sz. Katalínn:d() mondatyk bodog yelenetesKeghe [mert halála

után inef(jelent az 6 confessoránakj (ÉrdyC. 283).

Jelenget : iudico indentidem, signiSco subinde, ustento MA
immeiloil anzeigen, eins über das auderenuil anzoigeu PPB
Ez bezedeket gyakorta yelengetyuala (EhrC. 119). Kezde lesus

ielengetni (coepit iKstindere) í tanoituaíiinac iMUnehC. 441. Mv
wysagot yolenghez (így] (peregrina infers) my lyleynkben íJordC.

767). Ky eiuiekem ezeketh yeleugliety vala: qui niilii haec

oeteudebat (928). Kils dulgoc altiil, latliatathui dok'okat ielen-

gotfine (Mon : KépT. 104). Sokszor illyen a te kiváiwigod is,

mellyel ily nualmason jelengetsz (Pazin:RT. 344). Tndallaiisá
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giidat jeloneetPíi .izznl iMalká: BCsált. 123\ Meg inti enuek

az igának nehézségit, és azt . niiudeu alkalmatosságokkal jelen-

geti (Hall : Paizs. 29). A hattyú hingos éneklésével jelengeti

halálát iXántfíziíT. 347).

még-jelénget: cv Mynd megh yelenirhetee (narrat) h\^iiek.v.

myt tet vona wr ysten (JordC. 49). Mykeppen meeg leghen

annak elette meg yelenghette vala ewneky moudwan (ÉrdyC.

371).

Jelenség (Christusnak két ;>í«i«í9ét ? Tel: Evang. n.81):

signiun, oracuhim, ómen, apparitio, portentnni, argmiientnm

MA. ómen C. zeiflien, vorzeieheu, weisssagung PPB. Kihoztad

te népedet Egiptomnac f51déb5l ers kézben es tSldi ielénsé-

gécben : in signis (BécsiC. 100). Akarouc te tlled ielenseget

latuonc : volumus a te sigmim videre (MünchC. 36). Ho^ menbol

ielenseget mutatna nekic: signum (44). Szeretetnek sok ielenséghit

méltó uoltal el uenuy (ThewrC. 183). Adal téged feleeknek ye-

leusegeth ; dedisti metuentibus te signiSeationem (KulcsC. 142).

Jelensége vala latorsaganak (CsoniaC. 28). Az hamis próféták

nag ieleensigheket os czudakot " tisznek (SyIv:,UT. 1.39). Na^
ielensig teccek fel az mennorszagban (11147). Asszony hogy

viselne, jelensége vala (RMK. 1136). Meeg az halainak jelen-

f«giis gyakorta meg czalliac az emberuee iteletitT(Fér: Tan.

490). Az isten az teremtet állatokiais az 5 dicsSségéuec jelen-

ségét rejányomta (MA: Bibi. ElJb. 1). Ez az jelensége: hoc est

sipnura rei (151). Az b-ánatiuic .*;enmii jelenségét ne mutassátoc

(196). Annak jelenségére, hogy magokat marhájokkal-eggyütt

Kristus birodalraa-alá vetik, királyi . ajándékokat mutatának

(Pázm: Préd. 190). A ki testi indúlati-ellen' nem verdödik, hanem

ezek folyásinak botsátkozik, bizonyos jelenségét adgya, hogy

lelki-élet nélkül vagyon (162). JMéltiiu azt kivánnyuk, hogy ily

nagy dolgokban <»ak kardéra ne beszéllyenek valami jelen-

ségét annak, hogy Lutert isten kfildtte (Pázm: LuthV. 74).

Azt sok jelenségekkel erSsitettem, hogy az rdSg kétségbe-

esésre nem kisztette Lutert (102). Lactantius nagy szép és

gySzhetetleo jelenséggel bizonyíttya i^Pázm: Kai. 45). Az királyi

botot, vagy koronát királyságnak mondgyuk, mivelhogy annak

jelensége (692). Kinek egy, kinek három és .'négy stnicctoll

volt patyolatjába, annak jelenségére, hány császár szolgája volt

(TörtT. II1248). Újonnan tanúit mesterségénec jelenségét meg
mutató mester legény: novitins artificium proiessus (Com':

,Ian. 132).

Jelensóges : speciális. Yeleuseges malastiial fenlettenek :

speciali praerogafiva fidserant (EhrC. 2).

Jelenségésbeli : speciális. Menden marhat elnézek yelen-

seges belyeí es kewzsegbelyet (EhrC. 79).

Jelént: denoto C. signitíco MA. declaro, iadico, sigiüfico

Ver. enodo EhrC. 17. anzeigen PPB. [bedeuten]. Kettelkedyk-

uala, mégsem tudyauala yelenteuy (EhrC. 17). Jelentyvk neked

(notiticamus tibi), hogy te kyuanatod vagyon meg tellyesewlt

(134). Elmégee, hog lelencem nekie (nt indicem) 5 titkokat

(BécsiC. 32). Mégnem ielentétteuala Shazaiat : necdum prodide-

rat pati-iam (53). Tast es vér nem ieleutette (revelavit) ezt te-

neked, de en afani, ki va^on méúiiecben (MünchC. 44). Az
eegeu nagy feenesseeg yelenteteek (ÉrdyC. 379). A madarak
mynd zarnyokkal mynd zeep zozattyokkal nagy eedes vyga.sa-

got yelentnek vala (511) Nagynak yelenthwen ennen magát:

dicens (JordC. 723). Kezde mondany jelenteny papának enge-

delmet (MargL. 29). Az kérdeznek wfat yelente (PeerC. 64).

Ez másod reze az angali kzSnethnec, kiben ielSntetic ziz ma-

rianak beuseges fyatol adót malaztta (NagyszC. 318). Kenelse-

get ielentetem (VirgC. 8). Ky yeleuth nekenk yokath : quis

ostendit nobis boua? (KuIgsC. 5). Jelentenek énnekem kegyet-

lenek bezedeketh: narraverunt mihi iniqui febulationes (312).

lelentStte avagy megmondotta (Helt: LT. Elíb. 2). lelenchenec

jegykett, bizonyos idfikett: sirit in .signa et tempóra (Helt:

Bibi. lA). Soha nem jelenlétet ekképpen Israelben:. nunquam
appaniit sic in Israel (Fél: Bibi. 14). Te benned bizom, ielonts

vig ortzadot (Born:Énok. 117). lelents nekem az te akaratodat

(196). Dragasag-is ielentetik, kitl isten oltalmazon (KBártfa.

1583. Bv4). Soc beszéddel iria, es ielenti eleteket ;iz baratokuac

(Mon:Apol. 263). A ti.«zte.sseg nem a kopeknec adatic, hanem
azoknae, az kiknee abrazatlyocat ielentic (Zvon : Osiand. 201).

Megesméri attyafiait Joseph de magát nem jelenti (MA : Bibi.

139). Heged szóban szép mesét jeIenlec(V.24). Nyomoniltabbak

volnánk minden állatoknál ; mint ezeltt bvebben jelenteni

(Piizm: Kai. 416). Mit ielentnek ezen liánal, tálammal való

igék ? (Bal: Cslsk 465). Egyebet nem tuilok ielentenem ez dolog

fell (Lép;PTük. 111.44). Ezekre az evangeUom haragot jelent

(Illy: Préd. 1-3). Soha nem akarta ielenteni, mikor eljövend

volna (121).

be-jelent : indico, significo, annuncio, demmcio Sl [anniel-

deu]. Yelenchk be my magwnk;it ew zent zyleteseenek napyan

(ÉrdyC. 532b). Bel yelenty \rt istennek eleyben (54b). Ew
zentsseegeet valazyok a my ymachagnnkat az ysteny yrgal-

massaghnak zyne eleyben be yelenteuy (648). Be yelenthveu

az ysteni zolgalatot : espleto ministerio (JordC. 750). Mykoron

iniottak wolna Pylatwsnak hazahoz, be yelentek az édes Yeswst

Pylatwsnak (ÉrsC. 94b).

elö-jelént : repraesento MA. [andenten, vorhersagen]. A
próféta az igen nagy gonoszt eljelenti : propheta repraesentat

malum ingens (Illy: Préd. 188).

ki-jelent : manifesto, profero, propalo, retego C. patefacio,

revelo MA. exprimo NémGl. 127. bekannt machen, otfenbaren

PPB. Méllec vadnac az hebér knben, télies httel ki ielen-

téttem : expressi (BécsiC. 72). Nem akaraa ky yelenteuy, hogy

leanzo vona (ÉrdyC. 338b). Nyelw ky nem yelenthety (520b).

Ha zywemnek gondolattyaat ky yelenthetneem (524). A my
zyweeben támad, zawawal ky twggya yelenteuy (596b). Ky
yelenteteek Farahonak az hw nemzethsege: innotnit Pharaoni

genus Josephi (JordC. 727). Menyek kyelenthyk istennek dycbe-

segeth : coeli enarrant glóriám dei (KuIcíC. 34). Mynekwnk
mynden lelky gyezedehuet ky yelentel (TbewrC. S7j. Meg csak

gondolatunkba sem foghattyuc mind meg, nem hogy beszedünk-

kel ielenthetnie ki (Tel : Evang. 1608). Ertuen azt, hog, az

arulas ki ielentuen, az ország illyen nag veszedelemtl szaba-

dult volna meg : intellegens conjm-atioiie patefacta civitatem

periculis ereptam esse (Decsi: SallC. 32). A testnek poklossága

kijelenti a véteknek termé.szetét : exprimit (Illy: Préd. 1174).

A szolla.sod kijelent téged (11.237).

kijelentés : iudicium C. manifestatio, revelatío MA. ofifen-

barung PPB. Leen ky yelenteese az ydben, mykoron id-

wzeytenk volna hannj-ncz barom eztends (ÉrdyC. 464).

kijelenthetetlen : íineffabilis, inenan-abilis ; unausprech-

bar]. Vygeu my halalmiknak wtanna az ew zent orza-

gauak ky yelenthetetlen enveudetes lakodalmában (ÉrdyC.

605). Zile ki ielnthettetlen nagh rmel (TihC. 34). Megieln-
tetik az istenben való kijelnthefeflen szeretet (DebrC. 9).

Meg evi-evle kijelenthetetlen nagy evrevmmel (CornC. 77).

meg-jelént: indico, superindico, .significo, detego, revelo,

enuntio, denuntio C. offenbaren, eutdecken, kundtun PPB
Hogy Rufinus megnem mondottauala, \Tnak zent lelke meg
yelente (EhrC. 51). Megielente neki kinél mvuelt volna: indi-

cavit éi apud quem fiiisset operata (BécsiC. 5). Semmi ol fede-

zet [nincsen], ki nem meg ielentetic : non revelabitur (MünchC.

32). Parancola nekic, hog meg ne ielenteuec tet : ue manife-

stum enm facerent (35). Teenen bezeded meg ielent tégedet:

et loquela tua manifastum te facit 1 66 1. Yelenczetek meg!János-
nak : renuntiate Joanui (JordC. 385). Yelencz megh tennen ma-
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gadat em vvlaí;liiiali: maiiifeBta te ipaiun miindo (648) Kynelt

yelentelSt meg? cui est revelatúm? (672). Megh yelentit-

ted énnekem az Jrflk eelethnek wtayt: iiotas mihi fecisti vias

vitae (712). Mjkep[>f>i) meg volt jeleiitolveu némely atyának

(UomC. 146). Meg yelentSm az en atyamffyaynak az te newe-

ilel (ÉrdyC. 49). Yo teotelyd kyket euiieköm meg yelenttteel

(mutattál, tettél] (.513) Meg yeleuteo akarattyaat (Ö17b). Kinek

ezt ember meg nem monda, azt neki zent lelek meg ielente

(VirgC. 19). Az istennek ayaudoka embereknek es meg ieleu-

tétnek (73). Meltolnaya iieky meg mutatny megjelenteny (MargL.

44). Ki ielenfliety meg nyeluevol az te meltosagydat ? (CornC.

35). Kw felsegonok tytok tanachat mi^g nem yeleutem (RMNy.

11.20). Az dychftsyg, ky meg ieleiitetyk myliozzauk (Komj: SzPál.

72). Nem eszem addig, míg az én dolgomat meg nem ieleutem : non

come<lam, donee loquar sermones meos (Helt: Bibi. I.K4).

lelenchmeg enuekem a te béredet, es"* meg adom : constitue

merceflem tuam, iiuam dem tibi (1.03). Mert nem válla nyiluau

meg lelóntuen, mitt kellene vele m&uelni ; nescientes qiiid miper eu

facere deberent (I XXx4). Az mit az isten regen szollott volt,

;izt mastan el teliasitette, miképpen az jelenvaló idfi meg ietenti

íFéliTan. Elíb. 2). Szfik.s6g meg lenni, hogy az isten Bai meg

jelentessenek es megval;iztassanak az szin mutatóktól (ElAb. 3).

Mikor vonogattiak magokat az halai el6t, giarlosagok ielente-

tik meg (Ol). Bizony teis 5 kSzzAlSu való vagy, mert a te

szódis meg ielent tégedet (KAr: Bibi. II129). Itt az dolog lát-

tatik kiuanni, ho^ Africanac állasat ríuidoden meg ielenczem

:

Afrieae situm paucis e.xiionere (Docsi: S^'illJ."ir>). Világos szók-

kal meg-jelenti nékik, hogy a teli mérték fejekre fordul (Pázm:

Préd. 121) Meg ne jelenesed minden embernek szöved titkait

(PAzm: KT. 23). Egyflgyfikkcl jár az isten, megjelenti magát

az alázatosoknak (4'J2). Christiu*kfllmb kfílónib helyeken akarta

magát megjelenteni (fbltámadá^a után] (Zvon : Posl. 1 R72) Am
midn vrnnk idvSzittJnk az arnlo Jtidásnak p;irtolkodá.sat meg
ieleiileneie es mondanaia (Lép: PTiik.J 1.404). Az iunepeket.'meg

jelenti: diós festos indicit (0)m:Jan. 126). A nyelvé a szív-

nek indnlatit megjelentem (Illy: Préd. 11.235).

meg-jeléntés : indicalio, nnntiatio, ropraesent-itio, signiti-

i«tio ('. desiínalio, deniintiatio, manifcstatio MA. verzciehiiung,

verkilndigmig, Ijekaimtmachung PPB. Az ew nagy isteny zere-

tetynek meg yelontc«e (ÉrdyC. 16). Kezde iniatkozni nagiob

buzgosagal ez tytkon való igéknek meg ieleuteseert (VirgC 59).

Ess tytoknak megielenteset meg preilicaila romay vduarb;in való

leetor mester (61). Az harmad mendflrgosen ieczetetik Cristus

konyának iegynek m»g nnitata'ia aiiagi meg ielentese (120).

Te bezedidnek megielentUo (declaralio) világosit cs iftiaknak

értelmet ad (DíibrC. 67). Észt niondgya az Isten l)aszédénec

lialgatoia, ki a mindenliatonac meg iolentését látta : qui visiouum

omnipotentis intuitus tí.st (Helt: Bibi. 1. Ccc3). Ez felséges

hatalomnak meg jelentése (Illy: Préd 1.55).

megjelent : indicativus, index C.

Jelentés : indioium, nunciatiu MA. aiizeigimg, bekUndigung
PPB. Sem embortewl nem vettem ewtet sem tauwllnm. de az

wr JesHsnak Cristasiiak yulenteseebl (ÉrdyC. 372b). Istemiek

yelentesoebAl zoltaiuik (a jiróféták) (646b). Zent Ferenra |iro-

dicallana Lsteunok ioloutoso miatb (VirgC. 104).

Jelénthetetlen : {inuHabilig, inenarrabilis ; unaussprechbar]

Láthatatlan af halhatatlan ew zolhalatlau yelentetbeteüen (ÉrsC.

341/2j.

Jelente : findicans) inctox Sí. lanzeigendj. Temetés jelenti

k8 |sirkft| (MA:SU. 70). Jelent jegy vagy symbolum (PP:
PaxC. 7)

[Jelentöd-lk]

ki-jelentödlk : [patetio; geofienbari werdeii, oúunbar »er-

donj. tioha az ^ káromlása nem lehett oly titokban, hogy vala-

mikor szfik-seg volt volna kiielentdni (EsztT: IgAny. 416). Az

a tudomány azért jelent«dött-ki (DEmb: GE, 12)

Jeles : iiisigni.s, insignitas, prae.stans, praestabilis, exquisitua

C, egregius, excellens, eximius, singidari*, incijlus MA. gezeich-

net, [ausgezeicknet], beríihmt, türtrefflich, aiiserleseu PPB.

Azért ma lattatyk énnekem, hogy ewlyek, mykeot kysded

baratt, mert ystennek yeles nappya (EhrC. 85). Aiaiidokokat

ózta íiekw uagsaga zérent : juxti magnititM^ntiam principalem

(BécsiC. 53). Soe ioles bfliis mfluclkedetbeliec eznec uala egbo

lesussal (MiínchC. 29 1. Proplietak kwzelh ieless : prophetamm

eximius (NémGlossz. 298). Neminem ielís binSs embr iftue

senoniabeli ersflkhSz (GuaryC. 37). Lássatok, ha vagyon yelee

oka, myert kellyen ystennek Ifyat zeretny (ÉrdyC. 36b). Három
yeles okokkal by-zonyoyttyak (529b). Yelesb okeert azért

teremtettewnk [kiváltképpen] (595b). Zeep yelfs madarak

(510b). Az neegy yeles byuek (600) Yelee (strenuus) neepe-

keth valazthwan mynd egheez Yzraelbl (JordC. 51). Megh
kezd vala halny, ky vala liAueky yeles : pretiosus (542).

Ogyad magadat, hí)g valakynek ne zoly, hanem ieles zik-segnek

okaert (VirgC. 1) Egiel)ek kwzwt ielesb ez vala (44). Kezde

erzeni ez keuant alazato.Ksagnak ieles malaztyat (78). H tyztes-

segbely jeles hel (DoniC. 102). Az zeretet elevl vettetyk, mykep-

pen fev jozag wagy jelesb (DomC. 135). Jeles malasztval (spi-

j

ritus principali.s) enVsh meg engemet (DílbrC. 109). Eh vaczo-

ran sokan valanak : lesns, Maria, Lazar (w a sidok kzz&lis

az ielsi (W'eszprC. 10). Kapomakra kel mennem walami yeles

dologertb (LevT. 1.27). Vala egy igen nagy és ielas komondora

(Helt: Mes. 311). Jeles szép étkeket hoznanae te eldben (Born:

Préd. 412). Jeles Theophile: optime Theophile (Fél: Bibi. 84).

Igen JL'les jól élnek (MA: HB 126. jeles jól: cxcellcuter, egregie,

miritice Sí). Isten nékijs adott jeles elmét (Felv: Dics 4). Ez

jeles jó gyzdelem (Czegl: Japh. 38). A srénnyel ékíis, jelee

ló : equtis juba in-signis (Com : Jan. 42). Jeles, tzimeres nemes

kvet sokasággal linsigni eomitatu) kmyfli vétettetvén (139)

Jeles tréfáé: festivi joui (187). Az jeles sziv gyümölcsílt hoz

(Illy: Préd. 1.309). A ki illyen pénzel lizet, nyilván való jeles lator

íFal:NU. 289). A paradoxum, vagy szokott értelem ellen-való

mondás, jeles jele, hogy az elme méllyebbeu akarván járni,

megbotlott (Fal : UE 438). Könnyen ismerünk azokra, kiknek

ábrázattyok valami rút bélyeggel jeles (479)

Jelesen : 1) notabiliter MA (besoudersj. Kynek sokan ellene

mondottanak, yelos.sen azok, kyk vrt i.steimek akartának tyi-

tlellettseegt tenny (ÉrdyC. 529b). Sziikségh peniglen efif^le

kniiieczkokuok lenni, ielessen ez mostani idekbeu (Bat : KTud
3). 8) praeclare, insignite, exquisite, lueiilenter C. iusigoiter,

eximie, exeellenter MA tiirtrolBich, merklich, Uberaus PPB.
Tlie eugemeth jelesen remensegbe zerzettel : tu domine singu-

lariter in sjie coastituistl me (KulcsC. 6). Jegyey ielA'ssen tiíii-

dwklenek (Komj:SzPál. 19). Az kevés eleség az kiosztásban

jelessí>n szaporodott (MA ; Scult. 310).

Jelesben : praecipuo, imprimis, maximé, pracíertini MA
tüniehmlich, sonderlich PPB. Három kerdes kiket neknk
iolsben zflkseg meg tudnom' (GuaryC. 42). Towa fwtuanak,

yelceben azok, kyk fwtasth tettliotnek vala (JordC. 302). Az

egyház yelesben neezy idwes.s6ge\™knek elsew tanuidnttyaat

(ÉrdyC. 63b). Sémi naét)b ke.ssersege nem lehet, muit enilx'r-

halala, es ielsben halálos binbe megh halandó embrnek halá-

la (KazC. 2). Myndenok ellen, yelesben kedeek az ew ellen-

seghy ellen (RMNy. 11.20). Hozd veled a kOnyuekot, iolesben

kedig a hiu-tyákot : atfer libroa, maximé aiitem membr.uias

(Helt: UT Ll6(. Nag sukau a kirahol el idegen iilenec,jelesl)en

Sziláéi Milial (Szék: Króa 215). Bájikodiu más embernek uyo

moruságán, iela-^beu, ha láltya, hogy liamissan meg nyomorítót

tál- (Kulcs: Evaog 393). Hát a trvény kiadása ulan, kitiodák

vóltnk a calechislák '/ jelesben a próphétiik iPós: Igazs. I.3>
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Jussanak ew^leklu^u vegbsó dolgajtok, ielesbeu az pokolnak

kinuyai (Léi.: PTük. 1.255).

Jelesít : [insigneni facio ; aiiszeichneu, adelnj. A munka az

emlékezetet jele.";!'!! (Illy: Préd. 1.270). Az atya szeretlieli a ti.it:

de nem jele.<iitheti, hanem ba (László: Petr. 26).

Jelésked-ik : excello. praet'ollo, eniineo Kr. su'li auszeieljnen.

sich hervortun]. T.'ires kiralnac ket meddöy, kic aitnc tartoc vala-

nac es az eKl palotanac k^/.5ben ielóskédnec vala (prae.sideban1
),

akaraiiac kiralra támadni (Béc.-íiC 51). Jele.*kedjíl, de ne valami

cégéres boIond.«;isKal (Kai: NA. 221). Ezekkel jeleskedtél, tom-

boltál, telkeverted országodat, rúgoldoztál az Lstenek ellen

(Fal: TÉ. 706).

Jelesképpen : [egregie, in specie ; vorzüglicli, vornehmIi(;h).

Korona awagy vj-tezkSdees yele.skeppen leelettetyk ez vylaghy

eelethnek folyásában (ErdyC. 352b). Kyeertli yele.? keppen

ysthen miígh tbartotta az fi sebeyt (ÉrsC. 142). Ez világ jeles-

képpen ékesitetStt az isteutSI (MA:Seult; 889).

Jelessóg : prae.stantia MA. fürtrefflichkeit PPB Zentseg-

uek yelessege\iel iprivilegium sanetitatis) volt fráter Beniald

(Elirf. 2).

Jelesül : prac-sertim MA. sonderlich PPB. [vorziiglich].

Vezedelmes felette az hytre való k6zer5yte&«, .velSsevvl myko-

ron twggya, bog ew tette, kyert baniyssan meg keel eske^Miy

(ErdyC. 526). Ezekhez ielesvvl hasonlatos volt zent Ferencz

(A'irgC. 30), Azzonyallatoknak nyaya.s«agat. jele'^evl iffyaknak,

ev tevlek jgeen el tauozta.ssak (DomC. 135). Ezt teue zent

lelek yelesewl három okaert (ComC. 8). Engeggyed mynekSnk

az te zent testSdet es verdst mynd8n ydóben es yelesSl bala-

lonknak ideyen (KiizaC. 35). Vadnak olyfele emberec, ielesfil e

mi nemzetsegflnc kSzet (Helt: Bibi. I. C3). Kivánnya az egés-

eéget és minden lelki nyavalyáibul vaVi meg-evíígynlá.st, jele-

sfll a la bfinSkbiV (Tarn: JÓÉI. 128).

Jeltelen: [ne vestigium quideni relii,quens; spurlos]. Veuev

a remensegSt es be vetec eé eg tyzes hordóba ieltelenne meg
égnie (NádC. 629).

XER (aliqui dicimt gyere, aliqui jere, hoe est veni Otr: Orig-

Hung. 11.325. 1.305. 353. rjinr Thaly: Adal. 1.5. <7«rt8kel KazC.

29) : eja, veni, ito mecum MA. komme, gebe mit mir PPB. Jer

velem mi zeret aztaluoconk ^GuaryC. 1 1). Jer, la.suk, meliknk

diczerheti ynkab az terSmti istent (VirgC. 1U7). Jer, mennync
(Bom: Préd. 34. 379). Jer, mi diezeric, aldgyuc es fel magasz-

tallyuc (Bom : Ének. 1 ). Jer neki [menj neki, támadd meg] (Helt

:

Krón. 44. Thaly: VÉ. 1.24).

Jer-el : cw Jer el az pispeknek elybe (VirgC. 27. KrisztL

42). Monda ew neky, no yer el vvelen (ÉrsC. 445). Jerel Telem

(Görcs: Máty. 4. MA:Scnlt. 96(5j.

Jer-utáimam. Philtrnm : szerelemre gerjeszt étetfi, kinec

neve ierutármam MAI. PPl.

Jere : eja, age MA. veni Pesti : Nom. 47. [komm]. Jere azért

es lásd meg (TelC. 196. Pesti: NTa-t 167. Kár : Bibi. L143.

318. Zvon: Po.«t. n.619. MA : Scult. 956. Mad: Evang. 814).

Jersze : eja, age, adesdum MA. komin hieher PPB. Jersze

emlekezzflnc az firSc Istennec ezudalafos nagy hatalmasságáról

(Bom: Ének. 547). Jersze emlékezzünk mostan mi nagy dolgokról

(RMK. 11.325). Mo.stan mondom jersze el8 (Megy : SzAÖröme.

141. KTör: Szján 25).

Jerünk. Jerjünk : eamus MA. gehen wir PPB. YerJnc el

azért es Sllflc meg (.TelC. 185). Jerewnkel, mert yme kSzelgeth

az, ky engemet el arwl (ÉrsC. 90). lerúnc és mennyflnc (Zvon

:

Post 1.164). Jerinc el (II.SSi. Jerünk elébb (Befhl: Élet. 3US.

Thaly: VÉ. n.262).

Jertek : agite, vonite, eaniiis MA. kommet, wir wollen gehen

PPB. Jertek el, fillyek meg h*tet es myenk lezen az er(>k(5egh

(JordC. 422). Vertek li(.)zyayok naé Ihyztessegel (ÉrsC. 108b.

Fél: Bibi. 36. Mel:SzJán. 46D. lertek bé (Deci: Adag. 260).

Holnap gyertek reá az peszmétro, fogok adatni (Moulrók. XV.

551).

JÉRCE: puUastra, gallina novella PPB. gallina Pereszl:

(iramm. 7. [junge henne) hiilmlein, jimges biihn PPB. Oly nagy

gyanosíigban estek vala az aniáchák, hogy \én bábáknak kellett

meg nézniek az filSn, mellyk marathatot meg kízzfilSk jérczén

(Zvon:PázmP. 147) A maga jérczéit ftszve akarja gyjteni (a

kakas, Misk:VKert. 360). Igen hasznos télre sok jérezéket

badni (Lipp: Cal. 2). Kakas bévakarja, jércze kirúgja (Thaly

:

VÉ. n-ö4).

JEKKE: agna CorpGramm. 411. Jerke-bárány: agna MA.

PP. lamm PPB. (CorpGramm. 131).

JEZSUITA {esavila Matkó: BCsák. Q.jtsuuita Petliö: Krón.

241. ;es«i';ía Toln: Vigaszt. Elób. 7): [jesuita
;
jesuit). A je.sui-

tákra Jesns vinta v;igy Jesns utálta nevet kSlt (Sall :
Vár. 67).

A jesuitác tsintalanságok (CzegI : Japh. 67). A tsuffondáros

jesuita (98). Otromba je.suita (95). Békéltesse egyben eléb a

bárányt a farkassal a jesuita (110). T5bb emberséget tudnak

a bányászok a jesusiintáknál (Matkó: BCsák. 4).

Jezsuitái : [jesuitarum more
;

jesuitenhaft]. Jesuitai mot.s-

kolodás (Czogl: Japh. 2).

I. JÓ : [fluvius ; flussj. Pratum quod Ketliyonkyzi vocatm-

1246. 1408. (Wenzel VU.213). Berucbyon (olvasd you ;
helynév

1220. körül) (VReg. 166). Berukio, Berkyov, Berekiou, Berukyoii.

Berykiüu fluvius [ma Berettyó] 1255. 1270 sat. (Ortvay: Magyar-

ország Régi Vízrajza). Ad fluvium Souyou et usque ad castruin

Salis (Auon. 17. 14. 22. 31). Juxta fluvimu Houyou (31)

n. JÓ (ioi'ben HB): 1) bonus, bellus MA. gut, schön,

ai-tig PPB. Igen jó : perbonus ; fölötte igen jó : bellissinius C.

Jó puskás : certus jaculis PPBl. lolequen [jó legény ? személy-

név 1220 elStt) (VReg. 97). Oggun neki mend iovben rezet

(HB). Ew melfollya nekewnk iokellemetesseget (beneplacitnml

muttatnya (EhrC. 5). Nem tezen yo gymelc7.et : non facit frnctnm

bonum (JordC. 361). Somyre yo oztan : ad nihilum valet (365).

Napyat fel tamazya yokra es gonozokra: soleni suum oriri

facit super bonos et malos (368). Yo rayuekwnk et laknwnk :

bonum est nos hic esse (407). Mynd attvl fogua, hog zent

margit azzonnak yo okossága volt (MargL. 12). Yo vona, ha

myt engedneetek az en eztelenseeghemnek : utinam sustineretis

raodicuni quid insipientiae meae (ÉrdyC. 148b). Nagy yo eelet-

ben ky mwleek az ew attya (339). Keerlek, Jmaagy yo atyám

érettem (339b). Atyámfiának anne iot nem akartam mint

enmagamnak (VirgC. 5). My vagy vram? felséges bwlczeseg

es felséges io (43), Ha minden ioba w eletet viselte volna (93).

Meg itehiy iokat es gonoszokat (114). Kapálnom nem vagoc

io (TelC. 86). Jo ezemzerint tizek illien testamentomot (RMNy.

II66;. (A farkas) háttra tekéute és annyéra el iyede a nagy

komondor szabáso kostól, hogy vgyan ottan el bánná a nem

iót [merdum] (Helt: Mes. 350). Azoknac éretlen gyfimólczc

meg enni nem ió: fructus acerbi ad mandueandum (Kár: Bibi.

1.637). Sok iónak iaua : Thasius bonorum íDecsi: Adag. 20).

Semmi ió nincz benue : nihil sanum (57i. Sem vén eniberuel,

sem gyermeknél nem ió iót tenni : nec in .senem, nec in pueruni

collocaris beneficium (75i. Hald meg az ió szót :
audi quae

ex animo dicuntiu- (uo.). De abban az árulásban volt eg Q
Curius neufl io renden való nemes ember : sed in ea conjuia-

tione fit Q. Curiiis, natus haud oKseuro loeo (Decsi : SallC.

18). Ha .száraz az taua.sz, keués gyflmSIcz lészen, de igen jó

ért (Cis. H). Mert isten nem tsak jó magáb.an, hanem nekünk-

is jó (Pázm : Préd. 171). Benn&nk lakik az sz. lélek, jónkra
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és gonosziiiilíra számot tail és vi^-yáz (FVizm: Kai. 33j. A ki

az fidéii júkorbaii vagyon, efatnncWrü vénebb (Land: UjSegíts.

1.56). SzAz forint ji> foljó |>éii7.beii (Tliowrpwk : Nyl(. U). Száz

forint j<í ixiiiziil 112). 2) (de.\tra; reclit(e)). .lov lolevl (FTB)

Sem yora sem bal felfw nem tenink : nec ad dextram uec

ad Kinlstram (JordC. 161). Ju fele es bal fele : a dexlria et a

sinUtrin (I)ilbrC. 301). El se teroytlihftsseiiek te zeiilli wtadrul

se yora bana (TliewrC. 238). S) (salus, eominodiim ; sein wolj.

Jovát akarom : faveo MA. Egyik a másiknál jobban szélott

az én jómra: alius alio gravius de mea salute dixit PPBI

Másnak yawyu való eremet ereeek eii magamban támad] ly

(ÉrdyC. 565). Orfll nijuniak iauim íSíimlorC. 1). Kéváiiiiám

egészségedet es minden jódíit (I>evT. 11.18). Adja A szent

felsége minden jótokat (II20;. Mynden yomatli tlie kegyetmed-

tliuwl warom (RMNy. 11.18). Jódra van: est tibi in bonum

(Helt: UT. r8). Ezec nekem iumot kinannyac vala (Born: Ének.

194). Ha sanyarú kézzel nyulLs hozzam, megi.s ionira esic

(263). Jutókra vagyon (MehSzJán. 316). Mindeneket ionkra

es iduiV-iégnkro niiuel (Tel: Evang. 89). B>. nyaualyaU iauamra

18n (Oecsi : Adag. 162). Én iaiiára czolekodtem (170). Adgya

isten minden lóra : beue sit (223). Emlékezzél meg én rólam

én istenem nékem iómra: mementó mei in boniim (Kár: Bibi.

1.431). Jónkra és idvfisségönkre rendelt mindeneket (M.4 : Tan.

167). Jelen vanuac kic jomiiac órlnee (V 54). Semmit nem

mivelbetUnk magunk javára v.ilót (Piizm : Préd. 66). Nem maga
hasznáért parantsol nékünk Kri.stii.s, hanem a mi jónkért (82).

KJzSiLseges jóra: ad eommune bonum (Ver: Verb. EIöb. 3).

A te jódra engedte az isten (Derk: ÖÉlet. 68). Ismerjétek

meg a jótokat kívánókat (Megy: Diai. Elób. 16i. Nem szóigál

jómra (Hal!:Paiz8. Elfib. 7) Nem keresi a mi jónkat (Mad;

Evang. 136). Az ;uiyíLSzentegyliáz a mi jimkot keresvén (llly:

Préd. 1.579). ö neked jódat keresi (Mik : MulN. 256) A válogató

tinom-iznek mivolta Jizt hozza magával, hogyha mire számot

tart, akkor részesülhessen lienne, mikor szintén javában tapasz-

lallya lenni (Fal : UE. 386). 4) [Ixjuum ; das gnt]. Ewtewie

nekem engedet mendeu yom : omnia mibi bona ab eo toncossa

(ElirC. 48), Elereztetéuec kiralnac foloy menden vidékéébe,

hoé Siauüc (bona eorum) elragattatnanac (BéesiC. 56). Mondom
tftnectec, mert mend 5 ianin ierzi 6tet: super omnia bona

sna (MUnchC. 60). IjLiiad lerasalemnek ioit : videas bona J.

(DöbrC. 208) Ne aldozyad the yawydat (JordC. 226). Margit

azzonnak atya Bola kyral gondoluan iiz békességnek jauai,

jozagat (MargL. 28). Kik ez jelen való jókat es ez velagy

jókat keresyk (44i. Mynden ev jauat adnaya (ConiC. 170).

MindSn lelki jónak *5kere (TihC. 1). Eh nekiil simmi ionk

nem kolh az \T istennek CDebrC. 68). Awagy testy yowal

awagy lelky yowal megh ayandekoz (ÉrdyC. 621b). [Barátod-

nak) A yawyban vele egyetembe 5rwené (ÉrsC. 215b). Mit

haznalna neki mind ez velagnak iaua (VirgC. 93). Hármak
vannak igen nagi iok (97). Hiuen zereti az felséges iokat

(98). I lyzem, hogy latom wniak yavjth : credo videre bomi
domini iKulcsC. 6(i). Isten tart.si kdét minden javával (LevT.

11.19. KMNy. 11.141. levelek végén gyakran). Részesítsen

minket minden iouaban iBorn:Ének. 62. 221). Az 5rSc jletuec

ioiiai (Tel: KerF. 31). Az Lsten minden lelki iauait kózU az

hiueckel (Fél : Tan. 299). Az ember ez ieieu való ioekal meg
no bolondullion (459). Mas eml>er iouanac tékozlása adakozás-

nac hiuattatic : bona aliena largiri liberaiitits vowitnr (Dee.si:

•SídlC. 42). llgyhiízi jók (MA: Tan. 1247). Almokban látott

jók az ó javok il'jizm: Préd. 36). A világnak minden javáért

sem vétkeznének hálákéi blínnel (175). De bár tis-zták, és

elegyitésnélUiil vólnának-is a világ javai (70). Jovok, j(«zágok
minden eontroversia kinll imnnmitáslian maradjamik (Monlrók
V1IL29). ConliscállatUuiak ók minden j<isz.igok, setjuestráltalta-

iiak ingiVbiiigó javok s egy nehany majomk (Tlialy: Adal. II.

382). Az ekklésia javai légyenek az ekkléaia és egyház-Kak
sz;iliadsagokban, nem jiz espcrwt és pap dispusitiójábHii (Uod:

Pol. 86). 5) [magniis, nmltns
;

gross, viel). m) Minap, már jó-

ideje: pronu|)er PPBI. Jo reoz kin vagion (RMNy. 11126)

Jo reze (Mel: SzJán. 418). Eltemettetel jó vénségben: sepiiltns

in senettute tua (MA: Bibi. 1.13i. Azoknac tisztéé io részre meg

.szflnt (Zvon : Ofiiand. 103). A darvak az idó válUrzást amiak-

eltte jóval megérkezik (Misk: VKert. 324). Jó darabig (ideig)

forgatták egymást kemény csapásokkal (Fal : TÉ. 637). b)

(magnojiere, valde; sehr). Nagy szelesen es io hozsziui iBorn:

Préd. 8). Jo bizonyosoc Icgyfinc abban (lö). Jo el5ve, idején

megh nézzed (LibEleg. 19). A dolgot jó-eleve el-liit.<l (Ciiegl:

MM. 3). Ha szerencsére jó beszédes t;irshoz férkezliettek, ehV

veszik a trécselé.st (Fal : TÉ. 146). A di'unák lábhegyre ágas-

kodnak m'mt a theatrumon, hogy jó me.^sze cirkálhassanak

(202).

[Szólások). Jovát válogatja: meliora seligit Kr. Ev zokta

(a galamb) gabona zenmek az iauat valogatny (ComC. 232).

Az alaualoia Labannac iut vala, de a ioua Jacobnac : factaqne

snnt ea, ((uae eiant serotina, Laban, et quae prinii temporis,

Jaojb (Helt: Bibi. I.Ol). Valaszsza ki a ioat (Helt: Mes. 455.

Helt: Bibi. I. h. EsztT: IgAny. 44). Az liadaU javával vissza

jövünk (K;ikGy:Lev. 161). Sorsa a jovábul való (Fal: UE 473).

Jojó [jól van; feleletftl] (LílszIó: Petr. 233). Jó hajnalban
(Pázm : Préd. 578). Jó idején való megjelentés : denunti;itio

C. Ideje kori'm, j) idején: tempe-stive Gjm: Jau. 204. Hamlssi'igát

mindenek ismérjék-n)eg jó idején iMatkó: BCsák. Elób. 3). Jó

idején a jiogányoknak el-hivatala eltt hogyhogy mondhatta

magát a sido-eeclesia olyanaik, mint a kfaly (DKal: Ker. 463).

Jó formán: bono modo, commode Sí. JíVfornuui nyakon

Lsaptad az igassiigot (Fal: UE. 63 1. Jóformán felhevültél a fö

emberek ellen, hanemha talán csak tréfálsz (Fal: NE 66).

Idején korán, jó i f j a n t a n reá kell iiktatni : ki teremtménye

légyen, és mi végre éli a világot (Fal: NA. 197). Emelkedgyenek

nagyságtok jó korán gyenge nyoszolájokbul (Fal: NA. 190 1.

Ez az en szerelmes fiam, kilien nekem i o k i p p e u kedwem

telek (Sylv : UT. 11.125). Jó móddal: moderate C. Dee alku-

/.yk meg yelenthenwnk ea yo mixldal meg bezelleennnik. Jiz

mynt zolgalaa 8 yegySsenek (ÉrsC. 469b). Az gonduisel attia

halálának eltte az marhaiat io móddal rendeli (Fél: Tan

261). A tyztessegesbec melle fi', ha i o m o d o n leliete<l (VitkC

46). Megláttya jómódon iiz isten kegyelmet (MA: Bibi. V.51>.

Jó reggel: valde diluculo Helt: UT. Y3. valde mane MA.

Bibi. 1.17. Jó reggel kimennek (Misk: VKertU86). H.>zott isten

Neander I de mi dolog, hogy illy jó regvei ? (Fal : NE 3). J i'i

szerivel: bona modalitate Kr. Addig kcrengél ez kerekded

hidou, míglen eszedben sem veheted jó .szerivel, hogy ott dob-

banál a honnan el-indultál volt(Matkó: BCsák. 22i\). Még fíiné-

ben i o u á b a n vagyon: in herbLs est (Decsi : Adag. 322)

Mikor az menyegzi érm .szinte javában vólna )MA:SB. 28)

Az ember soknak .sz.i)ll, mesz.sze hallik, és ki j ó b li 1, ki rósz

ból kapja-fel az igéket (Fal: UE. 425). Jobbra fordult a

dolog : incipít res melius íre PPBI. Az Istenth zeret'knek myn-

dJnSk yora fordulnak (WinklC. 286). J o r a való restsé g

(Magy : Nád. 76). Az daikasagert az mi szfdeinknek minden

íouai legifink iFéhTaiL 555). Ellenségünknek is j<'>val

legyünk i Piizm : Imáds. 14). Jó fog- fájástól : *pn>liibet

dentínm doloreni PPÜI. Mentha geleaztátnl jó hogyha jó (Fulv:

ScIiSal' 18); Akarod atte rezedet ioua tenned (VirgC 89).

IKlzmuudások). Joert iot ember mostan rytkam wezen (Pesti:

Fab. 12).

köz-jó : [bonum publicum, pecunía publica ; staatseigentum.

iiflentlicho gelderj. Küz jó ellopiisa: |ieculatus; k(iz jót ellopó:

lieculator PPB.

Javacska : [jvovnni bonum ; kleines gutj. Javatskája vkiiiek.

egyetn)ás;i : re« illa PPBI. Kevés javaeskáim keztt alatt lévén.

.izokiU elpré<lália iK.UNy. 11.451). Véres véretekével keresett
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javacskáitól-is torkon-verve mef;-f<>!»tatvAii, keserséggel rágia

korpás pmfontyát (Csiizi:Sip. 14).

Javall, jovall (jóvall Felv: Dics. 59. Megy; S/.AÖröme.

263. MetlUit 24. UískIó : Peh-. 110): probo, comprolio, admitto

C. approbo M.\. svadeo Coni:Jan. 180. liilligen, giit helsseii

Pl'B. Nem javallom : reprobo; nem javai laiidó : improbabilLs

C. laiiallái' az 5 tan.áozjit iHell: Ivrón. "Ti. Mit ueiii iuualuiic

es iieui (iicliiiíiiic, arra vagyodnnc (Holt: Bibi. I. a3). Iimallyátoe

a tfi attyaitokiuic czelekiVietit : i'onsentitis oporilnis patrurn vest-

roruDi (Hflt: IT. >>1). A ki io, azt szeretSin, iatialom (Mol: Sz.Ián.

58). Szent Pal iauallia az aszszoniallatlian az eke.s es tiszti

SltiWtet (Fél: Tan. 4051. Nenipllycc szoiial. nemellyec egyéb

niodon az S sententiaiat iauallyae vala: ad.'íentiebaiitur (Decsi:

SallC. 41). Valami értolinof ianallani (Decsi: Adag. 137). Azont

iauallyatoc i\s tanettyator (Mon: Ápol. 395>. Még azokis álmél-

kodtak az változá-sokon, az kikenem javallottak az keresztyén

liitPt (Pázm: Kai. 67). Eggyíit a lialottakért-való imádsiigot javal-

lya : niisiit a purgatoriomot, és ennek hitelébl swirmazot dol-

gokat kárlioztaltya (Pázm: LnthV. -02). Azoknac mondasok

mint igaz;ik es iovallattattac be vetetnek (Zvou: Osiand 6).

Eftele vallás teteit javallana es helyen bagjiia : bujnsmodi con-

tractui snum coiisensum largiretur (Ver: Verb. 123). Minden

vezér javallya szándél«f iZrinyi. 1.20). Az ki %'alami embert

javai valami jó dologban, azt igyekSzzék kSvetni (Prág : Serk.

G4). Ebben az dologban javailyuk szent Ágostonnak amaz

mondásat (Szatbm : Cent. 22). Azoknak tudományokat sem javal-

lynk : neque probamus eorum doctrinam (145i. Az jámbor gazda

jav.nllattatik. ditsértetik (Com: Ve.«t 96). Télben a verrata elStt

való serénység javaltatik (Com: Jau. 113). Ha javallottá volna

gonoszságokat, inkáb el-enyegette és fedezte volna (Tyúk : Józs.

21 >. Jovallom nagy hasznát háromféle viznek, mellyeknek ital-

lya ha«znos lesz .szivednek (KBécs. 1666. B2). A kik te.st szerént-

valok, a te.stieket jovallyák (llly:Préd. 1.334).

Javallás : probatio, comprobatio. así^ensus C. appvobatio

MA. gutheis.sung, billigimg PPB. K(5znép javallá.sával: populariter

C. (MA : Scult. 759). Ezt nagy öröm, hangos javallassál fogadták

mindnyájan (Fal: NA. 123).

Javalldogál : [saepius approbo ; öfter biliigen]. Vétkeket

az 5 elhalgatá-suekal javaldogállyáe (MA:TaiL 1185).

JavalUiató : probabilis C. [zu biliigen]. Javaiható dolog

:

probabilitas PPBI.

Javallhatós: cw Javallhatós vélekedés (ToIn: Vigaszt, 114).

Javasol : svadeo Kr. [biliigen]. Az apáca-rekeszt Angliában

nem jovasolhatom(Fal: NA. 203). Azon eggyet hétszer-is'mondgya,

viszsza-is; az az: a mit elfib javaslót, aztot utób tiltya (Fal:

ÜE. 416).

Javit. Jovi'tani : corrigo, emendo SL [bessemj. Elméjét jóvít-

tya [így] (Felv: SchSal. 27).

Javul. Jovúkii: melioror, convalesco SL [sich bessem, gut

werdea]. A keze meg iaula : manus ejus restituta est sanitati

(Helt:ÜT. c7).

Jobb (loob VitkC. 52. lób Helt: Mes 306. jóh MedLat. 48.

MA:.SB. 46. MA:Tan. 36. Czegl: MM. 145. Sámb: 3Fel. 515.

ját)! Szeg: Aqu. 13. az Isteimec feleletit meg ertsüc, es magim-

kat igy !o4n6ian[?] meg lassuc Born: Ének. 485): 1) melior,

bellior, satius C. besser, rat.«amer PPB. Jobb vagyok : prae.sto
;

legjobb: optimus C. Zent attyanak ymtesemyat mendenestewl-

foguan valtoztatak yobra (EhrC. 53). lob bog (melius est, ut)

SLaniuaI meuki aratnod, ho^ né valaki idegennec mezeién

ellened alIon (BécsiC. 6). lob teneked, ho^ (expediet ut) eé

eluezien te tagid kSzzSl, bog nem mend te tested ereztessec

pokolba (MüiichC. 22). Yob (ntinam) megh holtvvnk vona (JordC.

44). Sok verebeknél yobbak vattok ty : nuiltis passoribiis molio-

res estis vos (384). Valtozek iobra (VirgC 21). Minden ember

iob wnalanal (96). Walek yob almámban (ÉrsC. 502). Jobb

oltSmnok jobbaban meghallyak (Nagy.szC. 57). Az mi hazaink-

ban nagy Uenokat vallaiie, mikor eletflnkni'c legiobbaban

valanc (Born: Ének. 150). Ideiének .szinten iobiaban vala (TuriH.

9). A nagiokon el kezduen a iobbán mind az hituanayg le

vaggiad (bnrmaidrit, Mol:.Sám. 32). Nincz iob embernek az §

maga .síiiáttiánál (Ueí^si: Adag. 195). I.sten vtán nincz iob, mint

kinek sok baráti vadnak (208). Penitentiara térnek, e.s erköl-

csiket jobba valtoztattyak (Szár:Cat. KSi. Ifiúságának virágá-

ban, és erejének jol>korHbau vala (Pázm: Préd. 2101. Vallás-

toknak a tJbbinél jobb voltát meg nem mutathattyátok (Matkó:

BCsák. 148). 8) a) Jobb kéz : dextra, doxtera [recbte handj

;

jobb kéz fel6l való : dexter
;
jobb kéz felé : dextrorsum, dextror-

sus MA. Az farkas fel emele elsevv yob lábat : pes dexter

(EhrC. 150). Vala eé ember es iob keze azin vala (MüncbC.

119b). Ha te yob z5m5d meg tautoroyth tpeghedet, waytb ky

bevétet (JordC. 367). Ytendy yob arczadat (368). Legottan a

pyspek zolgaianak el vaga iob fíleeth (WinkIC. 162). Ilwen

yob kez felel (PozsC. 22). The yob kezednek ellene allotwl

eryz meg engemeth : a re-sistentibus dexterae tuae custodi me
(KulcsC. 26). Az farkas az w iob lábat felemele (VirgC. 56),

Az iob lapotzkája az baromuac: aimas dexter (Kár: Bibi,

1,94). Fogvau jób-kezét, bé viszi más kamarába (Hall: HHist.

1.62). Igasságomnak jobb-karjával támogatlak (DEnib:GE. 17).

b) Monda wr een vramnak, yl een yobbom fell (WinklC,

311), Erees joboddal téried megh en elensigemet (PeerC, R).

Te wlz istennek iohiara (PeerC. 299j. IjUttiatok embSrnek

fiat ^Ini attyn vristennek iobbia felöl (WeszprC. 77). Nekfinc

helyet szerzeni, ül attyanac iobiara (Born: Ének. 48). Ne hajoly

jobra, .s(í ball a (Illy: Préd, 1.3), S) [plus, major; njehr, grösserj.

Hogy kfils birodalmát terjeszsze, nagy hadakat vLsel, és ezek-

kel mégis hódoltattya az világnak job részét (Pázm: Kai. 666).

Job részre minnyájan abban az ítéletben vannak (420). Az már.

tius, április és május jobb részént száraznak látczanak (Kai.

1620. C4). Az fidS kSzep szerint nedues és job reszbül alhatat-

lan leszen (KNagysz. 1621. l). Jobb részu-e (Hall: HHist. 1.74).

Job része maródi (a seregnek, RákF:Lev. IV.529). Az virágai

jobb ré.szént meg-bervadnak (Lipp: PKert. 1,56). Váltig való

itallal tölténk az éjszakának jobb részét (Moulrók. XVI1I.62).

Iffiantan kezdettem, távul bujdo.sva írdogáltam job részét, és

tsak pihenó órákkor (Fal : UE. 362). Akár mely bajos dologhoz

fogjanak, már-is fele terhét le tették, s jobb részén t(d vann.-ik

(397).

[Szólások]. 300 török volt benne, azokat egy jobig levág-

ták (Monlrók, VII 57), Jobbomra vagyon nékem, hogy

meg ne mozdullyak (Elm. 453). Ha jelen lenne maga, mindenek

j o b b a r á n t esnének (MonTME. ni.276).

Jobbaeska: meliusculus MA, ein wenig besser PPB, ,Tob-

bacskán : meliuscnie MA, Mihelyt egykevéssé jobbacskán lészen

(RákF: Lev, 11,484, GKat: Titk, 1098 Mik:TLev, 362). Kemény-

ségén k;™l jobbatskán találá (Fal: TÉ, 630).

Jobbad : paulo melior, meliusculus Sí. [etwas besser, bes-ser].

Meely vereseegbSl meg tauwla es yobaddaa leen paranchohvan

mynd hozyaa tartozóknak, hogy .senky ewket ne bantjmaa az

iambor eveseketh (ÉrdyC 633b), A k5z nép nem Sle meg a

iuhoknac es az baromnac az iobbadgyat (Mel : 8ám 30).

Jobbadon : panlo melius Sí. [etwas besser]. Mint ha iobba-

don akarnátoe ertekSzni az 5 dolgai fell : tamquam aliquid

certius cognituri de eo (Helt : UT. N4). Mikoron iobadon volna

[beteg.ségében] (Helt: Krón. 47). De az ki észt meg akarya iob-

badon tudni, szfikség hogy minden speciest igen iól meg tanól-

lya (Helt ; Aiithm. B6). Masut iobbadon meg magyarázza (Mou

:

Apo! 12). Talán iobbadon találtad volna (517). Feier ón iobba-
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(Ion loweii : Je Sszel nem (KKrakkó. 1573 a8). A kenési a iijár

vegén iobbadon leszen, az esztendflnec egyéb resíifwii szfikSii

(KNagysz. :579. E7). A/, kenesfl meg nem kazdagittya az fl

kfireskedSit, tauazhil meg vakia, a/kor megls iobadon talallyae

(KGalg. 1582. Fv3). Visgálljnik meg jobbadun (MA:SB. 32).

Mit igyekeztem, azt az tudgya iobbadon, az kinec tistes-segere

clieleketteni (Pécsi: Ágost. 6V Ez vtan iobadon balgatom az

istennee igeiét, mégis tanulom (Pécsi: SzözK. 184l. Jobbadon

érzem magamat (Tlmr/.ó: Lev. 1.162). Enek-is az í Jesusálioz

által ragadlatását jobbadon meg-nézéijfik (Megy:3Jaj. I(.4).

Jobban: 1) [melius; besser). Mykorori elsow leczkeyeet

nem eritto volna, niynt bSlcli ember towabbaa balaztaa, hogy

yobban l)Oz;ia latlma íltrdyC. 517b). Ved iobban özedbe (VirgC.

19j. Virágát, gymwlczet zoben, ioban es beuebeu agya (VirgC.

05). Mind w eletet ioban ráelte (93). Nem leszen jobban ez al

lapát (MA: Scult. 1034). Az ragadozó.ság az farkas klyknkben

magát jobban joliban ki szíirmaztattya (KOsipk: Woll. 77). Hol

függnek a liintúk joliban a páiitszíjakról, Olasz- vagy Francia-

orszíigijan V (Fal: NU. 331). Az el inúlt napiklian erStlenkedett

;

de már jobban vagyok: er ist die vergangenen t-ign

etwass unp:Ls.slicb gmvcsen, aber es ist wiedor besser (KirBesz.

4). 8) [magis ; melír, stiirker). A puskának ollyan dolga vagyon,

liügy czak az igizettLs fog raita, jobban mint az kicziny gyer-

meken (OrvK. 8ít). Az bal kezem liüvelybe jobban megdagadván,

valamely timwis tyukmony fejirivel boköttetvin, az tüzességet

kivette (Monlrók. XV.315). Jobljan nálod senki nem eniberke-

dett (Kónyi: HRom. 75),

Jobbáxa : ut plurinnm Kr. meisteus Ojm: Orb. 29. Ninczenek

it az profelak tol irua, banem cliak iobbara az gSgSs papok

(Zvoii : PázmP. 311. Zrinyi. Il.lSli). Kevés jószágom jobbára

kiJzepetlo lévén (ItókF; I^v. 153). Óránként jobbára, hol jobbra

e hol l)alra változó forgását látjuk tapasztaljuk (Tlialy: Adal.

1.195). Nem penészednek meg otthonn, jobbára kinn kószjilnak

(Fal:TÉ. 777) A kinek bndí'« a lehellete, jobbára nintseu

bolyén gyomra (Fal: NE. 18).

Jobbik : I) melior Sí. [beaserj. Senky hft yobbyk rwhaya-

bjui ewlzeek : nullus ex more indutus ast cultu siio (JordC.

71). Urának jobbik ruhája: vestLs potior mariti (Ver: Verb. 169).

í) dextera SL [reclit, rechtseitig] Sütéssel jegyes a jobbik po-

fája (Ciylingy: KJ. 9). Jobbik oldalán az állásnak tetessék ki

lus igazs:ignak képe (Fal : TÉ. 650). A dáma nem tudgya el

tekéileni magában, a jobbik vagy bjil szeme végére ragaszsza-e

a hóldotskát (Fal: NA. 142).

Jobbít: 1) corrigo, emendo MA. verbe.ssem, recht machnn

l'PB. (Zrinyi. II.IMU). 3) augeo MA. vermebren PPB.

meg-jobbil : I) melioro, emendo, roformo MA. verb6.ssern

PPB. ismét niegjobbitom : remendo ; megjobbító : reformátor C.

Ez zent uajiokban mynden eeletewnket meg yobbobok (ÉrdyC.

4). Vala ky ydwezíllny akar, eeleteet meg yobboydia (524b).

Az nyawalyas ember nagy syras.sal |)enitenciara fogaa magaat

es meg yi>bboytaa eeletoet (tí36). Minden dolgoknak (Sltte az

elet meg jobitJmdo (DebrC. 210i. Meg akarya iobboytjinia az

el vezett idket íBodC 22). Ki e mi nnmkankat meg akaria

iobbit.'mi íHelt : Bibi. I.c4). Jobbycz meg ileledet (Sylv: UT. 11138).

Elottyekot meg iobbíttyac iBorn: Ének. 207). Emendalando

vagy mogjobbitando fogyatkozásoc (MA; Bibi. Magy. 5i. Az
a'QHzonyállal, ki megjobbittya m:igát a tilkíirbe nézvén (llly:

Préd. 1.298). A mester a vétkeket (az iriislumi meg-jobbiltya

(Com : .lan. 155). 2) augeo (vormehronj Meiyobbitsátoc az ó íirJk-

ségeket : augele liHureditatem eonun (Kár: Bibi. 1.153. M.\:

Bibi. I.l,-3i

megjobbitás : emendatiu, meliorati<i MA. vorbessormig

PPB Ha meg ioWiejlasnak akaratt'aiial akamaya magát meg

iobbeytania, mininél inkab kell énnekem meg halgatuom en

hozzam kayaltokat (BodC. 33)

megjobbithatatlan: inemendabilis C. unverbesserlieh PPB

megjobbítható : emendabilU MA. verbesserlicli PPB

Jobbítás : emendatio, reformatio Sí. fvertjosserangj. Sathan-

nac gonosagauai él magunc iobefctsara (Mon: KépT. 91 1 Ti-is

a preilikátziót ne futó-félljeii, hanem hosz.szn ideig-való jobbítá-

sokkal készíttsétek (Pázm: Préd. b3). Foganatos lészen, jobbítást

I

szerez feddésünk (46). Az élet-jobbítás kívánatos gyümOlcsinek

j
kell hozattamiok (lUy : Préd. 1.94). Fogyatkozás-jobbítás [sajtóhiba-

javítás) (II. TarÜ. 5).

Jobbkor : [meliore temjwre ; zn gelegenerer zeit] (üictaGr.

45. EniPorta. 100).

Jobbkori. Hogy magát illy hamar álmáMI fel-vette, leg-

jobbliiiri álmát azz,'d elvesztette (Gyöngy: Char. 115).

Jobbod-ik: (melior fio; sich bessern]. Istennee ostora

feünken ielSnic, mert a m& életfinc lám soha nem ióbodic

(Heh: Canc. lOO. Tin. 61).

Jobbság : (praestaiitia ; vorzng|. A ruhákba soha íemi

dragalatossag, sémi iobsag ne leeye:^VirgC. 126. Sall: Vár.

37).

Jobbul : nielioror, omendor Sí. [sich bessemj. Ha szél éri

iszeniomi, mék nehezen .szenvedem; mekvárom itt Sárvárott,

hogy jobbóljon (Nád : Lev. 104. Horn : Préd. 52). Jubul állapat-

I

tyoc (MA: Bibi. V.18). Ebbl ki-tetszik, hogy roszszúl. a ki

}

szünetlen nem jobbul (Pázm: Préd. 324):

meg-jobbul : meliorescx> C. emendor, melioror MA vér-

beliért werden, gebe-ssert werden PPB. [.sich bessern, bedser

werden). Kérdi nála az ídfit tfillíic, kiben megiobbolt iiolna

(betegségébl): melias habnerit iMiinchC. 176). Kerdy vala

az horath h\V thowISk, kyben megh yobbnith vona (Jonll.'.

j

637). Ha kedig ezeckel sem iobnitoc meg : quodsi nec sic

I
volueritis reci|iere disciplinam (Helt: Bibi. I. MMm). O<akhogy

mogjobbúlj az te eletedben (RMK IV.72i.

megjobbulás : emendatio, melioratio MA. besaeruug, ver-

be.ssorung PPB. Ynkaab kSwethween emberek az seteethst<egt

ez vylagliy gyenyen\seeges eelettnek alatta, liounem az vylagos-

sagiit meg yubbwlíLsuak alatta iÉrdyC 5971

megjobbulhatatlanság: [incorrígibilitas : imverbesserlich-

keit] (Megy: 6Jaj. 11.28).

Jobbuláa : [melioratio ; besserungj. Az thy iubbwUsthok

my koron tehetytliek, gonozokath kyketh thAttlietek meg ban-

nyaatok (ÉrsC. 170i. Oly idóre jutottunk, nincs ki elótt pana-

szinkat terjeszteni, hogy jobbuUist csinálhatnánk magunknak,

hanem vesztenénk inkább vele ilyOvT. IL253I.

(Jobbulatlanj

Jobbulatlanság : incorrígibilitas MA: Bibi. IV. 12. [unver-

bes-erlichkeit).

Jócska: I) bellus, bellalulus C. [ein wenig guij Nincs

oly r'KB kínyvLs, melybon valami ji')cska nem volna iPázm:

Kai. 360) Nyalánk vagyok, szeretem a jolskát, jó falatot

:

lignrio PPBI. !S) [(larvuni bonnm, e.xigmuu bonmn ; kl."iiii>s

gnt, KOringcs gut). Egy kis világi ji'.takáéri, eey-óráigval.'>

alkalmatosságért illy nagy kínokat kerosUnk (Píizm: Préd. 1081

1

F, vii.igi jotsk.'i iSBalog: TemK. UKí).

Jócskán : [ali<|uantum, non exiguum, satis ; zienilich, ziem-

lich viel]. Már három nttal Ls jócskán letwapktKltak az mi

liadaink berniek (MouOkm. X1V.3Ü7). Jócskiui ki velielni a

vérhon (PP: PaxC;. 30)
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Jóféle: legitimiis, bonae iiotae PP guter art, elirlich PPB.

Jóféle éliVtak : *generosae arbures PPBl. Jóféle alma, szilva :

malum. prunum ingenuum PP. Ha az arán yo fele es tyzfa

leend, sem rasda meg nem foghya, sem tyz meg nem eeghety

(ÉrdyC. 4fi;'b). J(í fele arany sziofi rézbcM cziiiált edénycc

:

vasa aeris fulgentis optimi (Kár: Bibi. 1425). J<5 féle poszt/i

(VectTraiis. 6). Ada jó féle liölgybéllést tizenötöt, másfélét is

hülgybéllést 15-íit (Monlrók. VIII.225). Végy jó féle mirrbát

PP: PaxC. 87). Egyék ebbM :iz Uetyepetyéból, j() félébl, ez

hozza-meg a kegyelmed szája ízit, appetitnss;'it (KirBesz. 63).

Jog [jóg? íoogyara WinklC. 189): I) (bonus; gut). Nyvla

yokezeuel kebelebe es ada yog regiilayat : avagy zenth

Fereencznek evangéliumi regulayat : protulit regulám evan-

gelicam (EhiC. 21,i. 3) de.\lera Kr. [recht, rechte liand]. Meny

zent Ferencznek yogyahoz, hogy algyon meg tekédet (ElnC.

23). Vetee yogyat ew feyere : posuit dexteram super caput

ejus (121). Vévén 5 iogianak öltözetit : assumpsit dextraliola

(BécsiC. 31). Hoé ha te iog zéméd meggouozbeitaud tége-

det, ved ki 5tet es vesd el tetílled. Ha te iog kezed meg-

gonozbeitand tégedet, med el 5tet es vesd el te tlled

(MimchC. 21. 22). VI en iogom fell ; sede a destris meis

(56). Rohannyon h\v reayok feelelem te yogodnak nagysága

myatb (JordC. 42 1. Ne thwga te balod, myt akar tenny

yogod : nesciat sinistra tua, quid táciat dextera tua (369). Yl'

en yogaymra : sede in dextris meis (126). En yogomra al énne-

kem, hogy el ne tantoroggyam : est mihi ad dexteram, ne

coneutiar (711). Ennekom segedseg legSu atte iogod es irgal-

masságod (TelC. 49). Latanak maas angyalt jogról evlueen

(ComC. 106). Magát el oztuan jogra es balra (DomC. 289). Ky
yl isten attyanak yoghyara (ÉrdyC. 112. 28b). Lateek en az

ew yogya felewl egy er&s vytezt mezeytelen túrth tai'thwau

(360b). \Vr%vnk yoghyara meg fezí-lt tyztlendew tolway (366b).

Otalmazyad megh ewiet vezedelemtvvl az te er&s yogodnak

myatta (.594b). Helhezteteec 6 iogya felöl (NagyszC. 271). Az

w iogiaual meg sebesytuen titeket, ki wzön tyteket az w
sátorából (VirgC. 147). Yogom felel vagyon : a dexteris est

mihi (KulcsC. 24i. Christus, ky az vristeunek iogya felíl vagyon

(Komj : SzPál. 75 1. Yogyara : ad dexti-am ejus (Pesti : NTest.

107). AUapec az te i^esed az te iogodon aranas öltözetbe

(Szék: Zsolt. 44).

Jógit, gyógit: [medeor, curo: heilenj. Vakokot es sánta

kot iogita.sz es egieb nag soc czudakot szerzesz (Szék: Zsolt.

184). Mást td gyogétani (Decsi: Adag. 288) [Vö. GYÓGYÍT]

Jogi- : [exsolvo, persolvo ; zollen]. Menden feleségéé tiztesse-

get ioglanac ö ferieknec : cunctae uxores deferant mai-itis snis

honorem (BécsiC. 50).

Joglat [?] : c« Az nagy órömerth, kywel az te zent lelköd

meg wygaztaltateek, yoglas [yorgas?] enneköm meeltatlan e&s

hynös zolgalu leányodnak (CzehC. 6).

Jógiol, jógyvil, gyógul : (sanesco, conval&sco ; genesen.

VB. GYÓGYTTL]

meg-jógul : ;v Meg yogulok : salva ero : megyogula ; salva

facta est NémGl. 380. Meg iogiulanac a reez kigionac fel magasz-

talasatol (>fzék: Krón. 19). Az ö sebeinél gyognltunc meg (Magy:

Nád. 4fii.

Jókor : [in tempore, opportiuie ; zu rechter zeit, gelegen].

Isten hozta kegyelmedet, jókor j()tt : .seid freundlieh willkommen

(KirBftsz. 7i.

Jókora : procerus 81. fsatis magnvis ; ziemlicli gro.s.s]. Jó-

kora inas voltam immár (GKat : Titk. 272). Jókora pohár (Keni

:

Élet. 254). Két jókora ezüst általagok (Monlrók. \'Tn.45). (A

kormos alma) jókora, jó lpve.s, boríz (l.ipp: PKert, in,144i.

JI. STELVríiltT. SZÓTÁR. 'It

Jól (nem/o chelekedek ueleni Levl'ár. 1.76. jo erthy 1.80. i6

tudom, hogy még a mai napon i'i lakhatom Helt : Mes. 300. m
tudom Mou: KépT. 5): bene, belle C probe, recte, rite MA.

gut, schon, fromm, recht, ordentlicli, geziemeud PPB. Igen jól

:

optime, perbene : jól tselekszöm : benefacio C. Jól ivott : bene

potus, appotus, temulentus; jól lakik: epulatm- MA. Jól tartja

asztalát : opipare vivit
;
jól él : indulget genio

;
jól vagyon dolga :

bene stat
;

jól üli a lovat ; tírmus iu ephippio .sédet PP. En

leanom tmgolmat keresec te neked es megzerzem te neked,

hoé iol legén teneked (UécsiC. 6). Parancholj wram yol mon-

danom : jube domine benedicere (FestC. 15). Ved iol ezedben

(VirgC. 14). En tudom iol Í20). Jól tevrteneek neked (DomC.

263). Ez idevbeu zent Margit ázzon meeg yol nem zolhat vala

(MargL. 1). Mondanak hvfneky : yol : dicunt ei : etiam (JordC.

397). Yol tötted, hogy ede yettel (743). Atyaad hambor vala

es jamborwl eele kyt yol twcz (ÉrdyC. 340). Yol dycheryetek

svteth : bene i)sallite ei (KulcsC. 73). Monda ismét nekic : jol

vagj-one?: sanasne est, inquit (Helt: Bibi. I. N4. (Az oroszlán

fiú) erossen kiáltani kezde: Emberke, emberke, iöy élest, nem

iól vagyoc (Helt: Mes. 3641 8zt Istuan tudja és iól hiszi vala,

ho< ;y o istenuec keduébe volna (Helt: Krón. 28i. Ea az áru .az

,
wmac felette igen iól tettzéc (Helt : Arithm. F4 ). Firmo et ma-

' ximo prograssu : jól elö rándulni (Decsi : Adag. 340). Ha jol

j

buzgok volnánk: si essemus bene ferventes (Illy: Préd. 11.21).

A nyelvnek jól nem tudása volt az oka (Bethl: Élet. 279). Jól

!
tetszik nékem ez a szflrke, hamn szinfi (KirBesz. 18).

j

[Szólások]. &. idei búza jól tizet : der lieurige weizen gibt

I

gut aus (Adámi: Spr. 192).

!
Jóravaló : 1) neccessarius [commodus ; freundlieh, geneigt,

í güastig]. Ha mindenec, mellyeket auag el veztettem, auag'

! mellyek iomra valókból, ellenem valókká lttenec, éppen vol-

nanakis: si omnia, quae aut amlsi aut ex nec&ssarüs advorsa

táctasimt, incolumia manerent (Decsi: SallJ. 12). Hatható csodác

voltanac, iora valoc és idvösség szorzok iZvon: Po.st. 1.559).

Nem .akarod hallani az te jódra valókat (MA: Scult. 812). 2)

bonae frugls Kr [brav, rechtscluiffen]. Hagyj békét ennek a

szent atyának, a ki jóra való ember (Fal: TÉ. 732).

Jóság : optimitas C. bonitas MA. gütigkeit PPB. Jóságokkal

bevések, a mit hallanak (Pázm : Préd. e2). Nem tsak szóval

hanem tselekedetek példájával akart isten minket a tLsztességes

jóságok gyakorlására tam'tani (25). A reménység külömb jóság

a hitnél (172). Egy jóság sints fogyatkozás nélkül (Kisv: Adag.

535). [Vö. Jószág].

Jóságos : virtuosas MA. tugendhaft PPB. Jóságos cseleke-

det : virtus MA. PP. Menden m^iielködetibe iosagos wala

(TelC. 53). Nagy josaghosok watthok ha megh nem seerthytek

azth ky tytheketh meg seerth (ÉrsC. 198). Király légy te jósá-

go.s, az latorság istennél utálatos (RMK. IV.237). Az ítél bírák-

ban minemö jóságos dolgokuac kel lenni (MA. Bibi. 1.65). Senki

azzal jóságos nem lészen, hogy a tekélletes jámborságnak dit-

.síretit hallya és érti (Pázm: Préd 319. EsztT: IgAny. 17. Jó-

ságoscselekedet (Illy:Préd. Elöb. a2). [Vö. Jószágos].

Jószág: 1) virtus EhrC. 20. 64. bonitas 46. utilitas 53.

[potestas; tugend, güte, frommen, stíirke]. Fráter Beraald Cris-

tus kerestenek yegeuel magát meg yegyezuen es engedelmes-

ségnek yozagaual kewuettetet, raene Bolonyaba (EhrC. 20).

Latomuala vegezettlen yozaganak es ysteny édességnek melseget

(46). Ky.sertet lezen te neked nagy yozagodra (53). Menyey

zenteknek gi-ado.sazerent yozagrol yozagra haznaluan (64). Hog'

légén iozagnac példáiban : ut sit exemplum virtutis (BécsiC.

9. 31). Töttel mi bennönc te menden iozagod zérent : secundum

omnem bonitatem tuam (101). Soc lovagokat töttönc : mult.as

\'irtutes fecimus íMünchC. 26. 40 1. Kezdetié imacag. melnek

soc iozaga es bulfoia vagyon (VitkC. 103). Vonznak minketh
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lelky nemeo yozagoknak kSwethsegeere íÉrdyC. 9). Zentsseegee

yozagokatli teezen vala {Hl). Tyredelmesseeglinek yozaga kyt

keel mynekewuk tartaiiwnk babonvaaghnak ydeyn (505b). Sydoii-

luik varasyban lettének a/, ystony yozagiik : virtutes íJordC.

387). Az mazarethbely lesusth, wr ystentliAI met;'' byzonywlta-

tot embert ty kSztetSk yozagokbau (prae«tantia facta), czodak-

bao es ye^yekten, kyket mynd teetb, raegb íleetSk i'lli. Megh

eothee yo-iaggal : unxerit poteiitia (;744>. Tezeii vala wr ysten

czodakat eo yozagokat Pálnak IjA' keze niyatli ; virtutes uou

vulgares edebat deus per iiianu-s Pauli (771) Tehetsegtb adaal

az idwSasegSs iozagba veghygh inegb maradnom (WiiiklC. 354).

Ygen nagy az zeretetnek ew yozaga (358). Az het zoiiak ioza-

gat Cristun nekSnk aggyad (PeerC. 195). De maga Béla kyral

gondoluaii az békességnek jauat jozagat (MargL. 28). Hatal-

mamtól, iozagomtol megfoztat\an (NagyazC. 89). Latuan emie

juzagut auagy lelky erevt ez fráterben (DomC. 235). Az peni-

leucia elsev iozag (0)raC. 27). Mutata azt e^ bSIcnek, bog'

neki meg mondana az kSnek iozagat (BodC. 8). Az binek e.s

az jozagok ezve viwiiak (1:1). Tunya rest voltam lelky iozagokra,

mert nem imatkoztam (VirgC. 1Ü>. Mondatik angiali iozaguakli

(14). Latom %ala az Lsteny iozagiiak véghetetlen melegséget

(43). Az Crlstttsnak ioliayt mikoron iateny malaztnak iozagaual

meg vygaztaltak volna (71i. Ky wagy elmének wiga-s-saga ees

yozaga (PozsC. 9i. Az kwnek ez yozaga, hogy nyiiczen .semniy,

ky í sereusoeget megli lamtliatna Í527). Nem Ijezydbe vagyon

istennek orzaga, banem yozagban (Komj ; SzPál. 138). Az taní-

tóknak kfiIsS eletekben minonn'i iozagot kiuan az szent PalV

(Fél ; Tan. 327). Az isteni termé.szet magában foglal minden

tekélletes jószágot és mélt<58ágot (P.izm: Kai. 24). Az alázatos-

ság fondamentoma, gySkere, forrása, kints-tartó háza minden

tekélletes jószágoknak (Pázm: Pnkl. 53). Jó.szág (birodalom) és

uraság az, az hol ki uralkodic és trvény .szolgáltatásra való

hatalma vagyon : ditio et dominium est ubi ([uls dominatiir «<•

jurisdictionem habét (Coni: Jan. 113). 3) substantia, opes, boiia

MA. praedium PPBl. hab und gut, vermffgen PPB. Dolog, marha

jószág : ros Com : Vest, 143. Or8k5s jószág : hereditas C'om :

lan. 132. Peres-jószág: hereditas controversa PP. Oróklie adott

jószág, fejedelemtól, valakinek kötstt jósiág : fendum ; el-petsé-

telt jószág : res assignata PPBl. Tulajdon jószághoz való : pecu-

liaris C. Bernald mendennemew iozagat (Iwnal elozta (EhrC. 7).

Egyebeknek vozagat agyatok meg : reddite alienum (58). O ioza-

goc Sveléc vala : erant cum illis bona (BécsiC 19). Az oniok,

kik ez velagi iozagorat el orozac (GuaryC. 8). Ha el ozto-

gatandom az zegeenyeknek yozagliymat isi distribuero pauperuni

in cibos facultates meas), zeretetSm kedeeg ne legyen, semyt

énnekem nem baznal (ÉrdyC. yGbi Mynden ez vylaghy yoza-

gaat zegheenyeknek oztataa (52übi. Semyt se yllessetek az

ew yozaghyluin (JordC. 1.55|. Az féld el nyelee ewket mynd

sátorokkal mynd kozonseeghea yozagokkal (15<j). Mynden yo-

zagokkal eegyetembe el ragadozaak (181i. Hoggy mehet be

mynden az erSssnek hazában e^ hw yozagat el teekozlany :

quomodo |>otest qnis(|uain intrare in donmm fortls et vasa ejus

diripere (390). Zolgalnak vala bniieky hw yozagokbol : Minls-

rabant ei de faeultatibus suis (517). Haluiokat es baioiokat s

mindón iuzagokat elhaginaii iDebrC. 1. 19). Eon yozagomal

zykcB nem vagy : bononun meomm non eges (Kuli-sC. 23). Vet-

keztem mas ember iozagat gonoziil keuantoniba (VirgC. 7).

Ex világi iozagat hagia el (24. 811. Pereiuiyen Is egh szegyen

hogiiuk (szogény húgunk] vollh, ky mynekunk hattá az íny

kewos joKzaga wolth ; my aban Ls wer agak wagynnk, merth

;izal is egyek woltunk (LevT. 1.89). Minden várait engedi leá-

nyinak, tiakká teve ó sok jószjiginak (Tin. 88)-. .Sereget gyfite,

es állá niéne az iowjigban. i's az váru-sukra, mellyekot .Sigmoud

czásKár az elót aiiiiidokluin adta vala az detaptitiiai- (Helt: Króii

97b). Hatahivts gitzdagok, kik elüzetec, es io.szagukat el kellet

luidniok (Helt: Bibi. 1\' 17). Drága ioseagot es Jrksegel .szerez

uiiuekAuc (Bom: Ének. 5). Aterl ada tanacznl, Img' az pnrt<>-

soc io«zagokat ország szamara keleiie foglalni : censuit pecouias

eorum publicamlas ^Decsi: SallC. 42i. Zálogos jószág i>Szeg: Aqa
28). Kitsíjda oly atya-ti, a ki el ne feletkezzék a vérról, mikor

jószágban jár a dolog? (Pázm: Préd. 212^. Szivedet az eleségre

és jószágra czSggeaztic (MA : Scult. 31Ú). 3) (armentum ; last-

tiere
'?J

Hozzanak 50 szál fenyó gerendát is ; a mellett az ide

való jószág hozzon 200 szál tölgy fa gerendát is, szaru fát 300

szálat (Radv; Csal. IlL313b).

[Szólások]. Minden jószágából ki-fordúlt : eversus fortonis

;

valakit jószágából ki-fordítani : evertere aliquem fortuuis PPBl.

Jószágocska : [bonum parvnni ; kleines gutj. Nem tudom

hogy bírhatja kémetek azon jószágorakát (LevT. II388X

Jószágos : 1) virtuosus EhrC. 21. 76. [tugeodhafi]. Jószágoii

cselekedet : virtus C. MA. Némely belez byro yol meggondol-

uan yl yozagos alhatatosNagot (EhrC 21). Zentseges eletének

es lelky jozagos myelkevdetynek tytkossagarol való kevnyv

(CoruC. 1). Ué: elletek ez velagon, ho^ az iozagos dolgok le

nomod'ak az gonozokat (BodC. 8). Yozagos angyalok : angeli

potentes virtute (Ke.szthC. 272). Sok yozagos myvelkdetynek

es zent zenwodetessegeenek wtanna az ew eedes eerdemeel

meg akaraa korouazny (ÉrdyC. 340. 543b). Sok yozagtu yegyt

t.'dallyok (517h). Lelkem en meg nem ruháztam iozagos myel-

kedetekel (VirgC. 11). Yozagos kegyes zyz maria (TbewrC.

145). Jozagos myelkedetek: virtutes (Pesti: NTesL 30). Ki

orSkóse len 5 neki az fi ioszagos chelekedetiben (Tel: Evaug.

1.58). Minden ioszagas ehelekedetben tudóssá, okossá is tegye

(Mon: KépT. 1). Kellemetes igasság szeretknek valami kiazágpii

dolgokhoz kezdeni (Cis. L3). Valamellyeket az emberec sBint-

nac, eueznec, epitnec, vizén es fSIdín : azoc mindenéé az

az ioszagos uhelekedetnei- ongednec: quae homines arant,

navigaut, aedificant, virtuti omnia parent (Decsi : SallC. 2).

Minden jószágos életnek szikráját el-óltya beimek (Pázm : Kai.

673). A jószágos tselekedetek által igaznlmeg ember (Póe:

Igazs. 1.201). A király az Hunyadi László uagy vú'tussait,

jószágos cselekedetit s vitézségét csudállya (Liszny : Kn'in. 328).

SS) possessionatus Kr. [begUtert]. Jo.szagos nemes emberek

:

nobiles possessionatores (Ver : Verb. 76). Ez oncágbéli jóezágos

nemessek : possessiouati homines (Ver: Verb. 1660 L tit. 23).

A szfikn költés júszágossá tészen és meggazdagít : compendinni

opulentat (Com:Jan. 189

1

JÓBzágtalan : carens bonis et poss&sioue MA. ohne liab

mid gut, ohne vermögen PPB.

Jóvolt-a vkinek : bonitas, benignilas, benevolentia SL [güte,

gnadej. .ló voltából : ex beneplacito illius Kr. Mykoron az ew

ft'elseeges yo woltabol meg gondolta vona ez wylagot vylagosoy-

tany es valth.iny (ÉrdyC. 342b. 419). Erdemneel kyl, hvUydon

chak az ew yowoltabol megh ayandokoz embert (621bX Ti jo

woltotokal nyomjatok el másnak gonozsagat (ÉrsC. 201). Isten-

nek ionoltalh nem nezuen, meg nem tértem (VirgC. 3). Nem

emlékeztem zenteknek iouoltokrol (9i. Ez igéket mongia vala

el amelkodua az isteni felségnek iouoltau (82). Az í fekegSs

iu uotaert iTihC 7). Az io voltából kónySrfile raytnnc

(Born: Ének. 1). Mellytíl az én kegyeUnea Istenem jóvoltából

engemet megoltalmazott (TudTár. 1839. 254).

JOBBÁGY (iobaí/h ÉrdyC. 496b. iobag 643. /oíwyioneB

1230. 1240. snt loiayíones regis 1238. sat. ;o6a<7ioneB de

Chaford a joímjiunatu e.\emti nobilit.'mtur 1360. Odnir. lOuAui/ii-

nes Nyr. VL241): 1) [patriciius, nobilis; vomelim). lobagioues

:

oplimate.s, principes 1082 (Nyr. \'1.241). TanaiSot taituan mind

az orzagbeli iohbagtK- vrar tw l;li'ok iGimryC. 25i. Kyt tyz

telnek ees gyakorta latugatnak p\\»ptik3k ees yobbagyok (PeeK'

1151 Kóriiól fekesnek téged chasarok ees jobbágy wrak (315u

En nem cüak bogi uómSs va^ok, deh u)Oi»gh aimak fSl'>tt«-

ioliagi vr leania vagiok (DebrC. 178) Az iobbaé urakath. kyk
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paoazoltaoakuala rea attja fyauak, el5ue hiiiata (Kaz(.. IhH'

Az mastan.v iobaghwTak es oemessek magoknak fo);Ialnak

(ÉrdyC. 496b). TJrteneek, hogy egy iobagff™- Romában menne

[= wr flyw uo.) (643). Zamot adonc amminekSiic adottakról,

mynth pap pansagaiol, keral es iobbag' 6 vrasagarol (NagyszC.

327). 2) coloniis C subditns, tributarius, colonus, villicas MA.

imtertan PPB. síibditus; der untertan Com:Vest 14". Insiiper

libertates dobita et consveta senitia et uomiua [Kipiilonun,

joubagionum, udvariiicorum ac oiuiiium couditioualium homimini

ejusdem monasterii per dilectos et fidele-s jonbagione.s iio.>itr<»s,

scjlicet T. caiicellarium aulae nostrae et P. ^lalatinum cumitein

diligenter a capitiilo, joubagiouibus, viciuis nobilibus et multis

aüis populis fecinius ordinatim exqiiiri 1211 (Wenzel 1.106.

Hunfalvy: Ethnogr. 3461 Sokak vaunak, kyk yobagyt ee,s

zeegeuyeket uagy ostor adonal gyettry keenozja [igyj lÉrdyC.

79). Adoth nekem hat baz yobagyoth iRMNy- n.;6i, Attam

vgian azon 35 forj-ntbau zálogban Sáros warmegjeben egjhas!

egez jobagiot (IL57V Nem engedy hogh asz eu jobbagyom gya-

korta walo koniorgeseuel bancbyon (111.83 1. Ky mttek eyel

az en iobagiomat, orrát fylet el metéltek (LevT. 1.243). Adott

öt ház jobbágyot, öt majorságot, azzal ruházom magamat i,IL21).

Minden szolgáink, jobbágyink bizvásbak és jó kedvvel is for-

gódnak (37). Ktek jószágából az kiváut hütös jobbágyokat bo

csássa alá az határok eligazítására (228). Szolgád, szolgálod,

iübagyod, es minden munkálkodó bánnod (Bom : Ének. 82. MA

:

Sciilt. 656). Ollyan lemie e fáidon, mint jövevény, paraszt-jo^^

bágy, és egyebek hajlékában tekerg szarándok (Pázm ; Préd.

477). Az jobbagyoknak lovát, barmát senki el ne vegye (Mon-

TME in.52). A kire mjijor bizattatik, major gazda, udvarbin)

ée jobbágy az : cui villa coucreditur, villicus et ooloniis est

(Com : Jan. 72). A jobbiigy embert miért hijják magyarul jol>

aggy, avagy jobbágynak ? Felelet : a magyarok az ország gyfi-

lésében azt végezek, hogy a magyaroknak csak edgyik része

uemes embereknek hivattatnának, a másik része penig otlion

maradna és bizonyos adót adna : ezt a végezést halván az

országnak sok lakosai edgy másnak mondanak: Koma bizony

job hogy adgy (Liszny: Krón. 107). Mind egész országúi nyo-

morultak vagytok : németnek, papoknak mert jobbágyi vagytok

(Tlialy: Adal. Il.löi. Maga az isten választást tett kSztfink: a

jobbágyokra osztván a mimkát és fogyatkozást, a f^ emberekre

a bfisétet és vigasságos életet (Fal: NA. 1251

Jobbágyas. Hat jobbyagyas bel (RMNy. ILl4i.

Jobbágyaskod-ü : [servio ; dienen]. Jobbágyaskodó .szol-

gálat (Toln: Vigaszt. 114).

Jobbágyság : 1) subditela Kr. [untertiinigkeit]. Jobbágy

ságból szabadságra ment állapot : libertinitas PPBl. A hires

görögök miulta pártultak [pái-toskodtak], a jobbágys;ig alól

ki-nem szabadultak (Kónyi: HKom. 106). 3) coloni, rastici,

snbditi Kr. [nntertanen]. Mely háromszáz forintban bocsátottam

ö kmének Beret nevú faluban lev egész jobbágyságomat

(LevT. IL318).

JOH ! eben ! MA. PP. aeh, o, weh PPB. A mind velóm iali

[így] megfogattatot, o mel nagi sirassa! mongiak vala a zent

aaiQDiok ;WeszprC. 23).

JOEGOT : [misereor ; sich erbarmenj. lorgossim w neki

es kegiggen (HB.) (Vö. lEGALOM].

JÓS : mágus, saga, incantator, incantatiix, pytlio, divinus

vates MA.' zauberer, wahrsager PPB. Jóuend mondókat, iosso-

kat be gyzte [gy5yte] (Hofgr. 17). Titkodat sem ios, sem varaslo

nem monthattya, az iövendmondó meg nem magyarázza (19.

RMK. moO). Juendó mondókat iosokat be gyfiyte (Bom:

Ének. 350).

IJÓBOl]

Jósoló : fatidicu.s divinator, vates PP. wahrsager PPB.

.lósoló aszszony : fatidica miüier PP.

JÓZAIÍ {gyozan Gyarm:Fel. 72. júzzan Fal: NE.' 116.

yoían UöbrC. 351): sobriu.s, fhigi C. sobrius; nüchtem Com:
Vest. 146. nnchtern, miissig im essen und trinken PPB. Józa

non : sobrie, frugaliter C. Józanon, józjuiúl : sobrie MA. Atyam-

fyay iozanok legyetek e,s rigyazyatok, mert az ty ellensegtevk

pokoll)ely evrdeg (CornC. 46). Rozauok leitek : sobrii estote

(IWbrC 351). Kiknek hussok feierbl es wrsbl zroztett,

ezek ign tiztak, iozanok (l'ihC. 102). Adgy malaztot énnékem,

hogy iozauon élhessek ez uilagbau (ThewTC. 176). Józanok

iegifink: sobrii simus (Fél: Bibi. 11.105). Józan eletfl (Fél:

Tan. 328). Magát tudósbnak, józambnak, okosbnak adako-

zóbnak tar^a fPázm : Préd. 60). Józauoe és boruemiszac

:

sobrii atque abstemii (Com : Jan. 182). Józan vagy ittas korába

(Rák: Art. 5). Inkább józzannak mondjanak, miut sem része-

gesnek (Fal:NE.« 116).

[Józanít]

meg-józanit : sobrium lacio, ad sobrietatem reduco Kr.

(nüchtem macheu, ernüchtemj. A betegség megjózam'ttya és

észre Imzza ket (Pázm: Préd. 690. 236).

Józailkod-ik : sobrius fio Ki-, [nüchtem werden] (Ozegl

:

Tromf 98. Kr.).

Józanod-ü : cv A sok huzamos ital miatt teljes barom

egész hétig ; vasárnap, akkor is csak szerencsére józanodik

IFal: NE 7).

meg-józauodik : sobrias fio MA. nüchtern werden, zum

verstand kommen PPB. Éjjel-nappal részeg, egész hetedszakau

[így] meg nem józanodik WF. 433. (Pázm: Kai. 1766. 528. Kr).

Józanság : sobrietas MA. Com: Jan. 181. nüchterkeit PPB.

Az rezegh vegyen yozausagot (JordC. 264). Nem kabalkodom,

yo Festos ! de ygassaghnak es yozansagnak zawat zolom (JordC.

793). Lölki iozagok : ergalmassag, bekeseg, iozansag (DebrC.

126). íme zvz Mariának ev nagy iozansaga (ComC. 47). Reszeg-

segebeunis, iozansagabanuis (Bom : Préd. 282). Józanság szeret

i549i.

Józanságos : [sobrius : nüchtem, massig]. Ételnek itahiak

iüzansagos megtartása (ComC. 46. Pécsi: Ágost. 63).

Józanul : sobrius tío MA. nüchtern werden, massig werden

PPB.

még-józanul : sobrius fio MA. wieder nüchtern werden

PPB. Aggad, bog mv elménk megiozanollon bfinnek menden

zeplitl ; jejunet ut meus sobria a labe pressa criminum

(AporC. 131. RMK. n.363).

mégjózanulás : sobrietatis recuperatio, reditus ad sobrie-

tatem MA. das wieder nüchtem werden PPB.

JÖ (elyynjeu RMNy. IIL127. yyózte FhilFl. 59. gyúaén Helt:

Krón. 136. ywee [olv. ;oe?j: venit JordC. 391. 386. sat yMe-

uek : venemnt 374. 358. yicend : venturus 361. j/wel KeszthC.

82. ywendew LánjiC. 56. yiíendekerth TbewrC. 234. Jwe LewT.

1.54. ywe Pesti :NTest 17. iwe 22. íu-enek 26. .;e LevT. L45.

78. ;ene 332. jíth 11. iízte Mel: SzJán. 407. ieyen RMNy. ILllO.

3/«y JordC. 729. 929. yeyen 711. yeic5k 375. yewe ÉrdyC. 506b.

í«cenek PozsC. 20. íeiíe Mel: SzJáu. 490. ióy vala: venit Helt:

UT. C7. lóvhet Helt: Klón. 38. 55. jójne: veniret Megy: Diai.

201. béjjrú : intrare uo. Elb. 9. jóyni Pathai: Sacr. 328. jú Tof:

Zsolt. 589. Szob:Dáv. 6. jún HalhHHist IILIOO. úísz Mel:

Jób. 2. mtt, ültem MehSzJán. 6. iáttfink Fél: Bibi. 2. MÍttél

Zvon: Post 1.3. túy Bom: Ének. 213. /újjn Matkó: BCsák. 79.

títni Sylv: UT. 1134. Fél: Tan. 43. ittnni EsztT: IgAny. 127.

t'úicetc Bora: Ének. 519. iive Mon: Ápol. 12. mvetk Szár:

Cat Címl.): 1) venio MA. kommen, ankommen PPB. Ell

i*
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jövök : antevenio ; reá jövök : superveuio, advenio MA. Mirt

iStóc en velem V cur venitis mecum ? (BécsiC. 2). Miokért iSttel

léé: <l<ia ex causa rei-eesisti (33). ByzouyawaI istenek .vewt-

tenek az en hazamhoz (ÉrdyC. 337). Az zenthnek te.steebe« yen-e

(330). Kerezlekkel es kylemb kylemb zeep isteny dyiheretekkel

yenmek wala az zeut zyznek koiiorssíiyahoz (341). Mykorun

haza nem yewt volna, myndenek eseenek nagy kethseegben

Í512). Ew oda vvtanna yewe (520). Yewiieeiiek ez vylagra;(530).

Zykseegh, hogy yowyenek [forduljanak eH] tantorodasok (Ö52b).

Ywtthwnk ymadny hwtet: venimiis adorare eum (JordC. 358).

Meg feelelmek atthwl liazayabau yv«iy: timiiit illó ire (360).

Lataa, yeweu hew roaa : vidit venieutem supor se (362). Ywyen

te orzagod : adveniat regnuin timin (JordC. 370). En ym oda

yew6k : ogo veuiam (375). (En bálázásból jevuek (DomC. 110).

Jwtem te tyztelondw atyasagodnak eleybe (VirgC. 2). Azt aka-

rom, bogy velem w hoza iwy (20). Iwue hozza az álnok wrdwgh

(22). Iwue az egihaznak plébánosához (25). Fráter Leo, az w

L-irsa, ievue hozza (30). Az predicatio el vegezuen, ieuenek mind

az kiralboz (37 1. Eí twzbwl zozat iw vala (42). Ez welagra

imien, vélek nyayaskodek (48). Mit tegyewnk, ha my idenkbe

iwuendnek baboniíiagok (91). Jwnek vala kwzykben (112).

Az király nagy hatalmas kezel i8t (148). YSvrók es folyamom

le hozyad (TlienrC. 157). Ez yewe tanwsiigra, hogy tanobyzon-

sagot tenne (ÉrsC. 1). lywyetek fyaym en hozyam (Kulcs. 77).

Megh ma haza iw (RMNy. 1131). Egy napi járó f51det i5ué-

nec: venerunf iter diei (Helt: UT. o8). A Scauderbec az ítkó-

zetnet- ideién czac h(isz mélfSldig táuoly volt, hogy segítségre

ií volt a keresztyéiieknec (Helt: Krón. 97b). Kflls áldozattal

iStíc czae elSmbo (Boni: Ének. 204). SegitségiM ifiy (213). El

boczata a bidokot, ho^ haza iflnnenec .lerusalembe (Szék; Krón.

51). J5ve a Oalileiiiiak tengere mellé, a tiz vfírasoknak határi-

luík kjzepin és hoziinak í néki egy siket némát (Tel: Evaiig.

n,659). Nem ifibocz most mi hozjmc íZvon: Osiand. B3). Szein-

kftzbe jií véle a király disznií-pásztora (Pós: Igazs. 1.372). A

les helyecböl nijw jf>véu: ex insidils superveuientes (()om:

.laii. 150). A gulya tiit\a jött (Gvad: FNót. 10). S) [orior.

ilerivor ; abstammen, hergeleitet werdenj. Baal : ennet iii ez szo

halván (KMNy. 11.44). Magi; va^on ki ez szót ez sido szotvl

inonga júni. maghim (uo.).

(Szólások). r»it )(i. A kisérSimre jve u s o r (NótPM. 19).

Vmihe jú. Néha ez a matéria-is Ijelé jl a beszédbe: nonnun-

(piam intorcurrit PPUl. Eszembe it'i vala: recordatus simi

(Sylv: UT. I ISOi. Ismét iu usum jöhessenek az elfelejtett

reguláink (Zriiiyi IL195). Vkire, imire jó. lla valami veszedelem

akarna ini reátok (Helt: Krón. 31). Mikor az egé-sz.ségtelen-

ség elérkezett, rád esett, j«tt (Com:Jan. 173i. Keájoc jútt

l)(inteté»oken nevetet az uris (Zvon:Post. 11.2531. Délszinre
jíivCi nap felderült homloka (Thaly: Adal. 1.140). Ismét eszemre
jövök : ret'omponor, aninius mihi *redit PPBI. Vaj egyszer

vinikor az okofnág-nélki'il való nép j6ne észre (Pázm:Préd.

837) Elsi'ilien javalloja vala ugymi a je.suitai szentetnec, de

végtére eszére ji'iven, tsipkére tsapá fiket (Czegl ; Japh. 147).

Turkál a dologivan, de gyökerére nem jS(SzD:MVir. 22i.

K itndi'idni, nap-fényre jíni; ernmpeie ex tenebris PPBI.

Isten hozta kegyelmedet, jókor j i 1 1 : seid freundlieh «ill-

kommen (Kirllesz. 7) Ihon vau az jól jfltt bilikom puhára

Zrinyi; ASyr. 128)

alárj: de.scendo, deorsum venio M.A. binabgelien, hiiiab-

kommen PPB. Ez három dolgoknak bel kel tellyes^Hluy,

mynek elette alna yeyyen ew t'elsseege (l5rd)<'. 9b), Cristua

lesus monyljJl alaa yewe (378b). Wr istennek zent lyleye

az bodog leelkSkkel nagy tyztisseeggel yewt alaa (5U4b).

Mii-oron ala yjne az hegril iDebrC 428. Káldi; Bibi. 285).

alájt-e : Idesi-ensio ; das herabkoiiuuenj. A nyilat ha fel-

löv(kl, mihont fellyeb* nem mégyen, ottan aláfordul ; és .sebetf-

íeb, alA-j<5tc, hogysem fel-mente (Pázni: Préd. 323 1.

által-jö : transeo Kr. [berüberkommenj. Atal jeweeu az

dwna vyzeen, ky vonyaa magaat az teeb neep k&zz£l (ÉrdjC

' 401). Ma az diváuba Ibraim esauz kezdé ebegni, hogy az az

I

híre, hogy az lengyel fkövet Erdélyen jó által ide az követ-

' ségre (ErdTörtAd. U.99).

be-jö : I) hitroveiiio MA. [advenioj ; hineiiikommeii PPB.

' (ankommen] Hozyank yme masodzor yewz be te fiyaddal

I (ÉrdyC. 340). Nem va*ok melto, ho^ be yew' en hayiokom

]
ala : non sum diguus, ut intres sub tec-timi meum (JordC. 375).

I Bel yw vala, bogy megh latna : ingrediebatur, ut videret (KulcsC.

101). Jwueuek be az beibe, holot zent Kerencz lakozik vala

(VirgC. 47). Az napnak fene be ifi az ablakon (Sándoi-C. 2).

Te kfegyelmed) az zekhen be nem jAt ; hetftVn megent zeek

! lezeu (RMNy. n.l3t>). Uog)- az en hazamban lie iily : ut intres

sub tectum meum (Fél: Bibi. 11). Már az dolognak ideje be-

jött, azért forduljon fel hozzá estve ó kegyelme s meg foeja

mondani (Monlrók. XV.519). A liázam négy kofáiból áll. azon

' egy fa tábhis ablak, azon a szél mind szélire, mind bosraeára

I
bejöhet (MiU: TürL. 21). S) (iiiducor, in morém venio, in usimi

]

recipior ; aufkommen, überhandnehmenj. Ez értelem (vélemény)

inuet ifit be, hogy az emtjereknek vélekedések kz^t oem

tudnak, mel fele hallani (Fél : Tan. 500). Mik a szépség miatt

gonoszul bejöttek; advenenmt .(Illy : Préd. 11.214). Bé jött a

a fel-állott uj prédikállásuak módja, a mely kalafával tam'tja a

hitet (Bod: Pol. Elöb. 3).

bejövés : introitus MA. [invasio] ; eiugaug PPB. [eiu&llj. Az

tartarok be jövése: Getiea irniptio (Balassa: Ének. 12).

bejövet : c« Az háznak vala ky menete es be jevuete

(ComC. 85).

bejövetel : c« (Káldi ; Bibi. 2()4). Grófné aaszunyom b^üve-

tele iránt az wc méltóztatnék tudósítani (LevT. 0.462).

égybe-jö : couvenio Kr. [znsammenkommen, ziisammeutref-

fen). Cristusnak zíiietete i^ vala: Mikor A anna Maria volna

meúeztetet losepbnec, mi elit e^be i6nen(>c (ante<iuam i'onve-

nirent), léletec méhében valuan scent lolei-tSI (Münchí^ 15.

JordC. 357). Yme mykeppen yewnek egybe [találkoznak, egyet-

értenek, t. i. Algasel és Esayas propbethaj ez may zent episto-

lawal (ÉrdyC. 5b>.

el-jö : advenio, veuio C. hioznkommen PPB. •) Yewetek

el tv en atyámnak aldottay (ÉrdyC. 556). Annak vtanna el

yweu, vyd fel te ayandekodat : tunc veiiieus, offeres munus

luimi (JordC. 3tí7i. Zykseeg elezteb Yllesiiek el j-wny (407).

Mykorou azerth el yettenek az zolgak Kjuimi autem veninent

m'mistri) h\Vket otb nem lelteek vona (7221 El iwueiiekb ei

zent atyahoz (VirgC. 50). Parancholok tenekeil. hogy iw el en

velem (.56). Jwetek el, e« umiden yot mutatok tjiiektek (143)

Elióue az ózuuiz .-i f51dre: aquae diluvii iinuidavenint super

teiTam (Helt; Bibi. I.(J4). Ha irgalma.ssagal>ol el nem ióti vulna

(Bom: Ének. 10). Hirtelen el io te kiinuliLs.)dra (119). Akooron

bittyai- az eiubemeo tiat el i&ni koedben (Tel ; Evaug. I.15b)

Az isten el iú és megszabadét minket (U.58). Mint a vizeu

jári'i ha ki száll liaj(>ról, eljótt [megtett| útját nézi, nem ismeri

[larttól (Kim; Ének. 2871. b) El yewt ymaran ee bel tiltli az

ydew, .HZ ty ydvesseegteknek ydt-y (ÉrdyC 342b). Sem uywglia-

tyk, sem albatyk vala, varwan. mygleu az liagyot hóra el yewne

(ölOi. El yewt vuliw halála iiapya (566). El yewt az bora, hogy

meg dychewitesíeek embernek Ifya (534b). Myg el yew [betel-

jese<Uk a jiivendílés] (539b). Hogy mykoi'on az erek nywgo<la-

lomnak uapjai cl yewennek h& elSIe : pustquam veuerint tem-

póra refrigeratiouis a i\iusi>octu doraiui (JordC. 715). Az .nkim-

nak zevksege el jevueen (OumC. 128).

eljövÓB : adveutio, adventus MA. das ankotnoien PPB
Zomyoliozom az zent lelkeknec, a te iueteduec elióiieiiet varok.
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uai- zabadolasokíit íVilkC. lOö). Yzenetet vyii ewnekyk Cristiis-

nak elye\v\ iiseerill (ÉrdyC. 526b). A kire Ferenczet bizud, vacy

inás'xl vatcy barmadnaii az te eljíivésed utiiii megsi'ijtsa az

alt'tildet, hoQ' féljeu tcMö, bizony kiiliiubeu nem jii leszeu (Nád

:

Lev. 64). Idii5zitói5knec el ioiiesp iBoni: Préil. 7). El iSiieset

Tiagy obaitassal vartac (Boni: Ének. 13). Meg-jövendltette,

bony az Messiás el-jövé.<e-iitán el-vétetik az igaz itilet az papok-

fiíl (Pázm: Kai. 555i.

eljövet, eljöt-e: --v Le iiluen, meg mouds auticristosnaU

el jóuetit, eli vilaguak vegezetit (Weszpi-C. 22). Az biroiiak el

jftuetit ielAntik (KazC 100). Christiifiiak el iJte : adventus

Clnisti (Ozor: Christ. 109).

eljövetel, eljötel : adventii.* MA. ankuutt PPtí. My le/.on

yege az the el yevetelednek : íiuod sigiiiiiu adventus tui (JordC

430). Zent leélek isten el yewetelynek wtanna mynd az zent

apostolok ez vylagon el ozlottanak (ÉrdyC. 542). El jevttele

kevanatos (ComC. 96>. Kynek el yewtelere niynden emberek

lel támadnak (KulcsC. 57. Helt; Bibi. 1. EU'tb. MA: Seult. 10).

eljveteli. Adventi, eljSveteli innepec (MA:Scult' 3).

el6-jö : prooedo C. prodeo, procedo, accedo MA. herfilr-

gebén PPB. (herbeikommen, zmn vorscliein kommen]. Zent

Kufen, ky elene yew kewteluel, ew ymadsagyual engemet meg-

gyoyta (EhrC 60). Jfiyen elfiwe az harmadik iSándorC. 22).

Meg aliian, vaiiak vala az édes lesust el5 inie iWeszprC. 97)

Laihyak embernek lyat ely yowen a kidben (TelC 2-38). ElSwe

yewt anyazent egyház doctoranak zeut yimejie (ÉrdyC. 560).

Vissza aggott ember, gonosz napon termett ! Az te nagy bneid

most eléjöttenek (RMK. a87). Mikor eW ifl az id« (Tel: Fel.

22b).

(Szólások). Latodé mire faló az história, mégis te az gyér-

mi'o cbenalassal iflz elíl (Mon: Ápol. 300).

fbl-jö : asceiido, redeo nirsimi, advenio MA. iiiuautltommeu,

hiiizukonmieu PPB. Yeweeuek tfeel Jerwsalenibeti (ÉrdyC. 534b).

Mykoron fel yetth vona, talala ket erdongheseket az verem zayaii

(190b). Yewetek ft'el (ascendite) wr ystouhez te es Aarou (JordC.

60). Latek mas angyalt fel ywiii napkelet felwl (VirgC. 14). Felijve

azokaert Abram Egyptusbol : a.scendit ergo Abram de Aegypto

(Helt: Bibi. I. E4i.

[Szólások). Még az ebéd fel jó, játszanak vendégek (Orczy:

KilltH. 98).

hátxa-jö : [revenio ; zurückkommeu j. Soha hattra nem iShet-

nec Babilóniából (Szék: Krón. 39).

jöttÓBt-j (;o<Í€S(-;íi?): (veniu properauter, incessaiiter ; eilig

kommen, obne unterlass kommenj.Jüttest jütt utánuk (Njt. X.467).

Gyiittést gyjBu (RákF ; Lev. 11.46 1. Éjjel najjpal jüttest jöjjetek

elómbe minden késedelem nélkül (KecskTört. III.324. 306).

J3ttest jöjjön az bottal, zászlóval (MonTME. nL64).

jöttön-jö : CV3 Jútt5n j az Swendi vi-am lewele (RMKy.
n.l84i. KónySrgénec neki, hogy iStten i5ne Magyarországba

(Helt: Krón. 74b). Jöttön jójj ! hozd ide adóját országnak (KMK
IV.248). Ifitón in (Zvon: Post. 1.301). Nem tudgyuk, bul, mikor,

mi-ném halálunk lészen : de bizonyos, hogy közel vagyon, és

jötön jó (Pázm: Préd. 74). Nem késik és .sobúlt nem múlat

hanem jötön-jö reánk a somorú halál (991). J5t5n jSnek az

az angyalok az egból a fSldre (Pós: Igazs. ILI 4.5). Jvtín j5v,

az az, ottan-ottan jóv (GKat:Titk. 1117). Sok panaszok jöttön

jflnek hadaimra (Monlrók. XV.253).

jövóst-jö {jövésl-j ?) : cw Parancsola, hogy mindjárt jövest

jónének maga személye mellé táborba (Szál: Krón. 120). Minden

nap jeovest jeö az had (RejtLev. 45).

ki-jö : 1) evenio, exeo, egredior MA. lieraaskommen, her-

ausgeben PPB. [hervorkommen, zum vorschein kommen]. Elé-

jóvni, ki-j6vni : prodire MedLat. 423. Te hol?illod i ki herceg,

ki biria en népemet (MüncliC. 16). ÓrdógSket valloc serecból

ki iflnen, igen ke*etlenec (28). Megfordoloc un lüizjimba, honnan

ki iStteni (37i. Meg terSk az else hazamban, honnan ky ywt-

tem: revertar in domum meani, nnde oxivi (JordC. 391). Very

vala olygen erevssen, hog ev belevle ky jv vala az veer (MargL

65. 23). Mynek eletle ky yewneel az rcUeztól, niegzentóleelek

teeghSdet (ÉrdyC. 341b). Kywe yeweenek az seerbfll (611).

Ky ywae w haylokalml : procodenv de thalamo suo (KnIcsC.

34). Az 8 királyockal ki ióuénec a tenger parttyára (ós haza-

jókból] (Helt: Krón. Ib). Ez czenalta vala ímiaz na^ bölcz

Iiazat, a kibl soha senki nem tnd vala ki inni (Szék : Krón.

1^3). Az fának tíiuen giakoitii vad fiatalok ifinek ki (Fél : Tan.

318). S) (se<iuor ; folgen, gefolgert werden]. Melyb&l az j ki.

hogy . . . (Toln: Viga.szt. 94). Mind ezekbl két dolog jó ki (MA :

Scult. 102). Az te éitelniedbol a ine nyUiiinn ki, hogy (Bal:

(Jsisk. 325). Ro.sznac tarts a jesuita conseiiuenlláját, mert nem

B jft abbul ki (Czegl: Japh. 49. 108. 127. Sái-p: Noe. 119). 8)

forior; entstehen). Azokból sok jó jó ki: ex iis multa bona

*propagantur PPBl. Mihent ide érkezett Berfsónyi ur, mind-

jái't anagramniát t.sinált a város neveból (Rodostó), és e jött ki

belóle: o.storod (Mik: TörL. 72l.

[Szólások] A kinek patrociniumja által jót e kis könyv
ki (Czegl: Japh. 3). Látod it, hogy az másodic számnac szue

.szándala.s.sából ifit két numerus és kóta ki (Helt : Arithm.

B). Mely borában nem veelteek volna, ky jevue az t e v z

'kiütött]. (DomC. 166)

kijöt-e: [exitus; auszug]. Abrali;imnac C'aldeabol kiiSteig

(Helt: Bibi L64).

kijövés : [egressio ; das herauskommen, auszug]. Elgiptotn-

bol ky yeweseknek másod eztendeyben veíyeetek zamaath

Izrael tiyaynak (JordC. 119). Mai.'a.s menybl leen w ky

yevuese (KuksC. 35). Ev tetemy meg teviettek vala mynd

ev veleenek ky jevneseyglen (ComC. 275). Az magyaroknac

Scithiából ki iiiéseknec vtánna lietuen k§t esztendnél (Helt:

Krón. 2u). Az istennek sátora [ledig az Aegyptomból kijvés-

után egész esztendvel emelteték-fel (Pázm: Kai. 555).

kijövetel: eggressio [auszng]. H.-innad honabba hw ky yewe-

telyknek vtauna Egiptombol, yevveeknek Syna.vnak pwztayaban

(JordC. 51). Ez könyvben Mose.s az kijveteltl fogva lett dolgo-

kat iija meg (MA: Bibi. I.8S. Káldi: Bibi. 253).

közbe-jö : intervenio Kr. [daznisclientieten, sich eiumengenj.

Ha az imádság küls gondolatoknak közbejövésével megvesz-

tegettetik (Illy:Préd. 11.207).

le-j : devenio C. de.scendo MA. hinabsteigeu. herabkom-

men PPB. Azon ennen maga mynid ky le yewt, mvnt ky ffel

ment mynden eghekuek felette, hogy mjndenekef be tellyesey-

tene (ÉrdyC. 539). Az istennek fva levve jween az raagas.sagl]-

bol (ÉrsC. 112).

lejövés: descensio MX. absteigung, niedergang PPB.

léjövetel : c« (Zvon : Post. 1.806).

meg-j : I) revenio, revertor C. MA. redeo MA. wieder-

kommen, zurückkehren, zuriickkommen PPB. Megnem jövend(5

:

irredux C. Soh;i annak wtanna zyne meg nem yew (ÉrdyC. 590b).

lé akaram í marattat, mig meg iiek: donec veniam (DöbrC.

274). Ez wylagban yfJ^vczka wagy es meg erewd megh ywheth

(ÉrsC. 404). A kuetec meg iuenec Jacobhoz: reversique

simt nuneii ad Jacob (Helt: Bibi. I. P4. Kár: Bibi. 1330). 8)

[redeo, solvor; einkommen, eingehen, einfliessen). Jó gondvise-

léssel meg jön két ezer forintja az erdélyi jószágnak (LevT.

n.289).

[Közmondások). Budáról is megj^^ az hazugság (TörtT'

1.598).
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mégjövés: reditiL'^, leditio, reversio MA adventuii MA;
Uibl. ILII ívieilerkunft, rüekkunft PPB.

mégjt-e : tv Neoi remélikuala immár S neki megiStét : Kjie-

raijaiil witii jani non esie venturam (BécsIC. 38)

mégjövetel : adventnn t'. reditio, reditu», reversin MA.

wiederkuiift, riiikkunft PPB. Kementeieu vala az ó meg iiie-

tele: speraliant cam jain non esne venturam (Kár: Bibi 1.497).

Ö8zve-jö : couveniu, coeo, concarro, convolo, eouHuo, obvio

Sí. [zusammenkommenj. Ot (a lábban) nagy Kok erek e« ynak

Bvzne ievnek (ComC. 219).

öszvejövés: eonventio, coitio, cougressio, obviatío SL (zusani-

nienkunftj. Mit mondgyak (ezeknek Qezve-iüvésérfil (Zriiiyi.

11.291.

vÍB8za-jö : rejiedo C. redeo,^ roveuio MA. wiederkommen,

zuriiekkehren PPB. Viszszá j5v8k, megtérek (Com: Vest. 143)

Visza jün a te niihed [elröpült mélied] (OrvK. 61).

visszajövés: reditus MA. wiederkuiift PPB.

visszajövet: 1) revei-sio, reditus Sí. !(riickkehr]. *) in

reditu Sí. (ini zuriickkommeu, bei der riickkehr). Vi.sszajövet

tapasztalván, bogy igen megváltozott ezinében s j<l kedvében,

azt találám neki mondani (Fal; N£. 28).

viBSzajövetel : reversio C. reditio, reditus MA. ívieder-

kehruug, znrikkkommung PPB.

Jde : (venni ; kommj. Yewtew (?) fyam : veni 6li (EbrC'

23>. Az maayknak ha mondom yewdo, el yew : dico alteri veni.

et veiút (Pesti: NTest. 14i.

Jdög : ito, vento, eo redeo Irequenter PP. oft gebén und
wiederkommen PPB.

Jdögél, jdögél (júddegéltk C. iódeggel Helt : Canc 90.

'Ilemesv: Béla. tó): vontito C. advento MAI. vento MA. ott

ankonimon PPB. [nadi und naeli^kommen, lang.san lierannaheii).

Kynaida ez, ky y5d6gel ez pusztaitól (Apo.it Ul). Közelben

idígellyen liozzauc (Boni: Préd. 2.">1). Gyakorta jJdJgel iMA:
Scult. 987). A liarez helyen jiSdegele ö nagysága SzSgyén felé

(Monlrók. \ail.361). Nagy pesti.s támada oda ki, és elébb-elébb

jAdOgelni l;ittuk lassan-l.issiui ide felénk (ErdTörtAd. I.139i.

Kezde valami rák háton vélek kifelé jídegelni (IV.236). Az jiV

dSgelS esztendé .soc hasznokat hoznae magoekal (Prág : Serk

•515). Kelj fel, jó Kereke-t Izsák, mert bizony jMögél nagy

fekete sereg (Thaly: Adal II.M7). Meg-értvén a romaiak, hogy

1" Aemilianu.i Romában jBdiJgelne (Biró: Ékesség. Ebi. Jdö-
gél a fáknak levele [tavaszkor) íUlszM: Pelr 12). SzíJmyfl

méltósággal jöddögele Szelim szultán az egész udvarával (Fal:

TÉ. 650). Barom-ostobán JftddSgelnk minnyájan a világra

(Fal: NE. 112i.

be-jdögelj: (appeto, inuipio ;'8ich nüfaem, henuikommen.

eintreten|. Hajóban tétetvén, a tél be jAdOgelvén, liajótörést

)i2«nve<let (Martoiif: SzHist. 1X9)

el-jdögel : advento MA. binzukomnien PPB. A Christas

cl-jMögelvén, .izUkség vala, hogy ók a magok veséreittil meg-

fosztassanak (Martouf: Szílist. 12í<. Mad:Evang. 31.

eljödögelés : ailventatio MA. das hinzukoumieii PPB.

ki-jödögel : (egrediur ; hervorkommen]. Attya az i-aznrok

n:ik udiiarokhol nap seregei ky ió'Jíigol (KazC. 75)

Jödök : ito, vonto, eo ri«ltx) freciuenter MA jnacli iiiul luu'h

luikummenj. Itt kezdik a papi jószágokat a haza jA<lilk pa|<ok-

uik megadni (ErdTtlitAd. III.119i.

JÖ82te: adw. adesduni MA. lkomm|. .liWie ide, slasbai-za

a mit niiilJiiok uMehSzJan. ITt)^ lozte ide (Mel: Sz.láii. loli.

Jószte hogy elküldgyelec : veni ut mittam te (MA: Bibi. L34.

rv.9). JSszte ide gyermek! veni puer! (Com:Orb. 2). De, hal-

Iádé, jsztSszen (ígyj te (Com: Jan. 199). Nosza jósztetek ide

közelebb hozzám íGKat: Válts. n.l264i. Jfísztetek hát noeztok

nemesek, parasztok (Felv: Dics. 46). Hó Kató jszti-be (igy)

(PhilR 59). Gyzte Dóra, flllj ide mellém (uo.). Jiteto ki

velem egy pár piratóra (Kónyi: HRom. 181).

Jövedelem : 1) proventus, reditiw MA. einkommen PPB.

Reiaia irtiuiak vala, bogi a yuedelmet eltekozlotta (DebrC. 'H)'

A pispld i5uedelemb51 a koroknak gongiokat viseluen (157j.

Az elastromnak juuedelmchevl nem illic vala valamyt valaky-

nek adnya (MargU 58). Miért en teneked ilyen ayandekot es

iwnedehuet zerzek adnya, azt akarom hogy enoekem te

fogadást tégy (VirgC. 55). Anya zent egyház evreksegevket

jvnedolmeket byruau nem feyedelmoknek engedetybevi, de li»-

yedehueknek tek(^>zlasabol (DomC. 132). Az 5 beszédének iSue-

delméuel elégedic meg : genimina labiorum ejiis saturabuot eam
(Kár: Bibi. L614). Mindennem i&uedehnetfll olasz országban

papa megfosztotta (Mon: KépT 39b). Kezde az fi tehetseget,

az orszagnac keszfiletlenseget, es ennec az arulasnac nagy üae-

delraet mutogatni: magna praemia coujurationis docere(Decá:

SallC. 13). szU'vér jSvedelmfi tiszt (MA : Tan. 1175). Az bor

rak jövedelmét meg-kárositó essk (KNagysz. 1613. E2i. Ebi-

tendnkent rendelt jövedelme vagyon : liabet deputatnm pro-

ventum anniudem (Ver: Verb. 216). Igen meg kell gondolni,

hogy az mennyi nagy épületeket iselekedtem Szent Gróton

mind belOl kivAl, azt soha az itt való jüvedelemmel végbee

nem vittem volna (R;idv: Ckil. 111.255). Nem vala szaporjya

nálla az ország jövedelmének lErdTörtAd. 1 113). Az szlnek

egész jvwlelmét érthetni itt az ezú-stón (DKal: Ker. 471). Csak

annyit költs, mennyi a jövedelmed (Kisv:Adag. 306). Pénzi

jövedelem : jiecuniae reditus (Balog : Com. 278). Ez a jövedelme

az ebbéli oktaliULSíignak, hogy naponként szaporodik (Fal:UE.

175). Józan birtokából jöhet jövedelme, de nehéz és mimkás

;;rökös védelme (Orczy: KültSz. 35>. S) vectigal Com: Jan. 189.

[mautj. Hogy kü-ály fl felsége német tiszttartót nem vetne az

várakban es jüvedelemre (Monlnik. III.48). A jövedelmet a f
tisztek osztják vala fel: vectigalia divisui magistmtibus crani

l'PBl.

Jövedelmes : fructuoaii*, (|uae«luosu.'i, pruventuosus Kv.

(eintraglichj. Ha nehezen látod valakinek szép jövedelmes tiszt-

ségét, értekezzél arról, mint fért hozzá (Fal: BE. tK)2).

Jövel, jövetek (yewd' ÉrdyC. 549): [veni, venite; komm
konmit]. Yewol velem : venias mecum lEhrC. 150). Nabuclio<i'>

iiozor monda : ereééetec ki es iuetec ; es legottan ki iueuok

.1 túzaec kzapibl (BécsiC. 134i. Monda: yOH^l es Ussad

(ÉrdyC. 147. 549). Yewetek en hozyaam (549b. 13b). hvuel

kwues engemet (VirgC. 84). loeuel sz. lelec ur isten lelknk

nec vigasaga (Bom: Ének 56). lwotc immaran binii az or-

szágot (Bom: Ének. 519). lövetek el tanulii ina.-iok (Com: Vest.

li. Ifivetk en hozzam fiaim (Szár:Cat öml.i Jövel el vcleni

Ijisbonába (Mik : MiüN. 236)

Jövel : advento MA. Iiinzukommen, eiukominun PPB .\i.

M;igyai- üaljntli jobagj [jobbágyil sok haz\vk [liazugj bjni-l

yöwelnek yde (LevT. I 194). Az érsekbeK ezek jOvélnek vala

és néki lííirát miidni rtk hízelkednek vala (RMK. V.252).

Jövemóny : adveua Kr. Ifreradlhigj. Ywueineu vagyok

ladvcna egii .síun) the nálad es zarándok, mykeentli mynd en

atyayin (KulesC. Wi Ymiementh meg elének : adveiiam

iiitcrfecerunt (231. Frank: HasznK. Elb. Zvon: Post. L49. Knli:

Evang. 10). Kerlee titokét, mint iuemenieket, es rtra iátokat

(Magy:Nád. 76).

Jöve)[ldö: futurUK ('. \euturus, futuras .NL\. der komiueu

s<ill, der kc.nmien nird, iler zukUnftig i"! PPIi Fiilw el en í
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iircaioc el5I, mórt iJueiidSnec ésmerém iquoniain futurum un-

no\-i), bog nektéc adassaiiac tbzlatlw (BécsiC. 32). Ne aluhaii

iueudSuöl te masnidat jjetielemuelkiílu (88). Hr jeweudew

\-smeret5m (prophetia) leeud es zoretetSm ne leegyen, semy

vagj-ok (Éi-dyC. y6b). Protí'etjilaiak malazttya ees volt ew benuo

yewendew lafc'isoknak ysmeretyben i623). Bel yranak istoryaban

yewondóknek emlokSzettySkre (5 12b). Myndden yelen való e.-;

yewendó gonozt\vl való mej{h zabadoyta<ns (öjTbj. Az yewend"

v,i.sam.np yewjen az zontli egyhazlioz (513). Mertli ywendó,

hogy Heródes keres.se az germeket : futurum est enim, ut

Herodfts quaerat puerum (JordC. 3591. Ky mwtatta meg ty-

nektek el f\Tthny ;>z ywend haragot ? : quis deoionstravit vobis

l'ugere a ventiuii Ira? (361). Ez juuendev bezedektievl mynden
emlior tanolyon békesség tartást (MargL. 87). Akarván az vr

isten, ye\Tiendevknek tvdoya valamy nagyot meg mutatny

(DomC. 5). A'alaztak zent Ágoston doc.tomak es tyztelendev

predicatomak regulayat mynd egy akarattal az jevuendev

predicatorok (16). Az jevuendev eyel meg jelenek zent Daman-
i-os atyánk az leannak (162). Ira az w fiaynak, ielen \aloknak

es iueudSknek (VirgC. 101). My \Tiuik lasiis iuendo az Íté-

letre (114). Ywuendew nemzeth : generatio ventura (KulcsC.

43). íme júvend, hog Heródes a gormiSket lialalra keresi

iNagyszC. 182). EziflvendS zent mihalnap \-fan (RMNy. 11.22 1.

Az remenseg nem ezak iuendo iokat vészen, hanem ielen

valokatis (Fél : Tan. 292). Mindenkor nagyobnak látzik az io-

uend'i, hogy nem mint az ielen való : agricola seniper dives

ünuuni in proximum (Decsi: Adag. 156). Bolond ember am, az

ki iúuend6t nem gondol : sapientes futiinun perendie \entum

praesciunt (220). A részeg tétova tántorog, jövendt nem gon-

ilol, szédeleg feje (Pázm : Préd. 766). Ez jüvend/S héten haza

indulunk (Thurzó: Lev. 125).

[Szólások]. Jövendben: deinceps, postliac, in futurum

51. Mit tezzen iSvendíbe az pokolnak tize (DebrC. 281). Az
fíwendSben te haragodnak osthorawal ne erdemlyem werettet-

aem (ErsC. 49b). Ha meg akarna az n el kezdet io erkólczL'-

3en maradni, i5uend6ben mind diezireti .s-mind országa leuue

:

iltro illi et glóriám et regnum ventunim (Decsi : SallJ 6. Erasni

:

Ei'k. 19). J ö v e n d 5 r e : deinceps, posthac, in futunmi Sí.

Slegh bezeellyed yewendSre the fyaydnak : narres filiis tuis

JordC. 26). Ea arwllya vala el hwteth yewendre : hic erat

laditurus eum (647). Hog jevuenden-e erdemlyevk evtet me-

lyekbe bodogul nezny (ComC. 60). Nem remeenlenee ffel

amaduy yewendSre (ÉrdyC. 608b). Nagyot veeluek yewendre
)w benne leuny (646b). Adom emlekezettre ez lewel latwan

,

nosthanyaknak es jSn-endre waloknak (RMNy. 11.120). Az !

stennec fiára tamada, miért hogy meg érte, hogy iuendre
lezue egyesülne az emberi terme.szettel (Helt: Bibi. L b3). Meg i

iskflttem, hogy iuendfire nékic adnám (Kár: Bibi. 1.168).

istennek atyai gondviselése jövendre készített olly jókat az
'

gazaknak, mellyekben nem vigaduak a gonoszok (Pázm: Préd.

il). Yewendó re zol: prophetat (ÉrdyC. 97 1. Madár uezes-

)5l i 8 u e n d 6 1 beszeltet- iBorn : Préd. 281;. J ö v e ii d fi t

n n d k : vaticinor, praedico, praedivino MA. Ez may napin
rewendóth mondok teneked (JordC. 268). Nem de te newedben
nondottwnk ee ywendt: nonne in nomine tno prophetavimus

374). Mongy yewendót: prophetiza (610). Nekd iwendStli
nonda íWinklC. 329. VirgC. 15). Az 6 ellenségeknec romlásii-

ól inuendót mond (Kár: Bibi. 1.143). Jövendt mondanac az

ingyaloc Isaacnac .szflletéséról (MA: Bibi. 1.14). Mindenkor vól-

ac oly emberec kic pénzért raondottac jövendt (MA : Bibi. L 1 4 1).

Jövendbeli : ^ Az jövendbeli birákért fizettünk császár

idajára 120 haraestul 459 ft. (MonTME. 1.27).

Jövendöl (ióuendóUeiú Decsi: SallC. 2. ;oteíiáoa6tt Zvon:
'ost n.293. MA:ScuIt. 1034. iSvend^Ués, wueyidúli Fort.<ízer.

>. jivmdúlni Cls Li: vaticinor, divino, addivino, augnroi-.

hariolor, ominor, coujerto C:. weis.sagen, prophezeion PPB. Sors
vetéssel jövendölök: .sortilego U A félelem solm jót nem
jövendi : iiessimus in dubils augur *timor PPBl. Bolondul
iuendíilni: cribro divinare (Decsi : Adag. 71). Fel-tetszett ama
t.sillag, niellyot a mes.siás jövetelekor jövendöllött Bálaám (Pázm

:

Préd. 19). A mit Dániel az Antichristiisról jvendllít, azt a
romai ^épárúl értette (Pázm: LuthV. 29). Ne jiivendíily gonoszul,

kérlek, fellem (Zrínyi 11.36). Szerent.sével jártál, ha beszéd
közt tsak jvendlve-is ell találhattad más embereknek
szándékokat (Fal: UE. 377 1.

meg-jövendl : antedioo, praedivino, praefiguro C. weis-

sagen, zukünftige dinge .sagen PPB. Megjövendölve : praefinito
;

megjövendöltettt : praedictus, praesensus, divinatas C. Chiistiis

meg jövendöllölte az tanításának az széles világon el terje-

dését (Pázm: Kai. 43i. Nagy világoson meg volt iöuendöluen

azis (EsztT: IgAny. 196).

megjövendölés : praedictio, praedivinatio MA. weissagimg
PPB.

Jövendölés: divinatio, praedictio, auspicium, augurium,

inauguratio, liariolatio, exti.spicium, vaticinatio, mantia, prae.sa-

gium, prae,sagitio, praesensio, eonjectura C. prüpheti.a, praedivi-

natio, mantice MA. vveissagung, wahrsagung, zeichendeutung

PPB. Jövendlésnek tudománya : mantice
;
jövendölésnek mes-

tersége: haruspicina C. (Fél: Bibi. 21. Pázm: Kai. 738).

Jövendöl : tatiloquus, faticanus, aruspex, auspe.t, augur,

ominator,vaticinator,prodigiator, praesagas, praescius C. propheta,

diriuator, fatidicus MA. prophet, weisssager PPB. A csillagoc

forgásábtíl jövendöl
: a.strologus Com: Jan. 169. Az varaslok-

tol es iuendlöktl ne kerdeszkedgietec (Fél: Tan. 342. Káldi:

Bibi. 239). Orvo.s, jövendöl és sokat papoló szolgát minden
kerüllye (Kisv : Adag. 333).

Jövés : 1) ventio C. ventio, adventns, reditus MA. ankunft
PPB. Ezenne vygsagott mutattnak my yewesenkrewl (EhrC. 40).

Aldwau az wr istent az ew oda yeweesökeert i ÉrdyC. 580).

Mikor Laban meg hallotta volna Jacobuac iuesenec okát,

monda
:
auditis causis itineris, respondit (Helt : Bibi. I.N4). Egy

czöppet sem örúlec az ö ide jövéssekért (Helt : Mes. 252).

Luter és Melanchton Cluistusnak itiletire jövésérni alkaknat-

lanúl szólott (Pázm: LuthV. 214). Urunk jövése-elött a világ

nagy része ördögnek szolgált (Pázm: Préd. 78). Hozzád jüvé-

semet te fogod chudálni (Zrínyi. n.60). Itt sok paripa mai-ad

az út mellé, mert az ers jövés lovunkat megtöré (Thaly: Adal.

n.359). 3) germen MA. [spross, schössling]. Az szl tönec

minden ö iuésénec ágait el szaraszttia: siccabit omnes palmi-

tes gei-minis ejus (Kár: Bibi. 11.123). Soc hernyó lészen, melly

megh is eszi az iuést (Cis. F2). A sok rosz[.szas]ág minden
üdvösséges jövést el-ólt bennünk (Pázm: Pi-éd. 163). Maga gyü-
mölcse, nem vallásának jövé.se és bimbója az 8 fesletsége

(Pázm: Kai. 222). Egy ujjnyi földi bodza jövést találtunk a

kertekben (ErdTörtAd. III. 115). Bizonyái-a nem hagytatok

utánnatok-is elfajult jövéseket (Megy : SzAÖröme. Elb. 9). Jó
igen a cser-fa gyenge jvéset meg-szedni (PP : PaxC. 257). Egy
szl fán három féle jövést is láthatni (Mik:TLev. 214).

Jövéske: (sm-culas; schössling]. Avagy nem jvéslceé. nem
tsemetétskeé a Christns? (GKat: Válts. 1.803).

Jövést : [veniens ; kommend, im kommen]. Ide jövést el

nem felejtem (LevT. 11.260).

Jövet, jöt-e : 1) adventns Sí. [das kommen]. Zomyohozom
az zent lelkeknec, a te iuetednec ehueset varoknac zaba-

dolasokat (VitkC. 106). Meg ne zegyenevltessevnk ev tevle e\

^evuetyben (ComC. 146). Es lön zozat, mikenth na^ hertelen

zelnek ivete : factiis ast sonus, tanquam advenientis spiritus

vehementis (DöbrC. 340). Három fele hozzánk iöueti vagion
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vronk lesusiiak (DebrC. 46). A gonozok nem Srftlhetiiek az

igitz embiroek kSzifíbe való iSuetin (109;. Nem barnul ii.eg en
;

hozyam yewtJdel (ÉrdyC. 510). Christiisnak ez uelaf;ra i5te
i

nem hiiznalt iiolna (Omr: anist. 163). Az uagy sas jövetit ha >

moühalljátuk, mint az varjak eWtte ne fussatok (Tin. 298).

A magyarok jStSkbeii feketo Orosz-országot lióilóltattak volt

meK íLLszuy : Krón. »4). 2) [venieiis, veniendo; Un komnienj.

Aloso Lyudwar.jl jewetli ittli halt Soytortli (LevT. 1274). .íSuet

az vion találtain tiz»nki;t ezer oláfiot (Hult: Krón. 135).

Jövetel (jeuitlid PozsC. 28) : adventas, reditu.s MA. ankimft,

Mirückkunl't PPB. Mon*ad meg, meF lezen a te ióiietelednec

ielensege (MUnchC. 58). Ottan meg ysmeree az ew teremteyee-

nek oda yenetelyt (ÉrdyC. 34öbj. Az ew yewetelSket el nem

zenvedyk : inifjotum eoriim ferre non possunt (JordC. 164).

Mynd megh iMleek liAkefli, kyk liyrdethnek ez ygaznak yewe-

teljTÖl (731). Zent yewetulednek ydeyn ne bochaH bee mennem

engemeth az byiiassekkel (PoisC. 19|. yewthelywel megh

wigaztalta |2S). Meleg siralmokkal, gyakor és ájtatos imádko-

zásokkal kérto a Me.ssijls jíVetelét (Pázm: Préd. Sli. A papa el-

fogyása, a UirLstnsiiak uU'ású jvetolire tartatik (Pázm: Luth\'.

78). Te jilvetelednek már régen hire van (Zrínyi. 1.14).

Jövevóny : I ) adveiui, alienigen.1, [lerogrinus, oxoticiLS, hos-

piiiLs, proselytus C fremdling. aiuliinder PPB. [fremdj. .Jövevíuy

lakos: iiinila V. Idegenoc, jíivevényec : peregrini (Jom: .Tan.

123. Aruat en iSneuent ne akaryli még[)atuaroznod (Béc.'iiC.

303). Yewevoentli megb nem kel liaboroytany (JordC. 57).

Az athenyabolyek e.s mynd eegyel) yeweveenyek (inquilini

lieregrini) .neniyre nem lievvolkodnak vala (767). Tarehiad te

magadat ez velagon, mikepen zarándok es iövevan (DebrC.

246). YSueuen vagcjc en az ydegón toldSn (TelC. 97). Jevue-

ueu vagyok en es zarándok (CornC. 87). Az zarándok jevueuen

OS esmeretleu frátereknek (DomC. 318). Hogy ott magát mint

iJueueny éltetneye: ut peregrinarotur Ibi (Helt: Bibi. I. E3).

.J5ueiien sidc : proselytus (Kél: Bibi. 39) Idegen és jövevény

vagyoc ti k5z5ttetec : advena sum et peregrinus apud vos

(MA: Bibi. L19). Jövevény avag' sellyér (Ver: Verb. E16b. 3).

Hlyen jövevény sellért tart Magyar-ország (Sámb: 3FbI. 15).

Egy jüvevény bitang ükör árát adta kezünkben (MonTME.

1.302). Jövevény szarándok iHall: Paizs. 437). Imé egy jöve-

vény hajóra találok (Gyöngy: Char. 23). Már nem vadtok

vendégek, som jövevények, hanem a szentek polgár tiírsai

(Biró:Préd. 19) A jövevény szakadások [sectae adventitiae

Kr.J mint az új módi szoká.sok hauLír találnak gazdát (Fal:

NA. 125). 2) [imporitns ; uuerfidiren). De ez, csak igen tudat-

lan és az régi histiVii'iklvm jövevény emlierekUez illend kákom-

l)Akom (Pázm: Kai 177). Kitsoda olly jövevény az isteni

dolgokban, hogy nem tudn/i, melly keveset gondol isten ezzel

(Pázm: Préil. 81). Oly jrtvevény sem vagyok a bibliában, hogy

JÓNue és Ciédeon közöt nem tndnék választjLst teiiLÍ (Pázm:

LnthV. 15). 1'udatlan az a sz. in'isban. és csak jövevény az

ecrlesiastica liistoriakU'in (Malkó: BCsák. 951 A magad autho-

ridban nem vagy Uilán jövevény (345).

JÖV : venieiis, adveniens 81. [sequeos ; kommend, kUnflig,

folgend]. Jöv héten, nyán.n : fiitura septimana, aestate Kr.

Azon yewö vasárnap, niykoryn myseet zolgaliia, neky yeleneek

Lstomiek angyala i ÉrdyC. 528). Ez jeA zerdju-a liattwk (l^>vT.

1.11.3) Rz ywe hethtlen iRMNy. 11.131. 3C1). Jöv eíBtendfln

(MonOkm. VIII.181). Ez' jilvfi v«.siirnapra otthon leHzok (Thureó:

Irfiv. 1.46).

JTJBUjÁIj : |i-nm annnis praeliendis dimitto ; in deii nílie-

sland verset/on. |«nsi(inireiij Ha kétszinkedni nem tud, vagy

luuája mellett felettébb liívoii viseli magát, hamar jnbilláluak

lígyj akar kit is (Hazánk 1.3801. Némelyeket felettébb való

vénségekért jubilláltak s sniaríumnkat vettek (iiu.i.

JUBHiÉK íriiA/er ' KákGy: Lev. 437): gemmaríus, gemmati

auri propola; juwelierer PPB. (LevT. 11.362). ótvísíknec és

gyöngy árosoknac, jubiléroknac mfivei : aurifabrorum et genima-

riorum opera (Oim: Jan. 101. Kecsk: ötvK. 344. 353).

JTJG-, JUH- : (auster ; süd). Wg zel (olv. ivg zelj : auster

NémGl. 222. Austruni audio a quibusdam vocari juh szél (Corp-

Gramm. 19. Sylv.).

JUH (gyuhok Helt: Bibi. I1.2u2. th DebrC. 169. 173. DomC.
113. Com: Vest. 13. 139. PPBL ioh BécsiC. 13. MünchC. 31.

35. yoh ÉrdyC. 174. JordC. 55. 74. KukaC. 12. luAai Helt; Króa
17. Beythe:Epist. 204. ;o;iak MA: Tan. 750. túh Kár: BiM.

L5tí5. ju Illy:P.éd. L380. ;ii SzD: MVir. 218j: ovis C. MA.
.scbaf PPB. Cristnsnak yuhy vygaztalasarol es vr lesos Crístus-

iiak aldot neuerewl zent Ferencz fel ewitenztete fráter Rufeot

(EhrC. 59). Fi^elmezietec a hamis prophetaclol, kic iSuec t&

hoziatoe iuhocnac ruháiban (MünchC. 26). Vegyetek ty ezetek-

lieu, kyket wr ysten az liA yohayii (iu loto grege) pyspek-

seghre tfel emelth (JordC. 775). Ket paztor ihokat öryz oala

illebrC. 11). Az cri.stu.snak iohayt mikorou meg építelek volna,

zent Fcrenczet fel witnztetek (VirgC. 71). Megh verm a paa-

torth ees el ozolnak a churdauak yohy (WinkIC. 152). Johok-

tul elrekezteneje a farkasokat (DomC. 3). Nyál iohokat moMl-

tatnak vala (RMNy. 11.44). Iwhot eoryztem (11.310). Óker Sléa,

iuli metzés (Helt: Bibi. IV.39). Semmi bantasoc oroszlánoktól

nem leszeii iuhokiiac (Born: Ének. 6i. Nyáy juhai egy pa.sztor

nt<m mosz.szo vala (Haszti: Aen. 34). Egy folt kret, nyáj juhot

h.ijtani: öves et boves gregatim e-ti^llere (Ver: Verb. 228).

Magyar juh (Radv; Csal. n.370). A juhoknac gyapjok (Com:

,Ian. 115). Fejs juhok, medd juh (Gér: KiirCs. IV.453). Ki-

ment az medd juhasz eleiben az fejrUI .'ipadolt juh i Mon-

TME. 1.287).

(S'zóh'isokj. Farkasra biztad az iiihot (Dec3i;Adag. 25). Nemis

jegyzem fel mhiden liazugságit s hamisságit .íz eoiiix>nliának,

inollyek tolyouganak mint az esztrengára hajt'itt juhok (Pázm:

Kai. 353).

Juhász, ihász : opilio, upilio C. sehiifer, schalliin PPB.

Íbisz, juhxsz (Com:Orb. 95. CsomaC. 10). Mesa iuliász iwla,

soe juhokat, barmokat tart vala (Mel:Sám. 371). Juhász,

lluLSz (vezetéknév, Nyr lX.3'i5). Az hamis fekete hunyorral

az juházoe a juhoe dögét oruossollyác (MehHerb. 187. Zriuyi

1.62). Az ihász ell akkor elsben vittünk el juhot (MonTME.

1.28). Medd juhá-sz [a medd juhoké] (287 296). Feles nyájra,

birkásokra, juhász leányokra, pá.sztori tselédre akadott (Fal:

TÉ. 708).

Jvihászkod-ik : opilionem ago Kr (als scbiifer dienen,

scliafe weidenj. .Iákob egy aszszony szerelméért tizen-oégy

észtedéig juhiiszkodott íPi'izm : Préd. 1034).

Juhászság: munus vo^ítorale Kr. (hirtenstand, scliáferdienstl-

.\karod e, hogy jiihisz,sj'igb<í| kir,álys;igra emeltessem'? (Pázm:

Préd. '.'60). Korpa Mih'ikiiak .íz elletn való juhá-szságáérf

ti'ZOttUnk 80 dénárt (MonTME 1297).

Juhi : ovillus, oviuns MA. (scliafe-J. Tartsad az rílágot az

lanitokiiae juhi ruhájoc alii, és menten eszedbe vehed. ininemA

farkas vagyon az alatt el röytve (MA : Scult 786).

Juhocska : oviiiila MA. sohiitJein PPB. Ihotska : ovieiila

PPBI. Meg esiiierweii zegeni iohoi-zkainak titkát (\'irgC' :

Káldi:Bibl. 2751. A p.'uatorban szfikséges a bátor-mv és n/

er vagy .i vastagság : hogy a jnhíXskákRl az er-tétel ellen

i'dtalmazli;issa (Mad: Evang. 344).

Juhos : foves habeiia, öves pascens; eigentUmer von scliafen.

scliafliirt). .\zért jöt, hogy mint a julios ember keresi az el

vesstet juhot, '«intén iigy öis megkereste azt a mi el veszet

vala (Tel : Eí-ans IH7'ii. Juhos ivezetéknév XVI fe.] (Syr.

1X3631
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JXTHÁZ: [mitígo, placo; besanftijíeu]. Tudta, erkölcstelen

iié)i6t keménységgel juházni nem lehet (Gvad: KP. ili/.

még-juház : -v (mitigo, placo ; beschwiditigen, liasiinfiigenj.

Sírtam, hánykolíVltam : kedves auyáni, hogy már nékem almát

rázott, Dioudta, bogy.^szép leszek .-uuial meg juházott (Gvad:

KP. 19V

JUHÁSZ-EK, JUHIÁDZ-IK : mitesco, placor, mansu6.seo.

conquiesco, iram pono, oonipos sui fieri Sí. (.sich besSnfligen,

beselnvichtigen la.ssen, nachgeben). Énhozz;'uii jtihászni kezde

(Bethl : Élet. n.84).

mégjuliáz-ik-: cw Talám eunyi sok ezer lelkeken való

bo.'izu-állásiban kedvej tSlt, meg-elégedetf véle, s immár meg-

juházott iGK.-it : V;iltA 11.40). Sokszor az fei-fiunac halgatasavalis

mpgh johazir .iz .aszszony ember iPrág:Serk, 441. 208i.

[Juhászod-ik|

mégjuhászod-ik : cv Szavára katonák mind meg juliá-

sziidtak iGvad:FNót. 18).

Jvihászliat : [placo, mitigo ; be.sanftigen. vei-sölmen]. Talán

ez a kötelesség valamennyire juhásztatja hozzám (Bethl : Élet.

n.11).

JUJ : [heu; ach]. Ji^j ! beh fertelmes kevélység néz ki lioUle

iFal:Const. 85R).

JUJTJBA : brustbeerlein ; íme jujube lürBesz. 153. Juiu-

back : ziziphus ; brustbeerlin ; fdegen gyfimSlcz ; az gyftmlcze

veres mint a berkenye (Mel; Herb. ÍR). TflkSk. ugorkák, juju-

bakok [így ?) t cuciu-bitae, cucumeres, jujubae seu ziziphae

íCom:Jan. 25. Nyr- Xin.121).

JÚLIUS: Oulius mensis; juli| (MünchC. 7. ComC. 328).

J UJMGÁTA : caseus fiscellaris, juncatus ; weicher kass

PPB. El nem nyelhetem semmiképen a túrós étket, domikát

;

hanem bálmost, botsajtot, ju[n]gatát igen szerettem (Bethl : Élet.

1.1 nov

JÚNIUS: Ijumas mensis; juni| iMunchC. 6i. Jmiins haua

(ComC. 274).

JUEISTA : Ijurls peritus ; jurLst]. Törvény tudó jurista

(MA: Tan. 1134).

JUSS: 1) [jus; das recbtj. Wadnak sok wrak, nemessek

ees ez orzagh bely falws emberek keivzzewl, kyk az kyraly

iussath az az igassagat gonozzwl magoknak thwlaydoneytottak

(Ver: Verb.' 107). Holmi jussát hánván-vetvén (GériKárCs,

rV.513). Azon jussáról semmi fegyvere nincsen (Nyr. XIL266.

MA: Bibi. 1.251. MA:Scult. 959. Pataki: Reg. 12). Sok szabad

városoknak jussok elrontása (Tlialy: Adal. 1I.4). 3) [pati-i-

monium ; erbteilj. Dobokabol az kis falwchkabol minden jusso-

tokath ky uegieteSk es aze legyen, az kinek en hagyom

(Eadv : C;sal. m.l77b).

JUT (jyuía eszében Fr: Szján. 13. eMtit Helt: VigK. 9. jút

Pázm:Préd. 133. sat. NyK. XV.218. MA:Taa 1069. Hall:

HHist. U.18. 37. 64. 87. 164. 193. ÍKÍíana Sylv: UT, 1.32):

1) pervenio, deveuio, assequor MA. [venlo ; kommen, ankom-

men, anlangen] erreicben, in ein ort geraten Adámi : Spr. 193.

Birsagnop ivtva ilezie vt (HB.). Mycorth yutott az herre,

Bemald lakykuala egy erdewben (Ehi'C. 9). Nem tudomualec,

mykeppen te hozzad yutlias.sak : ad te veuirem (98). Mégt6r5

menden magasség varosokat, miglen iuttatic tengene: usque-

quo perveniatur ad maré (BécsiC. 13). Micor meglelenditec (a

gyermeket], hirdessetecmeg énnekem, ho^ es en iutuan imáé-

éam tet : veniens adorem eum (MünchC. 16). Mykoron yvptan-

daz the orzagodban (JordC. 615). Meenenek ky Troyabol, yuta-

nak .S.-ban : teniiimus Samotliracem (763). Az menorzagban ha
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iutand.az (SándurC. 1). Jutta e^ ifyu vitéz Ipomenes new5,

akaruan ez zizet hozza vennie (BodC. 19). Hyr y^vtlia, hogy

hwllot volna Baldak Lstene (ÉrdyC. 508). Ywtottanak a mezire

(510b). Ywtoth vala hazahoz (514b). Az vyznek parttyara ywtot-

taiiak (520). Ywtlnvau az zolosm.'ibau az yghoere responde

(ErdyC. 573b). Hogy iutanak az puzta egyhaszhoz, monda zent

Ferencz (VirgC. 63). Ha ez zent alazatossaghnakh twkelletes-

segere nem iuthatna (77). Igen hamar nagi malaztra iutna (88).

Hamar iutz minden iora (91). Az zerzetnek leg felsw garadycz

fogara meeg nem iutotatok (122 1. Keseen jutott az conventhez

(DomC. 97). Mykoron ez zent atya jvt valamely conuentben

(123). Mykoron hertelen ywtand w haragya : cum exarserit in

brevi ira ejus (KulcsC. 3). Beletek ivtot istennek orzaga : per-

venit in vos reguum dei (DöbrC. 306), Hozzad ywthnom eu

SrwendSk (CzechC. 26). Ez este juta fiam szolgája (LevT. 11.19).

Attiam aniam eleyben bogi iutek (OomaC. 11). Két csólnokon

Duna szigetbe jutának ; imé mihelt Tholdi az porondra juta,

csólnokból bátran fegyverét ki raká (Ilosv: Toldi 5). Mmd a

kettnec igye az istenec eleibe iusson (Helt : BibL I.Mm4).

Ezennel oda iutunc (Helt: Mes. 275). Soc sass keselS iuta ot

reaioc (Helt: Króu. 21). Keues napoc mulua hir iuta a Geysa

hertzegnec, hogy Albert i6ue hozaia i27;. Iuta az hegyes tai--

tomáiiyra (Kár: Bibi. 1.488). Kiuec az en el uesztesemre oly

keuausaga iutot, bog .sem tfi veletec sem az halhatatlan isten-

nel immár semmit nem gondol : quem tanta lubido extingvendi

me invasit, ut neque vos neque deos inmortalis in animo liabeat

tüecsi:.Sall.r 20). Sikamló útra jút (MA: Tan. 1069). Ha vin-

nájákis Jerusalemet az romaiac, de hozzá nem jutnánac (Zvon

:

Fost. n.255). Reggel jutottiuik ide(Thurzó: Lev. Ll8). Mikoron

az hidec lelés rea iutot volna íHelt : Krón. 32 1. Az vérhas iuta

rea (192). Has-fajjás jutván reája útjában (GKat: Titk. 15).

3) [obtingü, obvenio; zukommen, zu teil werden]. Jut neked

is : et tibi obtinget Kr. Kynek mynd kewes y^thna beniiee

:

unasquisque modicmn quid accipiet (JordC. 642). T8b ywt

eggyknek zaaz enneneel (SándorC. 12) Az ala-ualoia Laban-

nac iut vala : facta suut ea, quae eraut serotina, Laban (Helt

:

Bibi. 1.04). KSzönséggel tSb iut az híveknek a nyavalyába,

hogy nem mint a hitetleneknek (Tel: Evang. n.l42b). Hozza,

kinek mi iut benne (Decsi; Adag. 24). Mindenkinek iutot benne:

qui vicit, periit, plorant cjui .snccubuere (129). Tap.solly 5r6medb6

illy drága kincsednek, illy érseked jutván adgy hálát istennek

(Orczy : Nimí C5b). 3) [constat ; kosten ?] Az nemes keneteth

keebzette vala haromzaz peenzeu iutohak ; azerth istennek 5

zemelyewel v5n igazath az harmicz peenzrSl magának (WinkIC.

143).

(Szólá.sok]. Vmi jut. Mikoron az hidec lelés rea iutot

volna (Helt: Krón. 32). Keuees napoc mulua h i r iuta a Geyza

hertzegnec, hogy Albert ioue hozaia (27). Kinec az en el uesz-

tesemre oly keuansaga iutot, hoé sem tfi veletec sem az

halhatatlan istennel immár semmit nem gondol : quem tanta

lubido extingvendi me invasit, ut neque vos neque deos inmor-

talis in animo habeat (Decsi : SallJ. 20), Vmibe jut. Annyiba
jutott a dolog, hogy mihelyt valaki életét meg-jobbíttja, mind-

gyárt prédája lészen a gonoszoknak (Pázm: Préd. 24). Szabad

akaratunk erejébfll, inkáb ertlenségébl istenti elszakadhatmik

és bujdosóba juthatunk (775). Jut eszembe, hogy mon-

dottam : memini me dicere PPBl. De hogy eszembe iút az álmom-

nac képi, meg posdul lelkem belé (riyef: Jephta. 4). Elfakad

nevetve, mondván, hogy uéki lehetetlen, hogy holmi nevetséges

dolgok ne jussanak eszébe (Mik:TörL. 61). Ha ellenséged

agyafúrt, kenlli azt, a mi néked eszedbe juthatna (Fal: UE. 457).

Feleytségbe iutnánac (Helt: Króu. Hl. Hogy enne iussac

5rd5g fogságába (Bom:Ének. 187), A In másnak hai-agjá-

ban vagyon, hogy újonnan kedvébe juthasson, valami válto-

zásnak kell lenni (Pázra: Kai, 746). Levelének mássá jutván

kezünkbe csudánkkal olvastuk (TörtT. X,120), Mykoron

5
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ywtot volna hartuynra oztendós kovában (ÉrdyC. 561. 339).

Megh allapaciüt emberkurokba jiittak (Ver: Verb. 182^ Meg-

vetésben jutsz: conlemptum mciirres (Com : Jan. 206). Lepy

szerzetes pappá, im ezeiilSl iuthatz nagy meltosságba, be

szerzfinc ot téged az bordély házba íFortSzer. Gll. Vmibmjv.t.

Nekem is jut benne oder belille: ich werde aiicb ctwaa davon

bekomnien AdámI : Spr. 195. Hat vagy nyoltz papákat méreggel

veztete el, hogy 6 neki-is jntna az [lapa-ságban (Diai. l.')3)

Némellyeknek aflféle saeculumok-baii jutót, ininémaet meg

érdemlettek (t. i. oly idíben éltek] (Fal: NE. 374). Egy Per-

wana newew therekem wala, ky harmadában j\vtüth wala

nekem [minden harmadik fogoly az öve volt) (RMNy. 11.179),

Vmihe?. jut. Mikoron magához iutot [tért) (Helt: Krón.

41). Neliéz dologhoz kJnyen iutni;: nodum solvere

(Decsi:Adag. 1). Harmad áron, kinek' tetszett, abból adtunk,

örültünk, hogy így is p é n z b e z mi juthattunk. Ha egy.szer

pénzünk volt, már fennen héjáztunk (Gvad: RP. 44. 45). Vkire

jut, vmire jut. Az vérhas iuta rea {Helt: Krón. 192). Hogy tartó,

egésséges állapatra jasson, illyen szerelmes tsalárd.'^ggal él

(Pázni: Préd. 34). Arra jutotta dolgunk: in eam fortunam

*devenimus PPBI Boldog isten ! mire jntjlnk : o beiliger Gott,

«ie gehet es uns? (Adámi:Spr. 195). Emlékezzél meg ki e-^

mi nemft valec, iffiu, oleuen, gyors, okos, kazdag, erJ.s, es immár

mire iutottam nagy hirtelenségnél, te is illy hirtelen erre iut-

hatz (Born: Evang IV.329b). Ha mi eIsS igyekezetekre e-szek-

ben nem tonik, arra utób akár mely heves tanuláíisal sem

jutnak (Fal : VE. 395). Édes atyánktól immár meg valtunc,

aruasag'ra juttunc (Born: Ének. 133). Erek dichoseegre

ywthalny (ÉrdyC. 532). Myglen jivsswnk hytuek oeggyes-

segheere (539). Esthwero yuthwan: vespere facto (JordC.

439). Hazánál estuere iutuan kt-zde azt gondoiny myt az napon

twt volna (VirgC. 85). Eszedre jutz valamikor (Land: llj

Segils. 1.372). Az ecclésia tagjainíik gondolkodóra jutot-

.sorsa mi reánk is tartozik (Nyr. XII.79). Mykoron halálára
ywtot volna, mynden yozagaat zegbeenyoknek oztataa (ÉrdyC.

20b). Betegsegbevl immár jutót volna halaira (DomC. 257).

Mikoron iuta zwiesenek ideyere íVirgC. 31). ;Enuek isme-

retire nem iúttanac (Bes: HÉnek. C). Minden 5 Liuait fel

laka, és koldulásra iuta flgye szeri (Soós: Post. 81). TyzAn

5t eztendís korra iotot (így) (KazC. 47). Érett-korra jutót

és elégséges erSt vett szándékja (Fal : UE. 370). Czak nem

tudom honnan iuta ily nagyra: uitedula ex vopribim (Decsi

Adag. 253). Mykoron hwssweet napra ywtottanak volna, az

ew ffyawai meg kereztílkódeek (ÉrdyC. 520). Zent kereztna[>-

yara iutuan imalkozyk vala (VirgC. 33). Hiisuét iiapyára immár

iuttac vala (Oörcs : Máty. 90). Dal remensegM es juc az i r S k

életre (TihC 3). Parasztságra jntottanak (Ver: Verb.

6). Utolsó szükségre jutott: redactus ad *incitas PPBI.

Vég»5 szegénységre fizettetic, végsS figyrejút: ad incitas

compellitur (Com: Jan. 209). Itt juta életem végsfl pertze-
n é r e (?) (Gvad : FNót. 11) Hlszenj, a k&Snséges okosságtúl meg-

foaztatot vakságra jutottíik ezek az emberek ! |Pázm:LuthV.

146). Vmií'é Jut. Mint viz jegai zajjá hogy partot szaggatja,

én-is 1 1 y á jutottam (Ben :'Ritm.* 25). S e m y e ywt (ad nihi-

lum deveniet) mykeppen folyó vyz (KulcsC. 137).

[KHzmondásokj. Ritkán jut harmad ízre a hamis keresmény

(Pázm: Préd. 636. Kr).

által-jut: Iraasoo, pertranseu, penelm MA. Ubergelien.

durchdringen PPB.

be-jut : penetro Kr. (hineingelangen) Az kysded varasban

bel yntwan, sohol zallast sem talalanak (ÉrdyC. 50bX Bel

yv»ta eegy ember (542b) Bel ywla hozyaa az sereg (579).

Be ywihwan az ylTyak (ingrensii, halwa tataiak liAtet (JordC.

721). Mykkort lenvaalembe bee j-wttanak wolnn, lampa-sokal

a xel megh fna (ÉmC. 93b).

Sgybe-jut : (convenio ; zusammenkommenj Annak wtaima

e«gybe yivtanak Persyda newS orzagban (ÉrdyC. 598). Jerusa-

lembe az arán kapu kJzbe égbe jntottanak (TelC. 30).

el-jut: pervfinio, appello MA. ankommen, aniauden PPB.

Igelangen). Sok tewredelmesseg kyknek kellene elyuttny : multae

tribul'itiones quae debebant evenire (EhrC. 111). Fa eellyen

luirancholat el ywta zent Moryczhoz (ÉrdyC. 547b>. El ywthat

az ayandekra (619bi. Elyivta az egyháznak hallására es ez

dologh : pervenit hic rumor ad aures ecclesiae (JordC. 747).

Egyebek kevzevt eljuta Didacas pispek es (DomC. 21). Ha el

jnland en halalom (CzechC. 30). El yivttanak te zenth zenwe-

d(ísednek ydey (ThewrC. 188). Azon közben vronk leeus ia

el iutah (oda juta) (WeszprC. 24). Mikor ezokaert ellátott

volna a azfliesnec ideye (Helt: Bibi. I. L4i. IdSie eliút (Helt:

VigK, 9).

(Közmondások). Lassan iáry, s bamaréb el iutz (Decai: Adag.

62).

eljutt-a: (adventus; das kommenj. Immár halála eljutott

(MA:Scult. 130). Be nem vártam hozzám való el júttokat

(Gvad: FNót. 11).

fol-jut : |«netro snrsum, ascendo cacamen, culmen attingu

PP. aufsteigeij, ansteigen PPB.

följutás : ascensio ; das aufsteigen PPB.

jutton-jut: identidem venio Kr. (immer wieder koromén).

(Szóláíok). Jutton jut eszembe (Fal : Const. 936).

közbe-jut. [Közibe jutok : intervenio. Közbe jutó : inter

ventor. Közikben jutó : interveoiens C.

közbenjutás : iuterventas C.

meg-jut : redeo, revertor MA. zurückkommen, zurückkehren

PPB. Mykoron ywtottak volna meg az 5.sweenre (ÉrdyC. 509bi

Azonba az orozlauuk megjwtanak es az wen eleybe ménének

(TelC. 291). Az uarasbol megh iutha (TihC. 53). Mykor Epper-

yesswl megh jntottam wolna (LevT. 1.83). Mikoron a kém meg

iutot volna (Helt: Króa 49). A kémee meg iutánac a tiVíc ba.«wa

hoz (87). Róoid idSn Esan hogy meg iuta, azt meg §rte, hogy

lacob meg cz.'ilta (Born: Ének. 344). Ha egésségben ti mez

iuttoc (Kiír: Bibi. 1.481). Kemény János iminiék megjutának

(MonOkm. XXIV.153). Midn becsületes araink Kassáról meg-

jutottak (Nyr. X.469). Meg jattal valaha (Gyöngy : KJ. 91).

öszve>jut : (convenio ; zusammenkommeoj. Sz5mi&kepen

5sze jutának '(CsomaC. 35). Oeszue jutás (KNagysz. 1621.

A2).

reá-jut : (invenio ; daraufkommen). Reá jutni a dologra r

venire in rem •praesentem PPBI. Ezekból ezennel rea iuthatimr,

honnét esmerhessec meg az farkast a barantol (Mon: Ápol.

10).

utól-jut : [aasequor ; naehkommeu, erreichen). Utol jntva

titJket (Alv:ItÍB. 240).

Jutalom : praemium, brabeum, autoramentiun C. praemium,

salarium, merces MA. lohn, tíelohnung PPB Com; Vest 142.

Tanítónak jutalma: didactrnm; lehrgeld Com: VesL 126. Kántor

pénz avagy lanétás jutalma Com: Jan. 154. Ez beirlcnseg

adatottuala zent Ferencztenl frátereknek, hogy ganay e« peni

zerelmnek egy jiitalirmual (pretium) mertekletnenek (ElhrC. 80>.

Vr ysten meg mntattya ennekyk es myuelkedeseknek yutalmal

ill4) En iutalmim ezec, melleket énnekem attanac (BécsiC. 183i

Azoknak ewryzethybe sok ywthalm : in custodiendis illis retribu-

tio multa (FestC. Kil tyzes)! meg liw TOialmukal : redde illii

mercedem (JordC. 41G). Ywtalmat veezy : mercedem accipit

(635). El hozmán ywtalmat : attulit pecunlim Í7S}). Azt, ky

myndennek idueceitSie, ely ighen knwees eea nyavalyán jntal-
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meertli el attad (WiuklL'. 149). Chak az iobaii valu vegjK

meg maradaas oly lelky iozag, kynek igyrtetyk az evrek

iutalm (ConiC. 5tí). El anvlaad the uepedeth ywtalm iiekwl

:

sine pmtio (KulcsC. 107). Agyad meg kevvelyekuek ywtalmyth :

redde retributiouein superbis (126). Ha a hyzolkedesnek illyen

iwtalma wa^on, te hat enys kezdem magamat arra foguy

(Pesti: Fab. 15). Az j5vciidómoiidásuac jutalma az fi kezekben

vala: habentes divinationis pretium in maiiibiLS (MA: Bibi.

1.141). Jutalomul ki osztya (MA: SB. 124). Dániát Christiánn.s

vivé az tévelygésre, jutalomért az maga országáWI ki fizetek

iPázm: Kai. 194). E^y hideg ital viznek jutalmát meg-fizeti

(803). Az els5 a pallya futasnac jutalmat (brabeum) el-v-iszi

(Com: Jaa 209).

Jutalmas : commodus, utilis, fructuosiis, lucrixsiLs, prome-

rens MA. uützlieh, vorteilhaft PPB. Jutalmas szolgálatba lépett

íNyr. X.12I) Zsákok felöl is prospiciáljanak minél jutalmasban

conveniálváu (MonOkm. XV.73). Méltó bizony azért szenvedni, s

kínlódni, kiben vagyon viszont kegyelem, kitfll van jutalmas

szerelem (Amadé : Vers. 88). Sokszor esküdtem, még is epedteni

s voltam hozzád jutalmas (?] (200).

Jutalmasság : Pucnim ; vorteil]. Harmadzor mondatyk

(a gyertyaszentel ünnep) ypopanti : az mennyey dychSseghnek

ywtalmassagaert (ÉrdyC. 212).

Jutalmatlan : irremuneratus Kr. [unbelohnt, verdienstlos].

(Tel: Fel. 49. Kr.). Magadat tsalod meg, ha hamissággal jntal-

matlanná teszed isten-elött fái-adtságodat (Pázm: Préd. 981).

Jutalmaz : praemio, remnnero Sí. [belohnen]. A magunktól

származott tselekedetek nem jutalmazó fizetést, hanem .szégyent

és gyalázatot érdemlenek (Pázm: Préd. 73).

[Jutalmaztat]

még-jutalmaztat : cv Az én istenem mind ezen az vilá

gon mind pedig az másikon jutalmaztassa meg kdnek (Levl'.

n.301j. Az fi hségét igen megjutalmaztaták és A.val íeszeadák

(Mik: MulN. 240).

Jutt-a : [adventus, pervenhis ; das kommen, gelangenj. Az

isteni iozagnac esmeretire keuanod iuttodat (NagyszC. 3).

Juttaszt : [facio ut perveniat, fero ; kommen lassen, bringenj.

A pastis olly nyomorú.ságban jutta-sztott Lsmét, hogy életben is

közrilUnk kevesen maradnának (Kei-skTórt. n.2-48).

Juttat : administro, submitto, facio ut perveniat, deveniat,

devolvatnr Sí. [perduco ; kommen lassen, zukommen lassen,

bringen]. Jwtasson mynkeüi my wronk menyeknek orzagaba

:

perducat nos dominus ad regna caelorum (F'estC. 15). Azok

otfím .spongiat szerzeenek tellyes eczettel es zayahoz ywttataak

:

obtulerunt ori ejus (JordC. 695). Az w sebeyt az en sebeym-

hez intatuan, vigazta meg engemet (VirgC. 104). Bátorsággal

nem tudhattyuk, hogy igazán, és nem árulóul jutatta keznk-

ben az isten k5nyveit (Pázm: Kai. 673). Se gazdag tndományod

kintse, se friss elmédnek éle hozzá nem juttat (a helyes

választáshoz Fal : ÜE. 393). Légyen az istennek 6 szent akaratja,

reménylem, lelkemet magához juttatja (Gvad:RP. 141).

[Szólások]. Vmíbejuttat. Eszembe juttatom : memoro C. Enis

azon igazságot sokszor eszébe jutatom az embereknek (Pázm:

Préd. a4. 62). Jutassuk eszünkbe azért, mennyiszer, és melly

sok-képpen vétkeztünk ezekben (73). Eszetekbe iutat nektec

mindeneket (Vá-s: CanCat. 64). A valamit nem tudónac ha

néked eszedben jut, jnttasd eszében azt (C!om: Jaa 200).

Futóba iutatom Skót : fugere eos faciam (Kár : Bibi. L491).

Bneink terhe rettegtet és tsak nem kétségbe juttat

(Pázm: Préd. 118). Sir óba juttatni: adducere in, vei ad

fletum PPBI. Vmire juttat. Kit az isten az igenek igazán való

hirdetésébl iutatot az fi esmeretire (Fél: Tan. ElSb. 2).

Az tSruen bfinnek esmeretire iutat (549).

fbl-juttat : [mitto ; hinaufschicken]. Hogy bort vennénk es

fel juttatnoiok kegielmednek (RMNy. n.62).

5»
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KÁBA : subbuteo PH. ragadozó madár neme, vércse,

káuya SíD. avis eerta rapax, 8i)ecieB avcipitram Sí. Elfajzott,

mint kába sólyom uemzetétfll (Gyöngy. SL)

KÁBA : stultns, fatuus, hebee, stolidus, stupidos MA. nariisch

PPB. Assiaay varasnak wczayaan el menne, mynt eegy eze

vezít kába (ÉrdyC. 569b). O te hit kába, mit gondolod azt,

bog sokat elz, mikoron cak eg bátorságos napod se legeu

(DebrC. 2^14). Ha ma bwéz vag, talantam honnap kabaia bo-

londa lehecf (259). Ha ma eze-s bwlch. netalamtan honnap ez-

telen kabaleez (WeszprC. 1-13). Kaaba emberek (Ozor: Oirist

206). Azoknac tHW/.édec mint kába be-szédec látattanae : sicut

deliramentnm (Holt : UT. Y 1). Kába es bolond ítéleti vagyon

(Helt; Háló. 300). El ainlnac mint «gy kabae (Bom: Préd. 252).

Kába módra (257». Kába bolond módra iti6). Bolondnac és

kábánai; mondtanai' límui (Dáv: VDisp. L127). Az kábác és

az esztelenéi' (MA; Bibi. V.-l). Ugymondnak ók, az niház:it, ha

szinte kábává tészeu-is, ugyjui ékesít azért, hogy az madár az

í tollain, az eb sz/irén esmértethessék meg. Mert nem tudná

ember, hogy oly kába gálád fantastihos légy, hogyha az tára-

farán szabott metélt, vagdalt, prémeze, tboncsokos kSut&Sdról

meg nem esmértetnél (MA: SB. 218). Ne láttassál valami faj-

talan kábának lenni (Kadv: Csal 111.218). Ne engedd hogy olly

kába esztelenségbe fwsnc (MA: .Scult. 47). Szent irás marcyx)ngo

kába irkálgatásitok (Bal: Csisk. :il8). Kába és astoba okosko-

ilás (466). K«rö.iztUI kamd kabáol (Kisv : Adag. 319). Oly csacska

e világ, hogy a ki harsányan nem felel, kába-bolondnak alét-

latik (Csi'izi: Sip. 32).

Kábálkod-ik : stultesco, iueptio MA. .sich nárrisch stellen,

torheiten aiisiilwn PPB. I.^taa meg ewket eegy zeep veeu

ember, hogy ott ymarkoznanak es mouda: myt kitbalkottok

(ÉrdyC. 654b). Monda Kestns nagy iTel zowsü ; kabalkndol

fmsanLs) Pal ! az wik yr;isok teghed kabasagra fordoytottaiiak.

Pal es monda : nom kabalkodom, de yozansjiglmak zawat zo-

lom (.lordC. 793). Kábálkixlic- vala l)eHzé<lel az ó házába (Helt

:

Bibi n.l50). Bolondoz<'ikat, kábalkodókat meg gyogyit (Mel

:

llerb 134). Az (száraz fjii) virágát jo meg t^Szny thyong virág-

gal fizae es az rettígí kabalkódoknak aduy (BevtlieA: FivK.

K9). Kobalku<Ina(' (ígyV| azoc, akik az papa hatalmában nion-

giac lemii az apiiNt;dok rendelésinek meg változtatását (Zvon

:

Osiaiid. 7). Kabalko<Iiuui ezt kezdik mondani (Ef«tT: IgAny.

Al). 42). Ostoba volna a ki igy kálálki slnék (Pós: Igazs. 1.156).

Csak a forditásoii kábálko<lik, mollyhez i:sak aimyit tud, mint a

tetfl a szántáshoz (Matkó: BC>«ik. 323. <íKat:Titk. 325).

Kábálkodás : [iiieptiae ; uusiun, uarreteij. A pápisták, vala-

hol ez szóra akadnac, trailitio, uiiudgyarast az 5 soc sfilt bolond

kab8lkoda.sokra tsigazziic (Eszfl": IgAny. 295).

Kábálód-ik : jstultesco, ineptio : títricht seiuj. Magad se

kábáUidjál |liál).'ilkiHljár.'|, egyebeket .se r.salj (Kecsk: Ötv. 3 i::bi

Kábálódás: [ineptiae; torheit). Ész nélkül való kábálódás

(Kef.sk;Ötv. 3.53).

Kábás : (stultus ; iiiirrisch). Ea. illyen út igen tetcxenék P

Sámbámak a te kaba-s itileted ellen (Sámb: 3Fel. 612).

Kábáskod-ik (káioakodik ' Fal: UE. 499): |8tultfisco, inep-

tio; triclit fun, niirrisch redenj. Ezen eléggé kábásko<luak a

a tndatlau tanítók (Sámb: 3Fel. 343). A Fonmi Romanimiról

nem kábáskodod azt, a mit a szent irásnü (Matkó: BCsáU. 21 li.

K<imai Siiiciiis kábáskodott 384-beu (Ozegl: Bl)org. 377). A ki

irigyel, haraggal már megtellett, s a méreg elfogván szivét, esze

hire nélkül káboskodik (Fal:UE 499).

Kábáskodás: [ineptiae; imsinn, uarreteij (Matkó: BCsák.

2111

Kábaság : fatuitjus, .stoliditJLs MA. torheit, narrheit PPB.

Oh bodogtalanok, veesseetek ez kabassagot es zabadobatok

meg tymmagatokat (ÉrdyC. 197). Eztelenseeg, kabasaag, a mji

keertek (431b). Az sok vrasok teghed kabasagra fordoytottanak

(JordC. 793). Mynden ez vylagi bewlchesseg kabasag es bal-

gataglisag (We.'»zpi<?. 119). Az isten igeié az iwganyokuac- ka-

basag (Pécsi : Sz(izK. 33) Ne kövesse azoknak kAba.ságokat.

kik mindeneket a temetés pompájára kSItvéu, hóltig-való adós-

ságba esnek (Pázni: Préd. 145). Mit czégérezteted vénségedre

kábaságodat V (Matkó: BCsák. 101). Hasonló kábaságot gnsolsz

imez szokbni (394). Mi nincs okosságból, van a kábaságbiil

(Kisv: Adag. 91).

Kábít: hebeto, stupefacio SL (betören).

még-kábit: cv Mynd tellyes ev testéét nagy geryedetefr-

seggel meg hyntem, meg evtevzem es vgyau meg kabeytoni

(C'ornC. 359. Tel:Evang. 1.715). így akarod meg jáciottatni és

kábítani (i<mib : Isp. 23). Nem tudod meg téuelyitoni és kábítani

(Bal: Olsk. 2üX Nem tndod meg téuelyíteoi és kábítani

250).

Kábul: hebesco, stupe<« Sí. (betört vferden, den verstand

vorlierenj. Kabul bolond módra (Bom: Préd. 66).

meg-kábvü : obbniteo, obbrutesco PPBl. .stupore curripior

Kr. (den versland verlíeren). Meg kabultac ez fxee eml)erei-

(DebrC. 340). Mílielt igjedet és keresményedet az isten meg

nem áldgya, ottmi meg kábuka és egjic kárból a másikluin

essél és abb<51 meg budúlsz (Helt : Mes. 425). Mé^ az várban

Ls nem igen bizuást vagyunk, annyira félelme miát meg kábul-

tmik (Zrínyi : ASyr. 53). Szükséges a nyugodalmas iilom, mert

mivel az álomtalaiisi'ig miatt az elme is megkábúl (Biró: Ángy.

139).

Kábulás : [insanía ; verrücktlieilj. Min- vetemedtek ilyen

kábulÁsban lürczy: KöltH. 57 1.
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KABALA, KABOIiA, KABLA (kabiUa Thaly:VÉ.

n.6): equa Ver. Pqim. eabaMa, kancza-ló Nom.' 119. (stute),

Kabula, kacznla,- kanc-za lór oatallus Com: Jaii 88. Kabola,

katzola: caballns Major; Szót. A nien ló miiidun kablára iiyerit

(JesiisSir. .T") Talála oí.v kabalát egy raitkóiml (Helt: Mes.

295). Az tisztátalan .személyeknél' Ixirtlelyában szeniérmetesbeii

SltSzStt kablákat találhatna emlier (MA ; Tan). Egj- ro.s?. kabo-

láért. egy araszni fíldért egy-ueliány .sz,'iz embert meg-eskiidtet-

nek (Pázm : Préd. 6651. Az menlü az kabalával, az eb az macs-

káral uag>- gylölséggel vadnac egymás kSzfit {Prág : Serk.

34). A tatárral egyiitt nyargalt a kabaliin (ErdTört 1.144).

Kabla ló (KecskTört. 11 117i. Az tót rátart az nagy uraságra,

ha van néki egy rósz kabillája (Tlialy: VÉ. 11.6).

eser-kabala : girgillum ; Iia.spel, ganiwinde, wiiideischeibe

PPB.

eke-kabala : teretnira aratri PP. traggabel hinten am pflug

PPB.

Kabalácska: equula C. [kleine stutej.

Kabaláa : caballis abundans Ki', [mit stuten, stuten-].

Penes vnam vallem Kabalaswelgh nominatam (Szabolcs vm.

14011

KABÁT : német kabát, vászonniba Szl.X chlaniys germa-

iiica Sí. [rock], Homines ca.stri Trencheu, qui iiobis in Cabati.s

servire consveverant rj43 (CodDipl. IV.l:2y5. RMK. IV.374).

Mente hel.vett kabátod lesz, az is hátul hasitiitt lesz (Thaly

;

VÉ. I.2S3). Itt a gróf akasztott tsáklyát kabáttyára, mellyel

ki-rántotta a víznek parttyjira (Gvad;RP. 247).

KABOLGYA (líábulyyás ? SzD. Sí. Kr. iaioríáskodás

Zvon : PázniP. 227) : [insauia, ineptiao ; torheit, narretei, wahn-

witz]. Az Luther kabolgiáia szerént (Bal : Cslsk. 172). Az te

kabolgiád ellen (261). Akaruáun az te kákombák kabolgiádat

gyámolgatni (466).

Kábolgyás : eszels, füves, niaszlagos .SzD. demens, deli-

ms, fatml^. liehe.s, stiipidns SL ftöricht, walmwitzig].

Kabolgyáskod-ik : füveskedik SzD. deliro, insanio Sí.

ftöricht handeln, tantasiren, unsinn reden]. Az istennek fia lát-

hatóvá tStte magát a testben, a mint az Apelles eretnek ka-

Ijólgyáskodott felSle (GKat : Válts. 1.150).

Kábolgyáskodás : (insania, ineptiae ; torheit, wahnwitz,

misimij. Mind ezek, isak esze-fordúlt kábolgyáskodások (Pázm:

LuthV. 98). Bizony chak ueuetség ez féle kaboriáskodás (Zvon

:

PázmP. 227). Efféle kabogyáskodásra ezt felelhetnfik (CzegI:

MS5. 158).

Kabolgyásság : a: (GKat: Válts. 1.1141. ImreS: GKat. 23).

Kabolgyaság : cv (Lép : FTük. 96).

KÁBURC : f?]. Tíz szók alig találtatliatjiak. a mellyekbeu

c ntán s következnék, hanem ha valami tsinált .szókban, mint

:

malacság, káburc-sár, kilenc saruk vagy valami e'félékben

(CorpGramm. 296).

KACAG (katzvg Helt : Mes. 23u. Hall : HHist. n.l73. iafaay

Com : Jau. 47) : cacbinnor C. MA. stark und lant lachen PPB.

Ne katzagj : sit ri.sus extra cachiuuum MA. Oknekwl kaczago:

achriogelos C. Katzagok, hahotálok : cachinuo ; katzag, ugyan

lóg a hasa : concutitur eachinno ; hahotás, katzagó, nevet bo-

lond : achriogelos PP. Katzago r6m (Bom : Préd. 239. 289).

Rohógóc, katzagoc, mosolygóé (389. Bom : Evang. III.4). Az

okos atyák, idegen gyermekekben katzagva néznek holmi

tsintalanságot, és azoknak szabados tsátsogásokat vígan hal-

gattyák (Pázm : Préd. 34). Kaczagnal^, neuetuénn és cziufoluánn

azokat (Bal : Cslsk. 365). Keués ember lenne, a ki nem ka-

czagná (460). A molnár katzagott, tsipöjén hordozta kezét

(Fal : TÉ. 765). Nyilván mutogat reájok és elég fennyen katzagja

e5ket az értelmes világ (Fal : IIE. 381). Kataagva szólt, te

bahó ! (Gvad : RP. 532).

[Szólá-sokj. Mellyben (tükörbe) niidSu nézett volna, e l-fakad
katzogva a vitéz (H;U1 : HHist. II.173\

el-kacag

[Szólások]. El-katzagtam magamat (NótPM. 48).

ki-kaeag : [decachinnor ; anslacben[ Ki-katz;igják s mint

éppen egy esze felejtettet ki-nevetnek tégedet (Deákig : Rhé-

dei Pál felett mondott oratio 1765. 12).

meg-kaeag: decachinnor MA. [auslachen, vers|x)tten].

megkacagás: decachinnatio MA. heftige auslachung, ver-

spottiuig PPB.

Kacagás: cachinnus, cachinnatio C. lautes gelachter PPB.

Katzagás, hahotálá.s: cachinnus; hahotával katzagás: cachin-

natio PPI. Az hws ky esek zayawol [-bol], mellyet a róka nagy

kaczagassal tel kapa ees meg ewn (Pe.sti : Fab. 14h). Nagy

katzagasban es írSmben lesziiec (Bfirn : Préd. 289. Decsi
:
Adag.

130). Öröme fordul bánatra— kaczagása jut siralomra (Thaly:

Adal. 156). A szerent.se kegyes niosolgással fogadgya vendégét,

tsuf katzagá-ssal butsuzik tle (Fal : UE. 397).

[Kacagtat!

meg-kaeagtat : commoveo *cacbinnos PPI. [zu lautem

lachen bringen).

KACAJ (iaczét Matkó : BCsáli. 135. kac-zéj 257): cachiniins

MA. (lautes] gelachter PPB. Adámi : Spr. (Pázm : Kai. 1766.

172. Kr.) Kaczét inditál bolond consequeutiáddal, s ki ne

nevetné ? (Matkó; BCsák. 135. Megy: öJaj. IV.6. Gyöng)D: Oip.

646).

KACAGÁJÍY : katzogány, háti-bör SzD. pellis ovilla dor-

sualis Sí. Párduczt, farkast most hol varratsz? kaczagányokat

hol csinálsz nyalka kurucz? (Thaly: AdaL D.302). Katzagánt

viselnek a pásztorok, mások is az alföldön hátokon pai-dutz br

helyett; juh br ez iGvad: FNót. 8).

Kacagányos: [pelle ovilla ve.stitas; mit eiiiem schaö'ell

bekleidet). De oly bolond is van, ki csak kaczagányos (Orczy

;

KöltR 120).

KACÉR (coc:orsag GuaryC. (47): 1) [sodomita]. Magul

magod vgy ne szakadgyon, hogy vnmknac Laii>s kiráJnac valo

liiuseg tartasoih-a minden oruot, toluait, gyilkost, kaczert, ember

étetSket, bnósoket, baio.sokat, h4z égetket, szentegyház trö-

ket, fél hiten valót igazan meg mondod es ki adod 1350 (Nyr.

VL386. Simonyi: MNyelv. 1162). 2) salax C.;iascivus~MA. geii,

nnkeusch PPB. geil, frech Adámi: Spr. Kátzér j[így] leányok

(MA: SB. 221). Kaczér vén lator (Zvon: PázmP. 82). Mivel sem

eleit, sem utóllyát meg nem'gondoUyák, azért igen kaczéroii

magyarázzák (Pós:Igazs. 557). A kakas igen katzér (ACsere

:

Enc. 479). A fogoly madár oly katzér, hogy a nsténye, ha

tsak a szél fiiis a him fel51, magába fogad ; a veréb oly katzér,

hogy húszszor egy más ntán meg nészhetik (216). Egy hitván

kaczér veréb a fSIdre nem eshetik azon istennek akaratja

nélkfil (GKat : ^'álts. 11.19). Kényes, katzér ló íffyöngy: KJ.

113). Kaczér mén-ló.,(KrucsB. 13). :KevéIy katzér tántz (Fal:

Jegyz. 934).

Kacérkod-ik : csintalankodilc, bujálkodik SzD. lascivio,

hmirior Sí. Természettyeket meg nem bhnián, oczmanyul kaczér-

kodnak (Zvon; PázmP. 9(i). Okos mértékkePnyujtogassoii néki

hol-mi szfik-ségre, nem zabálá,sra valót; tovább szolgál, s keve-

sebbet kátzérkodik (Fal: NE. 86).

Kacéros: [la.scivus; unkensch]. Katzéros inas: amatorculus

PPI. Kaczérosan dúdolt hejje hujja (Csúzi'; Síp. 17. 31. 35).
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Kacéroskod-ik : lascivio Kr. [Uppig Heiu, sicb geii beueh-

iiieuj (Csúzi : íííp. 137. Csúzi : Tromb. 65. Kr).

IKacéroz]

Kacérozó : szerelem utáu járó ; amaus PPL fgeilj.

Kacérság : salacitiiü C. lasciviji PP. goilheit, unkeuschlieit

l'PU. Kacaérsájí, fajlalaaság : salai^itas Major: Szót. Búja szere-

lemre való katzérság: venerea salacitas (Com: Jan. 183). Kenyér
is bor nélkül meg-hidegúl a test katzérsága: siiio Cerere et

Liberó friget Venus (Pázni: Préd. 840). Ha katzérságban talál-

tatnál iCzfigl:Trom£ 122).

KACOIiA: kabola ló; equa, caballa JU. PP. caballns

MAI. stute, mutterpferd PPB. Kaczula, vemlie nélkül : raballa

sine poleílro Ver: Verb. 217. Lo, (abala, katzola: eqiius Ver:

Verb. iízót 8. Az czitkoc vercuel, katzolac teieuel szegényeket

itattyac ('Born : Ének. 314). Mikorou a farkas fel ébredet volna,

láta, teliát som a katzola, sem a czitko (Helt : Mes. 296). Ke-

ment-zei Milialnak es agyatok liarom kaczolat az olab kaczolak

kiizzul (Radv:Cs;(L IH89). Ökrfik, iinflbanuok, ménes kocso-

lák |íí;y?J liim lovaktól és csídflröktól megválva kivitassenek

(KrdTört. 11.373). Sexnm feminenm discerneiites vocos : u&tény.

katzijla. tfhén, jerke, eme, raaglo íCorpGramm. 131).

KACOR : scirpieula C. MA. falx *putatoria, *vineatica

PPBI PPB. rebinesser, weinhippe PPB. Kis koczor [igy] kés

d(enárj 3 (ErdOrsz. IL383).

KACS (sz518 koczíú Mel;Herb. 6): 1) manicnla C. manus
pai-vnla MA. kleine hand PPB. (hiindihen]. 8) Kaeza az szSln-

veszazSneo : iapre<ili vitis, clavieula MA die galioln aii weiii-

reben PPB. flszue tfírd a s/,618 louelét és kaczyait (Mel : Herb. i

ti). VérpSkést gyógyít, & szflIJ koezainak ez5n haszna (uo.).

ISzólásokJ. Valóban katstsábau adá kegyelmed kalátsteát!

íCzegl : Japh, 9.5 1.

(Küzmoiidások). Bódog az Mnec kezében *kacza: felix qui
[

i|uae vnlt liabet MA. (Kisv:Adag. 171). Nékem is kezemben
i

kácza figy|: mea est pila (líetsi : Adag. 116).

KacBOCska : [clavicula ; ranke). Az szfiló ve.szszSnet- tekin-

gSs kai-zorakaja : capreolus MAI. A borsó in az ö katsotskaival

valamibez kAtSdvén jo magasan n5 fel (AOsere : Enc. 238).

KacsoB : (validus ; stark|. Soha sem hallott illyen újságot,

hogy három e.szterid5a gyermekból illyen kocsos (igy) vitéz

tellyek (Matkó : BOsák. 6). K8rmí», katsos, erSs kezei íGKat:
Válts. 11.1260).

KACSA, KACSA: anasMA. entePPB. Kát.sa, récze : ana.«

Major:.Szót. KétZ(<, kátsa : auas; ente Com: Veat. 119. Kétzé-

ket, katsákai, kappanokat sfltt (49). Kácza (KBécs. 1650. 21).

(Szólásuk]. Tudgya hol iár k&cza : obliquus cursus (Decai

:

Adag. 141).

KACSrBA: vanis PPBI. [aduncus; krumm, eingebogen,

lalim). Horgas liVsHs lAbn Szí). Kajsiba kezúiBal: Cslsk. 143). Ka-
i-óiba és erítlen, mind a keze, s mind a lába (181). Kacába-
lábu, ördtlgadta szászsza.! (Nyr. X1V.464). .ISttUnk a mint jö-

hettünk, ki jó, ki kacsiba lovakun (Mik : TörL 4).

Kacsibas : -v; Kngnak vala sok .sánta kaczibasok (Abig. lOi

KACSINKA : síjocies monetae valde miuutae Kr. (hellerj

Nem er ttgy kacziukát (Zvon : PikmP. 306> Meg-is latod, hi^g

hiisrxin nyolcz tilliér maraiia, azért im;g ol ozthatod, lia katsin-

káuá leszid (GFris ; ti2>. Az mire sz&ks^god nincsen, isai- egy
kacsiukanis drága (Prág : Serk. 36.=ii. Mint ha csac egy tillyér

avagy kaczinka sem volna iiáloc (S3U).

KACSONT, KACSrNT: (liinis specto, limis wulis in-

tueorj aniatoriíwf oi-nliw detigu ; veiliebte aiiguu mRfheu PPB.

(schielen, scbeel aiiblickeuj. A szeretójére szemével katzoiitani

[így], bunorítani : *oggerere oculmn amicae PPBL A ki ellen

berzeukettek, kacsontotok, sziszektek (Bal : Cslsk. 198). Nem
kacsontanak-é ezek? (CzegI : Tromf. 140. OeghMM. 48i. A
tSbb ide kacsontó s-hordogató (vonatkozó) tévelygések (Megy

:

CJaj. U 33. Megy : Diai. Elflb. 12). Pal papa-ig kacsontiítt ilj-em-e

(Szöll : Dáv. 210). Sokszor rejtek helyen vélek beszélgettem,

templomba katsintva rajok nézegettem (Gvad : RP. 73).

el-kacsont : ^ El kaczontanak az Eva leanyira (Alv : Itiu.

311).

Kacsontás : [das schielen). Ügyé, hogy é kaujontásra inea-

t(jn hunyoritottál ? (Ozegl : BDorg. 12. Pós : Igazs. U.681 >. Te

magad tánczul, légy bizonyságom, katsontással (GvnUü : Tinc

B2).

KÁX) (kadus f MünchC. 14b) : cadiis C. vinarimn labruui,

liemieupiam ; weinfass, tnne PPB. Meueuel tartozol eu vram-

nacV Az monda h neki: zaz kadw olayal: centiim cados ölei

(MünchC. 148). Zent lanos meg ywaa haborwsagnak poharast,

mykoron az bwzgo kaad olaybim vetteteek (ÉrdyC. 433). Méné-

vel tartozol en vramuak ? tahat v muuda : zaz kad olayal

(DíSbrC. 362). Az kaad ala vetyk hewtet : pouunt eam tub mo-

dio (JordC. 365). Meg ferezte evtet egy aranyas kadha (DoniC.

310). Feneketlen kád : inexplebiledolinm (ü«-.'-i: Adag. 73>. A szílS

nedvesség a válnbol a kádban avagy hordóban által vitetvén

(Com : Jan. 84). Az bor csatomán kádakban folyt (Monlrók

XI.386). Vöttiiiik egy fenyí kádat 7 ft 50 d. (MouTME. 1.45).

6reg sá£r vagy kád (Lipp: PKert 11.119).

[Közmondások]. Kiki a maga kádjiiról dézmál (Mik:TI>ev

93). Nem a végre gyúytyác meg az iryortyál, hogy a kád alá

reiczéc (Vás: CanCat 136).

bor-kád : (labruni vinarium ; weiufassj. A vendég azt tartya,

hogy nem fogatták jó szivei, ha bor-kádba nem mártották (Kai:

NU. 303).

bomyomó-kád: calcatorium PPl. (kelter).

cseres-kád : (conarii cadus ;
gerbebottichj. Az cseres kádba

fognak hamissiigodért dugni a tímárok (Matkó: BCiák. 294).

fürdö-kád : labrum, soliimi MA. badwanne PPB. FeredS

kád:alveus Major: Szót Fördí k&d (Mel:Sám. 141. Ztod:

PázmP. 252). FónVlS kad (Pont. 148. RadviCsal. VLUl).

ki8-kád : lacusculns ; zUberlein PPB.

réz-kád : labrum aeneum Illy : Préd 1.562. cadus cupreus

Kr. (kupfenies fassj. Aesont atyjokat leányai rézkádba tették és

:igyon forriiztatták (Fal: TÉ. 671).

Kádacska: <v Prés ala walo kys kadacbka (Kadv: Csal

II 66).

Kádas: doliarius, vietor Sí. [bioder, bötticher). Nyalánk

kádá.sok [kádárok?] és apró kalmárkák (Tel: Evaog. n.lU12i.

Kádas (vezetéknév XVI. sz.] (Nyr. IX.365)l Kádas Ambrus

(KMNy. in.4U. 64).

KÁDAK : \netor C. doUarius MA. bUttiier, tassbinder PPB.

Kádár, pintér : vietor ; böttiehor Com: Vest 150. Com: Jan. 105.

(Kadar tilias Folkus 1214. Czinár). Vas az eszk&ze az szegény

kádárnak s az kupagyártóoak (Szentm : TFlú. 22. Szentm : Kaim.

8. Gér: Kártk IV.286. 289).

Kádári

(SziMá.suk(. Ez orcziitlan világ, kinek minden dolga csak merd

álnokság és csalárdiág, kádári czigánj-ság (l^ly: Adal. II.

67).

KADIA : (judex Turcanini ; kádi, tiirkischer richterj. Mynd
omcyflk {en]i,-ng\Vk] es kadyak fenepek mastan mynd az D\vi

mennek vollh ala, os uth fogdastak (igyj el ettketb ; eg;
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iMiieriiy (igj) os egy Uadya uiyml falasegevvol itli wat;yoii (fjOvT

l.iSö). Habil eÖ'eudj biiday kiiilia ^Tul^Tár. II1.24Ü). Az csurdás

haláláért az kádianak 1 Irt [fizettünk] (XIcmTME 1.47). Ug)-aii

akkor az kadiának tizettünk egyelmásíial 1 1 ft. iO d(enárt, 8.5)

Olvasván azon terminusokat, nevetkeztek rajta, mondván, hogy

knrucz kadia (Monlrók. XV.574)

KADOC : farina liquida Sí. [chaudeauj. A risk;L>i;it mártsd

belé abba mint egy kadotzba (Szakácsm. 83).

KAFTÁN, KAPTÁIÍY (kaptán,/ CzegI: Dág. El«b. 33.

ÍMjilányi^z MonOkui. VI.307) : foszlány, fo.szt.úny. küntíis neme

Sr.n. török köntö.': Kr. [kaftan]. Hozzi'ik a kaftánt, melly egész-

szén nnsztal bérlet volt (Czegl : Dág. Elíb. 28). Vagion 2 kaf-

taniunk, égik kek, ma.«ik zederie.« (R.idv: C.«al. 11.101). Attlacz

kamuka dolmányok, zep aranyas kaftanok. azokat is nekik

hattan chynallyanak eí nekik leány eke.s-seghre ualo eolteozeteo-

kettlibeleolle(ni.l78b). Megygy-szinü, ezasttel varrott .selyem-kaf-

t,ány volt a testén (Fal:TÉ. 653,).

Kaftányoz : kaftánnyal fölöltöztet Kr. [mit einem kaftan

bekleiden]. Koptányoz MonOkm. VL307).

fíjl-kaftányoz : ío (Csúzi: Tiomb. 650. Mik:TLev. 394.

Kr.).

meg-kaftányoz : <xi(TörtT.« 1387). Ozegl:Dág. Elöb. 26).

KAGYBLA. Kótyom, kotyma: nihil Sí. (Kótyomtitty, kótyo-

mus, kotymás : nauci, flocii, nihili Sí).

Kagymában, katymában: [obiter; oberfliichlicb. neben-

bei]. Az isten nyájja mellett el ne aludjonak, a'nak gondját

tsak kagymában ne viseljék, és azt farkas kaszjíra ne vessék

I GKat : Válts. 1.542). Az ó-testamentomi áldozatok az új-tes-

tamentomi valóságnak televe, imígy-amúgy, mintegy csak kagy-

mában kirajzoltatott homályos ábrázatja (11.612). A pictorok a

képet elsilben csak .szénvei imígy-amúgy kagymában rajzolják

(lU.155-3). Ama tsalárdkodóknak vakmerképen vagy kagymá-
'

banvaló eskiWseket tiltyameg (Ker: Préd. 762j.

KAHOQ: [latro; bélien). Kahogott mint a róka (Gvad:
'•

XótTe,st. 241). Mint a róka kezdett kahogni (Gvad : Orsz.
':

177).

jKAJÁCS : 1) incurvus, brevis MA. krumm gebogen, kurz

PPB. (GKat: Válts. n.203). 3) hacke, krummer prngel Adámi:
j

Spr.

[Kajácsul]

el-kajácsul: [deflector; siecb biegeu, sich abwenden]. Aka-
ratja az isten akaraljátol el-kajátsult, el-g6rbúlt (GKat: Válts.

n.l260).

KAJÁN, KAJON: invidus ut Cain MA. neidi.sch, mis.s-

güustig, wie Kain PPB. A kinél a pharisaeu.soknak kemény és lá-

gyulhafatlan szivek a Cainoknak gobélkodo elméjek nem találhat-

nak irgalmasságot (Nagyari: Orth. 9). De ime az kain [így?]

szerencse azomban pártiifívé lévén lest hány alattomban (Gr.

Zichy Péter 1701. üjMMuz. 11.268). Kaján irigylés (Gyöng: KJ.
16). Tsak az egy irigység kaján fejét rázza (Fal: Vers. 905).

Kaján irigy.ség (Fal: Jegyz. 934).

Eajánol, kajonol, kainol : invideo MA. neiden, mis.s-

günstig sein PPB. Jó szerencsésé valaki? horgas szemekkel
ne nézzed avagy szemléllyed, ne kajánlyad (Com:,Ian. 202).

Cainlod, ngy látom, a pataki typographiát (Czegl ; Ti-omf 81).

A szent ú-ást caiulod halgatoidtul (247). Mellyel a tisztviselk

nagyon kajonolván, bizonyos magyar katonaságot nagy számmal
rajok gyjtöttek vala (Szál : Krón. 157).

meg-kajonol
: c\j Megh-kajonolván a dolgot, szintén úgy

?se)ekedék, mint a megemlített SkSr Ábrázatú Bonasiis rPós:

Válasz. 19).

Kajánság : invidia, inviilenlia Kr Ineid, minsgunst). Emberi
t;irsa.ságunknak ti.sztiiLs el voztlyúk az nuiduélkfil való kajon-

íággal ;
azért lakoznak az emberek társjisjigba, hogy egy-

mást kere.s.sék és segítsek"(Alv: Po.st. U.3S2. Biró: Micae 32

Kr).

KAJCSOS: horgas, kajmats ; obliquus PPI.

KAJDÁSZ : kaját, kiált, lármáz, kajál-bajál SzD. [schreien,

lármenj.

Kajdászás: [clamor: geschrei, iHrni). A nép üszve tsfidült,

volt itten kajdázás, lármázás (Gvad: RP. 95).

[KAJDUIi]

meg-kajdul : [mente caplor, mente alienor ; den verstand

veriieren, ven-üekt werden] T.sac megkajdult jasuitának tarts

azt, ki mindenkor szitkozódik (Czegl: Japh. 128). Fejek ha

megkajdúl (Tbaly:Adal. 197).

KAJLA : curvus, inöexus, aduneus, obliquus, flexuosiLS,

tortuosus Kr. [krumm, gekrümmt, verbogen]. Kajla, le-hajló

fiilek : demissae aures PPBI. Kajla [vezetéknév XVI- sz]. (Nyr.

rX.365).

KAXKLEKÁM (kajviakám MonTME 1.22): [kaimakan,

stellvertrefer des grossvesins]. A kajmekám basának a fóvezér

locum tenensének adánk 500 tallért, mivel ettól féldegélünk

vala (Monlrók. Vin.349). Az kajmekám eleibe kimöntek (Mon-

TME. 119). Az harangláb végett az kajmékámnak fizettünk

14 t. (87). Az ország császárnak megígérte a negyvenezer tallért

az kajmékámnak is az tiz ezerét (RákGy: Lev. 29).

KAJMO: kajmacs Kr. [uncus; haken]. Egy ledüllött fa

kajmója (Gv.id: Idt. 26).

Kajmóes, kajmacs: 1) uncinus, uncus MA. liacke [haken?],

haft PPB. krumme hacke, prügel Adámi: Spr. Bajnokoskodván,

mellyic a 'másikat 51hetné-meg, avagy kajmocsal vehetné-le

(Com:Jan. 210). Horgas vasú kajmótsok, kámpok [így] csák-

lyák (14G). Fa labockal hágá.sokat avagy széles kzfl lépése-

ket terjeszt-ki, kajmocsi-a hány, tántorogva hány vét (209).

Kaymacs, vaskapocs (Com:Orb. 129). Kajmocs vetéssel (mit

bein imtersclilagen) földhöz vágni valakit (271). 8) Horgas, kaj-

mats, kajtsos : obhquus PPI.

Kajmacsos : uncinatus, uncus, obliquus MA. krumm, ge-

kiümnit, wie eine hacke PPB.

Kajmaesság: obliquitas MA. kriimme, schiefe PPB.

KAJSZA : obliquus ; schief, schreg, zwerch PPB. 404. Kaj-

sza [vezetéknév XVI. száz.] íNyr. IX.365).

KAJSZt. Kajszi baraczk : persicum aestivum Kr. [aprikosej.

Kajszi-bai-aczk-fa : pranus armeniaca PP.

KAJTÁE, KAJTOR (kaytér Zvon:PázmP. 206. 282):

damnificus, noxius PPB. 404. cupes, catillo Sí. schadlich

PPB. 404. [nichtsnutz] mindent felveri, felfibitó, kutató, kár-

tékony SzD. Kajtár, Kajtor [vezetéknevek XVI. százj. (Nyr

IX.365). Paykos juhazhoz illend kaytér szitkai (Zvou: PázmP.

206). A mit te ii-ásodban sok tsapodár, kajtor beszédekkel el-

sziláltál, boglyájában raká (Pós: Válasz. 28) Az asztal felett

való tréfái, bokorszök hitván kajtár cscselék szájában való

tréfák (EsztM : Lev. 30). Infestálják országit mind vizén a

mind szárazon holmi gyülevész kajtár hadak (Monlrók \'II1217).

Kajtor tréfák: sales noxii (P]ág:Serk. 967. 977. Kr.). Kajtor

beszéd (Sámb: 3Fel. 736). A respublicák nem polgári, hanem
tolvaji társaságok, és kajtor gyfllekezetek voUiának (GKat: Váhs.

1964).

Kajtárság : damnificatio, depraedatio Kr. [nichtsnutzigkeitj.

Korbácsot érdemiénél Matkó ez illyen kajtárságodért (Sámb:
3Fel. 675).
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KÁK : [LTucito ; kriiihzen ?J
Ila annac lefiitálájiáia valamely

jesuita bakulliat, bár ii« kák-jaia (ík)J, oagy Apollonai; tartatic

(CzckI : Japli. 75). [Vö. KÁKOQ|.

KAKA : stercus, merda, oletiiin MA. mist, kot, meuschen-

kot, uiiflat PPB. Gaiiéjac, szaroc és bfidJs kakác : stercora,

merdae Com:Jaii. .51.

Kakál : caco Pesti: Nom. 22. 26. MA. seine notdurft ver-

riditeii PPB. Futiion [így] ees kakálnom eczer smyiid kelletyk

(Pesti: Fab. C).

KÁKA : juiu-u.s, sfirpia, sclioeiios, cyperos C. cyperis MAI.

biasriedgras, biasen l'I'll. scirpas Pereszl : Gramm. 18:i. Ká-

kából csiailtatott : juiicinus C. Hárskíltelpk, kákáixíl font köte-

lek : *»partei fime-s ; t'flztx'l vagy kákáixíl t.siiiált kai, vagy sza-

tyor : scirpea ; kákából kötött tsomó, mellyen úszni tannlnnk

;

scirpea *r:itis; káka liegyi: puuctum junei PPBI. Gyékény,

káka : butomum PPl. A nádao és a kákák : cannae et junci

Com: Jim. 33. Káka, nád, gyekén Bod: Lex. 84. A uádac es a

kákac meg asziiac (Helt:Bibl. 1V.36). Kakából clienal kosár

(Tel: Kvaug. .525). Nem káka-.szatyorba, lianem barmok já-wo-

lába tétetek (Piizm: Préd. V)8), Kákából czinalt korona (Zvon:

PázmP. 2»j). Mint az káka, le liaytsi az fl feiét (Zvon: Post.

1.475). Hogy meghajtsa, mint a káka a fejét iGKat: Válts.

L1047). Motsolyékos helyen termet kákákat visellek kezekben

(Megy: 3Jaj. IL152i.

[Szólások]. Káka istáphoz tíimaszkodik iGKaC'l'itk. 297).

Kákán koresni csomót: noduni in scirpu cnuierero

MA. PP. De thak kákán-valo cliomókeresés ez-is (Esztii: Lev.

24i. Kákán cwimót keres (Fal: Jogyz. 925). Meg ódhatod ká-

kánn k8t5tt cziomódot (BahCsIsk. 211>.

apró-kákal

aprókáJcás. Apró kakás hely : spartariimi PPl.

gyékóny-káka : mariscum, ui.iriscus, butommn MA. groase

see- oder inecrbiase PPB. A gyékény kákából gyékényeket

tsinálnak : e.^ s<-irpo tegetes conticiunt lOmi: Jan. 28).

Kákái : s<.-irpeus, juncinus, jímceiis MA. binsem, von biasen

PPB.

KákáB : jímcosus C. MA. biiisicht PPB.

KÁKALIC : soDchns, cicerbita MA hasenkohl ITÜ.

KAKAS (íackac Helt: Mes. lü. kokasoc Com:Jan. I(i7):

1) gallas, gallinaceua C. MA. halin, liiihnerhahn, liau.shahn

PPB. Kakas : nomen viri, Gallus 1301. 1323. 1387. etc. (Cziniir).

Bizoíi mondom teneked, mert az eyel mi élt kakas zol barom-

zer tagaimeg engemet (MilnchC. 64). Ottan massoczer zola a

lyk, a vag a kakas iWeszprC 79. JordC. 440). Az fekete ka-

kasnak az zuzzaii auagy gyomrán is Ijartya vagyon i Frank:

llaszuK. 33). A kakasnak búbja, taiája vagyon (Com: Orb.

41). Mint az Aesopiis kakas.sa (Czegl:MM. 220i. 8) [mas

culas; mannehen). Kakas pujka (Misk: VKert. 315). S) [vexil-

lum ventorum index ; wetterhahn]. Szél aoyác, vitorláé, kokasoc

íCom:Jaa 107).

[Szóláaok]. Kakas k irály (Decsi: Adag. 124). HSs ka-
kas, mely hegyes: papae nixas (612). Menten fel borzad
mint egy kakas: trepidat in morém gall! cujaspiam i92i.

Az magyar liarcz után okos, addig olyan mint a kakas
('llialy: Adal. II. 3391.

I
Közmondások). Nem kaparlial annit a kakas, hogy a jértze

ki ne vakarja (KLtv: Adag 3801.

erdei-kakas: gallus silvester, am-itus MA. gallopavus Major:

Snít. A tengeri tyiikok avagy erdei kakasok (Com:JaD. 36)

nádi-kakas: !?| Vízi, nádi kakasok iIászIó: Petr 12i

pulyka-kakas. Spékeltetett ürü húsa foghagyiDávat, luda-

kat töltötték mind kormos almával. Pulyka kakasoknak lágy

kenyér begyükbe tétetett (Gvad: EP. 109).

tengeri-kakas. Tengeri-kakas avagy koboz |hal neve]

(MLsk: VKert. 544).

vizi-kakas: [?] Vizi, nádi kakasok (László: Petr. 12).

Kakasocska : gallus MA. kleiner bahn PPB.

KÁKICS [?] : kákalicz ; sonchus, cicerbita Kr. (hasenkohl).

Kakieh : sonehas asper Beythe : Nom. 8.

KÁKO:[hüniuplumbeus; tölpel,dumm?migator;8chwalzer?).

Miért akarnád e.s-<!treMgára hajtani MatkótVÜh uagy kákó! (Matkó:

líCJsák. 38). Itillyék-nieg az okosok, melyikünk kiikóbb V (227).

Ha a betn, a betkbl álló syllabákot érted, ugy-Ls ha^oki

kákó vagy (Illyef: BCVfomp. 154). Oh kákó Matkó (Si'unb: 3Fel.

183). (Vö. KÁK).

Kákós (?] : (V Az aproemiekekot ijegetic, mondiian, vi

mert ihol ifi a Cacos (Szék:Krón. 23).

Kákóskod-ik : [iasanlo ; misimiig .scliwatzen, nürrisches

zeug treibenj. Hamis a szived, mikor igy kákóskodol (Matkó:

BOsák 175).

KÁKOa, KÁKAO : 1) crocitoy comicor C cacabo MA.

silireien wie eine kriüie, oiu rabé, ein rebhuii PPB. [krücliien].

A/. Iiollo nagy k;'üíogn;i el méné (Görcs: Máty. 5i. Igen Srfliz

loix)t szalonának, a variak-Ls igen rád kakognak iFortSzer. Ib).

Hallya vala kákogui a hollót (Petlió: Króa iH). Az egész úton,

sok fekete hollók kákogva rópóstek a k<iporsó tíilit (Pázm:

Kai. 190). Kákogo, és karoonfllS tjir variu (Bal : Cslsk 126).

Sok holló kákog (Zrinyi 1.73) 1186). A vaiju kákog : comix

cornicatur (Com: Jan. 39) Az hákogó holló a ki hatvan

e.sztendeig kenyérrel táplált;!, el-tUnt (Csúzi : Síp. 43). Vaiju

módra kákogál uMatkó: BCsák. 18) 2) (coaxo; quakenj. Ha
meleg vagyon, az békái- kákognar (MA:Scult. 753). Veraent

a békákkal valamit kákogfil (Fal : Vers. 911). S) (gracilloj

schreien wie eine lienue Adámi:Spr. 4) [clamo, blatero
;

schreien, scbwatzen). Az mitt az pápa fóségérfil kákogoac (Zvon

:

Préd. 11209). Lelki Ismeret nélkül való eretnekeknek kakogja

(Czegl: Tromf 91). Az apostoli vallási lidércz igasságiiac kákogá

(Matkó: BCsák. Elób. 2) írásában azt kákogja, hogy hazudunk

(188). Torkold meg, az miket ez ellen kákogtál (Sámb: 3Fel.

54). Ekklesia fel^l liamis.ságot mondó csácsogó, kákog<' tiamis eret-

nek (SziMó gerezd. 17). Hurutnak auagy kakognak: tasaunt

ant .sireant (Salánki: Erasm. 53). (Vö. KÁKj.

ki-kákog : [crocitando uuarro : anskr.'i<-hzenl Ki-kákogják

a variok (MeI:SzJáu. 433).

meg-kákog : [crocito adversus aliquem; aiikrachzen). A
madarai- niegkakogyac rea taniadnac a bagóira (Mel : SzJán.

433).

Kákogás : [crocitatio -, ilas krüchzen). Az raadarac ripA-

lesebSI, kákogásabol es ételébl tart vala szerenczet es azirrh

nezJ varaslo SrdJngJsiket (Hel : Sám. 453).

béka-kákogás. Béka ka[ko)gás: couatio MAI.

hoUó-kákogás. Hollókákagái : crocaUo, crocitiu, crouitatio

MAI.

Kákog-bákog: (blatero; schvvatzeuj. Meg bizouitiac, hogy

illlen legyen az láthatatlan eccleaia, kiríl mo.st szollunc, es nem
olliaii az miuemúiiei- az i«ipistac kakogiac b;ikogiac lenni (E-atT:

IgAny 141.

IKÁKOIil

Kákol-bákol, kákabákol : (cxocito, cacabo ; krSclizeii). A
kakabakló fogolymadár fehM emlekeizfink iMisk: VKert. 3t>S).
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be-kákolbákol : Icoiiscribillo
; mit mmiitzen x^si^liwatx

voüsclireibon]. Valami oggjiioliauy arUus i)apUuss;it kakdlt líakolt

be (Bal: Epiii 1 1.

[KÁKOM]
Kákom-bákom : buttubatta, titivillitiuin, tatapatata MA.

ii.irrenpi>sseii PPB. Do ez, csak iseii tudatlan, és su, régi liis-

toriákbiiu j6rev-éiiy emberekhez illeudú k;Vkombákom (Pázni:

Kai. 177). A t8b kiikom-bákoma is iniiid illven, iiiellyekre a

gyermekek is megfelelnek ; azért azokban fldfit nem ve.sztek

(Pázm: LutliV. 136). Kákoni-bákum csiga-biga (Csúzi: 'IVonib.

97. Kr.i

Kákom-bák (káhim-hák Simb: oFpI. 318. Czegl; Tromf.

74t: ÍV Az k/ikonibák gyermekségli tulaidona 5 domiueságháuak

(Bal: Epin. 5). Akaruánn az te kákonibák kalwlgiádat gyámol-

gatni (BiihCíLsk. 4B6I. Kákombák fimdamentum ez-is (Czegl:

OrezRuail. 5BÖ). Nem is kellene eöéle kákoiiibákot világ elei-

ben boc.'íiitanod i Czegl : MM. 95). Kiket kakombakokuac tart

(Czegl : .lapli. 75). Kákum-bák ízetlen felelet (Czegl : Tromf 74).

Kákombák karatyolása [írásban] nem felelet (Matkó: BCJsák.

65). Kákombák irás (151). CsScselék rliapsodusokuak kákura-

bakit szfiktatok mustrálni (Sámb: 3Fel. 548 1.

KáJíombákol : [blatero ; scliwatzenj. Kérdésemre csak igy

kákumbákolsz : Kérd meg nmgadtiil (Matkó : BCsák : 166). Ká-

kombákolt könyve egyebet nem érdemlene (Czegl : Japb. 74).

A Valdenses keresztyénec ellen liami-s-síin kúkogsz és kákom-

bákoLsz (Pós: Válasz. 188).

Kákombákos : fblatero ; sciiwatzer]. Pad alá való .sScse-

lék kákomb;iko3 rbapsodnsok (Pós: GBof. 90 1.

Kákombákság : (nugae; unniitzes zeug, uusimij. Ha tfiU

mag uem volt volna agyad veleje, illyen vén korodban soha

ez kákombakságot nem követted volna (Czegl : BDoig. 83).

Kákom-pillis : [?] Hogy nem mondottad néki : Vai Kákom
pillis! (Czegl: BDorg. 112).

[KAKOTA]

szara-kakota : upupa, epops j szalakóta MA. [vviedeliopf].

Szaibabuk, dutka, büdös bábuk, szarakakota: epops MAI.

KAKUCSÁIj (kulcoczihz Kelt: Arithm. D2): aspecto, pros-

pecto per rimám MA. guckeu, dureli die ritze seben PPB.

Segichenec meg tégedet az égbe nézöc as a chillag kakucha-

lóc (Helt: Bibi. IV.79). K;ikiiczáluuc és nézdegelfinc (MA : Tan.

154). Nem kin-szeritem, hogy minden tojást a napnak vigyen s

kakutsálja, ki tenyész, ki uem i Fal: NA. 192). Figyelemmel

és szive fedve kell embernek a Lsalárd mostani világgal bánni

;

mert igen vigyáz a beszédre, és igen kakutsál szivünk titkaira

(Fal: UE. 415).

ki-kakuesál : [tbras specto ; herausgnckenj. Nintsen szivünk

rejtekiben oly lappangó indulat, se harag, s serénykedés, tunya-

ság, a mely hol mikor valamennyire ki-ne kakutsállyon bel-

lünk (Fal: NA. 185).

KAKUCSKIÁ-L : [specto ; schauen, gucken]. Az kit az pro-

phetac czac tauul kakuczkaltac (Bom : Préd. 18j.

KAKtJCSOL (be kakoczola. Helt:Mes. 176): pro.spicio
c

DöbrC. 403. Jgucken]. V mi falónk alat al, ablakon nez es ros

telokon kakvcol (DöbrC. 403. 47.5). Most az angialokis kaku-

czólliak 'Cüiristiist), de akor színrl szim'e meg lattiuk

(Mel:.SzJán. 297). Mikor egi delliest palotaiabol ala kezdet

vala kakuczolni (DecsiG : Préd. 4Ci). Oly zászló ala mentél,

holot a képeket kel kakucsolnod (Czegl : BDorg. 20).

be-kakucsol : [intro specto ; hereingiicken]. A nyúl el

menüén az vton egy kert mellé iuta, és be kakoczola a kerbe

(Helt:Mes. 176). A sírban békakntsolviin (GKat: Válts. n.l079).

M. NYELVTÖRT SZÓtAr. n.

ki-kakuc8ol : [foras specto, prospicio ; hinausguckenj. Jezabel

szépen meg ékc.síté feiét drága fedéllel, es a palota ablakin ki

kakucsol vala (Mel : Sám. 402).

Kakucsolás: (obfutus; das gucken]. Emeld fel csak teis,

mint a trumbit-i, .-izodat, s hadgy békét a kukucsolAsnak ((3zegl:

BDorg. 189 1.

KAKÜK (hikuk MÍ8k;VKert. 409. 511. ACsere: Enc
216): cuculus, coccyx C. MA. cuculus NémGl. 337. kuckuck

PPB. (MesésK. 161. Rossz szitkos könyueknek kohloinak ka-

kukki (Bal: Csisk. 56). A kukuk kiváltképpen a poszáta fész-

kébe tojik (ACísere: Enc. 216). Nem poszáta fé.szek Buda, hogy

az kakuk az benne lév monyakat megigya (TörtT. XVX 95).

íVz kakuk és réczének nem lehetnek oly operatiói, mint az

sasnak (194).

[Szólások]. Cuculus : liálaadatlan kakuk (Decsi : Adag. 299).

Kakuknálls rauazb : astutior cxiccyge (280. Kisv:Adag. 42).

Rút háládatlan mint kakuk (235). Oly ritka vaigy mint a kakuk

e meziin (80).

Kakukkol: cuculo MA. schreieii wie ein kuckuck PPB.

A kackuk kackul [így ?] (Com : Orb. 5).

Kakukolás. Kakuk kakukolása ez (Czegl: MM. 286).

KALÁCS: 1) torta, scriblita, placeuta MA torta MA:
Bibi. L76. krapfen Nom. 41. törte, kuchen PPB. Te kdnek

megszolgálom az ajándékot, kalácsot és az pereczet, kivel

kd engemet betegségemben meg látogatott (LevT. U.59). Bélé-

seknec, kalácsoknac nemei (placentarum species siint): a sein-

lyéc, pereczec, héjjas kalácsocskác ((3om: Jaa 75). A kaláts újéttya

az öreg embereket (Kis\':Adag. 152). Kalácsnak való 5 negyed

búzát vettünk 1 ft 15 d. (MonTME. L85. Bethl: Élet. 290.

Mik : TLev. 249). Ha csinos gazdasszony még idt nyerhetett,

tisztább fehii-segü kalácsot süthetett (Orczy : Nimf B6). Küldött

kalátsokba ki ki részesedett (Gvad: RP. 43). 3) meggyújtott

szurkos köszöni Tin. 440. Soc laptákat, kalaezokat hányáuac,

egy^b tüzes szrszámokat hányánac (143. 149. 150). 3) circulus

MA. PP. kreis, zirkel PPB. Kalács-viasz : cerea massa circularis

PP.

[Szólások]. Valóban katstsában adá kegyelmed kalátsát (Czegl:

Japh. 95).

bába-kalács : disznó tuis ; carduas suarias, cardopatium

;

eberwurz, miiustod Mel : Herb. 43. Bába kalátsa-f : chamae-

leou, carlina; eberwurz PPB. Bába-kalátsa gyükére (PP: PaxC

257).

fonatos-kalácB : torta panis MA. Bibi. L252. scriblita Com:

Jan. 93. [geflochtener kuchen]. (Mel: Sám. 6).

kerekes-kalács : sumanalia MA. runder melilkuchen PPB.

mézes-kalács: savillum PPBl. placenta mellita SK. [honig-

kucbenj. Küldtem Horvát Ferencz uramot kalácsokbúi álló

gazdálkodá&sal, riszt tivin abbúl Galga Sultánnak is (Monlrók.

XV.495).

morvájiy-kalács : obelias PPl. Morván-kaláts : obelias

PP. spiesskuchen dem Baccho zu ehreii PPB.

térd-kalácsa, térd-kalács : patella PPBl. Psniescheibe].

Az ev térdéének kalachy megdagattanak (MargL. 21). Lnek
három leaíii es neveze e^fiket napnak, es masikat ca.ssia, os

harmadot neveze terdkalac: cornustibii (DöbrC. 524). Az nyilal-

lás feljött vala az térdem kalácsába (Monlrók. SV.112). Meg

gyúlt ingét suiollya térde kalátsához (Szentm: TFiú 11).

Kalácska : [torta parva ; kleiner kuchen]. Csemege-kalácska

(Otr: Tökéli. 266).

Elalácsocska : c« Héjjas kalácsocskác, pankóc, túrós-béle-

.sec (C^m : Jan. 76).
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Kíll4c808 : [vezetéknév XVI az.) (TJyr. IX.365).

TTAT.A T'A : kaloda Kr. (pedica, immella, cippiis
;
gaDteu,

strafklotzj. A t5r5k5k kalalajábaii vereti meg a talpát (Matkó:

BCtók. 397. Matkó: llRoml. 123). A tSrSkJk kalafója után is

gelieniiAt érdemlSk (Sámb: 3Fel. 14;. Galló takácsnak w Szent-

király határán fogsága megesik, búsul az kalafán (KecukTítrt.

n.502).

Kalafáz : kalodába zár, büntet Kr. fin den ntock legén]

(Csúzi : Tromb. 678. Kr>.

KAT.A B-i imtA : üsias, dolns, fictio, glaucoma ; gauklertiute

Sí.

[Szólások]. Jól tudja hányni a kalafintát: igen tud a

kifogáshoz, útvesztéshez, jól ért a cselvetéshez, ravaszsághoz

SzD. Balduiniis, csuda mint liánnya it a kalafintát (Pázin: LuthV.

112). Soha bizony vgy nem hányhattia Pázmán vrani az kala-

fintát, hogy . . . (ZvonrPázmP. 125). Elég nagy kalafintát
tfinek az orrodra (Cíegl : IVomf. 16). Talas, laUis, vess

kalafintot (igj-?) az orrára edgy kevéssé (Ker: FelsK. l).

KATiAK, Kalák-péuz : taxa indicü ; der lohn des augezeig-

ten diebstahls PPB. 404.

Kalákoa : furti index ; des diebstalils angeber, verrater

PPB. 404.

y A Ti A Tf A : [zusanimenkunft zur gemeinsamen verrichtung

eiuer arbeitj. Nem hiszem, hogy egy nemzetben Is volna annyi

mese és szófia-beszéd a tündér oi-szagról, mint a magyarok
között. Errfll beszéllenek a leányuk a fonóban és a kalákában

(Holtakkal való barátság 1.1733? 1783? Hunfelvy : MEthnogr.
252).

KAIiAKÓCS [KATiAKÓC P] : (?] Kalakocz fábul vagy
halyag fábul puska veszöt tarcz, es annak gyöngyétis puska
fiában (OrvK. 90).

KAIiAJlÁKIS {kolvmurit C. kalmarh Pesti: Nom. 88.

clamuri/í
: en atranientum Heyd: PCF. 30. klomáriü TörtT. XHI.

156) : atrameutarium, vei potius pennarium MA. calamarium

;

schreibzeug, federbUch.se PPB. Kalamáris, tént;i edény: atra-

mentarium C'om: Vest liO. A kalamárisUin vagyon az ténta,

irópeniiiik az peimáválisbau (72). A dwíkuac kalamárissá (Com:
Jaa 157). Pennavállst hordoz és kalamárist (Felv:Dics. 29).

Neaiis csudálom inmiár mázolásodat ; mert mégh bik £i bóy-

csódbeu ((gyj meg tanultad volt otíomba kezed tejét a kalamá-
risba mártani (lllyef: Tomp. 56).

KAIjAMUS: 1) (calamus; rohr). Jó illatú calamus(MA;
Bibi. 1.77 1. ií) (cjdanuis, pemia; schreibfeder]. A ti kezeitek
kardal és calamu'isal jussát és .szabadságát oltalmazzák nem-
zetünknek (Biró: Préd. 18).

KALAND I?]: mitgiied, compagnou Adámi:Spr.

KALANDOS: I) Kalandos tiirsok : consortee, collegae,

Lontutores MA. mitgen.Msen, initgesollen Pl'B. Soc kalando-sokat

tartok, euel enmagamat nem terliílhetem (TelC. 192X Az eu
kalandosim, atamtyai, tlstelic, diceric a dicísegSs scenth három-
ságot (196). Régi mastersége az JrdJgnec, a mi iiemil dalt

futtat mostan is a papa kalandos mesterivel (Dáv : Vall. a4.

Nyr. V1.358). A Kalauz az 8 kalandosi által szórja . . (MNyiI

:

Irt. Elflb. 18). a) (geno8.seiiscliaft. Kalendae, id est: confrater-
nitat&s Paruchorum 1348. Kaloudas vulgo dictam confratemi-
latoui Palisna episcopus Zagrabieasis erigit 1370. Czinár]. R.iez

kalnud.j-ba állottál be (mondja a szjunjir a lóiuk] (Helt:Me«.
121). Latodé Caroli, miczixla kaliuidosba Iwktál be (Pós: Vá-
lasz. Eeel). Kötokviség alatt való gyillokUzutflt szerzének, kiben,
a kik benne akaniáiuik lenni, hit alatt egymásnak kötelesíik
leuuének, hogy lm valamelynek közzólök valakit.V hántása
esnék, hogy fejük fottjiig rajta lennének és rajta haluáimk

meg, mindaddig még nem az 6 attyokliáuak igazat vennének

:

mely kfltele.sségöt kalandosnak neveztek (Monlrók. III. 150).

Kalandosság : [confraternitas
;

genossenschaftj. Enueuel

mulla felfl az egeb scent5cnec atafiusagat auag kalaudoasagat

(ez a dics&iég), menueuel az en dic<>.segfim nagob menden

sceutSknec dicSsegenel (TelC. 196).

KAIiANDOZ : szédeleg, ldörög, bolyog, fel-, alá-jár, -kel

SzD. [vagor ; unilierirrenj. Kalandozva csak csavarga (Matkó

:

BCsák. 37). Ne kalandozz az idókJn s-a régi attyákon, lia val-

lást akarsz meg-probalni (üö). Mit kalandosz széllel (CzegI

:

Dág. 11.119). Ide s tova kalandoz a szemek (Tof : Zsolt. 819.

, Megy : SzAÖröme 366).

KALANGYA, KALONQYA {kalenfyáaak ? MonTME.
II1277) : gelima, cumulus toeni, acerviis MA. cumulus MAI.

eapetia PPBI. méta ; heuhaufe PPB. Kalaiidgya : gelima, ein

niandel Nom. 76. [Méta vádit ad quandam arborem que Ka-

landafyze nuncupatur? CodPatr. 113. 1228] Terra Kalundafew

[így?] 1345 (ZicliyC. 11.174). Particula terrae Galangafeu 1351

(467). Lacus Kalangafeu 1355 Í598). (Jumque argenas foeni,

quod dicitur Kalangia 1370 (OrszLevéltár, Szabolcs vm.) Ha A

íenat ki ma a mezn va^on es holnap a kalongaba ereztetic

lin clibanumlj, isten ig ruhazia, ment inkab tfitJket keues hS-

tóuee (MünchC. 140a Meg égetendi a kalandgyakat : compre-

henderit accrvos frugum (Helt: Bibi. LMm4) A huzat keuekbe

kStueii, kalaiiilgyaba rakak ászt a szauto földen (Helt: Mes. 483).

Egy egy kalandiától ki hánya kft k§t kéuét (Helt: Krón. 84).

Athene: nyalábtalan, kalang},'a nélkfil való (MA: Bibi. Magy.

j

l). A pusztákon, kazalokban, kalondgyákban sok széna talál-

tathatnék (Szál : Krón. 486). Ha a sár csomók mint jok volná-

nak-is a miket kalongyádban rakogatál (Matkó: BC^ák. 35).

El lopték az földet ezek mint a hangyák, avagy szélös mezó-

ben HZ sok kalangyák (Zrínyi L24) Meg raktad szántott hóldainkat

sSrfl kalougyákval (GKat: Válts. L834). A széna kalongyákban,

kazalokban hordattatic (Com : Jan. 79). Immár a búza kalon-

gyában vala (ErdTörtAd. LlOö). Hz kalongya gabonából egy

kalongyát adjanak (11.371). Sok esflk voltalí, melyek miá az

kalangyákban sok kár is volt (IV.65). Két asztag volt, kikben

volt kalangya búza hatszáz (Gér: KárC^. II1367X Adgyanak

egy aztagt js neky, kiben minth egy nyolcz azaz kalongya

búza legyen (Radv:Csal. IILlSOb). Egyuihány boglya s kaUu-

gya szénát gyújtottak uieg (Monlrók. XV.697I. Keet kalongia

bwza ^SzékOkl. 11.302).

[Szólások]. Miképpen akar minden igasságunkbol ki-forgatui,

és az 5rd6g5kkel egy kalongyában rakni (Pós: Válasz. 126).

búza-kalangya : [acervus trítici ; mandel von weizengar-

benj. Aldassék istennek szent neve, ma aratott búza kalangyát

is láttam (Monlrók. X\'TII.46). A harcs helyen luvó búza

kalangyában meglratolváu, lee.sék lovastól (Cserei : HLst. 203).

gabona-kalangya: stipula MA: Bibi. 1231. [getreidehau-

fen, mandelj.

Bzéna-kalangya : (acervus íjeni ; heuhanfenj. Ell-égett

templom, pap li;iz.i, oskola, a melly í'eazedelembeu nsztagja.

széuakalangyái, búzája mind el-vesztenek (Bod : Pol. 196).

KALAP : petasus, galerus, pileus ; hut, breithut, schalthut

PPB. Kalapodhoz illend bokréta (Bal : CsIsk. 34). Bizony meg
emeISdnék a tcteiekonu a kalap (319). Egy palotábim a király

a tüz eltt tenn állvál^ kalap a fejében, egyet kettót elélépek

a tUztól a palota közepe felé (Befhl : Élet 302). Ne roeiyeu

lelkem, sUvegl>en, mert igen meleg vaiivon, hanem kalapban

(US). Nyakra-valotl. kalai>od németektl vagyon (Misk : VKert
230). Értheted feljöttét elébb az várt napnak : az melyen kal-

pag szab rendet íiz kalapnak [a magyar a németnek] (Tlialy

:

.\dal. lUSi. I'tazi'' terepes kalap fején. szai-iVndok páltza kézé-
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1)011 (Fal : N'U. 332) Fekete tábattal barított tsapka forma kalap

volt fején (Fal : TÉ. 636). [Vö. kalapos-süveg]

[Szólások]. P o t i ü r b 16n itt a konty a kalapnál (Moii-

Irók. VIII.173). Pap vagy kalap (Kisv: Adag. 325).

pásztor-kalap : pilens pastoralis Kr. [schaferhut]. Iréné és

Syh-ia uem érkeztek többre, csak pásztorkalapot nyomtak fe-

jekre (Fal : TÉ. 717).

szalma-kalap : galerium ; strohhut PPB.

Kalapos: 1) Kalapos papsíiveg: galerus, galeruni; breiter

hut, barret Noin. 19. Nehezeim esmér meg ember benneteket

;iz vargáktol, mert hiszem tudod, hogy néha azokis fel teszik

a kalaiwst (Bal : Olsk. 32). 2) [pileatus; einen hut tnigend].

Nincsen bi'iza benne : amaz tokos sok kalap<js [német] mert

azt mind megette (Thaly: Adal. 11.102). A kalapos gomba vezet

sok pórsereget, forgolódik virgonc talpán, hippet hoppot emle-

get (Fal: Vers. 871V

KALAPÁCS : malleus, maiculus C. MA. hammer PPB.

mailen.'', der hammer, p5r61y, Com: Vest. 135. Egy kasza kala-

líácsostól (Radv: Csal. n.333). Kalapács vagy p5r5ly (Land: Új-

Segíts. 1.336). Imit amot az mi^hellyekben a kalapácsokat pengetni

tbgyák (KCsepr. 1635. D8). Az Salamon templomiknak épfiléíe-

ben sem feyszének, sem kalapáeznak szaua nem hallattatott

(Zóly: Elni. 212). Az ácsoc a fejszével és csákánnyal avagy

kalap.átsal (marculo seu malleo) az 8 munkájokat végben rázic

(Com: Jan. 102. Upp:PKert. m.26).

fa-kalapács: maicnlus PP. hölzemer banuner PPB.

kádár-kalapács : tiides ; biittnerschlagel PPB.

Kalapácsocska : malleolus MA. hammerlein PPB

Kalapácsol : malleo Kr. [bammem]. Kalapaczolo, kalapáló:

malleator MAI.

Kalapácsolás : malleatio Vajda: Kriszt. 11390 Kr. [das

hümmem].

KAIiAPAIi : cudo, tundo, quatio iíÁ. schmieden, schlagen

PPB. Kalapáló : malleator C. Le fogaak es yghen kalaparlaak

[fgy ; verek szent Jeromost] (ÉrdyC. 561). Az romai ecclesianak

régi definifioiat helyén nem hadgya, hanem magátni niá-st ka-

lapál ez ellen (Zvon: PázmP. 269). Ki-ki magán hitet kalapál

elméjében (Sall : Vár. 68).

(Szólások]. Sziuetlen kalapál vala az wrakou, hogy véget

t^nnénec az 6 dolgában (Helt:Krón. 188).

[Közmondások]. A vasat is addig kell kalapálni, a még tüzes

(Kisv: Adag. 172).

ki-kalapál : [expedio, mfero ; herausbringen]. Miképpen

kalapálod ki innét, hogy az els5 bfine az embernec kevélység

volna, nem látom (Ker: FelsK. 36).

KALÁRIS, KTiÁRIS (üMris Kár: Bibi 11.133. korálkö

MA.): torallium Com: Orb. 25. [korall]. Bokrétáé éskalárisoc:

serta et corallia ((Jom: Jan. lOli. Bársony, bibor, koláris(Kár:

Bibi. n.133). Kormos klárist veresét [találtak) (Radv: Csal.

IL131). Öreg kláris, apró kláris (278). Egy lianiU kláris olvasii

(363). A búárok annál mélyebben bocsátkoznak W a tenger

írvényi k5zit)en, mennél titkosabb rejtekben találtatik a piras

kláris (Laixd: ÚjSegits. 11.241). Fejér kláris (KecskÖt\-. 268).

Kaláiis por (PP: PaxC. 261).

Kalárisos : [corallis omatus ; mit koralieu verziert]. Egy ó

apró kalárisos nyakbavetó (Radv: (ial. n.332).

KALÁSZ: 1) [festiica, spiua piscis; splitter, gratej. Mit

latod a kalazt té a(ad6a iémében? quid rides festucam in

oculo fratris tui ? (MünchC. 25j. Halaknak kalászsza (Ilosv

:

Toldi 9). A halnak kicsin kalászától elrontatott (Illy : Préd.
n.330). 2) arista C. Com. Vast 120. .spitze an der kornahre
PPB. [granne]. Az buzafíikriil az kalaszokot kezdek leszedni:

coeperunt vellere spicas (Sylv: UT. I.I81. Polyvának kalá.szsza

(Hall
:
Paizs. 21 1. Kalász módra meghegye-síttetett fiatal vesz-

szóc (Com
:
Jan. 71). A kalásznak hegyei vannak, mellyek

kemények, hegyesek, gyakosok (Illy: Préd. I54I). 8) spica

MA. komahi-e PPB. Kalász, kalászos búza-f(5: spica MA
PP.

árpa-kalász: 1) ather, spica hordei MA. die oberste

spitze an der gerstenjihre PPB. Árjia kalász hegyi: ather C.

2) die gersteníihre PPB.

biíza-kalász. Az búza kalásznak szálkáy pedig, mind egy
rendben állanak, es a ki hozzáiok nj-ul, megy gyúkiak he-

gyekkel ázt (Lép:PTük. 1.309).

tar-kalász : mutica [ahre olme spitzen). A veteményes

magok szálkás kalászokat avagy feleket avagy tarkalászokat

hoznak: frnges spicas, sive aristas, sive muticas ferunt (Om:
Jan. 26).

[Kalászod-ik]

még-kalászodik : spico MA. [Sbren tragen].

Kalászos: I) [grannig]. Kalászos búzafó: spica MA. E18-

szer az f51d hozza az fSvet, osztán az kalászos fejet, annak-

utánna végre az magvai tellyes búza fejet (MA : Scult. 688).

2) biízafejes; spicatus C. MA. das ahren hat PPB. Kalászos

mezóbenn zászlóm ki ütöttem (Orczy: KöltSz. 150).

Kalászosod-ik: fejet vet; spico MA. spitzen PPB. [áhren

tragen].

meg-kalászosodik : spico C.

KALAUZ (kalahia MHeg: TOszl." 1172. Nán: SzfiT. 473

ialahúz RákF : Lev. 11.123. kalahuzsAg Gyöngy: KJ. 111.

kalavúz Pázm: Kai. 1637.-1 és 1766.-Í kiad. MNyelvészet V.133.

kalávúzi Pázm: Kai. 15. kalavÚ2zoc Balassa : Ének. 16. hJ6z

Helt : Krón. 53. MNyelvészet V.33) : praevins C. praevius, dux

viae MA. vorreiter, wegweiser PPB. Nappal mindenkoron egy

oszlop fényes köd mént egy vezér elóttök mégyen vala, azon-

képen éjjel egy oszlop fényes tz mént egy hiv kalauz ket
vezérli vala (RMK ILlö). Szerezzetek embert, ki kalanzja

legyen (Monlrók. IIL56). A mellyeket neme-szerént, nevezetben

el8 nem hozis, azoknak esméretiben utat és kalaiizt mutat

(Pázm: Kai. 496. Matkó: BCsák. 33). A darvak a repfilés kíz-

hen bizonyos kalauzt szoktak magok eleibe rendelni (Misk

:

VKert 319). A portára ö nagysága kalauzt adjon (MonTME.

111.131). Lenr.e 6 nekiek kalauzzok és segit5j6k (Liszny

:

Krón. 298). Elhiszed-é, hogy (az új király) az pogánynak

kalauzzá (Thaly: Adal. 1.173). Országnak fényes angyala,

légy én fejem kalahuzza (261). Te légy úti kalauzom (267).

Még neve .szerént is Dus exercitus Dei, az isten serege f5

kalauzának neveztetik (Biró: Préd. 124). Ö neki vezet példás

kalahuza (Gvad: Idt. 225).

Kalaúzi : [ad hodoegum pertinens ; ziun wegweiser gehö-

rend, nach art des wegweisers]. Azokat a fíráskás kalauzi

exceptiokat le tapodám (Pós: Vetélk. 63).

Kalaúzkod-ik : praeeo, ducem ago SL [als wegweiser die-

nen]. Osavaigó latroknak, martalékoknak senki kalauzkodui

ne merészeljen (Monlrók. MII.119. Alv:Post. 11158).

Kalaúzkodás: [ductio, comitatus; das wegweisen, geleit]

(Megy: 3Jaj 7|.

Kalauzol : praeeo, ducem ago Sí. [als wegweiser dieneii,

fiihren]. (Matkó: BCsák. 342).

6*
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Kalaúzság : [munus diicLs duetio, wmitatus ;
fiihreramt,

geleit). Me){\ála8ztottak egy személyt kalauzságra (Muiilrók.

in.56. Ozegl;8iou. Elfib. 27. Alv:Post. n.l59>. Mindenüt jól

tudom a kalauaságut (Ziiiiyi. 1.156). Kalau/.xág, ve/.érléji íAjiati

;

Vend. El«l). 11). Nagyságodnak szerencsés kalauzságát kíván-

juk (ModTME. IV.449). Az gzerdár a fSfö urakkal s BetUleu

Istvánnal valami paraszt emberek kalauzságokkal élvén, sok

gázlással verekedtek vala Gyulára iSzal: Krón. 117). Imé,

a mái dicBÍaéges látronúsi'inknak vezérl kalauzsága (Csúzi:

Sip. 4H4)

KAIjENDÁHIOM (kalandarium LányiC. 182. kalandariom

ACsere: Euc. IKij: lalendarla MAI. calendarium PPl. [kalender].

Zent Hieronymus mongya némely epishilayabau, ky az ev

kalendaryomabau felyevl vettetyk (CornC. 19.5). Menye halót

vagyon be yrwa az kalamlariumba (LányiC. 182). Az új kalen-

dariom szerént íGér; KárCs. IV. 21).

KAUBA (saltka mapalia C. kaliba: casa C. gidyiba

SzahKrón. 128. g\dyiba Orczy: KöltH. 89. 144. kMlyiba Mon-

Irók. XV.70I : casa, magár, mapalia C. tugurium, casa, attegiae

MA. casa, hütte Com: Vest 6. xaXú^vi, tugurium Otr: OrigHung.

I. XXII. domímcula U.173. hirtenhaus, bauershütte PP. Kunnyó,

kalyiba : casa, tugiuium PPl. Szalmás kalyibák : stramineae

casao PPBI. Egy pásztorra talála, es annál a kalibába marada

aíon éyel (Helt: Krón. 159). SzJlyÓbelj kaliba (Helt : Bibi. IV.12).

Magát egi szolgáló aszszoni kalylxiiaban el akaruaii reiteui

(Dec8Í:SalU. 9). Az fel forditjittut gallyakcal kalyba ganaut

eltenec ; alveo« iiaviim] invorsos pro tugiurüs babuere (16). A
pásztorokuak kalibájálioz jutott (Káldi: Bibi. 11.334). A pászto-

roc az A kalibájokat avagy kunnyojokat (mapalia sive nuigalia

Rua) taligán hordozzác ide s-tova (Coni ; Jan. 77). A madarász

megveti az 5 bálóját, maga podig valami kolyibába vonszii ma-

gát (Misk: VKert 372. 24). Ult edgy pásztori kalyitxit (Toleki:

FXiél. 87). Széllel való kalibakban laknak : dispersis tuguriLs

liabitant (Forrö: CXirt. 146) A paraszt kalibálxSl nagy ember

mehet-ki (Kéri : Sen. 156) Szénából csinált kaliba is annyi

vagyon (MonTME IV.212). Kalyibacsináló mester (BethI: Élet.

L269). Szalma-kalyiba (11.41). Az hadak erdkön, mezflkOn,

kalyibákban nyomorgíuiak (Moulrók. XXH1.48). De ezeken

kivfil ba valami kaliba, pajta maradliatott a pogányság miatt

(Szál: Krón. 405). így gyönyörii.ségek édesebb olyaknál, kik

meg fordultak már csendes gulyibáknál (Orczy: KöltH. 89).

(SzólásokJ. Megláasuc jégen építtetett katyibádat (gyönge argu-

mentumodat] (Ker: FelsK. 19)

juhász-káliba: attegiae; hirtenhaus PPB.

Kalibácaka: casula C. [hlltte). Kalibácskákban (in giu--

gustiulLs) biknac vala (Com: Jan. 102).

KAJjINCA (kalincia, kalmtiu : cLiUnaepitys MAl.i: Kaliutíia

lígyj: chaiiiaepitys Nom. 86. Kaliulza Com: Jan. 30. Kalinoza-
(fí

:
ajiigíi, cbamaepitys MA. K:dintza-ffi : ajuga, eliamaepifys

PP. feldcypross, jeliinger-jelicber PPB. Cyuozolon: kaliucza

szabású fü MAI.

KAUNKOS: |tlexuosu», tortuosas; gewunden]. Elbfil ily

kalinkús ((.iiseiiucntiát satúl ki a Matkó (Illvef: BCsTomp
87). 1V». KARINaÓS).

KALITKA tt.'yiíiu Náu: SzftT. 107. Monlrók. XV.9. fei-

lyclcit ACsere: Enc. 482. kalitzla Mik:TLev. 351): 1) cavea
MA. transenim PPBI. cavea; daf vogelgeltauer Com: \'ost.

122. Meg fogiak bólíesegSkel mint azok, kik tSSrben tbgiak meg
(•iket imgi kalitkában (ÜebrC. lói). Ollan I5k miként bogof
kalitkabfui

:
in domicilio (üobrC. 179. KulcsC. 244). Kalátkába

vetek (az oroszlánt, Helt: Bibi. rV.2ö7) A madarakat kalitká-

Uui rekessti (Com: Jan. 81). A kalitkában való madarak (irti-

mest klmennénok Kiiv: Adag. 411. 228). A madár meg .szokja

a kalitka rekesüt, nem töri meg testét, békévL-l '.iseli f.,gvágát

(Fal : BE. 576). 2) Fog bázac, kalitk;ic, szolgálalnac házai,

tSmlca'c (Com: Jan. 136). Az liagymáz Ijetegsígben esvén

kalitkában, bolondoc házában rekesztetnec : vacerrae iiicluduit-

tur (53). Felemelt .szemeinek meghunyasztására a kalitkába

záratik (Nyr. Xn.363i.

KALL {knrotna TörtT. XXII. 252. meg-karoltatoH Megy:

6jaj. 11.182. tóríani Gér:Káras. IV.296) : ványolja, sríti a

gyapjupoistót SzD. pannum laneum calco, dmiso, contundo,

emoUio, levjgo Sí. (walkeu|. Az mely mester az ház kallóban

karolna és nem vigyázna, büntetése egy forint (Torfl'. XXI1252)v

meg-kall: cv KSny bullatásoknak ár;iszto kút-feje volt, s

igen megkaroltattiitott darocz (Megy: 6Jaj. 11.182).

[Kallós]

szür-kallás: [lovigatinpanni: daswalken des tucbesj Egy

vég fzúr-kallástúl adjanak íit i>éuzt, az .szíivéstlil Ls adjanak öt

pénzt (TörtT. XXn.351).

Kalló : hillo, lanei pamii politor Sí. [walkerj. Pcjsztó, mellyet

a csajio, kalló -szve vér (Com; Jan. 97).

KALLANQOS : jlineis tortnosis incisus ; spiralibnnig

gekerbt]. Nyakába veté a pásztori táskát, megpántlikázta kahip-

ját, kezébe adá szép szál kallangos botjai (Fal:TÉ. 709).

KALMATC (kalamar NémGl. 354. LevT. 1.317. RMNy, IIL40.

Beytlie: EpLst. 211. Hall; Paizs. 205. i<ii<im(irkod6k Toln: Vig.

233. kalomarok ÉrdyC. 562. kalMtaar 605. JordC. 919. Wmiirok

Fr: SzJán. 140): institor NémGl. 354. mercator Sylv: UT.

n.l51. fovnicarius C. mercator, institor MA. tabernarius PPBI.

kaufmann, kriimer, liündlev PPR Kalmár (vezetéknév XV.
száz. Nyr. V.510). Vevt vala egy kaapat no mely vsuras keres-

kevdev kalmártól (PéldK. 30). () luda, te gonoz kalmár, mit

teth vala ellened ah te édes mestred, bogi elarulad i (WeszprC.

28). Ez feldy kalomarok tawi álnak az ew gyettrelmeeuek

feelelmeertb (JordC. 919). Kyt ;u! ew attyaflyay elarwlanak

ogypt""'bely k:dmaroknak (ÉvdyC. 388). Kalmárok i;« áros

emberek (Bat: KTml. 30). Ez estve egy kalam.ir jött ide (Mon-

lrók. ni.297) Keresked kalmárok (Mel:SzJán. 139). Eíz (Síd-

nek kalmari az fl ginirkSdesenek ereiébl meg kazdagultanak

;

mercatores terrae de virtute deliciarum ejus diviles facti suut

(Fél: Bibi. II.ISO). Fú szerwámnial keresked kaluiároc (MA:
Bibi. 1.316). Keresked, tz.sér, kalmár (Zrinyi 11.177). .írulö

kalmár (Com:Orb. 259 1. A Mercurius, kalmárok tolmátsoló

tsillaga (Com: Jan. 7). Mint a kalmár hiv ebének, az legyen

bérem? (Amadé: Vers. 165).

[Szólások]. Azzal Ls mocskolt.ik, liogy kiforr a kahnárvér

[a keresked szellem] bellem (BethI: ÉleL 173).

[Közmondások]. Örömest hazúd a kalmár (KLs-v:Adag. 75).

Nem szokott a kalnKír otthon gazdagodni (225. Sri): MVir.

180).

félkéz-kalmár: |imi»stor; InnriigerJ. Az ember azuk kózni

vala, kik francia kolmi'iroknak , vagy ember caUáara tanult

félkéz kalmároknak-ls neveztetnek (Fr: SzJán. 14Ú).

Kabnári: (institor(uuJ emporeticiui C. fkriimer-, liaudeki-].

Hogy a kahnári rend mitso<la betsúbea áll (Szenlm: Kaim. U
Melly |)énzt kezéhez vévén A|)ollóniu.<, miudgyiirt ismét azon

városnak szükségére ajándékozta, azzal-is meg-mútaKán, hogy

nem kalniári, hauem fejedelmi vér vagyon beime (Hall: HHist

U.2i!8i.

Kalmárka: [foruicarius; kleinkriimer). ApiV. kalmárkák
(Tel: Evang. 11.1012).

Kalmái'kod-ik : uegutior, morcnturam exerceo MA. hand-

limg íréiben, bantireu PPB. Isten igéivel hahiiarko<lok : adnlt<
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rantos verbiun (lei (Fél : BiW. 11.54). Kalmárkodó aszszony, vagy

leány : institrix PPBl. Ha -Síorgalmata'.'ság^al kalmárkodnál,

gazdagsáslwz iutiiál (KortSzer: M4b). Vásjirriil vásárra ne taü-

eázzon kalmárkodni (Fal: NR 24i.

Kalmárkodás : qnae.'itns Helt: UT. KkS. merwitus, qiiaes-

tus. negotiatio MA. Fof;lala ntnagat kalniarkodasba es keres-

kedésbe (VhtjC 100). Az zeut kalinarkudasban seiiiikei>eD az

e«Td\vg valaaiytli ue lelyeii, hogy az honiiau hazualat, onniui

ne esmerte-ssekh vezedelm (134). lob volna néked egy nagy

ebszart rágnod. Iiogy sem czalái-d kalmárkodással bi'uinod, mert

az te feied felítte nagy bolond, menni rágszart egy i)éuzen

adnak sem tudod (FortSzer L4). Ne tegye kalmárkodássá az

irgalmasságot (Pázni: Préd. 445).

Kalmái'ocska : niercatorculus ; kleiuer haudelsmaun PP15

Kalmárság: mercatura C. MA. kanftnannschaft, gewerbe

PPB. [liandel], Kalmarsagiiak haza : domus negotiatiouis (Fél

;

Bibi. 14H. Köriilettek a szabóreud, a kalmárság, szakálverí.

hajfodorító inasok (Fal: NE. 34). Azért adtam, imé, magam
kalmárságra, mivel hogyha jutok egyszer árvaságra, kahiiár

lévén atyám, boltja enjim lészen (Gvad:RP. 91).

KAIiNA : amper Adámi : Spr.

KAIjODA (és kadola MA. PP. calada GuaryC. 9. kaladu

Illosv: SzPál. 41: pedica C. numella, vincnlum, cippus MA.
dppus, ergastulum Com:Jaii. 136. infaniis cippus; schlinge,

fes.oel, hals- oder fiisseisen PPB. Abbinnec caladaiabol ki nem
me^, mig . . . (Guai-yC. 9). Az kalodaban zoroytak hw labokat

:

pedes eorum adstriiKit numella (JordC 764). Josef el arolta-

tatek fasegebe. í lábait kalodába alazak, f lelke vas által

mene íDöbrC 186). V kezekben éles trök nemzetek kSzót dia-

dalmat tenuiek, f khatokot kalodába togdosniok i229). Mykoroii

ygy syrankoznek fráter yeronymos az kalodaban ezen k8zbo

liokolbely 6rdegh neky yel5nek (Ei-sC. 524,'. Meg kStSzzec az

íi kiralokot kalodakkal (Szék : Zsolt. 155). Az lábokat kaloda-

ban bészegezé iRMK. IV.181). Kalodakban riztetik vala

:

compedibvis castoditiis (Fél: Bibi. 102). A kemény fájdalmak

oUyanok, mint a kalodák, és belint.«eb, mellyek kötve tartyák

a testet (Pázm: Préd. 903). Épfllt egy sidó vár, kalodáuak hiják.

abba rekesztettek a Keményt-is immár (Gyöngy : KJ. 54). Nem
íirfimest vesztem szabadságomat, a kalodához nem szokott tes-

tem (Fal: NE. 74).

(Szólások j. T6ml5cz fenekére bocsássatok s ott es kalodába
s s e t k (DebrC. 168). Egy teml6czbeu el be wetlieek, labayth

kalodaban werek (ÉrsC. 524. 525). Kalodába veryied fiket

íHelt: Bibi. IV.163). Az lábokat kalodába véré: pedes eonun

striujdt ui ligno (MA: Bibi. IV.123i. A lelki vakságnak kalo-

dájában veti (DKaI:Ker. 291).

fa-kaloda : slela, robiu- PPBl. Rabok fa kalodájok : *arca

robustea uo.

kózi-kaloda: cippus, catasta MA. Nom'. 337. ein holz, \vo

man die iil>eltater mit den hiindeu einschliesst PPB. Méltó

mentsége nem lévén az ollyan jobbágynak, verette.sse kézi

kalodaban iCompConst. 1^.

nyak-kaloda. Nyak vas, nyak kaloda, nyakra való lántz:

Ijojae : nyak-vas, nyak-kaloda : columbar PPl.

Kalodás. Kalodás, t5ml6cz6ss hely Mel ; Jób. 89.

Kalodáz : kalodába zár, .sanyargat Ki-, (stringo in ligno

:

I den stock legén]. Emel fel el esteket, oldozi meg kalodaz-

takot, mettesseuek le te raiad binSknek gvsi (DöbrC. 423).

Fogva, kalodázva tartotta volua (MA : Scult. 980. Csúzi : 649.

Kr.).

KAXiÓZ : latrn, praedo. carda.\, aggressor MA. mörder,

strasseiu-auljer PPB. Praedaval el6 kalóz : aggre.s.sor C. MAI.

Kálózol : grassor ; wüten, tben (?], schwármen PPB.

Kalózlás : (grassatio, vagatio ; das schwármen, umherirren).

Ex igen meszszire-való kalózlás.sal a feltett dilemmának f.so-

moja el nem kerfiltetik (Xzeutiv : Verseng. 347).

KALPAG (kaltopngns Liszti : Máre. 99) : jiileus pellihis .Sí.

[pelzmiitzel Kalp:igra is adtimk 4 t[allértl {M.>iiTME. 1.347.

373). Az lovas palotásoknak periig csizmát, kalpagot és nfme-

lyiknek dolmánt is eslnáltatlnm íMonlrók. XV.3Ö8). Xeitük

kézhez a kalpagokat és puskákat (XXIII.624). Hátam lapocz-

káját veri az kalpagom iThaly : VÉ. 1218). Kalpag szab rendet

az kalapnak (a magyar fog parancsolni a németnek] (Thaly;

Adal. 1118). Száját kalpagjával fedte, ha liühentett (Gvad:

Ürsz. 58).

Kalpagos : habens pileum pellitum Kr. fmit eiiier pelz-

mütze bekleidet]. Parducz kallapagos [így], fene és haragos

(Liszti : Mars. 99). A legények kalpagosok, forgó.sok (Hazánk

1884. 301).

KALUQYER : lgriechi.sch orieutalLscher mönch]. Ir.i (.szent

Vazul) nSms regulates a zerzet5soknek, kit kSuetnek a kalu-

gierbaratok íDebrC. 105). A pilis a pap baratoc, deruisec,

kalugerfik formaia, biliege (Mel : SzJán. 489). A kalugemek az

ágypénztül flzettüuk 27 ft. (MonTME. I.25V Egy oláh pap is

Erdélybe ne jfljjBn Oláhországból, a kalugyorek pedig egy

!Ítaljába az országból el-tiltassanak (Bod : Pol. 46). Egy kalu-

gyer, vagyis a m'mt ók mondják basdita, nem akarván azimio

némely pímctumit amplectálni, elszökött a muszkához (Haz. I.

3701.

KÁLVINISTA : sectator Calvini, református Kr. [refor-

mirter, calvinist] calvinischer KirBesz. 121. Calvinista tanitó

(Matkó : BCsák. 38).

Kálvinistás. Kálvinistás sereg: túrba Calvinistanun (Zvon

:

Po.st. LlStí. Kr.V

KálvinistaBág : reformati Kr. [die anhiiuger der refor-

niirten kirche, der calvinismus]. (MA : Scult. 1078).

KÁLYHA : testa fornacea MA. testa PPBl. fideUa ; hafeu,

ofenziegel PPB. kacliel Com : Vest. 129. Kályli.át vOttera nagy

.szobára (MonTME. I.279i. Az kálhákért lúildgjenek szekere-

ket, mert félek azon, hogy vétket keztiiiik .íz kálhák miatt

vallani (Thiu-zó : Lev. 1L202). A fazekas az agyagból kály-

hákat ifidelias: kaehelu), fSldedényeket formál (Com: Ve.st. 55).

Kályhás : [fideliis instructus ; kachel-J. Egy mázos kájhás

kemencze (Gér : KárCs. IV.444. 445 >. Eey mázos kájhás kiil-

fi'^ltó kemencze (446).

KÁM : (princeps Tatarormu ; chanj. 1 atár k:ini vagy szultán

táborozásáról (Orczy : KöItSz. 202). [Vö. 3 HÁM]

[KAMALÍTJ

még-kamalit : [auimadverto ; IjemerkeuJ. Mikor a Ind a

fóldón jár, meg sem l<.amalíttyuk : de ha a ház tetejére fel-

mégv-eu, csudálkozva nézdegellyíik (Pós : Igazs. 11.357). A Isi

vasárnap terhet viszen-bé a vái-osban, sokadalmozik, emitt s-amott

járkál, azt meg sem kamaléttyák (11.611).

KAMARA (ia.imri: Éi-dyC. 594. CoruC. 216. NagyszC.

381. Moir.KépT. 262b. Zvon:Post. II322. ioíiíora .• Erasm

:

Erk. 69b. íomora 70): cubile, prompt uarium, apotheca C. ca-

mera, conclave MA. kammer PPB. Két ágyi'i karaara: bicli-

uium; rejtk kamara: cunclave C. Kamora, latika: apotheca

Major : Szót. 57. Zeut Ferenczuek alázatost engeduen vr Ber-

nald tewn ewu tulaydon kamarayaban agyat czynaltattuy (Ehr-

C. 3). Zeut Ferencz ételre le zaluan kamorayabol lata az azta-

lokotf maga'-sau meg iiettny (83). Ez bezeedeketli monda/i

Jesus egy kamoraban: in gazophylacio (JordC. 654). Vala ez
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iienieK embernek ev tiila)dou kamurayaban egy la tablaii zent

I>amaucoít atyánknak kepe (DomC. 171). be mene zent Fe-

renci az kamoiaba es agyara le fekuek íVirgC. 81 ». El ríyte-

zíe az belw^ kaniorálui : abscoiidit se in cnbiculuni, qiiod eral

iiitrn cubicnliim (Kár : Bibi. I.32Ti Mind asztaloknál niind

kamoráiokba csak ondoksá(;oli tfflármazuak az 5 száioklxil

(Tel : Evani;. II.5ubi. !Suc féle bíinket meg eugeduec, mint az

rumai pcjenitentiás kamuránác tAxás kSoyve mutattya (Zvon

:

Fest. IL271). A kamdrák, b<jltok hidegek (Com: Vest. 80). Sá-

torukban, deHzká.s kamorákban laknac vala: in tabernls, fron

deis tabeniaculis babitabatiu" (Com : Jan. 102). Rejtek kamara

(Hali : Hllist. Ifi'i). Ue a sz&zet ezek kSzt sem felejtheti : Kt^rdi

liól van : mellyre ez a feleleti a báttyának : hogy a fodrát

egyengeti a kamai-ábaii, s a dob szót fBlelgeti (Gyöngy : (Tliar

381.

almáa-kamara : |obi<tkammerJ. GyiimOltxüs kert, alniá>

kamara, gyiiniiJltstaitiJ hely ; íjomarium l'PBl.

[xella familiaríua ; abtritt, réti-árnyékszékés-kamara

:

radej. i(iér: K.-ii-C's. IV.378).

eledelés-kamara : [penuarium : vorratskammer]. (Com

:

Jaa 82).

éléstartó-kamara : ahuarínm PPl. [gpeisekammerj.

fás-kamara : (receptatdlnm lignorumj hokkammer KirBesz.

gyümölcs-kamara : pomariiun MA. lobstkammer).

háló-kamara : cnbiciUimi Com : Jan. 113. [schlafgemach]

iró-kamara: [schreibstubej. (MA: Tan. 1183).

kincses-kamara : [gazophylaeiimi ; .schatzkammer]. (MA :

Tan. 20). Nem lát la német) országában kincses kamarákat

(Thaly : Adal. 1.95).

kincstartó-kamara: cv (MA: Tan. 179).

könyves-kamara : libraria, Ubrarium MA. biioherkammer

PPB. (Káldi : Bibi. I. Ezr. 5 : 17. Kr.).

Kamarácska: cubirulum C. MA. kleine kammer PPB.

.Káldi: liil.l. 374. Gér:KárCs. IV.446).

Kamarai: cubicularis MA. zur kammer geh<>rig PPB.

Kamarás : I) camerariu.s olim canierae montanae prae-

fectiLs 81. [kiimmerer). Kyrally w felsége kamorassa (LevT.

I.-15). Egy (d kamerás német nr (Monlrók. 111.107). Az itniie-

rium (amarási (MA : Scnlt. 6). Egy er& podolai lovat hozott,

[lej, de az kisebb volt almásk^k, az krakkai kamarás elvette

lAllbik (RákGy:Lcv. 103). 2) Kammerdiner. kamarás szolga

:

ein kanímcniieuer KirBesz. 146.

KAMASZ: I) stolida bestia, ignavum pectis, serofa M.A<.

eamw [canis ?] inveteratiis, vetulus MA" canLs inveteratus, vetxi-

lu» PP. PPB narrisdies Her, trages vieh PPB. Kamaz : silvens

;

vi'sla ; elancula, listins, eripins N\nrk. iKovaehich XXVIU.i.

Romát tíiuisses sz/jldiziiok ilakják), vad kanoc, sárba beuerS

diaznoc, ebek, ueiua kamazzoc (Mel : íjzJán. 432) Diogene«

kfllín lakik egy hurdiíba, abbau hever éjjel nappal mint a

kamasz (MA : SB. 17C) S) Ihomo plimibens, .siipcíi, longiu-io;

klavbelj tölpel Adámi : Spr. Nagy kamasz legény (Gyöngy : Cup.

15).

KAMAT : foenus, u'snra, fnictiw povuniae t-ommodntae,

interUKiiriiiin Kr. (ziii.sen). (& lileria divLsionalibns familiae

Pétertiaiiae de dto 4tae niaji 15%, et per me in originali

lectis die 17a Mártii 1824. item Vajda : KriszL l.lb7. Kr).

Felyebb hágott fiiaikó már két tarádicscsal, az oskolát járja

több nagy kama.szokkal (Ori-z\ : KöltH. 56). Praeeeptort ;[dja-

uak, arra fiket kéri, adtak is, asztallal húsz furiut volt béri.

E^y nagy kamasz volt ez, és oly rossz erkölcs, hogy még az

is rossz volt, ki ingatta böl(»ü (Gvad : RP. 42).

TCAMT7.0T.: peutorale; camisol, weste, miterrock PPBl

4IJ4.

KÁMFOR, KÁNTOR : eampbora SL (kampfer). Kauffor

iFrauk: lla.sznK. if). VectTrans. 25).

KAMÓ; vii KAMPÓ]

Kamós : (uucus, uuciuatiis ; krumm, tiakent()rmigj. Vetkeo

le kiskorig p&spóki rubádbúl, begyes sSvegedbúl, rojtos paUa-

tudbt'ü, arany kamós páU-zád ereszd ki markodbiil (Orcsy

:

Nimf. B3b).

IKAMPAD, vö. KÁMPOROD-IKl

el-kampad : [degenero, atteuuor ; aiisarten, beruolerkom-

menj. Emberi állat soha az ég alatt vajuttabb és elkampadot-

tabb népet azoknál nem láthat e világon (ErdTörtAd. IIL83).

KÁMFUIi: [obstupetic-o ; betört werdeo^ Gyakran arany

ezüst gyémánt nézésétl a szem kámpál, elme retteg dksfieég-

tíl (Orczy : KOltH. 88).

KAMPÓ : kamó, kajmó, lioiog SzD. uncns, harpago SL

[bakeuj. Horgas vasú kajmótsok, kámpok [így], csáklyák (Com:

Jan. 146).

KÁMFOIj (hámpol?): lingra porrecta insulto Sí. [verepot-

ten]. Azért szegezed j távuh-ól a pattantyúkat ellene és (sak

a kemence alól kámjKilod (Fal : NE. 91). Hangos kacagással

addig hámpolá [i'gy], a míg szégyenében csaknem leroggyant

ináról (Fal: NA. 218).

IKÁMPOROD-IK, víi KAMPABJ
még-kámporodik : (stupeo, stultesco ; betört werden, ver-

liickt vrerdenj. Bolond buzgoságuak hagymázzátol meg-kámpo-

rodoít jesuita (GKat : Válts. IL Elöb. 33). Meg-kámporodott esifl

(n.1260).

KAMUKA, KAMÓKA (íamika RMNy. IL88). vestis,

damn-sceiia, paniin.s damascentis MA. panuus sericeus, bomby-

cinius, scutularus, dama.st PPB. damast, ein zeug Adámi : Spr.

Kyk zabád aiiarattal myt aduiik, veegyetJk el ezystetli, ara-

nyatli, byburth, barssoutli, kamwkat : cccum bis tiuctuui iJordC.

ti2). Kamokaba ötózteteenek (CzecbC. 6) Hol vannak az zep

ruhák, aiiuias harson kamuka? (BodC. 21). Araubul zjt kamu-

kaljii fel 6t6zteluen (TihC. 330. TheivrC. 113. Nyr. XVa275i

Egy zekfew kainoka nisth suba (RMNy. 11.210). Egy tüd
szinü kaiuoka szoknya (Radv: Ciial. 11.361). Kamukaba SltAznen

(Born: Préd. 390). Megajáudékoza barsomiyal, kamukákkal

(Monlrók. III.104. Veca'rans. 9). &mit példázott légjen az
'

feiér vSrfSlyee kamokábt'vl tsinállatott z;Í8zlóia (Balassa: Ének.

Címl.). Némellyncc aab hó fejérségA szép atlatzot, oémelly-

uec sárgát, némelynec veres kamukat (MA:Scult. 882 1. Angliai

poezto, kamuka es t(fota helyet sz&rt, kS<lm<Vit vét nyakatok-

ban (B;ith: Tromb. 143) Sem bársony, sem kamuka (Bal : Calsk.

341). Öltözzenek bíborba, bársonyba és kamukába iZrinyl 11203

1

rác-kamiika : (serbischer damast). Egli nvhanak >valo tarka

racz karnwha (RMNy. 1135).

Kamukázáa : [damastverzierungj. Kamukázással varrott

(Rjidv: Csal 1179>.

KÁMZSA : álba ciunisia, amictoríimi MA. cainisol, tveate,

mietler PPB. (kapuze, chorhemd). Az 8egí«tiel)51 el ky iAueuek

kut z£ueud6k ulssel itiak kamsaba &t£zteltek (TihC. 185.1

Oltár, kép, kelhy, ruha, kamsa (Mul:SzJáa Só). Aldozo kSo-

tAst, kamsal oe tarczanac iBoni: Préd. 7j. Pázm: Préd. 1202).

Némely Mzur tarta.sok emberi rerdelések, az miuemATsk mai

idSbeii-is az pápa oszagabau : camsak, pilissek, gyertya tartok,
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szpiitelt viasK (tyertyak ps szi^vertnekek, iifinkJsd napi t'H galamb

mutugabis és ala bocsaUis, inlSg úzes iMNyil,: Irt. 132). A go-

nosz lélek az kámüájában rekeszkedet (Czegl : Tromf. 2131

gyolcs-kámzsa: dphod P.-lzm: Préd. 1202. Kr.

Kámzsás : oami.sia iiidutu-s Kr. (mit einer kapuzó beklei-

detj. K:lms;l< luCHtosoc é.s ciroatoioc raennec meletec (Helt:

Hall). 215). Ostiazok, oltaro.si)c, kamsasop (Mel: Sz-Ián. .S7. Pázni:

Kai. 1766. 354. Kr.».

KAN : vorres MA. (ebeij borx, verscliuitteuer éber PPB.

ítelejét a kanok, é.s erdeijek pusztitották-el (Land: ÜjSegíts.

1.39). Valiiban nagy kan-sequentia Matkótul (8áinb; 3Fel. 664.

Kan-.sequentia, jocose pro consequentia Kr). A sz(iz Diána,

vadat kergetvén, sokat megejtvén egy kanhoz ltt (Fal: Véts.

867).

[Közmondások]. SflldSk kSzSft dekán lehet az kan (Bal:

Rpin. IIV

erdei-kan: aper Illy:Préd. 11.91. aper de silva [nilder

pber]. Erdei kan ítet el puzteifa es magának il5 vad ftet

meg Sli (DtibrC. 152. Hall: Paizs. 4). Egy gonosz erdei-kan

azon kertben szokott volt, ki a fákat gySkeribSl igen ki-forgatta

;

JonatAs a bal-f51ét el-vágta. Azzal a sebbel búsulva el-szalad

a vad-dl'<zno. De másnap annál t8bb károkat tészen a kertben,

akkor Jónatás a jobb fülét vágja-el. Azzal sem gondolván a

kan : harmadszor is a kertre mégyen, akkor a farkát hadgya

ott (HalhHHist. 11153).

tengeri-kan. Sfll disznó szabá.su tengeri kan : liispida hys-

trix Comt Jan. 47.

vad-kan : aper MA. wilder éber PPB. wildes schwein

Com:Vest. 119. Ekés mykeiit meali, bwdo.^o miként wad

kaan (ÉrsC. 263b). HIgi erdei vad kan zokot az 8 ihaira (DebrC.

169). SzSldiznok, vad kanok (Mel:SzJán. 432). Fut a szarvas,

vadkan igét, rókák féltik tarkokat : sok s hajtó, zeng a hget,

hull sok drága dámfalat (Fal: Vers. 875).

vadkani : apriuus, aprugnus MA. vom wilden aber PPB.

Kanász : pastor porcorum, subulcns Kr. [schweinehirt].

Miiiap egy kis kanász más juhász gyermekkel öszve kezde

veszni pásztori vei-sekkel (Fal: Vers. 905).

Kanoz : subo PP, rühien, wie ein schwein nach dem éber

PPR *Bakzoc, kanozoc : subo MA.

Kanozáa:
PPB.

bagzás ; subatio MA. PPI. das laufen der schweine

KANAF (kanap Mel: Herb. 36. 46) : taenia, fibra MA. zaser-

lein, íaserlein an jeder sache PPB. Tzafrangok, kanafok, koszorún

fiiggó fiirtók, pántlikák: lemnlsui PPBI. Kauaff, rost, czatfrang :

fiira Major : Szót. Mint egy mise pap ruhaiánac [így ?] vgyan

kanapia ní, szederyes virága (Mel: Herb. 36). Veres és szeder-

yies mint egy kanap és borostya a virága (46) Mint rézbl

filggó kanafok : quasi lóra ex aere dependentia (Káldi : Bibi.

301). Kanafoc, prémec : taeniae, fimbriae (Com : Jan. 101). FSr-

t8k, fityelékek, kanafok [ruhán]. (Com: Oib. 125).

Kanafos: fibratxis C. MA. das faserlein hat PPB. [faserig].

KANÁi, KATiAN (kalaiih PéldK. 15): 1) cochleare C.

MA. Pesti: Nom. 104. cochlear Nom. 30. MA. löffel PPB. Ka-

nál, kaláu: cochlear Com: Ve.st. 123. Fekevneen három napok-

ban, sem eueen sem juau, hanem chak azt, menyet az fráterek

kysded kalannal zayaban evtnek vala (DomC. 231). Ezüst

tányérom vagyon 1 1 ; ezeket mind künn járó kalánokkal, vil-

lákkal egyetemben Tatay Istvánnak hagyom (Radv: Csal. III.226).

Egy kalánkorpátska(Szeutm: TFiú 12). Feleséginek arany kalá-

nokat adtának be asztalhoz Morlrók. XI.318). Ugy járnak,

mint a kenyér héijábul lett kalán, kit néha falattyával egygyütt

bé falnak (Fal : UE. 485). 2) serpenyJ ; lobes ; der tiogel : Com

:

Vest. 134. phiala Holt: Bibi. I. Oo2. mortariolmn MA; Bibi.

1.125. El hagywan ystennok paranczolatyt, embereknek zerzee

seket tarttyatok, mykeppon kalanoknak poharoknak tratoyta-syt:

baptismata urceormn et calicimi (JordC. 476). Nem fogyót el

Sarepta városba az zuegy asz.szony kalan olaia. kiuel magát
fiát és ;tz pruphetat tartotta (Ví'is: CanCat. 644).

[Szólások). Egy kalán v i z b e n-i s e 1-v e s z t e n é

iGKat: Válts. 1.94.3). Minden 1 é v benn k a I á ny (Fal:

Jegyz. 928).

abárló-kalán : [tudiculaj schanmlöffel KirBesz. 130.

döröcskölö-kanál. DörífcsküW kanál ágyúhoz vak) (Radv

:

Csal. 11.396).

ezüst-kalán : [argenteum cochlear ; silberlöffelj. (RMNy.

11.36. Frank: HasznK. 27). Vagyon tizenkét ezüst kalán uj,

csak az nyele aranyas, azt Andrá.ssy Miklós fiamnak hagyom
(Radv: Csal. ni.322b).

fa-kalán

[Közmondások]. Föld tsuporhoz fa-kalán : *dignnm patella

operculum PPBI. (SzD: MVir. 118).

fözö-kanál: tudicula MA. rudicula Maj;Szót. fcochlöffel,

.schaumlöfiel PPB. topflöfifel KirBesz. 136. Fewzekalan: koch-

löflfel Pesti: Nom." 81. (Com: Jan. 82).

kásás-kalán : *tudicula pultaria PPBI. PP. breilöflel, brei-

kelle PPB.

méaz-kalán : truUa, vakoló Sí. [kellé]. Vetem a mez kalant

(trnllam caementarii) en népemnek kzepibe es nem toldom

touabba 6tet ekeseitenem (BécsiC. 226).

I
mészmerö-kalán : cvi Mutogatván [az 6] kSmives köté-

nyeket és mész-meró kalanokat (Biró: Préd. 3).

rostás-kanál: [seihlöö'el] (Szakácsmest. 106).

BÍmító-kalán : [ti-ulla ; kellé]. A király jobb keze felSl egy mes-

tereiubert-is irtak ; kinek jobb kezében p8r81y volt, bal kezében

kjmivesnek-való símitó-kalán, az Svében mérS-sinór (Hall :

HHist. n.338).

vakoló-kanál : trnlla Com: Orb. 131. Pselle]. A vakoló

kalannal vakollya: tnilla crustat (Com: Jan. 103)

vas-kanál : veruculum C. spatha ferrea SK. Keverd egy

vas kalánuai, forrjon jól egy falkáií, szépön megáll, megke-

ményödik önmagától (Radv: Csal. m.46b. Com: Jan. 82. Thaly;

VÉ. a 174).

Kalánka: parvum cochlear Kr. pöflfelchen] (Pázm:Préd.

1083. Land : ÚjSegíts. 1.504). Ke.serö gyükeret töretvén össze,

mízzel együtt vettem-bé estve egy kalánkában (Monlrók. XV.

42).

Kalánnyi : [löffel voll]. Négy kalánit igyál, minden m§r-

get ki ?z (Mel : Herb. 19). Kalányi tehén hiis (Szakácsmest. 38).

Kalánocska: [parvum cochlear; löífelchen]. Olly szép finum

I
kalánotskákat tsinál, niinémiiekef esztergából-is mesterség volna

1 kimetszeni (Misk : VKert. 626)

\
Kalános: coclilearius ; löffelmacher PPB. 404.

j

Kanáloz, kalánoz: xXstxopiáCiu MA." lingula ham-io

;

mit dem löflel oder einer schaumkelle abschöpfen PPB. Coch-

laeussal igy kanáloz Kalauz (Pós: Igazs. 1.164).

[Szólások]. Egy személy szeretSc, eggyRtt kalánozóc;
corrivales MAI.
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Kaláuozó : szeret/l; aiiviim MAI Major: Szít. (liebliaburj.
|

KAJíÁIilS: (eanaÜH; kanál). A Nilus vizét, canalisokoD,
'

árkdkuii, Ijai :iz(l;ikoii fulytatta (Tuf : Zsolt. 587).

KAJMAVASZ (kaimbácJi-! RiikK: T^ev. U.451. kanavdtz

.Szeiiliii: K.ilni. 7. PP. kanuvárz VectTraiw. 9.): tafetuiii duplica-

tniii l'l'. imiltitluiii (luplicatum, pauiius undiilatus; canefaüs PPB.

Arany viráKus vere.s kanavá.'ffibul .szoknyát vállastiil (Kadv:

Csal. ll.'ilOj. ítju Annának liasjoni a bélelt és kanavácx nyári

palástoMjat (lU.2ii3i. Kanavátz fajlandis, remek és kízlandis

(Szelni: Kaim. ').

KANCA : (jqiia PP. caballa Pereszl : Gramm. 7. stute

Pl '11. Külies kantza: *.sii.spiriosa oqua PPBI. Kancza után jár:

equit PP. Kantza szamár (ACsere: Kuc. 277). Negyven Öreg

kanczíit és né:;y mén lovat az liatal kanczj'ikból is buszát és caídO-

riJkMl U annyit tart-sanak meg az gyermeUeiin számára (Radv:

Csal. ni.331bi. Kaneza Uí ( \eclTraiis. 1). rfdiezíillási legények

reil esk&vén egy barna kanczalóra adtak lütpénzt 5Ü ' , d.

(MonTME. 1.274. Ziinyi 1.22. Tlialy: VÉ. IMI). Soliasem láttam

én kaneza apostolt [nflnek folellkj {Tlialy; Adal. I.7H). Csende-

sen rátettem Atet a szánkára, ezen vén két kaneza húzta

iinártélyára (Gvad: KP. 101 1.

KANCÉLLÁRrUS : ardiigrammateiis, cauc-ellarius, ai-

eliivi pracies; kaiizlor l'P13. A kaiicellariosnak meg liagia, liog

tizenkét zegeuiöket e8 zarándokokat liiiiali vendéggé (UebrC.

213. Kaliii: Bibi. 11.273). Cancellarias deák (EsztH. 7» A néki

hizelkedA alattvalói azzal a sz<)lásnak formájával csincsegtek

a fillelmn : Méltósiigos cancellarius lu-iun iBetlil: Élet. 11.278i.

fö-kancéllárius : archigranimateuii C. [kauzlerj. Czaki

Mihály az János király iiánac f5 cancellariusa (Helt; Krón. 84.*. I

KANCÍlIiLISTA : (kanzlUt). (Thai) : VÉ. 11,108).
\

KANCSAL: 1 ) |im|H)dimentum, triea ; liiiideniiHj. Némely-

lyek ;iz e» labukal kiuiczallli wetlmek wala, neemellyek

lábukkal r\vglio<l(>zyak wala (ÉrsC. 31) !í) strabo, luscus,

myiips, detíuculiiH, gramiosiui C. strabo MA. Com: Orb. 89.

Bchiclor, sciiiel.sebender PPIJ. Az oltárra ne yanvllyon zol-

galny, ba vak leend, ha siuitha, ha kanrzal, ha glirbo íJordC.

108). A kantnál félre, tckergosen uéz5 (Coni: Jan. 53. Misk:

VKert. 497. Megy: Szöv. 50). A ki kancsal, ket s-/!Omei vannak,

de nem az eirvenes látásra (lUy: Préd. 1.293). [Vö. KAJNX>AIi|.

[Kí>zniundá.>(ok|. Vak nevet kaotzált fígy| (KLw: Adag. 79). 1

IKancsoIgatj

Kancsalgatás : [oplitlialmia ; das .sehieienj (MHeg: TOol.*

II. U-i)

KancsaloB: (strabo; schielend]. Erejében lévfl állaiwttyában

kaiitaalos, nem egyenesen iiéz5 (B(tk: l>áinp. 9).

Kancsalság: [ophthalinia; dTs.schielen). Kanlzalságát [igyV]
|

czuf-pllyae iHorn: Préd. 131). I

KA1ÍC8Ó : batiolus, urceus C. baecoUa PPBI. ampbora
eaiitbarus, oeiiopliuroii, urna, riinea, liirnea; weingeechirr, eimer

]

ider krug PPB. Nagy kanc-sil bor (Bethl: Élet. 337).

Koncsócaka : batiola,

Pl'B.

KANDAL: (lasous; .schielend). Candalon: tortiiiKíe NéniGl.

327 Ne horgas, tekergs, kandal szemekkel nézzed : n<- limis

oculis aspice (Com: Jan. 202). [Vo. KANCSAL
KANDATi {kandal) : specto, tueor, intueor, contemplor SI.

felieken, büeken). Kandalló (családnév 1470. Nyr. V.510). ()

mint kullagiiac valaakoron apapoc, es mint kandalnnc vala állá

fi'l I Helt: Háló. 282). Nagy kevélyen kandal az ezüst-sel légre

(•riialy: VÉ. 11.811. Bé kandal oda (Szeutm : Ttlii. 12).

KANDICS : coclites C. luscus, eocles MA. eiuaugig PPB.

l'él-.szemii, egy-szemö, kandits : eocles PPl. A fél-szemfi kandita,

kancsal, eay szemfi : eocles monoculns est (Com: Jan. 54).

nreeolus C. kleines weiugeschirr

KANCSUKA : [mnstix, scutica ; kuutoj. A somfa-bot,

krimi latir kanesnka többet fog r;^Iok, hogysem egy eszlendft-

béli gyapollágy lecke (Kai : NU. 29fi). Mi is haza menttlnk s

miheni a szubália li-pt(ink, részem mindjárt volt a kantsukába.

.\tyám líJldhiiz csapván, a hajamra hágott, míg keilve tartotta,

azzal addig vágott cGvad: RP. 52i.

A kalapoti alól kaii-KandicBál : ffurtim 8|iecto
;
guckenj.

ditsiiltál (Gvad: Idít. 133).

KANDIKÁIí: kandicsál, kandit, kukucskál SzD. fnrtim

s|)eeto, furtive contemplor SÍ. (guckeii). Ha belé tckéntet volna, a

hova kandikál [így V), lueg-lálhatta volna (Pós : Válasz. 154). Vess

frigyet a szemeiddel, hogy tóbbé idegen testre ne kandikallya-

nak (líBodor: HÖszt. 38). Kandikálják vala az utakat (Mon-

Irók. VIII.3(i7). Az eget vf-rde.sfl lángjcikat a várból kandikálja

vala (ErdTíirtAd. 1V.301|.

[be-kandikál]

bekandikálás : [intrrispectatio ; das hineingucken]. Bátrak

az Istentl irt könyvbe való békandikálásban (l)Emb: GE 8.5).

ÍKANDLA]

cukor-kandia : (cjnidiszucker, zuckerkaudl). Czukor kan-

diját is küldtem (Tlmr«ó: Lev. I.'JOfi). Ouekor-káiidia (Owli

:

OrvK. 3t

KANICSA: [lexti genus; art kleidcrstoffVJ. Egy weres

kiuiycha ö [öv) (RMNy. 11.171). Lóra való szerszám, bügláro^

.sok szinti .selymii kaniczára csinált iRadv: Csal 11.179). Paraszt

kanitsa (VectTrans. Ui.

KANDLDÁTUS : [candidatiisj. Mondják-ki az urak a

loagok értelmeket, kire tzéloznak a kandidátusok kUzzill (Bod:

Pol. 158).

KÁNXKUIjA : [dies eauiculares ; hunilstage). Kánikula :

axis *torrentissimiLs caeli PPBI. Most v.Hgyon a hév hónap, káni-

kula: leonLs *vesaui slella furit uo. Ciuiiculában, mellyet he«

hólnapnac nevezönc (Helt: Krón. 2). Egy canieula melege, egv

februariusnak szele, egy ctszakának virraszlásii, egy retpnak

koplalása megronttya hadainkat és seumiivú teszi (Zrínyi II

177). \'iz szke mijatt sokszor szomjaságbit csak meg nem eptsl-

tünk :iz caiiicul;il« (Thaly: Adal. 1I.3.'">01

KANICAIjÍ1KU<i'i'"-i'IPPB kankarikfi: tullenon C. tauit-

iit Helt: Mes. 371.): tolleinm, haiistnmi C. MA. vizmerítA ft-akOz,

viztekerS, kútkerék, v. kúlo-stor, kankarék Szí), schöpfeimei

PPB. Kerekes kankai'ik : luiustnim C. Kankarik emelke<W fajji

:

tollenon, tollo ; brnnneii.schwengel PPB. A bac monda : De

hituán p<)roc Inknac itt e vidégbe, hogy sem kankoríkot seui

vedret szSriznec melleié la kut mellé Helt: Mes. 371). A kút-

ból mérettetik a viz lánczon, vagy kankalékkal : schtvengel

(Com: Orb. 149). Kankaléckal (tollenonei és csigával nieriti

(Com: Jan. 115. Moln: JÉp. 282).

ki'il kankalék, kút ostor, kútkút-kankalék : c« Tolleuo:

kerék, kút gém l'PBl.

KANKAHXKÓ : [cincinniis : luuirlocke). Jól vigyásx baj-

szokmik Ii.pIiI tonna horg.-'ira. ffllre tsilggfi liajiiak eg)'eiilA fml-

rára, fehér [lort liintegexs kankarikójára, tégy fényes kenót.síit

nehéz sjiriijára |Orc-zy: KOltSz 151)

KANKO : .'csAr, darói-z, csiilia, sokm&ny, zeke, ciedele,

cznndni, azflrdolináiiy SeI> gauaape Kr. 'mantel). Uj kankcim
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vaii vállamon (Kai: Vers. 903). Most ez, most amaz iiyér, majd

üres a bunkó, még iiw az zsiilókluiz megy a báisoiiy kaukó
(Orczy: KöltR 99).

Kankócska : [mantelclieii]. Alikor kis Ciipido kurta kan-

kiStskábauu, le jve mulatni par.'Lszt gnlyibákbanii (Orczy: KöltH.

14-1). Itt Véniis mailiálskáuk járt feliér szokiiyábann, kis Cupido

pedig kurta kankótskáb:inn (Orczy: KöltSz. 157).

K-AJfíKUS : terriculamentum puerorum Kr. [popanz, kram-

pusj. Nem kell minden kankustul (így] meg ijednetek (Bíró:

Micae. 196. Kr.).

KAIÍTÍA (ídíi MA. PP. íatut LevT. 1.274. kánná Com:
Orb. 23 1 : cantliaru-s cupa C. tlniribulum Helt : Bibi. I. Oo2.

canüiarus; kauue Com: Vest, 121. kaune PPB. ;Mázas kanna

Com: Jan. 105. Csobolyó avagy kanna 111. íay t>-nektek

yrastliwdük, kyk ty pohartokat es kamiatokat kyívl meg tyz-

toyttyatok, belSI kedyglen ty magatok rakwa vattok ragadozas-

sal es fertelemmel (JordC. 428). Kanna szabis i vállon való

forgó czónt (&Iel : Jób. 74). Kannáért és börzsönért Illeynek

adtunk 57 frt (Radv; Csal. 111.22). Ezekre az bort na^ kauiiac-

kal k5.sz5nik, kikbSl czordulatlan czoppenetlen kellien bippen-

teniek (DecsiG: Préd. 24. EsztH. 20). Az kannákat is meghozták,

át is attam nagy uramnak (RákGy: Lev. 45 1.

(Közmondások). Nem a pintem kannából meritik bölcsességet

(Kisv: Adag. 180). Biitrabb fa kaimából innya, mint aranytól

(370) Ha kivenni valamit, 's megtudni akarsz, jártasd a kannát

(451).

füles-kanna : capula C. meríti kupa, capula PPI. (elmerj.

ón-kanna : cantharus stanneus ; zinneme kanne PPB.

orvos-kanna : simpulum, simpuvium PPBl.

vizöntö-kanna : [giesskaime] (Com : Orb. 107)

Kannácska : [cupa ; kleine kannej. Ezüst kannácska (Radv

:

Csal. U.ll. Tin. 267.. 268). Két kamiácska (Monlrók. XXIV.

139). Egj- kis ai-anyas kanác«ka iGér: KárCs. IV.Siii. Fedeles

kannácska (460).

KAIÍÓC, KAIíÓT: funiculus iguiarius PP. *c<alamus

incendiarius PPBL suscitabulmn, tbmes sclopetarius ; züudstrick

PPB. (zuuder, lunte]. Kanotot czinal az puska poros bazra es herte-

len felveti (Bom: Préd. 547). Kanóttal gyújtott (Kár: Élet L46i.

Kanócz egy néháiiy kötéssel (Radv: Csal. 11.393). Egy rakás

kanócz (11.395). Por s golyobi-sokkal, s kanót illatokkal ha ffts-

t6t chinálhatnak (Liszti : Mars. 63). Puska por s golyóbis, f5st6lg6

kanót-is a sok pattantyúsokkal (99). A mik szükségesek az had-

hoz, por, golyóbis,[(5n, kanócz, mindenekre viseljen gondot (Mon-

TME. ra.38S).

Kanócos : [mit einem zuuder verseken j. Kanaczós [így] pus-

kája fSstílSg kezeknek (Gyöngy: KJ. 121).

[KÁNON]

Kánonoz : (canones cito ; sich auf die canonischen gesetze

berufen] (Matkó: BCsák. 30).

[KANONIZÁL]

még-kanonizál : (canonizo ; heilig sprechen). Lattatot vona

kegyes zent Lazlonak es az iambor pyspekekeknek zent testeket

öel emelny es meg canonizalny (ÉrdyC. 40nb). \\r papának,

ky azon ydSben vala, méltónak lattateek magyal- orzagbely

neme* zentket megb canonizalny (499b). Papa nag tiztSsseg-

gel mind liarom leaíiival ziie meg kanonizala, az vtan az ö

zenth testket vivek be Constantmapolban (NádC. 657).

Kanonizálás : [canonizatio ; heiügsprechung). Ott azon he-

lyen negy%ven ewt ezfendeegh nywgodot volna canonizalasnaal

kyl íÉrdyC. 499b).

M NYELVTÖRT. SZÓTÁB. n.

KANONOK (cimanuk CC. Mel: SzJán. 96) : canonicus Sí.

(domlierr, cliorherr]. Lathwan iauiborsagaat, c^nanokkaa tewee

e\vtet (ÉrdyC. 450b. 574). Uala eé kananok, ky pap uala (TihC.

85). Baraatok, kananokok, apaczaak, kyk ondók bwyiassaag-

ual magokath fertztettek, elyen kentb zenwednek pokolban

(SándC. 37). Teue evtet az ev egyhazában regulás ciananokka

(CornC. 11).

Kanonokság : i^nonicatus Sí. (domherrnwürde, clior-

hermvvürde]. Myeert deaky twdomanban blch vala, cananok-

saghnak zeerzetyben emeltett vala ffel (ÉrdyC. 448b).

KANTA : kán, széles-szájú koreó SzD. cantharus, v. quin-

que mensurae liciuidi, sive decem mediae Sí. [kanne]. Kondér

avagy kanta (Com: Jan. 166). Az kanta korsókat mind rendbe

állíttya (KecskTört. IL499).

mézes-kanta: cantharus raellLs PP. honigtonne PPB.

Kantás. Quadrantal : liíg dolgoknak mértékek a rómaiak-

nál, haszonnégy kantás általiig PPBl.

KÁNTÁIj : [canto ; singen]. Lataa haat nagy sok apró

madarkaak gyewltenek egybe es nagy zeepen cantalnak (ÉrdyC.

570b). Karaíon napian ah meg azot fiveth ha az oltárra tezik,

kin az els miset cantaliak, a meg azot menta meg zldíil

(DebrC. 56). Ez velagnak négy zegere el ozlanak kantaluan

es enekeluen nagy édességei (VirgC. 52).

1. KANTÁK: [mensura quaedam; ein maass]. Egy kan-

tár, vagy mása fa-olaj (VectTrans. 18). Egy mása, vagy kantár

gyömbér (24).

Kantárnyi. Kantámyi terh Kr. A kereskedk két két

pénzzel tartozzanak minden kantárnyi tehertl (Monlrók. Vni.

126).

2. KANTÁK : frenum, habena MA. zaum PPB. Egy portai

kantár szügyelstl (LevT. 11.395). Egy kantárt a csikó fejében

40 d[enár] (MonTME. L146. Zrinyi. IL178) Egy .széles, ezüstös-

aranyas kantár (Monlrók. XXIV.137. Liszny : Krón. 211). A melly

aszszonyt szabad kántárára [így?] bocsátnak a nyelvnek zab-

látlan szájára (PhilFI. 68).

[Közmondások], Még lovad sincsen, s már kantáron búsolsz

(Kisv: Adag. 30). Ki meghiszi lovát, elragadgya magát, tsak

kantárt hadgya néki (176).

Kantáros: 1) freno iustructus Kr. [aufgezaumt] (Csúzi:

Síp. 739. Kr.) 2) [mansvetus, domitus, obsequens ; zahm,

handig?]. Szép tsendasen tet gyakran tam'tgattam, hogy kan-

táros légyen, minden kép forgattam (Gvad: RP. 95).

Kantároz : infreno, capistro Kr. [zaumen, halftern]. Másutt

kantároznak, és jobbik lábokkal keresik a kengyelt (Fal : NA.

209).

[Kantároztat]

föl-kantároztat : (infrenari ciu-o ; zaumen lassen]. Egy

abrakot adott néki, s megitatta, ez megesvén velem felkantároz-

tatta (Gvad: RP. 78).

1 . KÁNTOR : chorostates C. succentor, cantor MA. prae-

ceptor, phonaseas PP. singer, naclisinger PPB. [vorsinger].

Elöl énekl, kántor : chorostates ; kar- mester, els musiká.s,

ének igazgató kántor : chorodidascalus ; énekl, koráló, kántor :

cantor PPI. Az fee cantor nagy fl'el zowal el kezdee az eedes

meeunyey dycheerett (ÉrdyC. 489). Egyk gramaticus, az

masyk cantor (Pesti : Fab. 4). Kántornak nem nehéz (Kisv

:

121)

Kántorkod-ik : tono cantoribus praeeo, praecino ; vorsingen

PPB.

Kántorkodás : praecentio ; das vorsingen PPB.

7
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2. KÁNTOR: quadior tempóra; die nuatember I'etiti;

Nüm. lij. liáripui liónap; au(;aria MA. drei raoiiat, eiu viertel

jahr rPB. Káiifcjrok az aszteiidbeii : quatuor aiuii partes,

quatember; die vier teilo des jahres PPH. Vízzel us kiiienel

Mytfil ualn luiudúu caotorokoii, miodii adueiitbe, es mlndSii

bfiytben (NádC. 536). CLak az zamlassa sem lehetli iiu thallam

egy gantorjk (LevT. 1.')). Iiu róvid iiap ftrjedet ölelgeted,

egy kántor múlva telic abba kediied (FortSzer. G4i. El vész

tiled mentAI iub marhád, egy kántorig nem vehete<) annak

hasznát (L3i

Kántoros: [trímeetrig; vierteljabrígj. Lovagnak éa gyalog-

nak, három-három hói>énz ajándékon adainék, esztends szolgák-

nak penig, avagy kántorosoknak egy kántorra való fizetések

Bzolgálatjok l'olött adaiaék (Radv:Csal. UI.205b). Az mely

350 tallért az kántoros lovas váradi katonáknak adnod ren-

deltünk, azt egy öreg ke.szkeiirtben tölt.se Svábi Péter s ligy

adja nekik ; az várbeli gyalognak « ugy adasd (ItikGy : Lev.

66). Kántoros katonák (Gér: KárCs. IV.282. 284. 286. 305.

Tlialy: VE. U.268i.

KÁNYA (t/ánya : siehe kánya Adámi ; Spr.) : milvus C.

niihins buleo MA. weihe, hiihnerdieb, habicht, stossvogel PPB.

Kánya avag heya : milvns NémGl. 303. Kánya-fiú : pnllus

mtlvinas PPBl. Héja, kánya, vértse Com: Jan. 35. A kánya

nijTid az keet hadakozó iambort (a békát .s az egeret] fel

ragada, ees meg zaggata (Pesti: Fab. 11). Káuyahad (Pesti:

Fab. 17. Ki. Helt: Bibi. I. CVc3). Kánia vaé héija (Mel: Jób.

65). Tittus kányája rágia meg gyomromat (Ziiiiyi 11.107.

1.73). Saidétok e-felett kányát, föiskét, és gólyát (Csúzi : Síp.

717).

nyeríto-kánya : ceuchris C. MA. PP. wauueuweher, raub-

vogel PPB.

Kányái : niilviniis MA. was von eiiieui weilie oder geier ist

PPB

kanyarít : fordít, félrevon SzlJ. flecto, curvo, incurvo,

intloctn, übliqiic, contoríjneo Sí. (drehen, sehwenken).

el-kanyarít : Tanfero ; entwenden]. El kanyarította elölök

.•iz korpjit (.Szentm : TFin. 11). Mindent el-kanyarét : sinistra uti-

tur manu (Klsv: Adag. 482. Kr.).

KANYARÓ : liimlí, apró, csecs SzD. vari, varioli .SÍ.

[masemj. Uímlíiról aiiag kaniarorol való oruossag (Frank

:

HasziiK. 33). Armoniaca : tengöry barazk avagy apró barazk. Az
maguanak olaiat vozik, himlrl avaé apronil és kanyaronil

hasznos ital íBoytlieA: FivK. 21b).

KANYOaAT : (?] A föld népe is agyon korgatnák íket

;

Gelejinél : agyon kanyogatták (Nyr. X.177i.

KAP: I) rapio MA. [haschen, greifen, ergreifenj zu sich reissen

PPB. Iaui;en .\dátni : Spr. 19H. Mindent hamar kap<i elme:
*rapa.\ inge«iinm PPBl. Sisakiat kapia iCsouiaC. 30) Az elájnll

fulladozó igen kapja, szivallya az eget, az széliJtt (MA:Scult
81). A kereaztyénségnek sengéjét ki kötelezte arra, hogy az

apostolok árnyékára ki tegyék betegeket és térd-kötöjöketls

liöcsftllettel kapják (Pázm: Kai. 483). Ha hátat ád, kapjuk bíu-

a tarkóját, kopasz az (Komár: ürlm. 168). Futam Vesseléuyi,

kap a kengyeléhez (GyOngy: MV. 5(j>. A ki elibe kap (a

fegyvernek), sebbel nmtya vissza kezét, a ki pedig markulaty-

tyába, oltalmazlialtya magát véle (Fal: L'E. 40Si. Egjm/w der<>-

kába kapnak, nifgforgattyák társokat [táncolnak] iFal: Vera.

869 1. 3) [accjpio, nanciscor; bekommen] Szab)id.sj'i:,'rit kapok:
cmaucipor C. Hírt iieuet ka|i.ilt : *adeptus n.imen PPI. Bjt.ii-

nyawal ylleneek mynekewnk, ha ez neniw kyraly trywtwl mag-
wabau kapliatu;uik (ErdyC. 613b). Ju, lia kaplmd az gy5m5l-
i-zét íMel: Herb L"7). Ha a fSuét nem kaphatd, m epithymasna'-

rt»n hn«na(lly) A legyek ha mi szép tista étket kaphalnnk.

azt gyakoita félre hagyják, és inkább a biidSs sebeken esdek-

nek (MLsk : VKert. 057;. Az ot kapatot kénesnek felette nagy

volta hagyatot emlékezetre : ingeiis captivae pecuniae modtu

tradilur (Forró : Cárt. 249). Gyalogsága tizig való sebest kai>-

v!Ín (Monlrók. XV. 13). A mit munka nélkfil kaphatni Wivebbeu,

fallya az ajak-is .sokkal izetlebben fígyj (Gyöngy: KJ. 92). Az,

a ki ajándékot kap. ugy emeli-el az ajándékot, mint ha

ezen elemelés^el azt ajándékozná meg, kitUI kapta (Fal; UE.

488). 3) [Invenio; trelTen, HudenJ. t»:abad az ollyan el Altot

jobbágyot meg fogni, minden lielyeken valahol kaphattyak

(Ver: Verb. 447i. Balint nemzetedben ki voltai Balassa, mun-

kádat kiadom, hogy minden szem liissa ; de élté (élét VJ elméd-

nek nem vélem kaphas.s;i, kinek Apollónál nem volt tanutársa

[tjmulása] (Balassa: Ének. EIÖb. 1). Ha valaliol egyet kettt

kapliatnak kirziillOk, azontúl szalag .szijjakat metélnek hatok

brébl (ErdTürtAd. a39I). Valakj a fél kóborlásba tanaltatik,

fogton fogattassa, valahol kaphattya (TörtT. X.134). Tovább

nem beszélhetünk egymással, nehogy valaki egymással kapjon

(Mik:MulN. 219). Hogy felénk indula, hírünkké nem lévén,

készületlen kapa (Thaly: Adal. n.48). Céá.szárt hogyha kinn

kapom : hacsérossit lecsaiwm Í261). A ki kiléjjett Pannoniábul

és azon országokon megfordulván kapott bennek (a comoediák-

ban) tanúm lehet, liogy egyelesleg a nemes-eniberekeu sok

sebeket ejtenek májnap Ls (Fal; NE. 2;. A varga leányát-is

hogy az úton kapta, le-nyomta, jól-meg ba l«lta fokozta (PhilFl.

60). 4) deprehendo in flagrante Kr. [ertappen] Kz bfiuön nem
kaptác (Kár: Bibi. 1.120). Mikor ember valakit az nyilván való

képinutitj'isbaii kap (MA;Scult 100(1). Hamisságbim kapja a

Kalauzt (LuthV. 13). 5) capior rei alicujus amore Kr. (studio

alicujus rei trahor ; bascheu, eifríg streben, versessen sein]. Be

mene egy kazdag ember hazába, mellyel mykuron meg láttá-

nak wolna, rayta kapjmak, nagy tj^teaseggel fogadak, kezdenek

kewryle forgoduy wgy amiyra hogy helyet sem lelyk wala

(Pesti : Fab. 60b). Miczoda hituan ember kapna azon V in fori-

bus urceum (Decsi: Adíig. 87). Eretnekséget forgatnak, ezen

kapnac (.MehSzJán. 237). Mulandó dolgon ne kapjatoc (MA;

Bibi. V.29). Te-sti szabaAságonn kapó emberek (B;U: &l,lc. 36).

Nem mertének ollyat írni, noha igen igen mohon kaptának

azon (^latkó: BCsák. 251). Inkább kapót az istenes életen,

hogysem a gyöuyörSségre-való édesgetésen iTam: Szents. 29 1.

Az ember kap ez világon (Zrínyi. 1.62). Ruháson soha ne kap-

jál (ne járj czifra leány után] (Thaly: VÉ. n.97) Nem kap az

szép csínon (falusi nöj, lustán jár s mosdatlan (II.166*. A ki a

bötsületen, vagj' pénzen mód nélkül kap, rabja mind a kett-

nek, és mind istenéhez, mind urához való lüvségbeii feliette

meg-g);irlódik (l'al: NU. 277). A gondatlan ifjú ott liagyja a

jót, a maszlagon kap, feslett legény lesz belle (319). Az elféle

áméttó .szín-beszédek maszlagjüi liirtelen ne kapjimk (Fal ; UE.

385). A tengeri lapos és sodrott csigákon kapván, nemek sze-

rint öszvesze<legetett bennek (Fal;NU. 331). A pénzen kapii

tílsvény, ha büntetéstül nem félne, verembe taszítaná attyát,

hogy elb férhetne örökségéhez (Fal : BE. 595). 6) (upus inchoii,

incipiü ; sich an etwas machen, beginneu]. Eö nagysága félre-

hagyván a rokka s varr<'>-vánkos dolgát, a physica és tlieologia

tudományokba kapa (Fal: NA. 187) Mefi .szokjjik az filést >-s

bSntetést, az ösztönt vi'uják elöb, hogy sem N-alamiliez kapjanak,

ée semmit sem tselekesznek Wg kedvel, jó szívvel (Fal : NA 197 >

(Siólá.sok]. Vkibr kap. Belém ka|K>t; er hat inich angepacki

.\dámi : Spr 196. Egy ktretiztyén fojedelenuiek akár inflj-

nek sem jó maga erejével tíirOk csilszárba kapnyi (Békdkl

179). A német meg békellvén a tör.lkkel a spanyolba kapa (Mik:

TI.«v. 87). Szokása az alatson vlmének, bogj' a nagyikba kap

jou és mint egy oldal úttal abbúl liíreBcdgyen, bog>- f einljerek-

kel volt k.'Hee (Fal: UE 47i^i— 1). I'in.t< Li^. Hol mikor ve«c
ilelme.s üszve kerülések titrténnok ; ily ízben nem jó fi 1 b e

kapni (Fal; UE 492). A ki jó alkalmatoouigyal fittekében
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nem kap, liamai- ki sikamlik kezébftl ^Fal: VE. 381). Vmihen

nap. Illyeu igen markodban kapiák az nagi hazugságot

(Bal : Oslsk. 1 1 7\ Markodban kapott dolog azért az liazugsng

(l<i3). Vktn iiip. 8ias hozzam o szent lakab, mert latod hogy

bSu raitíuu kap (TliewrC. 165). Vmin kap. Ü s 1 k ö n kapa

(CsomaC. 26;. Vmtrc hiyni : zu et^vas kommen Adámi : Spr.

196. Némell) eróködik s igen iparkodik kapni böcsiiletre (Thaly

:

Adal 1.194). Az emtier mennyit szenved, mig eledelre kaphat

(Liiízló: Petr. 8i. Fel kelvén ott az földrl lábra kapa ^IvTör:

•Ián. 171. Pajzjüi lovára kapott (RjlkF: Lev. V.502). Ló-hátra

kaiJtak (Molu: .lÉp. 92). Ide kívánkozik egyvelesleg sok dáma,

hogy szemre kapha^a azokat, a kikhez a városban nem fér

(Fal: KU. 267) A Id szer telet akar tetszeni, nem tetszik. Azok

nak, kik szemre kapják, imalmas (Fal: UE. 429). Vmit kap.

Nehéz próba-kövön fordiil-meg a szeretet, de ha meg-állya é 1

1

kap (Fal:t>zE. 537). Meg ne rögözzön benne (gyermekedben)

valami rosa erkölts, vagy szokás mert ert kap idvel (Fal:

BE. 617). Kicsoda hilieti, hogy az istennek erssége ily gyarló,

és ertlen légyen, hogy az tíirök fegyver nélkül lábat nem

kaphatott vólua (Pázm: Kai. 132). Az bálványozás lábat kezd

kajmi (MNyil : Zsolt. 46). Ha rést kaphatunk, a hordókat

azonban [?J elküldjük (Nyr. Xr\'.357). Tized napig harczolának,

vivának, terekeken s e ni ni i t nem kaphatának (Tin. 299). Ugy

meg erssittetett. hogy .soha az pokol kapuja rajta semmit

nem kaphat, le nem nyomhattya (Pázm; líal. 413). Vmivel kay.

Két kézzel kapott az illyeneken (Hall : Paizs. 217). Vmi alatt

kap. Az kit füst alatt kaphatnak az törökök azt ugyan

megkapják (Nyr. XIV 462). Vmi Ulé kap. Kapni két felé:

chalcidissare (Decsi : Adag. 18S). Kap két felé, mint az Uimába

haló ember |347. Tört.^ III.157). Az ki sok fe I é kap, két szék

kzt .".z iTildu marad (Decsi : Adag. 195).

[Közmondások]. A ki keveset el-neni vesz, sokat neni érde-

mel, v. nem kap iSzD: MVii'. 112).

be-kap : irripio, arripio MA. hiueinzieheu, hiueinbekonimeu.

erwischen PPB.

bele-kap : 1) involo, arripio, se ingerére MA. erwischen.

liegreifen PPB. [augreifenj. Nemis talaltatot chac eg eretnekis,

ki bele nem kapót volna az ira-sban, es valami reszebSl meg
nem marczongolta volna (Mon: Ápol. 316> 2) [incipio ; anfangen).

A felli bele kaphatnak [a munkába) (Bal : Epin. S). Nem
szeghettem (kedvemet), hanem hevén belé kapviin sebessen

folytattam (.mimkámat), és reménységemen kivül hamai' által

estem rajta (Fal : UE. 467).

égybe-kap : [iuiinicitias suseipio; sicli entzweien, sich uber-

werten]. Egybe kapa ott a bfin az ai-tatlamial (Bom; Préd.

239). Egyben kapánac (Görcs: Máty. 12).

el-kap : iinmco, arripio MA. adipiscor, acijuiro, cfiu.sequor,

asseijnor SL erhascheii, ergreifeu PPB. [enireisson, entwendeii,

erlangen]. Valaki egyház marhákat el kapót és elkóborlót, az

miudiárast vissza adia (Helt: Krón. 35). Magunkat meg kell

sanyargatnunk, ba el akarjuk kapni a mennyországot (Pázm:

Préd. 148). Nicaeát sok tartományokkal egyetembe el kapa

(Pázm: Kai. 438. Zrínyi 1.31). Ha az marhánk által ment,

mindgyárt elkapták a békési csszek (BékHajd. 11.222).

fbl-kap : 1) lev, elevo, tollo, attollo 81. [ergreiten, schuell

aufhebenj. Bwzoganiat felkapa (CsomaC. 29). 3) fflorere facio,

auctorifatem facio alieui rei : in mode bringen, in aufnabme

briugen]. Az uj találmányokat a mi illeti, sokat hullattunk mi

már, a mit eök ujsagúi felkaptak (Fal: XU. 321). A hajadon-

nép leg-inkább ollyas fogyatkozásokat kap fel, a mellyekb&l

vagy vár, vagy maga tréfát farag (Fal: UE. 410). A gonosz

szokás és mostani módi igen fel-kapta és dereka.s.san iV-i (az

esküvést. Fal: NE. 15i. A religiót kapják-fel a nyájas gyfile-

kezetekben, errl beszélgetnek a.sztal felett, errl vetekednek

néha nem igen t,sendeseii, hanem tsatlogó viszsza-vonáseal

(55).

[Szóliisok]. Nem kapa itt fel: lupus hiat (Decsi: Adag. 104).

Vmitjélhap. Fül-hegygyol f e I-k a p ta a rósz hirt (Fal: TÉ. 743).

.\7. ember soknak .szóll, irie.szsze hallik, és ki jilbúl, ki roszbúi

kapja-fol az igéket (Fal: UE. 425). Folkapt,ák nevemet,
terjesztvén híremet .sok nemzetek (Fal: Vers. 885). Annak

embei-ségétiil fíigsz, a ki fel-kapá titkodat (Fal : UE. 457).

hozzá-kap : manum admoveo Kr. [zugreifen, hasclienj.

Meg-maroni, hozzá kapok : admordeo PPI. Gyorson hozza kapa

(a kutya a hús árnyékához] (Pesti: Fab. II). Midn a héia

meg romlót volna, hozá kapa a vai'iu és fel czappa, méglen

a kes.sel5 az §gbl ala szála (Helt: Mes. 38). Vgy kap.sz hozzám,

mint miniiap a .szomszédnac gunárához. Lám az sem vétet

vala teneked semmit, azért hoza kappál és meg oléd (Helt:

Mes. 379). A világnak javai ollyanok, mint a tsallyán, tsalogat

tavulrúl szép zöld színével, de ha örömedbe hozzji kapsz, meg-

szorítod, Isíp (F''al: SzE. 542).

ki-kap : I) [exeo, evado; hinausgelien, sich hinausbegeben].

Elvégezvén a búcsi'izást, a vfély a menyasszonyt kezére vévén

kettt- h/u'mat vele fordult s mentl .sebesebben lehetett kikaptak

oda, az hol a vlegény feküdt, kit is otthagyván, magok azon

módon gyertyástól visszamentek s ha tetszett még ittak s

táncoltak (Haz. 1.364). 8) libidinibus indulgeo, modum excedo

Sí. [aiLsscIireiten, ausschweifen].

[Szólások]. Valaki szájából ki-kapni a szót : *praecurrere

alieui PPBI.

kikapó : dissolutus, immoderatus .Sí. [ausschweifend]. Ez,

igen otlion fil azon pana.szkodik, amaz, hogy ki-kapó (a felesége],

azon sopánkodik (Gyöngy : Oup. 25).

lé-kap : deripio Kr. [ergreifeu, abfangen]. De az Erd^li

László wayda okossággal le kapa tet, és a fokházba téteté

(Helt: Krón. 63b). Le kapuán tet [ledöutvén, földhöz vágván]

(Helt: Krón. 76).

meg-kap : 1) apprehendo C. corripio MA. ergreiien, erlia-

scheu, erwischen PPB. Az fSstlg zíuetnk az lángot hamai-

meg kapia (VirgC. 105). Ez megkapta vala Esaimac sarkat

:

plantam frati-is tenebat manu (Helt: Bibi. I. L4). Itt akasztó

fa, se hóhér nintsen, hanem akármelly bolt elejébe felakasztják

egy szegre a piatzon, és a jautsár akit megkaphat az útszán,

aimak kell felakasztani (Mik : TLev. 95). Kai-abul fék-.szárát

bal kézzel meg-kapja s meg-adja az árrát, s osztán jó lovára

fel-vetette magát (Kónyi:HRom. 140). S) [adipiscor, addisco;

erlangen, erwerben, sich aneignen, erlerneii]. Az Aba midn
a birodalmat megkapta volna (Helt: Krón. 33). Gyermec nagy

soc nyeluet hamar meg kapa (BFaz: Castr. A3). S) [deprehendo;

eiiappen]. Hogyha meg kapattatic valaki, az ki embert lopott

volna : si depreheusiis fiierit homo .sollicitans fratrem suum

(Kár: Bibi. 1.180). Meg akarnauac minket szauunkra kapni

(Pázm: Fel. 254). Hogy tet szavában vagy cselekdetiben

meg kaphatnác (Zvou: Post. 11.435). Ha .szinte meg kapnának

valami kivíll való embert, hogy az vegezes ellen cselekedet

volna (Ver: Verb. 228). A kit ennyszer meg kaptimk, e.s

vgyan meg buktattunk hazugságiban (BahCsIsk. 166).

megkapás : deprehensio C. [das ergreifen, ertappeu].

öszve-kap : 1) [inimicitias sascipio ; es aufnehmeii, sich ent-

zweien, sich zerzanken]. üszve-kapni kiki egy ellenséggel mér;

segítvén istene, bízik is, hogy majd nyer (Gyöngy: KJ. 144).

Néha egy kevéssé .szve-kapnyi, de mingyárt ismét meg békél-

nyi (Fr : SzJán. 55). 3) Elkeverve öszvekapnak, jól rángattyák

inokat [tánezban] (Fal: Vers. S75).

rá-kap : [adipiscor ; bekommen, zu etwas kommen]. Ott kom-

lós kenyérre mikoron rákaptak : éhen-mohón ették, majd mind

megfulladtak (Thaly: Adal. n.346).

7*
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rajta-kap: drepeliPndo C. (ertappenj. Az Iojkj ha rayta kaiiat-

tatic : fri deprehenmw ftierit íKár: Bibi. 605). A bftnSsík, ha rajta

kapattatnak, megbaiitettetnek (Nán: SzftT. 561). Mit bizbat

euybázi gazda olljas emberére, a ki a tolvajlást tsak akkor

tartja rosznak, mint a spartaiiusök, mikor rajta kapják? (Fal;

NU. 295). Kajta érték v. kapták az ebet a szaloiinánn v. liájonn :

a inatnkát a tejew fazékonn : meglepték a tolvajságon íSzD:

MVir. 90)

Kapád [Kapod PJ : (arripiu ; ergreifeu|. Nyakat fizent János-

nak hamar elcsapá. Fejét derekától igy elválaszta, üstökét

k;ii)a(lá, tálban Ixihajtá (EPliilKözl. IX. 170).

Kapás : (prehen.iio ; das greifen, baschen]. Az zeegyAnSk,

bag)'a|ia<Lsok, nyak kapaa»ok, meg meweteesSk (CzecbC. 43).

(Szólások], Egy cziga kapást nem adna az atyanac

minden intesennis (Szeg : Teoph. 17).

tifiztesség-kapás : [cnpido honoris, ambitio ; ehrsueht, ebr-

geizj. Hová lett eszetek, bogy a' világ úttyán ennyit fáradtok,

izzadtok a' tiszt és tLszteeség-kapásért (Piizm: Préd. 93 1.

Kapaszkod-ik : baesito, preaso MA. niihangeu PPB. [sich

anhalten, sich klammernj E^ bokorhoz kapaszkodek kezeinél

(BiidC. 15). Rejtekhelyben vonta-meg magát, a holott meg
nem maradhatván, kapaszkodott egy fának az ágára (Hall:

HHist. nM-2).

fol-kapaszkodik : cv Anuakutanna hugy az lovát lassan-

lassan meg tSrílgotdegele, fel kapaszkodván rea file (Fornl:

Cnrt. 671).

Kapat : curo capi Kr. (ergreifen lassen]. Ölesse, vágassa,

ha kapatlathatja (Monlrók. XXVII.181).

Kapdogál

(Szólások). Mint edgy ny^ika sziVz 6.szten(15vel C'hristiis nrunk

után kapdogált lábra (KCsipk: Pápist. 359).

Kapdos (kabdos Helt; Krón. 191. BPaz: Assz. ö. io^odosác?

Kár: Bibi. 1.391): I) raptito, rapto, prehenso, apto, diripio TtlA.

aulTangen PPB. (baschen, öfler greifen). Gyermek módra bolon-

doskodik vala, kezével il az falra kapdos vala (RMK. VI.225).

A molduaiak beillenék, •'ik rabiának, három szék aljába sokat

kapdo.s;inak (Tiii. 27). Az szent attyakhoz kapdos iMon: Ápol.

419). Tétova kapdosva (C'om: Jan. 197). írásában mindenfelé

kafKlos, bab<iz, é« csélcsaposkodik (Matkó: BOiák. 2(19), Ide-

stowa kapdostomban tselekedtem (MLsk: VKert. 194). S) [caiitor

rei alicujus ainore, stiidio alicujus rei trahor, cnpidLssimus simi

nlicujns rei ; baschen, eifrig streben, versessen seinj. Egyebek

felett ezen kapdosok : rebus aliis *antevertam hoc PPl. Nem
elég ember rea, s niegis kapdos raita: puer glaciem (Decsi;

Adag. 93). HaszonUdan dolgon ne kaixlos (240). Semmi jcVszá-

gnnkou ne e-scdezziink, ne kajMlo.ssnnk (Pázni: Préd 115.")).

Hl-is hidgye minden, hogy, ha nagyob vétkeket talált \ólna az

én írásomban, nem kaixlosna etl'éle aprólékban (Pazm: Lnth\'.

15) A praeilán kaMasni íIJBenkó: Flór. 1(J6). Leányokon igen

knixlosó csicseréz/l vala (BethI: Élet. 296).

(Szólások). Az árnyékhoz kapdosnak az incattusok,

mint ;iz vizben haló (Nyr. XL31). Élete ve»ze<Ielmében nem
tnd mit mivolui, hanem tsak lován k a p d o .s, hogy arra ismét

felfordiilhaüia (Hall: IIHist. 111121). Ha akarnék szonai-
d o n n kap d c s n i (Bid : t'sisk. 459). Szókon való ka|)do8a.«nak

mondod, midAn kérdem tMed : mellyek a régi szent irások V

iMatki): BGs;ik. 227 1. A kevélyek, egy-más-eliMt kapdosván
a kontzot, a világi jiWzágoii, tiszten, és méltóságon minlen-

kor vuBzekednek (Piizm: Prtd .'i4). Iieszé<lcben való kedves
séget kapdos (Coni: Jan. 102). Igyo-foi^yott, pfirvesztó az,

valaki az keresztyéni hitnek fundaiii<>iitomi k.V/.'itt kótfilé
kapdos (Iliyef: BCrfTomp. 91).

el-kapdos : [eapto
; abfangenj A kerevztyéin-c viáii mené-

nec, és minden képpen *gyekfizéiiec el kabdosni beimec (Helt

:

Kitin. 91).

ki-kapdos : |eripio saepius ; öfter entreissen). Kikabdostác

kezekbl az kenyeret íMA:Scult 817).

még-kapdos : (capto ; wiederbolt abfangenj. A SBolgáit is

megkapdosác, megfoszták (MonIr(5k. 111.76).

öszve-kapdos : [inimicitias snscepto ; sich wiederbolt zer-

zauken) (Bom: Préd. 239).

Kapdosás : prensatio, raptatns MA. (wiederboltes ergreifen,

plündfrnj. 'lesznek ezi'ik Budára nagy vigyázást, gyakor csatát,

terekekben kapdosilst iTiu. 296 1. A palánki pa»i Oszve is veazvin

Sándor urammal valamely holduló faluba lett kapdosásért (Mon-

írók. XV.606).

[Szólások]. A kö.s8égiiec i)én.szt hányata kabdossásra (Helt:

Krón. 28).

Kapdoz : [studio alicujus rei tralior, alicujus rei cnpidissi-

mus sum : baschen, gierig streben, versessen sein). Ha zeghe-

nyeknek oztogatando yozagon kapdoz, toluaynaal kegyetlenb

az (ÉrdyC 612). Avott és felében el-semmisedet régiségeken

kapdoznak (Fal: U£. 381).

Kapó : raptor, rapax MA.

(S»'ilások). Ütílt s kapót játszani laptával : *datatim ludere

PPl. Látok egy díiliös sárkányt, melly méreggel, dObSsséggel

teli, kapóul az ölében viseli a magyar kon^nát (Zrínyi.

n.l62).

Kapós : (jHod dilücnlter habetur, acquiritur ; caras, acceptns,

optitus, de.sider.atus Sí. (gesucht). Mi ólta a parókák kapósak,

azólta a megholtak és asszonyok haja jó álon kél (Fal : TÉ.

784). A bor igen kapós: igen kapják v. kapnak rajta (SzD: MVir

74).

Kapoz : capto Kr. (wiederbolt greifen). Mit kaiJo(z)BZ itt is y

(Ker: FelsK. 17). Arszlánt a ló alul nehezen kapozták (Kónyi:

HRom. 11).

(Szólások). Az isteiinec templomában ül, ee az isteu ania-

szentegyhazanac ki szolgáltatásában ka poz (EsztT: IgAny.

.')56).

I
Kaptat]

Kaptató : hág.i, pari SzP [steile stelle). Kaptató hely : lucns

acclivis ; lierL'-an, steil PPB. 404.

Kapzsi, kapsi (kaptti Helt: Krón. 13u. kapca 155):

I) (piaedii, praedatio; beute). Kapsira aibú : in rapiuani daro

PP. Sec aiandékokat vetete kapcziba (Helt: Krón. 1551 A tb
marhái mind kapsiKi iiitánac a snaboknac il90i. Annji nagy

.soc kincz kole mind kai)siba (Gfircs: Máty. 58i. nékijs jutjii

kiMlött a kaiK-ilian (Pethó : Krón. 247 ). .\z egyluizi j*>vedelmeket.

az régi jámlx)rok adománya, testameutoma, és átka^ellen. kaji-

sira vetik s kardra usztyák (Pázni: Kai. 632). Minden marliája

praedara ka|isira hányatta.ssék (.S/.ékOkl. I.315i. Az mint mo.st

az .szabiid k.'ipzsinak az ember neki Rsett, még tízetésemért

sem kaphattam volna embert (EsztM 1.127) Tudta azt, hogy

a magyar kapsinak szokott esm, és i'ipy könnyebb vele binii

(ErdTörtAd I 49). Az mely pinzt el nyertek vala, az haidiik

magok közeit kapsit vetötteuek benno iTörtT. XI 169). Uuidra

vár^Ksiilia, udvari kapuira ziilog nevében ne hordogasd kastélyo-

dat, kóvárodat (Fal: NE. 24). S) kaiidosii; raj)tor buiKirum

alienornm. Kassai (habgierigl. Kapzsi ember (RákF: Lev. IV.

4771 3) (acceptus, desideratus
;

gesuchtj Sok toép portékái

s készületei maradtak szegénynek, mely is oly kapsi (kapós 'tj volt

.zen felyebb megnevezett atyatiakioál, hogy adntéu úgy ren-
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ketett mindenik nug kezéhez ueni inent a nyil.elég bajoekotlásoni

vala két nap, nii[v)el csak egyedül csináltam a nyilakat (Haz.

I.378V

KAPA: ligii C. MA. liacke, liauo PPB. lígi kapat zense

s meg kapíiluan a fSldet (DebrC. 11 9 1. Az kapasok ragadak kap-

liayokat, asoyokat, chepeket, lapatyokat (CornC. 428). Gwrahnli)

zeles kapíi, tégla weüieo kapák (Radv: Csal. 11.59), Mint a

kapásnak tanyorét a kajMi, liátát meg keményítette (C'zegl

:

MM. 1 1 7). Gyökér ;lso foga.s kapa, gereblye : marra (G)m : Jan.

71). Kapával és ásóval ás: ligone et rutro fodit (71). A sz51t

két ágn kapával kapállya (84). Addiglan kere.sgéli nemes elei-

nek eredetit, a mig tsépre-kapáia akad (Fal: NE. 13). Inkább

fsépef, kapát a kezembe veszek (Gvad ; RP. 447).

[Szólások]. Ö iobb volna az kapához, hogy sem az

[lennához (Bal : Epin. 4). Inkább ásóhoz, kapához ter-

mettetek (Bal: Csisk. 471). Kapára, kaszára, kala-

pácsra, avagy kaptára igazítsátok (RMK. V.225^. Némellyek

elf)b hogy-sem tenyerére tegyék a szegénynek a garast, talpig

le-gyal:izzák, tsépre-ka'pára küldik a tehetetlent (Fal

:

NE. 116).

(Közmondások). Tsíp, kapa nyavalya, a ki nem hiszi, próbál-

lya (Kisv : Adag. 346).

ásó-kapa : rutrum [spatenj. Án) bátor aranyas légyen a

sütó lapát is, ezüstös légyen az ;isó kapa : quamvis enim palae

anreae, rntra argentea (Prág: Serk. 840).

füirtó-kapa : marra MA. jathaue, krauthacke PPB.

gyökérásó-kapa : maira, sarculum PP grabeisen, kraut-

hacke PPB. Gyökér-kapa (MonOkm. VIII.528). Gynkér-á,só fogas

kapa (Com: Jan. 71).

irtó-kapa : rnncina Sí. [renthaue]. (TörtT. XVIII.261). Ortó

kapa (263).

kétágú-kapa: bipalium C. Com. Jau 71. bideas C. Major:

Szijt. Ikarst, spatenj. Ketth ago kapák (Radv:C!sal. IL59).

vágó-kapa: keilhaue Com: Orb. 137.

vas-kapa : pastinum PPBl. [karst, zweizackige hackej. Cse-

lét nem szoktam, az vaskapát es soha nem forgattam (RMK.

n.267).

Kapál: 1) fudio, pastino C. MA. graljen, hackeu PPB.

Kapallyad az the zeldet : putabis vineam (JordC. 110). Myt

teegyek. mert nem kapaihatok (fodere non valeo) es koldwlny

zegyenlek (584). Scemerem kapalny, bfichftth renghessetek (PeerC.

340). Kapálnom nem vagoc io (.TelC. 86). Sem zant sem kapai

(Debi-C. 247). Az hiuec tanullyac meg, hogy a szanto, kapalo,

keresked, tanuló vgy iarion el tiztibe, hogy ne az ereienec

munkaiaba es gyorsaságába bízzec, hanem az vvr istenbe (Born

:

Evang. IV.312b). Sieti kStSzni kapált szl5yét (Cisio. C2).

Tekéntsd-meg a szakmányos aratót, vagy kapáilót, melly nagy

munkát tészen, hogy dolgát végbe \-igye ! (Pázm : Pi'éd. 316).

Szánt, vét, kapál (Ker : Préd. 658). 3) [pedibns ten'am rado, pedi-

bns strepitum edo; mit fiis.sen .schai'ren, stampfen]. Lábaitockal

kapáltoc es az ertleneket szaraaitockal eWklfildezitec (Helt:

Bibi. IV.292). Kapállya a lábával a ló a tzet (Hall:HHist.

n.305i. Az ló az haragiában kapállya ;iz fidet (Kár: Bibi.

1.537. Kapál (a bika az amphitheatrnmban) s fnja a fövényét

(Zrinyi. 1192). A medve morog és kSrmével kapál (Com: Jan.

45). Mátv-ás rúg, tapod, kapál, hogy helyét nem talállya iMatkó:

BCsák. 297). Kínnyában a ló bé-fút egy malom házba, vivén

a jnhokat a hátán, és ott tzet találván a malom liáz fSldén,

addig kapállya a lábával a ló a tzet, hogy ide s tova hánnya,

ki miatt mind a ló juhokkal együtt, mind a malom ószve ég

(Hall: HHist 11.305). A lovak kajláinak s nyerítnek (Gyöngy:

KJ. 9;.

[Szólások]. Én sem jöttem bora-lukat kapálni (Kónyi: HRom.

106).

be-kapál: infodio MA. eingraben, vergraben PPB.

bekapálás : iiifo.ssio, defossio MA. eingrabung, einscharrung

PPB.

ki-kapál : eöbdio C. MA. ausgraben PPB.

le-kapál: [defodio; abgraben] (Pázm: Préd. 90. Kr.).

meg-kapal : suffodio C. i)erfodio, confodio MA. graben,

durchgraben PPB. Meg kapaluan a ffildet buzat vete bele

(DebrC. 119). Egy aránsu képpen meg kell kapálni a f51det

(Nad: Kert. 68).

Kapálás : fossio, fossura, pastinatio C. pastinatus MA. das

graben, hackung, grabung PPB. Erm ninéen kapálásra:

fodere non valeo (DöbrC. 362. CsomaC. 72). Sem szántást.,

kapalá.st nem tudnae vala (Gosárv: MagyB. A2).

láb-kapálás: [p<ídum strepitus; das scharreu, stampfen]

(Bal : Epin. 7).

Kapálló : [fo.ssor
;
graber] (Pázm : Préd. 326).

Kapálód-ik, kapálódz-ik : lábaival rugdalódzik, lábait

hánjja-veti SzD.Kpedibus terram rado, strepitum edo; mit

den füssen scharren, stampfen]. Mit kapálódól liitván szamár?

(Matkó: BC«ák. 185). Zúgolódnak, kapalodnak (Ker: Préd. 151).

Váltig kapállotzik (GKat:Titk. 456).

Kapálódás: (pedum strepitiis; das scharren, stampl'en].

A lónak vermet vainak a kapálódá.«sal (Mel: Jób. 96).

Kapás: fossor, pastinator C. graber PPB. Az kapasok

ragadak kapayokat, asoyokat (ComC. 428). Kapásokkal mivel-

teté, hordót tölteté, egy kedvében az jó borban Nóé küppente

(Tin. 264). Meg hagia az a hoherec mestere, hogy az sz518k-

nee mielSij, kapásoc es szántóé lennénec (Mel: Sám. 470).

Hogy Budára külUik az tfllünk kért 100 kapás emberek

elszörzéso végett, költségük volt (MonTME. 1.139). Kapás nye^

irtovánt, madarász lépet hánt, éleszthesse éhségét (Kisv: Adag.

401). Légy bár céhos munkás, kaszás, kapás, de vallanod meg

kell (Felv:Dics. 51). Húszezer paiaszt, kapás-ásos néppel meg-

szállotta Landát (Thaly:Adal. n.22). Órfimében papság ég

felé sapkáját hagyittya, távnlad a kapás kapáját, polgár-is

Egerben veti a kaptáját (Orczy : Nimf A2b).

[KOzmonilásokJ. Kapás kapás.sal élhet jó barátságban (Kisv:

Adag. 177).

KÁPA: 1) [cappa, tóga cucullata; kuttej. Hitvan vtalatos

kapa as Ct5zet (DebrC. 279. 222). Boldognak alytya vala magát

az, ky chak az w kapayoknak peremeth illethety vala (VirgC.

72', 87). Fekete kapajok az apath vraknak (PeerC. 341). Vy.sely

vala evnen vallayn az ev saruyt es fekete kapayat es egyéb

I

ruhayat (üomC. 119). Atta ez zerzetnek ;»z evltevzetet anagy

I

capaat (195). El veue az saart az kevntevsrevl es lele mynden

zakadasnekevl egeznek az kevntevst anagy az capat (280). My-

koron zent Margit azzonnak adnak vala kentest capat iob poz-

tobol az tarsinal (MargL. 2). Akar mely ygen hydeg jdev volt,

ez zent Margit ázzon meg marad vala az karban chak egy

hentesben auagy cápában (17). Nyakában csuklyája lobogdogal

[lógdogal RMK. IV.373) vala, derekán kapája rengdegel vala

'

miosv:Ti.ldi. 8). Kápaésczuklya(MA:Tan. Elöb. 21). Az bará-

toknak kapában, calastromban vaM életec (MA: Scult 218). Senki

.sem veszi meg az papa butsuinac .szuas os bnds aruiat, az

baratoknac es az apatzaknac kápaiokat es kuklyaiokat (EsztT:

IgAny. 455). 2) [cappa] capitium, cuculio, cueuUns MA. [kapuze,

kappe) reishut, reishaube PPB. Pénzzel kapájukat megtölté, meg-

raká (Tm. 92). Nem kell csengetyfis fiilet kapádra csinálni,

igen esmérnek SltSzetedrfil (MA : SB. 218). Kapat vonnak az

1 felében, hogy ne lásson (Lép: PTük. 1.301). 8) caputium equi, fal-
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coiium PPB [blendledcr, augeiileder]. A sdlyoni síéji és te-

liintetes madár, de azért szemei kápával födve, lábai kfitve

vannak (PÁsan: Préd. 30). A liivHág kapát ad szemének, liogy

ne UUsou iK.izáii (Fal: BE. 59C), Megkivánnya .«zeiniink a ká

|>át, testünk a inegtörést és síuiyaigatj'mt íFalr.SzE. mi. Kapát

ád szemünknek, dugaszt ffileinkiiok íKal: NA. 171). 4) fumljo

sellae; sattclkopt]. Az párdntz kapákkal, fénye« sisakok-

kal szép mindenik (Balassa: Ének. 28). Akkur az lovilsz káiiával

Wteritette az nyerget íMonlrók. XI.363). fejér c-zaj)íival borított

kapájú nyereg (MouOkni. XXIII.350). Két kápájú nyerget csinál-

jiuiak ft. 1. d(enár) 50. egy kápájn nyerget f. 1. (Erdürs/.gy.

11.383). Czafrang, vagyis lóra valii török kái«i (ItókF: Lev. I.

114). A bi^nokok villám sebwiséggel egymásra rohantak, kiki

nyerge kapájához .szegezvén kópiáját iFahTÉ. 639).

barát-kápa : ttniklya ; bardücucullii-s PPl. [kapuze]. Halálá-

uac elitté Ijarát kapában ültezéc i Helt : Króa 17). Bár fel

liasiczak az en Icgdrágáb orromat, ha feledbe nem vonszák az

barát kápaiát (KortSzor. R). Sokan barátkápában akartai- el-

temettetni, azt vélvén, hogy az által idvr>zfilhe.ssenec (MA : Sfult

218).

két-kápájú. Két kapájn nyerget caináljiuiak f. 1 d. öu

;

egy kapájú nyerget f. 1 (EidOrszgy. 11.383).

Kápáe : I) eiicullalus MA. der einen relshiit auf hat Pl'B.

{mit einer kapuze; mit eiiiem helmVJ Kapás kSntSs (Hall: HHist.

11.269). Ezután mentek kapás kópiás lovasok (TörtT. IU.248).

öiirön állitatván egymást éröleg egynehány rendben az kapás

jancsárok (Monlrók. V1U.362a Száz kapás jaucsái-ral az liinto

sietve kórskornyiil fogattya (Paskó:;ESir. i.3i. 3) Kápá.s roiiiek

(posztáj (Vectl'raus. 6).

KAPÁK, KOPOR : eHriai, v scalpo, rado, lorrado Sí.

(scharren). I.ilani, hogy osiüt tzet kaparok fejünkre (Alv: Itin.

137). Fsvények és magoknak koporó emberek lnek (Lisziiy

Krón. 97).

el-kapar : |weKsuharren]. A tztiM gazt s egyebet el-kaparjon

I Rák: Art 33).

ki-kai>ar: (crado, extrabo; lierausseharrenj. Aranyat is

•bárból szoktak kikaparni (Kisv:Adag. '18).

Kaparit, koporít, kuporit ií<i^oiíí ' Alv: Itin 120):

capio, occupo Kr. [fiir .sicti beiseite sirhaften, weghaschen, au
.sich reissenj. A má.s javait magának koporitani : rem alienam

*attreclare PPl. Nyúzott fosztott, álnoksággal kuporitott kenyér

(MA
: Sfult. 79). Soha nem .segitri .semminél, liauem mind

inagadnac koporitottad az íuraimyat (Helt: Mes. 382). Az oi-szág

ióuedelmét magokujic koporitanác (Helt: Krón. 91). Az iob

rézt magának koporjtya (Beythe : Epist - 7S). Koporetlias.sou

valamit es nierhessen (Mel: Préd. 114). Akaríac vala az biro-

dalmat magoknac ko|)orituan a Pisot az ket Spaniol ország

birasara kAldeni : ipsi fiuscibus conroplis Pi.soneni cum exereitii

ad obtinendas (Inas Hispíuiias mittore iDeisi: .SallC. 11>. Az biro-

ilalmat magához akarná koporitaw (MA: SB. 353). Chilist, Les-

biist, Sámiist, egyéb t;irtomány(jkkal egyetembe kezéhez kopon'tá

(Pázm: Kai. 437). Ez gonosz ellensegh ellen nem vigyj'tszlál,

bügy kSrme kSzzé ne koporitliji.s.son (Alv: Pest. 1.477). Nem
.-vjibad az púsi^lkóknok kíiIsS foje<lolmi hatalmat magoknak
ko|jorilani (Alv: Itin. 41) Az hatalmat álnokul magának k.ii)orit-

van (1201. Azt a titulust magának koporitaiiája (P<Ss: Igazs.

389). A mélUÍságot cs;ik niag;uiak koporitotta (Pós: GBot. 49).

Az tisztiket magoknak koiKjriltyak ilVisv: Fel. fi29). Az
liaiznot K IVIcsflIotet uijigoknak kuporitotlák (MonOkin. XXIII
306). Mit niá.sokra kelliMie kílt.Miiek, fi magoknak kup.iiitlyák

(I11y:Préd. Il.lösi. Magának akar\mi kuporitani niindontiPP:
PaxA 2t;8i

el-kaparit : cv De ennek, hét eszleiuM után, a .itzép anuyá-
tül el-koporiltjilott ország viszaea-adattatott (Martonf: .SzHist 70).

le-kaparit : idetrabo; herunterziehenj. Aunac vtánna a

szekijr alól buuác meg, és le koporiták (Helt: Krón. 70).

Kuporitás : [ocvupatio, aasumtio ; aneigung]. CrSt vénseu

testeken a halál által, magának kaporitis által tSzötv : TitkJ.

150).

Kaportyál, kapirtyál : vakarcsál, kapargat Kr. [rado

;

.schanen) l>e miért hogy még is a paimiíi- kajKirttyálnac

lüáv: KKer. 15). Szeméten és ganéjon lábaival kapirtyál, orrá-

val vakartsál és iigy keres valami rotluidt szemet, mellyel

tölti gyomrát (Pázm: Préd. 30). Nap-estig orrával és körmeivel

kapirtyál il7í<).

KaporcBkál : [haesito, preuso ; sich klammeni VJ A békác

a tülcénec háttára rea kaportskáluán, háttára fllénec (Helt:

Mes. .59 1.

Kaporcskod-ik : [stirrigor; sich anfbaumeu?) Az egér

kaportskodni és tussakodni kezde a béka ellen íHelt: Me«.

15).

KAPCA : soccus ('. fulmeutum calcei PP. pedule PPBI.

tibiale Sí. socke, tílzscbuh PPB. fusssöckel, socken Adami : Spr.

Ka|)czác : socci t'oni. Jan. 100. Kerc soror Aguest hogy ev

neky segelleue cbinalny egy kapcbat (MargU 68) Nem akarz

gonoz ridiat, evltevzetet, meg chak gouoz kapcbat sem akarz

tCornC. 289). Egy [japiicz kapczá,stúl 1 l't (MonTME. 1.30).

Siirga s-zatyáii kapcz:it vöttünk (58). Bflrkapcza volt reá varrva

talpjilló helyett (Monlrók. XI.352) Papucshoz való kaiKza

(XXIV.l(í7). Egy pár iwpucs bulia kaiK-zástól (Kadv: Oial. II.

315). Hagiok iiekj gjwlay liahiskoiuik pohárszék eziistombVlI

nyolczwan ghyra ezüsteött, myndou rwhaymat egy kapczaygh,

mynd feö cs keöz rivbaymat (111.147). Egy gazdag vr meg lial,

reiad marad az ó foltos kaptzáia iKortSzer. K2b). Kapczám-is

selyem volt (Szenlm : TKiú. 12).

[Szólások]. Szoros kapcza: augustiae SK. Bezzeg ssorori

most a kaptza (Kisv : Adag. 24(1). De mivel lálák, hogy szorus

a kainza, illára vévék a dolgot (GKat: Válts. nil84). Tyrók

j

repartiáltatván, mértékre acceptálván, sokat rejiciáltak belólrtk,

de a kapca szonilván. annak utánna nem sokat válogattak

lienne (Haz. 1.284).

áll-kapca: m:uidibula, ina.xilla C. MA. kinnbackeu PPB.

KirBe.sz. 128. All-kapozAc : maxillae l'<jm:Jau. 47 All-ka|>lza

49. Hattia haata meghee fordwla ala ; meg gyogívltateek, de

az ala kajjczayan mynd eeltyg megh ysmerteteek (ÉrdvC. 402b i.

Álla-kaptzíija nyolcz sing (cethalé Mi-sk: VKert. 530). Szamár

áll-kapczji ((iKat: Válts. 11.563). .4llunc kapcziii n)pognai' (Cjf:

HÉnok. 29). Sámson egy szamár allakapczájával most ezer

ers férfiat öle meg (C^íizi: Síp. 688).

lemez-kapca : sciilpoiiea MA. fiiz-schuh, iwcke PPB.

lemezkapcás : scul|x)neatus MA. mit fílzschuheii beecbuhet.

socken anhabend PPB.

süveg-kapca : [?) ü-y [oir süveg kapcxa (TörtT. XVUI
260).

száras-kapca. Hozzatok egy paptrahyoih eo négy caras

kapczat (LevT. 1.319).

Kapcácska : socculiis MA. kleiner tilzschub, ."^x-ke PPK

Kapcás : soccalus C. M.A. der leichte sdiuh oder nocken

auliat PPli. Az halottat Ix^rös kapczás nadriigban iiyujtórtattáK

ki (Monlrók. XI 401). Kaplziis luidrág (Misk: VKert. 22;').

Kapcáskod-ik : garázdálkodik, kötelAtködik, lielém kal^

czáskodott SzÜ. [filum contentionis duco, jurgor; mitjemauden

anbinden, reizenj (líákF: Lev. V.368). Kiki fél tílln ; m'uiden)>e

belé köt, kal^ akad. köml.^Uik ve«z, kaptzáskodik (l^tzD: MVir.

105).
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KAPICAN : freimni. lapistiiiiii Sí. [k ipiizauujj. Az luagjar

vitízséghtíz magailitbég kell, az kaiwozáut (íg>J nem süeiived

(RAkF: Lev. IV. 1 24).Kapitzáiit vettetek ökeine orrára (Gvad: RP.

R7V

KAPITÁNY: stiategus, capitaneiis, tribmuis PP. liaiipl

iiiaiin PPB. lí^'j kapitánjiiak illik ebbeu bátorkodni : les niagiio

duci audenda PPKI. M.Lsod iiewp vala Coftas, azaz ca-

pitan (ÉidyC. 364b). Vala azou ydSnek wtauna fiegy ha-

talni;u< capitan feyedelem, kynek Taxon vala newe {495b).

Bocs;\ták be két kapitáiit, Bonwmysza Boltezsárt é.< Hor-

v.HtIi Mihályt (.iMonlrúk. III.71). .\/. ti capitánitok Luther

és Calvinus (Bal: Csisk. 136). A kSsségnec kapitáni, hadnagyi

vannak: plebs habét suos tribunos (Oim: Jan. 132). Vezér kapi-

tán (.Hall: HHist. 111.117). A lovagos sereg kapitánnyá: praefec-

tus equitum (Balog: Corn. 133).

ezeredes-kapitány : chiliarchns PPI. [oberst]. (Szeg: Aqn.

33. RákF: Lev 1.75)

ezeres-kapitány : ;« (RákF: Lev. 149). Vice-ezeres kapitány

(Horv: HÖszt. 16>. Bker-lova'íkapitány : chiliarcha; obrlst C!om:

Orb. 291. Ezer lovas kapitányoc : magistri equilum, chiliarchae

Com : Jaa 145. Fiainkból ha nem lesz ezres kapitány (Orczy

:

KöltSz. 210).

f-kapitány : praefectus militum, tribuuus militaiis ; obers-

ter Sí. Másod newe vala Ceffas az az capitan, tfew, kwzykla

es fedd zayw, Ö'ew capitan leen (ÉrdyC. 3ü4b). Ewtelsegenek

fliew cliapytanya (RMNy. 11.36. Zrinyi. L22;.

gyalog-kapitáiny : [ti-ibunas peditum ; hauptmann bei der

intanterie] (ErdTürtT. 1.90. Kemény: Élet. 45).

hajdu-kapitány : [heiduckenkapitan] (Gér: KárCs. IV.55.

KákF: Lev. 11.123).

hajós-kapitány : navarcluis MA. [.schitt'kapitan]. Tengeri

hajós kapitány: tóti officio maritinio *praepositns PPBI.

jász-kapitány : [jazigenhauptmann]. Az agói pusztát, az

ái'ok-szállásink, szent-Imrét pedig az birini uraimék liérlettenek

meg az régi szokás szerént az jászkapitány uraimékti'il (Thaly:

Adal. 1.301).

lovagos-kapitány : [praefectu,s turmae ; reiteroberst]. (Com

:

Jan. 145).

óberst-kapitány : (praefectus militum ; oberster]. Magyar-

knruczoknak óberst-kapitánya (Thaly: Adal. 11.430).

ország-kapitány : capitanus regni ffeldherrj. Ország-kapi-

tánynyá választottak: in capitanenm regni deputatus erat Ver:

Verb. 261. Hadi fejedelem avagy ország kapitánnyá, had visel

generális : imperátor seu generális Com: Jan. 145.
i

tengeri-kapitány: [navarchus; admiral] Tengeri-kapitány

liajója : navarcliLs PPBI.

udvari-kapitány : *couies palatii PPBI.

vice-kapitány : (succentnrio ; lieutenant]. (LevT. L73.

RMNy. IL37. Peth.l : Krón. 169).

Kapitánykod-ik : *ordines duco PPBI. [aufiihrer .seinj.

Kapitányság : stratégia C. MA hauptmaiinschaft PPB.

Kapitány.>íág\iselt : tribuuitius C. Ki érdemlené az kapitánságot V

Bölcs azt mondja : a ki az emberhalált bnnek tartja és szeret

igazságot (RMK. IV.236). Kapitánságokra, harluagyságokra

szaggattatott k5.sség : plebs in tribus distributa (Com : Jan. 132).

ezéres-kapitányság: [chiliaichia ; obristenchargej. Andrási

BóldLsár gróft" Szent-GySrgyi János erdélyi vajdaságában a szé-

kelyek kízStt ezeres kapitányságot viselvén íOvöney: rh.ir.

Elíh 7i.

KÁPLÁN (íáptúu,/ Helt:Krón. 40. Hall: HHist. 11.19):

diaconiis C. capellanns MA. sacellamis ; kapellan, piediger PPB.
Yelesbek valmiak zent Rnflinus egyhazában keth káplánok os

keth parazt attyaffyak (ÉrdyC'. 574). Kezde az egyháznak cap-

laua ezenképpen zolni ez iflfyvnalc (DomC. 211). A papa el
hozata egik kaplan:uial (DebrC. 91). rduinus apát, ki a csu-

zamak feli kaplaua uala (138). Kaplanianal missot mondat
iiala (TihC. 183). Ez levelet írta a fráter Jo.sa domokos szerzt
béli ngdnak öríikké való alázatos káplánya (LevT. 17). Minden
fele papozlároc, caplánoc, óltármesterec, graciauusoc (Helt:

Háló. 217). Káplán vi-am ! (.Vlatkó: BCsák. 289). A hét diaconust,

káplánt a kss^g válaszUi (Let: Hitág. 146). Kolbászért infiilát

adat a káplánnak (Orczy : KöltH. 130)

hadi-káplán : [orator rerum divinarum militaris
; feldkap-

lan, feldprediger). Légyen a regimentben legalább egy hadi

káplán (Fal: NA. 220).

Káplánkod-ik : capellaimm ago, fungor officio capellanari

Kr. (als kaplan fungiren]. Már látom, hogy csak káplánkodnuiik

kell a szolgák körül, mint N. N. m-am, a ki nyakába veté a

eotta-inget, hegyibe a stólát s ama textusról kezdi vala a pré-

dikációt (Fal: NE. 72).

Káplánság : diaconia MA. die austeilung der almosén,

prediger-stelle PPB. A professorok küldöttek káplánságra a
niAsodik Apáti fejedelem udvarába (Bod:Pol. 192).

KÁPXjÁE, : ordinum ductor, decurio ; korporai PPB. Láb-

bal akaszd fel a káprált [így], utánna a közkatonát! (Thaly:

VÉ. 1,285).

Az corporáli táska még nem készKápláxi: [korporal.s

(LevT. 11.274).

KAPOCS (iniJcs Ver: Verb. Szót. 4. MA. kapis Adámi:
Spr. kapsok Helt: Bibi. IV.16): fibula, monile C armilla Helt:

Bibi. I. Tt2. uncinus PPBI. spange PPB. hafte Adámi : Spr.

Kapot,s-kö.szüuty [így], palástra-va|í5 kapots : spinther ; armbaud,

schildlein vorn auf der brust PPB. Attam nekyek hath bokor

ezewsty kapthoth (RMNy. II 57). Attafni] egy ruhába walo

6zwe,st kapnchot [így] (200). Elué.szi a saruknac drága ékességit,

a kapsokat [így], boglárokat, arany lantzokat (Helt: Bibi. TV.

16). Kaptsok, horgatskák : imcinuli ((A>m: Jan. 100). Czérnát

és kapcsot fizettem (MonTME. L191). Nadrágra való ezüstbog-

iáros kapocs par 18 (Monlrók. XXIV.175. RákF: Lev. V.319).

A foldozást, gomb, kapocs fel-varrást, nem viszem a szabóra

(OtvMast. 57. vsz.). Gombok heljjet a mentén, dolmányon kap-

tsokkal éltek (Bod : Pol. 85).

kádár-kapocs: ungvis ferreus PP. 271. em eiserner bütt-

nershaken PPB.

szl-kapocs : capveolas PPI. [ranke]. .Szílö-veszszn nfitt

kapots : clavicula ; szlíl veszsznek tekerg(ís kaptsa : viti-

culum PPI. *Sz516 kaptsa : capreolus ; die gabeln an weinreben

PPB. Szölí kapots módra : claviculatim PPI. [VP. KACS 2.)

vas-kapocs : fibula ferrea, ansa Sí. [eiserne klammer].

Az ács a vas kapotsal, kt vas.sal meg erssitvén a gerendát

(Com: Jan. 103. Com: Orb. 129).

Kapcsol (/iafiacAoZta? Mon: Ápol. 445. kapsol Helt: Krón.

14b. Gosái-v: MagyB. C4): 1) comprehendo MA. [arripio, n;m-

ciscor ; fas.sen, we.guehmen, gewinnen]. Az istent maganac kap-

tsolyia tulaydon kegyelmes attyaul (Helt: Bibi. I. Q). A mitt

trnéntelen maganac kaptsolt (L Zz4). Azzokat Is magánac
kaptsola az bwséges ariományival (Helt: Krón. 13b). A
királyokat is magánac kapsola ersen, nagy sok adományiuai

(14b). Az wrac kzet oda iove az veronai Dietrich i% mert
nagy aiándekozá?ockal Atila meleie kapcsolta vala a.szt (15b).

Kezében kapsolfa te hatalmadot (Gosárv : MagyB. Ci). Az
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kincset, mellyel Erdélyten gyöitött, mind magának kapcsolta

iTöitT. 1.241) 8) fibulo, confibulo MA. (complector] iusaiumeu-

fügén, hefleii PP. (znflammenfassen). Clavicula :
fiók tsont, molly

a vállat a melyliez kaptsolja PPI. Az pogaatagotis magához

kapaeholta (Mon: Ápol. 445). Idegeneket ne akary inkah li<azad

kapczolnod, hogy nem mint \ér .szerint való rokoniilat meg

firtanü<l : neu malis aUeiius adjnngere (luam sang\ine conjmictos

retinero (DecsirSalU. 7i. Az mit mi tudmik, e^ak igen cse-

kélyen és vékonyon kapi-soilyuk elménkben (Pázm: Kai. :«).

Oly dolgokat kaixsol magában, mellyek nagy okot adnak az

gonosz életre (2vl). Ha reánk foly-Ls a gazdagság, szivünket

ahoz ne kaptsoUyuk (Pázm:Préd. 358). Ha minden bilisek

niondá,sit elmédl>en kai.ih.>lnádis (Pázm: KT. 3). .S)kat tan.-tot-

tanak, mellyek Írásban nem kapt»jltattak (Pós:Igazs. 1X3).

Mintegy szép tolyiVIxirostyánt magamhoz kapcsollak (Thaly:

VÉ. L319).

be-kapc80l : libulo, infibulo C. aimulo adstringo ;
zuschnal-

len, zuschnilron Pl'B.

éggyüvó-kapcBol : adjugo C.

egybe-kapcaol : (conjungo; verbinden, verknüpfen). Con-

lerentziára gyltek, dolgoztak, mind király, ugy ország hasz-

nára, egybe kaiicsolhandó s eshendí javára (GvadrOrsz. 78).

egybekapcsolás: |counexas; zasjmimenhangj. Mimodon

vagyon egybakapcsolásji a háborúság uttyán általmenésnek a

hossznrnliák nio.sáaával? (llly:Préd. L39).

fbl-kapcaol : subnecto C.

hozzá-kapcsol : obligo C. adnecto MA. affibnio PPI. [an-

lílgen, hinznfiigon).

ki-kapcsol : diffibulo C. relibulo MA. fibulam solvo ; auf-

.schnallel^ die hiiftlein anflöspu PPB. Szép gyönge csflcsöcskédet

tapogathatnám, két szép fehér mellyecskédet kikapcsolhatnám

(Tbaly:VÉ. 47).

meg-kapcsol : confibnlo, comprehendo, apprehondo MA.

Iieften, fiigen, znschnalleu, znsammenquetschen PPB. Kivel (szók-

kal] az A kedvét jobl.ian meg kapcholá (Zrinyi II.2i)).

ÖSZve-kapCBol : tilmlo, libula ciiHigo, aniiulo, fibnia adstringo;

zusammculielVn PPÜ. Az l)olondokat Sszue kapczollya az gonos-

.ság (Kár: Bibi. 1.610).

ÖBZvekapcsolás : coagulatio C.

KapcBolá,B: Hbulatio MA. heflmig PPB.

Kapcsolgat : fannecto ; anbinden, fe.s.selnj. Színlett csendes-

.séggel a vijás mulattat, gyíinyilrfl kezdettel magához kaix-sol-

gat íOrczy: KöltH. 3',»i

KapcBolkod-ik : coliigor Kr. (sich verbinden). Mert ez :a

két tudomány vgy egginiiishoz kapi'ziolkodott, hogy valaki hiszi

lenni az purgaturiumot, hiszi az a halottakért való liasznos áldo-

zatokalis (BahCsIsk. 112). Hozzá kapcaolkodik (Vajda : KrLszt

UI.423. Kr (.

|KapcBolód-ik]

ÖBZve-kapcsolód-ik : --m (Zrinyi 11.29). Értsed a dolgot,

és fogj hozzá. Nincsen el/tmenetel, mikor ezek egymástól távni

i'Snek ; vagyon, nag)-Ls, ha fwzve kaptsolódnak (Kai ; l'E. 373).

Kapcsos: 1) Kbulatus, hamattis MA. geheftet PPB. 2)

jartifíciose coune.xus, artls plemis; kün.stlich verílochteuj. Azon

léazek, hogy sophismáit, kapcsiM és hamisan caallott bölcselkedé-

sét uselekcdetenmiel lerontsam (I'al: NA. 125). A te dilennna-ka|>-

taoe-beszéded, épen nem udvarias, .s/itt merném mondani, |iaraszt

(134). S) [impeditiis, iuvius, asper; schlecht, unwegsam?] Kz lui-

pou is, az el nuMt éjjel Ls igen eaetl az hu, ki miath már li

kapcsos .szám'itimk i« levén es^ ia esvén (Munlrók. XVU113).

4) (VJ £ó felsége a bagáziával, és a kapcsosok kompániájával

is Pálakra érkezett (RákF: Lev. L49),

KÁPOLNA : fanum, delubrimi, sacellum C. aedicni.i sacra

;

(kapellej kiélne kirclie PPB. Jacobas Kapulnaszekeres 1378

(ZichyC. IV.45). Syelete.s.segel mén a kápolnába (VitkC. 60). Vala

egy ydSben egy ezalados ember, kynek vala egy kapolnaya

tawol az ew hazatwl az mezJben (ÉrdyC. 143b). Alexander

Ierw.saleniben zent Lsthwannak tyztSsí'egheere nagy zeep capol-

nat rakattata (447). Zent Ferencz lakozeek Aluerna hegynek

oldalába holot másian vagion igen zep kápolna (VirgC. 58).

Capolna mesterség ua^ oltár mesterség (Ozor: Chrisl. 229). Az
orgonát is fútatá a kápolnába (Montok 111.69. Illy: Préd. 11.515).

házi-kápolna: lararium MA. [hauskapellej.

tetem-kápolna: fcrypta; gruft). Az megholt telemet tetem

kápolnában rakium (Born: Pré<l. 564).

Kápolnácska : sacellum (kleiue kapellej PPBI. Kápoluács-

kában az oltárka, predicalo szék es rakott sir (Gér: KirCk
IV.365).

Kápolnás : [capellanus ; kaplanj. Káptalanuoc, kápolnáaoc,

ültánnitótei'ec iHelt:Krón. Ü7).

KÁPOIjOD-IK: [lamentor, fremo, maledico; klageii, mu--

ren, liistemj. Nem kapolúdnám a szent isten beszedi ellen 'Mel:

Jób. II). Azon kápolodik, hogy Malko nem felelt néki semmit

(Malkó: BCsíik. 85). Ok a Christns halálán szomorkodnak, ká-

pulódnak (GKat: Válts. 11.1141). Asz.szouyi módou sopánkodó,

kájiolodó (Gom: Jan. 196. Nagyari : Orlh. 149). Hijában való ká-

polodók (SBalog : TemK. 184j. Kapolodnak, zúgolódnak (ExPrinc.

37). Ne felesellyfink és ne kapolodgyunk azon (202). Boldog-

talanságodon kápolodol ennyire? (Szöll: Dáv. 4). Szegénységet

adott reánk, ne kapolodgyunk abban (Ker: Préd. 862). Nyava-

lyájokliíxn .sáp<jlódnak, kápolúdnak (970).

Kápolódás : (lamentatio, t'remitns, maledictio ; das klageu,

murreu, verliisteru). Az 5 gyalázó-nyelve, kápolódása meg ueui

sértheti, kissebbitheti a le bets&leledet : ejus maledicta parum

*laedont honorem tuum ; diese schmaclireden werden deine

éhre wenig verletzen \VK Feleharáltya ellen való kápolódás

(Tyúk : Józs. 2).

KAPOR: aiiellimn Beythe: Nom. 1. BoytlieA : KvK. 78b.

C. anicetum C. aui.sum MA. dili, oin kraut PPR lay iflneclei

irastudoc es leiuiltak, kic megdezmallatoc a mentát, a kaprot

(MilncliC. 57). Az mintából cs az kaporból megaggatok az

tizedet: decimalis mentám et jmethum iSylv: IjT. I.37X Kél:

Bibi. 40i. A potreaelyemnek magja ollyau boglárutskába foglal-

tától, mint a kaporé (ACsere: Ejíc. 241. SzD: MVir. 156).

eb-kapor : pai-theninm C cauta, cotula foetida, accipitrina

MA. accipitrina Nom. 84. multerkrant, hundsdilieu PPB. CotuU,

eb kajwr, he. caninum aiiethnni Ueythe : Nom. 4. Kü mag, boi^

fS, eb-kapor, kaiH>r : anisum, anethum Cúm:Jan. 27. (Mel:

Herb. 71 Irank: Ha.raiK. IH. Nad: Kert. 111).

olasz-kapor : foenicnium Lipp : PKert. 11.102. [fianchel|.

Kapros: anetlio condilus Kr. [mit dilién gewOrzt). (Mik:

rUv I37V

KAPORNA i<ai>or/iya Mel : Herb. 22. VectTrana 25.

SzBodó: SóDics. A4): cjipparLs Mel: Herb. 22. C alloncorodon

C. MA. kapp*<m PPB. KirBea. 153. Com:VeBt 49. 122.

Kél állalag kaporiui 'líjidv: Csal. 11164). Ha kapi>rnáual, fSnnyA

liig szun>ckal Sszne tTízed, vgy tisztit igun (Mel: Herb. 136).

Igen szép uj kapornál is valami 16 okit, ly olaj magot 10

okát (Radv: Csal. 68). Veres tzékla, kaponia lAlatskákbau tétel-

nek (Com: Vert. 49). A k«i>omya volt minden éleknek jó iíl
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«iló szeiszjima iMonlrók. XI.322a Édesgyökér étel igen jó

t&dJDek ; keserii (gj&kérj gyumoraak, kaponia-is lépnek ^l'elv

:

ScIiSal ' li>). Kapomya-fáiiak a gyökerit fAzdmeg mézes vizben

(Váli:OrvS7. 15),

Kapornak (hozzatok kappemakot '? cappares adferte VVanu

:

tíaz. 119): cw A sfiltekhez adattatnac kaponiákoc (cappares),

ngorkác (Com: Jau Uli.

Kapomákos: jcapparibns conditus; mit kapperu gemirat).

Kaponiyakos b<jr (Nad:Kert. 467).

KÁPOSZTA (kapyzta ÉrdyC. 503b. kapyszta RMNy. IL

107) : bras.sioa, crambe C. kraut PPB. Ménnecnec otóaga hason

latic mustai- maghoz, kit veuen ember vet 5 hántásába, ki

iollehef meudeu magtól kíisseb, mikor kedig neuend, na^b
menden kapoitmal (ilüuchC. 39). Magaiiac kSz halatli, es

kapoztath fizettet vala (NádC. 535). Nem yz enghSmet eenuen

ky ez en mad;u"kambol, ky pareet, kapyztaat ragogat (ÉrdyC.

503b). 125 fi káposzta (Gér: KárCs. n'.287). Fizeté-se egy

csöbör káposzta (Évk. XIII.75>. Káposzta pro : kapa-hozta

iGECatrlItk. lHö). Káposzta sózni való kád (TörtT. XVIll.

236).

[SzólásokJ. Káposztából a .szalonnát kifelejteni (Kisv: Adag.

526).

abajdoc-káposzta : crambe C. PPBl. coramba MAI.

éb-káposzta : cynocrambe, mercmialis SK, (hundekohl).

Eb-káposzta vagy kyuocrámb (Nad : Kert. 25).

fejes-káposzta: brassica capitata ilA. luautkopf PPB.

kappiskohl KirBesz. 156. (Beythe: Nom. 2. C'om;Jan. 22). A '

fejes káposzta magvát vesd el kisasszony havának a fogytáira,

minek eltte dér akarna lenni, fészkesen född el minden szá-

lat, rakd jól fíil könyül, így ne féltsd, hogy megvegye az' hideg

(Radv : Csal. IIÍ53).

fodor-káposzta : brassica crispa
;
[wirsing] kohlkraut Nom.

86. *Bras.«iea crispa, vei apiana: édes fodor káposzta PPl. Fo-

dor avagy haraszt káposzta Com : Jan. 26. Fodor kék káposzta

(TörtT.- 1.57 C). Zöld mint az fodor káposzta (MesésK. 15. Lipp:

PKert. H120).
I

hajdu-káposzta : caides fri.xi Szirmai : Paiab. 53. Kr. [im

fette geílüastetes kraut]. iBetlil: Élet. 187).

haraszt-káposzta : [brassica crispa : wii-singskohl]. Harasz- :

tos-káposzta : olus crispum, béta crispa MA. Apró fodor avagy
j

haraszt káposzta (Com: Jan. 22. Lipp: PKert 11.120).

hasábos-káposzta : [brassica caesa, fissá ; in spalten ge-

schnittenes kraut]. Hasábos káposzta egy cseber (Monlrók. XXTV'.

129. Lipp: PKert 11.207). l

olasz-káposzta : [caulis, brassica] kohl KirBesz. 156. (TörtT.'
j

1.576). Olasz káposzta magot farsang faika el6tt-valo napon

kell vetni abban az tSldben, a kit tél-el6tt meg-száutottak és
j

gereblyéltek (Lipp: Cal. öi. Az olasz káposzta tben megyén
(Lipp: PKert. ül 21,1.

sos-káposzta. Hogyha elégségre eszel sós káposztát, meg-
fogja belednek ki vágyó salakját (Felv : SchSal.2 18).

tengeri-káposzta: soldauella PPBl.

virág-káposzta : *bra.ssica cypria PPl. PP. cardiviol PPB. I

(karfiol). Virágos káposzta: blumenkohl KirBesz. 156.

vörös-káposzta : brassica Ver. Beythe : Nom. 2. brassicji

levis MA braunkohl KirBesz. 156.

Káposztás : habens canles Kr. (ad caules pertinens, cauli-

biis confectus; mit kraut, kraut-]. Káposztás (vezetélmév XVL
IX. 365).

M. NYELVTÖET. SZÓTÁK. H.

(Szólások] Nem adna A most azon egy tál *kápoEzlás hi'ist

:

nulla cautillat avis, ipiando esurit ; discuni quam philosophum

audire uiavult ^Li. PP. Elsí tál étek légyen káposztás hús egy

disznó Óljával egészen fejestül (KecskTört 11.304). Jobban'sze-

rettem volna lenni káposztjis fazék Erdélyben, mintsen kávét

ivó fiudsája a csá.szilrnak (Mik : TörL. 16).

KAFOTNYAK (kapatnak Beythe: Nom. 2. kapoUiyakf

PPB. kopoUnyáír Com: Jau. 25. kopot nyakf Mel:Herb. 89.

kapotnyak 130. kopotnyik OrvK. 2): asarum MehHerb. 130.

Beythe : Nom. 2. C. haselmirz Nom. 85. PPB. Ennec a leuele

mint a lapunac, vagy kopot nyaknac (Mel: Herb. 89). Kapot-

nyak, mogyaro allya : asarum
;
pihesk5d5knek kik lelegzetfit

nem vehetnek igen io (BeytheA: FivK. 4b). Kapotuak gy5kere

(Frank: HasznK. 17). Az kopotnyikot meg kell aszalni és porrá

tömi (OrvK. 2).

KAPPAJN : capiLs C. capo MA. gallus *spado PPBl. kapaun

PPB. A ki kappant eszik, kappannal lakik jól : qui chapon

mange, chapon lui vient KirBesz. 112. Énnekem kel befogad-

nom ma egy nagy wytezth, az az az kwwer kapanth (ÉrsC. 330).

Kapán spinatal (LevT. J.44). Kantor ludat, kappant es tyúkot

veszek raytok (Helt : Mes. 456). Heréltelen kapijanokat, tá papo-

kat, váz papokat ezután nem akarunk tartauyi (RMK V.225).

Az kappanokat vevönkint [daraboukint] rakd az tálba (Radv:

Csal. III.40b). Törött lével tikfi, kappan (43bj. Kappan vagy te,

nincz semmi monyod néked (FortSzer. I.3bi. Az Sálomon azta-

lára minden nap enni élés kel vala el : száz juh, .szarvasoe,

5zec, bijaloc, és hizlalt kappanoc (Kár: Bibi. 1.305). Nem .sz5k-

séges várakodui mig sfilve szállyon az kappan szánkba (Zvou:

Post. n.l86. Com: Orb. 41). Azok a kappan formában herélt

emberek látják (Mik:TLev. 7)

[Szólások]. Kappan ember : homo ademtae viriUtatis PPl.

Kurta kapán halában 6 sem észic (Cseng : Jer. F2). A varas

békát kövér kappanná változtatták (Czegl : Tromf. 406).

Kappanka : [capo parvus ; klemer kapaun] (Thaly: VÉ.

L272).

Kappanoeska : cv Kitsény kappanotska : junger kapaun

KirBesz. 159.

Kappanos [vezetéknév XVL sz] (Nyr. ES.365).

[Kappanoz, meg-kappanoz]

mégkappanozáa : megherélés Kr. [castratio ; castrirung]

(Fortun. Hist. 18. Kr.).

KÁPRÁZ-IK, KÁPROZ-rK, [KAPROZ-IK ?]. Káp-

rázik a szeme : dnm oculis repente quasi nubeculae ofl'undun-

tur SL Kr. [flimmern, schwindelu]. Az isten nyissa meg emberi

leleményektfll kaprozo szemeket (Matkó : BC'sák. 101). Kapro-

zott talám a szeme, hogy az egybSl kettt csinált (Pós: Válasz.

283).

BLÁPSA : 1) [pera, sacculus ; tasche, mantelsack). Zent

Ferencz elmene sueue egy nemy zegennek capsayatt (capsellum),

es capsayat hatara uettuen es botat kezeben hozuan mene az

háznak aytayara (EhrC. 84). 3) [capsa ; kapsel, schachtel]. Bádog

capsa (Kár: Élet. L275).

KAPTA : 1) crepida, mustericia MA. mustricola, modulus,

tjTius calcearius, forma calcearis PP. forma sutorum PPBl.

schuh- odor schusterleisten PPB. Kapta : formula ; der leist

Pesti : Nom. 48. Kaptára ütni : calceos formnlis aptare PP.

Még nézd a labodnac kaptaiát : ne keuány nagyob sarut (Helt

:

Mes. 41). A varga erSuel vonia a bSrt a kaptára [így] (tíal:

Cslsk. 460). A varga czipel8s5ket a mértékhez, kaptához (ad

modulum; csinál (Com : Jan. 98). Az toback segitSje legyen az

bornak, mint az onto.sláb az kaptának (DBón : Részegs. 19).

8) [ungula ; bnf| pferdehufj. Ez kapta alatt ki gyámoly érnek
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neveztetik, jó meg-ereszteni az tellyes kSmnfl lovaknak (C'tieli:

OrvK. 6). Lónak kaptája (31). Ha valaiuoly loiiak ka|jt^ijáu

kSrnie hasadt volua (41).

|8zólá»ukJ. Kapta bAz nifives legény (Pázm : Pléd. 363

Kr.). Kapta bilzli varga inas (Fal: Jegjz. 'J34). Meg kel lát-

nánk azokat az Írásukat, az kiket el liuz, igazan t'er tessék
az ft kaptájára, avagy nem igaz-in (Gyiirm: Fel. 116). Bár

h u z z a d i s bórSdet a varga liáiiut kaptáiára (Bal : Cslsk. 325).

Aü írás nem varga bír, hogy inaga kaptájára mérhesse (üíD :

MVir. 248). Vyob vyob kaptára szabi á k tulajdon vélekedé-

seket (Zvon: PázmP. 276). KeszSritlek hoz eggyot el5 az apos-

tolok k&zz&l, akki illyen kaptára ö 1 6 1 1 e volna tudományát

(Alv:Itín. 61). Minden csizmát egy kap]t'ára verni
(Kisv: Adag. 151). Üj-hit faragó, a ki megcsáválja és i^ kaptára

vonja az apostoli taiiitást ; haereticus WF.

(Közmondások). Ne fellyebb varga az kaptánál : ne sutor

ultra crepiilam (Decsi: Adag. 39). Ha varga, fellyeb ne szóljon

a kapt;üiál (Pázm: Lev. VI).

ló-kapta : [ungula
;
pferdehufj. Az ló kapta teteyét valami

rézzel sfisd meg három hellyen hoszszatába az körmére ala

(Cis. P.).

Kaptáz : kaptára üt Kr. [formae apto, formuláé apto ; iiber

den leistun ziehen, schlagenj. (Csúzi : Tromb. 66. 188. Kr.).

KÁfTATiAN (kdjilulámhü] [igyj Szeg: Aqu. 63. kaplholom

LevT. 1.268. idjiíofom Illy: KrÉlet. Oml. kaptolonheW Helt:

Króa II): 1) capituhiui Kr. archivuni, grammatophylacium C.

capitolium, exedra MA. Pl', (domkapitelj ein ort, wo die

urkuuden und briefe aufbeljalton werden, arcliiv PPB. Annak
wtaiina mykoron az kíz káptalanban gyAltoiiek vona niyndenek-

nek hallasaara monda (ÉrdyC. 451b. RMN'y. IL28). Te kegel-

mednek ' anykezesth vetwk, kyn te k. meg elegeszyk, avag az

my keues vagon, te kegelmednek káptalanba niyud erwkbe

kewthem (I.yevT. 1.78). Tekéntetes és tiszteletes posoui káptoloin

(Illy: KrÉlet. C'íml). 2) Káptalan: archivariius PPBl. Káptalan,

biró képe: capitulju-U l'PBl Kaptolon ember (KMNy. III.121.

122).

Káptalanság: (canonicatiis; domherrnvpürde?). Kecskeméti

János fejérvári káptalanságot, a mint nem hellyesen liiják, '

™ele (Matki'c BCsák. 442).

}

Káptalaneá^. Káptalansági m'aság (MA: Tan. 1133).

KAPTAR: alveariuni C. alveus MA. [bienenkorb, bienon-

stock]. Kaptár, méh kosár, méh kas: alvearium Major: Szól. '

29. Egi ray meh zalla reiaia, mind orczaiat s mind zaiat el

lepnen s ugi zengodöznek vala, mint egi kaptárban uagi '

kosárban (DebrC. 17). Az meheknec természettyóket kollyene

kíuetniec, kic épitic, es rakiác az 5 kaptárokuac tárházjit

íKulcs: Evang. Elób. 3X Meg elégezie az 8 méhkasával és

kaptárával (MA: Tan. 1149). A méhecskéknek kaptárjokban
egy bizonyos anyjok vagyon (Szal:Krón. 7). Kaptár, méh-kas
iCüm:Orb. 97). A méhek mézet gyflitenek az S kaptárokba \

dibAnSkbe (229). A kaptárokra, méhkasokra visel gondot;
alvearia curat (Com:Jaa 72).

móh-kaptár: c« VValaky az een meeh kaptaromhoz iew
hogy mezemet elwigye i Pesti : Fab 81). Ott állasz mint egy
méhkaptár allatson és minden ember meg vtál iHolt: Mes.
121).

KAPU (iappw ÉrdyC. 141b. JordC. 405. 929>: porta, pylae
C. tor Com: Vest. 141. PPB. A kapura nyaigal : portao *ad-
eqnitat. Béárkolni a kapukat : *pr«efodere portás PPBl. Jeivue
nz kappura és czergete oly syetuon es oly sokká, mykent
zokatlan (ElirC'. 14). Annép, ki en varosomnak kapuin belSI

lakozic (iutra portás urbis meao) tud tégedet erís elmeiS
nemlierinet lenned (Bécsit'. 7l. Felméne Booz a kapuba: ad

portám (8). Felele mend annöp es a ztletettel na^obbac, kic

a kapuban (in porta) valanac (9). Zélee a kapu es bó az vt,

mel' viíeu a vezedelemre (MünchC. 25). Lateran kapuja mellett

"DomC. 88). Mykoron az pap zolna ev vélek az capuban (315).

Menyetok az zoros kapwn l)e : intrate per angiistam portám

íJordC. 373). A kereztseg a zencsegíknek kapuja (DebrC.

14U). En alloc embflrnec 6 zyuenec capuiau : csergetók (377).

Czergetuen azért lamis a kapun Magdalna hamar a kapura

meue es be boczata (WeszprC. 74). Az varos kapuyaii ky

mene (VirgC. 54). E^ az erek idvvesseegbnek eeggyk kapwya

(ÉrdyC. 505b). TeegSd hattjüak az kapnn íryzny (513b).

Mezételen lábbal indula utána, ninzételeii fAvel város kapujára

(KMK. 11.47). Kegyelmetek vitesse abrakot az kapu sam serint

az az raynden kapund egy kaböl listot (RMNy. 11185). Szrös

az capu: angusta est porta (Ozor: Christ 110). Menetec be

az ö kapnian diczirettel (Szék:Z.soU. 102). Vasas kapuk (Bom:

Préd. 239). Várasnac vala tapasztól palánkia, annac vala négy

ki ménó kapnia (Tin: Ének. 136). Strázsaálló kapu (MA: Bibi.

L438). Vagyon egy görög borbély ez vezér kapuján, auuak

nagyobb experientiáját tudja (Monlrók. XV.45H). Portálok azaz

mesterséges kapuk (Lipp: PKert. 1.19). A kit a szerentséoek

udvarában a kegyelem és grátia ajtaján szépen bé-fogadnak,

I

azont gyakran az unalomnak kapuján ki-szokták igazítani (Fal

:

I UE. 396).

[Szólások]. Ajtót, kaput n y i t o 1 1 a c az sátánnac (MA

:

Scult. 300). Kaput ne nyiss sziveden, mikor az ablakkal be éred

(Fal : UE. 363). Kaput, udvart tartottam (Monlrók. XV.

203). Az nem régiben felállitfcitott magyar gvardia, kiknek fris."

szürke paripáit, veress angliai posztóból csinált köntöseit s miu-

deniknek a régi magyar mód szerint párducbflrrel való készü-

letét annyira csudálta a német nemzet, mint a tehén az uj kaput

(Haz. 1379).

[Közmondások]. Záratlan kapu a tseléd v. gyermek' szája

(SzD: MVir. 373).

ál-kapu : [ostíum occultum
;
geheirae tUre]. Kiket éijel tit-

kon egy aal kapun bé bocsátanak (Petlió: Krón. 251).

csata-kapu: [V] Czatá kapuc árokban vannac czináluH

(Görcs: Máty. 92).

emelcss-kapu : cataracta, porta pendula MA. fallgatter,

falltor PPB. Eméltses [emeltsés] kapu : catarracta ; zugbrUcke

Nom. 32. Nagy szép álgyuc délre szolgálnac, egy emelczes kapu

mellelo annac, kin a kflisii várba ki s be ot iáriiac iHelt: Canc.

128. Tin. 109). A hidra emelcsfls kapu nyilik vala (Szál; Krón.

203).

felvonó-kapu : porta arrectaria PP. falltor PP. Felvonó

kapu lántza: ductarii pontLs tolleno PP. ketté am falltor PPB.
Egy új felvonó kapu ket lánczaival egytltt (Radv: Csal. 11.392'

forgó-kapu: [lonsversatills [fallgatter]. A kapunak vanlbrgó

(emSltsAs) kapuja: porta habét pontem versatilem iCooi; Jan.

150).

gyzedelmi-kapu : arciis triumphalis; triumpfbogen, siegeit'

pforte PPB

kert-kapu : (ostium horti
; gartentilre]. Nem az .oolemnis

nagy kapun, hanom az hátulsó kis kert kapnn v.^nek tie ben

nünket (Mon: írók. Vin.341).

monostor-kapu : [porta monasterii ; uiüusteriorj. (KolT((rl.

405).

Bzeglet-kapu : imrta anguli. Epi>ittí Vzzijas tornyokat .I«rn-

.sálemben a szeglet kapun.ic felJtte ; aeditícavit Onaa turres

in Jenisalera super portnm anguli (Kár; Bibi. L396).

Kapucaka : i^.rtula C MA kleiiM* tor PPB
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Kapus : I ) jaiiitor, portaiius Kr. (pRtrtiier, toihilter], (MargL.

IVij-nál 361. Kr). 8) [portis iiistnichis; mit toien verseben].

Uírrauott esry uapv kapiis ház is volt, l(il>en SrdSgík laktanak

(Hall: HHist. 11.304). Megjártam a kevély Atheiiát, Coriiitlmst

Spiirtát, a saáz kapus Thebe városát (Fal: TE 712).

KAPÚCIUM (capichiytnos DomC. 58) : (caputium ; kapuze].

G«rnH>kek cvlakeíoiiek Imizayn sokaii, es nekyk vonzatmla

kapiiriumat hat mese s nekyk eleue, es nekyk kewueket haj^yt-

nak iiala ew r>a (EhrC'. 21).

Kapicomos : [capitio indutus ; mit einer kapuze bekleidetj.

Monda az evrdevg: Myert jmmai' fel kelnek az capichomosok

istent dycbymy, jt en touabiia nem maradhatok (DomC. 58).

KAPUCSI (lapiVíia ') : (janitor apud Turcas : türkischer

tiirstelier]. Az (törfik császári kapitihája [így ?] irta az fejedelem-

nek, az díványban elvégezték, Erdélybe törököt hozzanak tizen-

hat ezért (LevT. 11.2531 Az éretlen bárdolatlan elméjfi kapi-

hiják (így ?] miatt meggátolódom (MonOkm. XXin.474). Az budai

vezér fff kapncsi p.'issával ma leszünk szemben (RákGy : Lev.

172). Melynek a császár is értvén rabságárúi, egy kapucsipas-

í^át küldött a portárúi követül a chámhoz emiek a dolgán'il

(Gyöngy: KJ.» 65X

KAPUT: chlamys militaris; kaputrock, sardn [surtout?] PPB.

404. Egy takarmányt hozott a kaputja alatt, gondoltam, hoey

uád-méz vagy más édes falat (Gvad : RP. 93).

1. KAH: 1) brachinm, cubitxis, lacertus C. arm PPB. Kar

mogygyáia való: brachiatus C. Ew furot karyay es oldaly ez

világnak végire láttatik vala teryedny (EhrC. 8). Otet kariaynal

logua tartuan : sustentans eam ulnis suis (BécsiC. 81). Ez ember

ottan véve hfttet h& k.-iryayra : in ulnas suas íJordC. 524).

Karyayd kevzevt tarchad iComC. 79). Ki lachcyg vala az ev

karyanak hu.sa (MargL. 38). Karyaat ffel emelte (Éi-dyC. 625b).

Wmagad aduan az meg fezwlt CrLstiLsnak kaiÍMra (VirgC. 86).

Meg terjed liMiesnek ees kegyetlennek w karyat : contere bra-

ehimn peccatoris et maligui (KulcsC. 17). Idwez legyetek zyzes-

seges kezek, kyk erdemlethek tapogatuy es karotokon hordozny

az hatalmas wr ystenth (TliewrC. 100). Az karyiainac kezei

eróssec a Jaeobba való hatalmasuac kezei altal (Helt: Bibi. I.

Aa 4). Szép arany peretzet 6 kariaba ada (Hofgr. 29). Rvidkaru

;

brevimanus {Tolu: Vigaszt. E16b. 11). A kar magában foglallya

a kezet, k6ny5k6t, markot (Com : Jan. 49). Karon filfi tsetsemS

gjermek (GKat : Titk. 875). Tisztitsd-meg magadot karjaiddal

:

propurga te cum brachüs (riy:Préd. I.lOl). Bal karj.án gyé-

mántos peretz volt (Fal : TÉ. 638). 2) Kai^ai a széknek : bra-

chia sellae. lecticae PP. lehne an stiihlen PPB.

]. Asszonyomat ngát, az atyafiak közül ketten

fogják vinni karon fogva (Radv: Csal. IIL367b).

Karatlan: [reclinatorio non instructos ; ohne lehne]. Karat-

bn pad (BethI: Élet. 511).

Kari : brachialis MA . ziim arm gehörig PPB.

Kamyi. Két kami : bicubitalis C. Fél-karni, fél-ölui : semi-

cnbitalLs PPBI.

Karocska: brachiolum C. MA. ein kleiner ann PPB.

Karos : 1) bracbia habens, brachialis MA. zum arm ge-

hörig, was arme hat PPB. 8) (reclinatorio instructus ; mit einer

lehne, lehn-). Karos sznyeges szék (KétMDipl. 103).

2. KAK (.kaar ÉrdyC. 556b. (horba. Görcs: Máty. 61): l)

choras C. MA. [canentium chorus] chor PPB. Karban elfil

énekl: chorostates MA. Téged dychewseeges apostoloknak

kara (apostolorum chorus) dycheer (Fe.stC. 242X Az isteni

dyczeretre zerzetet karban zolni ne legyen zabád (Virg(.'. 140).

.4Dgaly karok kvvzwt legyenek (142). Az angialoknak kariban

voltam (143). Edfis anat kellé miudSn binnelkil terímtheni,

ki mindn an^aloknak karok fólSt fel uala magaztalando (TihC.

8i). M.-irianak mendeneknek felette fel kel vala magaztatny

menyekben nienden angelok kara felet (CornC. 50). Angelok-

nak kara fogagj-a evtet (DomC. 146) Angialoknak karogban

helihSztetek (DebrC. 197). ó el halagia mind a prófétákat s

mind a patrinrkakat, mikepeii a serafin a tSb kar angialokat

(200). EIsil rendbeli kar angialok (52). Nag tyzte.sseggel fogat-

tatai mond az menney kar augeloktwl (PeerC. 157). Mynden
karbely zenth angyalok iThewTC. 22). Felsfi karba való énec

(Helt : Zsolt. 258). Mindnyájan, igazak karai, kSnySríigjetek érette

(Tam: Bar. 170). ÉneklSknec serege, karja: cantonim chorus

íCom: Jan. 125). Énekl kar (Illy: Préd. 1.78). Nem volt utols

gyöuyöríSségem a teljes karokkal megiakott mnsikának egjbe

zengé.se (FaI:TÉ. 707). 8) [.statio canentium; cho)-]. Énekl-
hely, kar : odeum : f rendek nl(5-helyek vagy karjok : orcheslra

PPBI. Mert al vala az cárba sjialmakal jmadsagogban (Marg.-

li. 10). Akar mely ygen hydeg jdev volt, ez zent Margit ázzon

meg marad vala az karban chak egy keutesben (MargL. 17).

Az legenda az karallyat mongya zent egyháznak (99). Az
fráterek kzt az karban megh hallod eenekleseet (ÉrdyC.

549) Kihányatá az templomból (Szolimán] az oltárokat, karokat

íMonlrók. ffl.68).

Karos : (choro junctus ; von einem chor begleitet]. Egy
karos orgona, mikor tanult jó kézben vagyon, nagyon neveli

a templomokban az isteni szolgálatnak méltóságát (Fal: NU.

268).

3. KAR (iorf Nad:Kert. 306): 1) [ordo, classis ; ordnimg,

klasse, rangordnung]. Az menyorzagban het karé [így] auagi

i-endbely zentek vannak (VirgC. 14). Három karba foglallya

azokat (a jeleket, Zvon: Post. L27). Istennec isméried (Christust),

eresed bizonságit annac: egyic karbéliec legyenec azoc, mely-

lyekbeu istennec tulaydon neveivel neveztetic Christus ; másodic

karbéliec (102). Harmad karbéliek vannak, kik azt mondgyák

(Pázm : Kai. 82). Sem egy karban nem állattyuk vnmkat Plató-

val ; sem az képét pogány módra nem ti.sztellyük (270). Az
karokon érti az országbéli fejedelmeket és hadnagyokat (MA:

Bibi. n.170). Ótt karban állattya idvezitnk a hivatalnak idejét

(Szatlim : Dom. 1 82). (Mely dolgokat kell mindnyájunknak hin-

nünk ?] két karban állattyák azokat : 1) közöuségesenn ... 2)

kiváltképpen . . (Ker: Préd. 113). A mi reánk nézend hatalmas

mimkáit imez t karban állatták (163). A magyarországi adózó

faluk és városok két karban vagjuak: egyik rendbéliek azok,

kik mind adóznak ; más rendbéliek azok, kik . . . (Monlrók.

VIIL122). 2) status Kr. [stand, zustand]. Sok karban állapodik

vgyan meg : mutabilior Metra Erisichonis (Decsi : Adag. 197).

Az isten nem sznt meg a gondviseléstfii, hanem az egész

emberi nemzetséget bizonyos karban hozta (Ver : Verb. Elb. 1).

Jó karban ál az dolog (ToIn: Vigaszt. 29). Jó karban vagyon

dolgok (MA: SB. 217). Ezzel a felelettel egyebet nem keresnek,

hanem hogy más karban vigyék az vélekedést (Pázm: Kai. 110).

Olly karba állathatná az augustana confessiot (Bal; Cslsk. 141).

A dolgot jo karban hadgya (Pécsv: Fel. 233). Az fi dolga rósz

karban volna (Teleki : FLél. 89). Micsoda karba hadta volt a

lengyelekkel való dolgokat ? (Monliók. XV.508). Az id nem
szokott egy karban maradni, el is múltak . , (VXU.447). A pár-

hagyma ráét a trtt [testi] részre tévén, azt job korban állí-

tottak (Nad: Kert. 306). Jó karban helyheztettetik az arteleria

dolga iRákF: Lev. II 343). Oly karban volt sorsom Füleken la-

kásom, kárban kellett esnem (Thaly; Adal. L189). Nagy haszon-

nal viselte professori hivatalát XXXV esztendk alatt, míg más

karban állíttaték dolga (Bod:Pol. 156).

[Szólások). lo *karba fltni: constabilire et instanrare

MA.

KAR : damnum, incommodum, iucommoditas C. detrimentuni,

jactura MA. schade PPB. Nagy kár : perdítio C. Farkas te

8*
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te>vtt6ll sok kart ez Uiitomaiij'lxau (EhrC. 148). Mi veaedel-

mJncbeii mínüiagonc inf z-Jgalatouknac; karát zeiiuoégfiL-:

Hflrvitutis 'lanma (BécsiC 14>. Az karbaii való es lieejabau

való zolgalat nagy vezedelmes (ÉrdyC. 771)1. Ygaz eelettel eel,

.senkynek kajirtli nem teezen i369). Az azsioui állat latiiaii,

liogi meg volna az 6 kara [megkoriilt elveszett dLsznfíjaJ, meg

írfile (DebrC. 170). Az barom lia kajirbaii nem mentli, be nem

liaytottak (TülNy. 11.313). Maganac kárt szerze (Mon: Ápol.

12). Dánielre támadának érette, a kik károkkal, és kSltségek-

kel táplállyák vala az .sárkányt (Pázni: Kai. 421). A gonosz

atya meg nem nyomorodliatik jámbor tiánnk kára-nélkül (Pázm:

Préd. 28). De kérlek, mi kára volt ebben, hanem ha ez,

hogy .. .(Megy: 3jaj. U.3.í(. BtVizélll memiyi kárbiin forgott

(Gyöngy: MV. 28). Sok lúbeli kárral liviu, tebeím'k szót mind-

ezekrfil (Monlrók. XV.U). Nehéz kár (Illy: Préd. I.2.n3i. Má.siitt

forgott, széllyel bogározott, tfirje kárát illall: HHLst. Il.SUti).

Az gyalog kapitány halála kár, mi nem tudjuk, kit állnsmmk

helyében (líákGy: Lev. 16S;. Apáti iiaz;iti, jaj be kár! (Thaly:

Adni. 1.4). Kár bizony, imiaz emlwi'séges ember hogy ollyaii

kutya dévaj eb (81). Ily sok kárát ha számlálja: éfipen az

fejét fiu-dalja, vitézségnek kárát unja, szemeit égre fordítja

(24.5). Nagy fekete hollók sfirftn .szálldo.iáiiak s ott környül

kerengvén ekkép károgának : kár kár kár, kár vala Ouskai

Liiízlóuak, ilyen nagy vitéznek lenni .-'u-ulónak (11.273). Kétség

kivfil tartozol nem tsak a f5-pénzuek, hanem ez utánna kóvet-

kezendS károknak meg-forditásával-is (Fal: NE. 102). Lucnmi

ce-ssaiLS, tlamimm emergeas, szituik a haszon, támad a kár

(Fal:NU. 286). Ha meggondoljuk, hogy kár öriík boldogságun-

kat oly könny módon vesztenünk, elállít gonosz szándékimk-

tól (KaliSzE. 566)

(Szólások). Ebból énnékem sem károm, sem hasznom:

mihi ifitliie ncc metitnr, nei- .seritur (Decsi : Adag. 44). Ha
mind e világ vétkét fiVstbe boasáttya, és megemészti a liennem-

való hit : mi káró ni benne ha vétkezem (Pázm : LutliV.

114t. Nagy nyereségnknél kárabb tesz az hadaknak rendbe

nem vétele (RákF: Lev. II.jíl). Tudgiak jol, hatalmius izjisar

veghnziban menni versben nagi kar esett az czavargok

miatt (RejtLev. 49). Nem e-sett kár benne iKónyi: HRom. 82).

Emberkár ue:}an nem e.sett (RákF: Lev. 1.251). Az kik bolondul

tftsznek te.stamentom"t, gyakorta nagy karokban eitik

HZ vtanna valókat (Fél : 'Pau. 505). Kárba esnek (MA : -SB.

33). Kárba és gonoszokba esik (Illy: Préd. 11.182). Károkból

károkba vetemedik (Nyr. XTL41). Nem akarya, hogy

az w jobagya karba inaryagyon (RMNy. 1131). Magam
kárán n tanultam (Felv: Diis. 12V Én is kivánom az

kd megjSvését, de biz«iiiy jól tudom, hogy kárára volna
kdnek (LevT. 11.27). Inkább öregbfti (a német, olasz) ország

nagy kárára (Thaly : Adal. Vi). Káromról tanulok,
mA.st Is tanitok (Amado: Vers. 217). A kárt kipótolá
(Liffiny: Krón. 1.50). Sok károkat szerez a szapora szólliis

(Pázni: Préd. 813). Kárt teszek: damnitiiío, incommodo

MA. Atiamtianak kart twtem (VirgC. 7). Nagi kart twlel (54).

Meg láta a karth, kit tettének (CornC. 402). Az ö barmát

máa ember szantófüldére lioczáttya kár temii (MA: Bibi. 1.(58).

Csak egy pénz ára kárt is tenni ne meré.szeljenek (Monlrók.

Vin.lSi'.). Több holmi apnílék károkat tettek mind az három

várbim a bimibik íXXVlI.422b). Kárt vall: jacturani |iatitur

PP. Kárt vallanak, torekek inegfutamának (Tin. 302). Fel

fogadom velled egy hordo-borban, nagy kárt vallasz vto<ll>an

íFortSzcr H2b). Mert, qui imjialiens est, snstinebit dammim

;

a ki tfirhetetlen, kárát vallya (Pázm: PréA 685). Már vallottam

kárt nuijd K ezer forintig (RákF: Lev. 1.108). Az dnskás ivás-

bul nem akar vallni kárt (Tluily: VÉ. 1387). Bátor tellyes

kárát nem vallotta ép btsSletének, legaláb meg árthatott

utóbbi eleven féunyének (Fal: UE. 471). Miud magmik s leg-

inkább az sssegényüég elég kárral v :i n n a k ( RákGy : Lev.

193i. Elég kárunkkal vagyon (RákGy: L<>v 3».. Okot

.sem uem adtam, sem nem adok, mert ha jól gondolkodói az

miról intettünk, lia megfogadtad, uem volt károddal (8i)).

[Közmondások]. Bolondnak kár nittia líllet (Decsi: Adag. 126).

*Kárán tamil a twlond : malo accepto stultus sápit PP. Diome-

dis et Glauci perrautatio. Bolondnak, fa |)énz jó, ha el-vaszti-ls

nem kár (Czegl : Japh. 192). Ki bogár után jár, gyakran követi

kár(Risv: Adag. 337). A hol sok jár, ott ritka a kár iFal: UE.

Káratlan : indomnis MA. schadlos PPB.

ICáratlanság : indemnitas MA. schadloshaltung PPB.

Káxhot : (damnum inferu ; schaden zufíigenj. Eiz vylag ue(baj

yo zerenchajiak keenausagawal nyalaukoztat, hogy challyon

es wtauua kwetkzeud^i karhoz;itnak kteléében fonalolion, de

az yokuak sem arth, sem karbot (ÉrdyC. 80). Hyt hamjal

embernek ez vylagot kAwetlmy, ha az ew lelkeenek karhot

vele (458i.

Kárhoz-ik (az oroztak iCazC. 193. el )í&rhiúc^ Kulcs:

Evang. 419): damnor MA. londemuor ; verurteilt iverdeu, ver-

daumiet werden PPB. Mytt liaznal neked ha meg gyewtrewd

magadot, mykoron meghalaudaz es carhozul : dum morierie, es

damnaudns (EhrC. 54 1. Ua kereztssegSt eer, Cristus zent lialala-

nak eerdeme myat idwezíl, ha nem eer, kárhozik (írdyC.

556b). Az zcntSk sok bynesóket megb nyertek wr LstettvVL hogy

ne kárhoznának (602b). Te es mynd w kárhozik (A'iigC. 22>.

Ky engemet meg valtai, ue hag engemet kárhoznom (PeerC.

201). Ki lúend es kereztelkedendik, idv&zól, ki kedeg nem byeud,

kárhozik (DöbrC. 336). Ha a maga Sdvösségét keresztyén hittel

kellene embernek el-hiimi, .'«iha csak e)?y keresztyén .sem kár-

hoznék (Pázm: Kai. 770).

el-kárhozü : condemiior MA. jverdammt werdeji). Ha a

byne? enghedetlenseggel veegyg meg maraiLind, erekkee el

karhozyk (ÉrdyC. 370). Hytyre niegli eskeweek hamyssan es

el karhozeek (526>. Az z)'zesegh aii^loknak hu^ de ezóknek

mouda.sokes hamis, mert embSr zyzeiísét^l el karhozliatyk (TihC

2). El nem carhozic (Ozor: Crist. 31).

elkárhozás : danmatio. condemnatio MA. verdammiuig PPB.

elkárhozat : cv Nem kiuania isten egy bi\n5snekLs el kai -

liozattiat (Frank : HasznK. 107).

Kárhozandó : ilanuumdus, condemnandus Sí. [zu verdam-

men] Ix>eznek az nagy rettenetes chod'uik a vezedelineo kar-

bozandoknak vadola-sokra (ÉrdyC. 66). Leezeu nagy zontor^v-

.saag, lathwim es halwaii azt az karhozimdok (13b). Nem lehet

zent es idvezevlendev, hanem karhouuido (ComC. 36). Szala-

gos iozagokath byrnya kárhozandó, ees leélek ellen walo (A'er:

\'erb. 159). A kárbozandók pokolban mennek, itiletig (Pázm:

5Lev. 467).

Kárhozandóság : condemnabilitaa Kr. [verdammeuswUrdig-

keit|. iZvon:Post. 1.792. Csiizi: Tiomb 194. Kr.).

Kárhozás : daiunatio Kr. |verdanuiuiisj. Az prouiucialu<

akara 5 kaarbozzaasauak okaat meg tudnya (SándC. 40)i

Kárhozat: damnatio C. coiidomuatio MA. verdammnng.

verurtoiiung PPB. Nem liatliaticik o\v gyalazasi'kiial, yteletck-

nel es karhoz;ityoknal ke«l egyéb baratokot iintenye (EhrC

117) El anviak liAlet .nz iiapy feyedelmek halainak karbozat-

tyara: in (htmnationem mortis (JordC. 617 1. Az zent zenietet

gonoz liyrben ne keneróyched my lelken-nknek karliozattyara

(ÉrdyC. 339i. Karhozattra no vyesse (554). Meg latod az gouo-

zoknak karhozatliyokatli (CzeuhC. 1.5) üe az te io voltodból

karhozatban uem liagyattune iBom: Ének. 129). Kárhocat .-sen '

vétec iZvon: Pont. L573). Mennél továb' él a bfinös eiulx!

annál iiagyob' kínt és kárhozatut kiutsez maginak (Pázm : Préd.
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1151). Örök kárhozat (Ziinyi. 0.94). Jobb lett volna neki, lia

az ember nem szfiletett volna, hogy sem karhozattyara pokolra

vettetnélek iLép: PRik. 1.122).

Kárhozatos : damnatoriiis C. condenuiabilis, oxitialis, perni-

ciosus MA. verwerflicb, vprderblicli, .schadlicli PPB. Karbozatus

leezeu (a tuiiatlan.s;>g), mert sem bolondot sem barmot raeennyek-

ben uem v\-znek (ÉrdjC. 517). Meel vezetlelmes p.s k.-nhoza-

tus legjen, ha ky ew rolók el feletkíizyk (613i. Kyketli kmhoza-

tos bynnek uehassege meg nyomoreytotli (.CzecliC. 39). Haky

meg vtalya, karhozatos (ComC. 22). Artalm;ui, ve.szedelmes

kárliozatos dolog (MA: Scult. 122). Gyömölcstelen söt karhozatos

lészen iCsúzi : Síp. 45).

Kárbozatosság : periiicies Kr. [verdammnisj (Bíró: Micae.

73. Kr.).

Kárhozatság : "v Az rea kSvetkezendS karhozatságot

eszében vévén, méltán mondhatta (Lép: PTük. L121). i^mmi

kárhozatság nincs azokban (Sámb: 3Fel. 578. Vajda: Kriszt.

L39. Kr.).

Eárhozatságos : summe pemiciosus, exitialis Kr. [verderb-

lieh]. (Csúzi : Síp. 36. Kr.).

Kárhozott: damnatus C. (verdammt|. Yol tudom, hogy te

vagy karhozíittacnak zamabol (ElirC. 51j. Latnán ludas, bog

kárhozol volna iquod d:miuatus esseti, luegviue a barmié ezfist

pénzt (MiinchC. 67). Ky mongyaak az sentenciat az kai'hoztakra

(ÉrdyC. Ub 566b). Egyk az karhoztak kSzzfll (VirgC. 119).

Ot nem bazualnak, ha mind az menyorzagbeli zentek esedez-

nének egi kárhozol leiekért (119). Ki által fiduezfilbessen a

bíiues es a kaihozot ember (Helt: Bibi. I. d2).

Kárhoztat : danmo, i'ondemno, taxo, vitupero, verarteilen,

verdammen PPB. [in die verdammnis fiibren]. Szidalommal

valakit káilioztatok : invehor ; szidalommal ki'uhoztató : invec-

tiviis C. KarboztaÉfatoc en felemet : condemnabitis capnt meum
(BécsiC 1181. Ne akariatoc karboztatnotoc es nem karboztattoc

(MiinchC. 121). Ha thwdnatok, myczoda ergalnia.ssagot aliarok,

soha nem kárhoztattatok vooa az arthatlanokat : si sciretis

quid est : misericordiam volo, niin>|uam coudemnassetis inao-

centes (JordC. 388a Nagy hei-teleiiseggel kárhoztatta volna

az ev utayt, aoagy karhozatosnak esmérte volna ez fele gondo-

laljt (DomC. 262). Az rdog leselkedik ember vtan, ho^ 5tet

karhoztassa és pokolra vige (BodC. 16). En tégedet nem
kárhoztatlak (ThewrC. 61). SemmynemS elle.segh engem ne

karhoztasson az wtou (66). Vvr nem hagya meg wteth w
kezeybe. .sem karhoztathya wteth (KulcsC. 89). Karhosztasson

e.s rabba tegyen mfinket : violenter subjiciat servituti nos

(Helt: BibL L X4). Itiletnel m;(st ne kárhoztassatok, bog t
es ne kárhoztattassatok : judicemini (Sylv : UT. Ll 11. Azt mongya,

hogy a szentek segítségül hivását karhozlatt;i Epil'anius (Pázm

:

LuthV. 3161 Dly siralmas átkozódásokkal kárhoztattyák mago-

kat a gonoszok (Pázm: Préd. 20). Szégyen kimondani! de

vannak kSzfilSk, a kik némely lu'resnek lábaihoz esdegelvén

térden kSnyórSgnek. s eképpen gyalázzák uri-nemzeteket, ron-

tyák egésségeket, kárhoztattyák lelkeket (Fal: NE. 7). Nem
táradnak egyébben, hanem az ördög dolgában, hogy magokat,

és másokat kárhoztassák, és tsordával mehessenek az örök

büntetésre (Fal:NU. 264. 265).

[Szólások]. Egy fell diczér, más fell kárhoztat

(Decsi : Adag. 58). Halaira karhoztatac 6tet : condem-

navermit eam ad mortem (BécsiC. 171). Minket wrwk haliara

karhoztata (VirgC. 37). A romayak .sinkit meg nem kötöznek,

ha nem czak ky halaira karhoztatot vala (WeszprC. 83. 95).

el-kárhoztat : coudemno MA. verdammet werden PPB.

Ha niluan tudnók, bog isten elkárhoztat, raeges kellene zeret-

nunk (TihC. 7). Keerlek teegyed a my wrwnk Jesus Cristus-

uak hatalmaara, bog ne karhoztass onghemet el wr istennek

zent zyneenek ölette (ÉrdyC. 340b. 651). Sodornának, Gomorra-

nak varasyth hamwaa teowen, el karboztataa íJordC. 858).

Az 5 lelket kedig el karhoztatnaya (BodC. 4). Az isten Ádámot

a bnnért érdemlett-képpen nem sanczoltatta, som el nem kár-

hoztatta (GKat : Válts. U. EWb. 5).

[Szólások]. El kárhoztattyák liwlet li a 1 a r r a : cun-

derauabunt eum morte (JordC. 417).

elkárhoztatás. Eleve-elkárhoztatás: praedanniatio (MHeg:

TOszl.' 1.167. CorpGramm. 702).

meg-kárhoztat : eondemno MünebC. 36. [verdammen, ver-

urteilen]. Megkárhoztatott: damnas C. Niniuia béli ferfiac

telkelnoc itelet napian e nemzettel es megkarhoztatfac 8tet

(MünchC. 361. Ag^ac tet a poganocnac megkarhoztatni :
ad

deludendum (öli. Megthanwlyad, magadat meg ytelned, meg

nadoluod, meg kárhoztatnod (ÉrsC. 374).

Kárhoztatik : [daimior ; verdammen]. Akoron te liezeedyd-

bi karhoztatol: ex verbis tuis condemnaberis (JordC. 3911.

Jesas pylatiistol halaira karhoztatek (PeerC. 1221. Az .sentencia-

nak ky adasaual kárhoztatik (VirgC. 1181. Az ti eleteteknek

modgya ne karhoztassek (Szár: Cat. Cl. Az ki hiend es meg

korsztlkdik, idvözfil, az ki peuig nem hiend, el kárhoztatik

(H4). Támadással, patvai-kodással kárhoztatunk ellenkezfiinktfil

(TörtT. IV.193I.

el-kárhoztatik : :v Igen igazan karhoztatnak el (VirgC.

120.) Ember}- állat ees ottan el karhoztatyk, ha gonozra en-

gheed (ÉrdyC. 556b). Istennek ygaz yteelety zerent el kárhoztat-

tam (573b).

Kárhoztatás : damnatio, catacrisi.s, incusatio C. condemna-

tio MA. vei-dammung, veriu-teilnng PPB. Nagy jelensége a

kárhoztatásnak: signum damnatinnis (Illy:Préd. 11.293).

Kárhoztatatlan : iudemujitns, injudicatus C. imvenuteilt

PPB. Az Christns meg ersyt titokét, karhoztaiatlanon az

Jesus Cbristusuak napyán (Beythe: Epist. 212).

Kárhoztatható: condenmabilLs MA. verwerfiicb PPB.

Kárhoztató : damnatorius MA. das verdammet PPB.

Kárhoztatóság : (damnabilitas, pernicies ; vervverflichkeit,

gefáhrhchkeit]. Az bflnnec noha el vetetic az keresztség által

karhoztatosaga, mind az által az mibl az bfin leszen, meg ma-

rad (Zvon: ttsiand. 28). A törvénynek sattzoltató igája, és kár-

hoztató ereje alól fel-szabadultanak (Pós: Igazs. 1.730).

Károcska : parvnm detrimentum, danmum exile MA. gerin-

ger schade PPB. Akár-melly gyenge károtskát halálig-való

haragra méltónak itil (Pázm:Préd. 802).

Káról (ióraílya Fal : UE. 367) : damno duco, damnosum

puto PP. fiir .scliadlich haltén PPB. [bedauern, verdrie.'ssen, fiú-

schade haltén]. Olly dolog, mellyet valakinek karolnak: res

imidiosa PPBl. Kegyelmed karlotta bath wagh betli foryntara

taffotat kyldeny (LevT. 1.3). Most im ezt javallod, de a mást-is

kárlod (Szentm: Kahn. 6). Gondollyuk végezni ot kin életünket,

károUyuk tüz miát veszteni éltünket (Zrínyi n.55i. Gyomra,

hogy meg firesfllt, oly igen károllya, réghi sok vendégségét

magában számlállya (Szentm: TFii'i. 10). Ne károld megb veimi

(22). Patvariárol máiba szálni káról az egész prokatorságh

(Felv: Dics. 57). Ha isten jóvallya, bár sok sz károllya, de

reá keröl a szer (a mt-gbalásra, 59). A pápisták az erdélyi

fejedelemséget karolják Báthori Gábor fejedelemnek (TörtT.

rV.72). Nem kárallja fáradságát mind addiglan, a uiig azonnak

(a hazának) fogyatkozásit meg nem jobbítja (Fal : UE. 367)

Károllya minden értelmes ember az egyéb felséges tökéletessé-

geket berniek (376).
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Káromkod-ik Hárunkodig MA: SB. 52. BdA: Scult. 5. MA:
Imu. Híb 4. Gér:KárOi rV.590): blasphemo MA. liústerii,

lliiehen PPB Art'ele iiL-ipíkíV, kikrill te liaiuinsau karomkodül

:

i|UBle.s tu vauissime friiimiará íMoii: Ajwl. 18). Melynil te rtóiiic

karoinkudül (314). Azzal ki'iiDiiikiKinak, t.uijy mi a .szent íriúst

t'ogyatküzolliiak, tsunknbuukáiink, eléíteleuiiok valljuk (Píiziu:

Préd 391i. Nem a végre táiiiugattvtik taiiitiuiiiikat az liá-

Kokkal, mint kiirumkodnak a mi szidaloiazóink, liu^'y a sz. íiá-s-

nál nagjobra W)csíill«n5k (Pázm: Kai. 5.Í3). BozziLsagus, e.s

káromkodó dolog, az íidu<V^et Cliriatusiiac es az 5 tulaidon

uleg teteleuec elleuo (Zvon: Osiand. 59). Te jó kiirucz akkor

voltál, mikor adtát czifráii mondt^il, isten ellen káromkodt;il

(Tlialj : Adid. U.Suli. IlitragoniUui sokazor káromkodtam, terem-

tottével ugjan életemben sem szitkozódtam valami tíz- vagy

tizenkettednél többet, de egyéb niindent'élét bívön szórtam ^Haz

1.219).

Káromkodás : Ijjasphxinia Kr. das tluchen, .sciielten Pi'B.

Kel-boi-zaszló káronikodá.Nokkal rakvák a CalviniLS könyvei

(Pázm: Kai. 176IJ. SÜO). Káromkodás és rutalmas szitkok (MA:

.Scnlt 5). Káromkíxliisban megrSgzfit (C'zegl : Japh. »). Az i.itent

a bAmiek oki'uiak lenni káromkodás nélkfil nem lehet állatni

(KCeipk: Woll. 71).

Káromol (J:<iram/ottac y Helt: Bibi. I.b4. megb karomlvi&u

JordC. 769. megh iaiomtatol 887. megitiiumnac NagyszC. 105)

:

blaspliemo, vitnpero MA scbelten, liistern PPB. Enuec vtaiina

a barniadic karomlattatikual.i : illuditur (BécsiC. 87). Nemellet:

az Írástudói' kAzzöl mondanac ü Ijcmiec : E karomi : liii: blas

pbemat (MiincbC 28). A pajKjc feiedelme megiakazta nóii

ruhaiat munduau : karomlot (66). Vaimak ollyaiiok, kyk istent

karomlyaak (ÉrdyC. ,")24). Zent .Jánosnak feyeet kezeeben tai-

tanaa es karomlanaa (525) Eggyk :izok kézzel, kyk liA veleo

fyghnek vala, karomlya vala bv^tet (JordC. 614). NyeUiemel rolók

ioth nem ailtani, mert k.iromlotam (VirgC. 6). Meg mutattya

é liidomauuai- igaz voltát azijkuae veszedelmei:, kik e tudomant

karamlottai: (Holt: Bibi. I.b4). Míg karomly engemet ez é népV:

UB<lue(ino (lotraliet mihi popuUis iste (I.VVvIi). MidSn szidalmaz-

tatunk, iol mondunk. Mikoron haborgattatimk el tftrifik. Midn
káromlattatunk, mi iiniidkozuuk (Tel: Evang II 140). Azokltal

a Cbristiis nem tlsztoltetnéjék, hanem inkái) káromlattatnéjék

(IL401). Nem diczerik az \Tat, lianem karomliak (Mel : SzJmi.

467X Peccbi pLspfiket karomlod Uiduanyozonac leiuii iMon: A|K)I.

46). Kezdet karoinl.-ittatni az ur neve (MA: Bibi. L5). Isten

nevét ue káromlyuc (V.74). Az isten templomát nítíttyák, tisz-

teletit fogyattyák, igaz tud(jmáuyát káromlyák (Pázm: Préd.

187). Az iwpi fejedelmeket ne karonilyuk (Pázm: Kai. 310). Az
ariimiisok káromlottiik és cziufolták a bSitíket (Bal: Cfelsk. 364).

Ne rágalmazz, kár)mly : ne calumnieiis (Com: Jaa 203). A szent

háiomságot hazugsíikMiak káromljátok ((.íKat: Válts. 1860). Káro-

nioltalunk, szidalniaztitiuik (Tor: Eny. Elílb. 4).

meg-káromol : blasphemo MA. liistern, Gott lasteni PPU.
Zent Ferencznek neuet meg kanjmia (EhrC. 157). Mi után meg-

karomlottaeuolna Stet (inliisernnt ei), le vetkeztetec (MiincbC.

68). Megh karomla istentJi (VViuklC. 173>. A sydoktwl meogli

megh karwndattatek (lgy| (119). Az zenteket meg uem kiu^iuiol-

naya (DoniC. 164) Nem engbedem, hogy az en isteuyraet

meg karomlyatok (ÉrdyC. 546). Az eel5 istennek neweet meg
karomlyam (566). Engemet miodfinec megkarommu- \ala

(NagyszC. 105). Meg karomla (az úrnak) nouét es meg szidal-

máza: euuuiuo blasphemasset nomen et maledixi.s.sot ei (Helt:

Bibi. l KKkS). Az istennek igeié meg ne karomlatta.ssek (Fél:

Tan. 327). Amál a/, Istennek frigie es lestanientoma meg
karomlattatik (Szár: Cat. K3).

mégkáromlat: (illiisio; das liistaru). Vizikuala m^eka-
(oralatra

: deducebiuit ad ilhideudum (BócsiC. 86).

Káromlás : Masphemia C MA. lasterung, ver6uchuag

PPB. Myndeii byu es káromlás meg boczattatyk embereknek

(JordC. 390). Az papy feyedelem megh zakazta liA nvhayat,

mundwan : karoinlastb monda : blasphematnt (443. 458j. Zydalmas

karomhtsth zenwede (ÉrdyC. 536). Zayabol soha senky nem

liallott cjiromlast (MargL. 72). Ez illyen káromlástól meg

evryzte vala az ev nyehieet (DomC. 165). Karomlaas oee meg

mewetees: .subi^nnatio et illusio (KesztbC. 229). Nyeluemel

gonoz atokal, zitokal, isten neiieuel atkozotam, zitkozotam,

koromlast tn-tem (VirgC. 5). Káromlást tezen : blasphemat

(Pesti: NTest. 16. Fél: Bibi. 13). Chri.stus vrmik-felSI iszonyú

i.sleui káromlással azt inondgyák (Pázm: Kai. 675). Mmt bünteti

azokat, kik igyeuesen isten-ellen vétkeznek bitetleuségben,

balxinában, káromlásl»an (Pázni: Préd. 19). Káromlás-szóllás

(Mad: Evang. 267). A boszszúságokat és káromlásokat nem

adja viszsza : injnrias atque calumnias non rependit (Cum : Jan.

197).

Káromlat : blasphemia MtincbC. 48. 66. (ISsterung). Nem
volt, ki karomlatot es meuetést tenne (qui insuHaret) ennépnec,

ha nem íi\c midin eltauozut fi vn istennec zolgalaC(atol

(BécsiC. 18). Z&bfil íarmaznac gonoz goodolatoc, liamis tauosa-

goc, karomlatoc (MünchC. 43;. lm most hallottatoo e karomlatot,

mi teMic tfi nectec? (66).

Káromló : blasphemas MA. (Ui£temd| gottuslásterer PPB.

Ordóg, káromló: diabolns; der tenfel Com: Vest. 126. Meiey-

telen kezde vonyathuy az bordóiba az atkozoth zyz lean Ag-

nesth, az isteneknek karomloyaat (ÉrdyC. 200b;. Vyd kyve az

karoínloot az talwr kyvvfil (JordC. 109). Bolond elmeyekkel es

káromló zayokkal mereek istennek zent zarándokát latornak

neuezny (ÜumC. 1"2). Halgat:in) karoinlo czufolkodo becedeket

(VirgC. 4). Káromló bezedSkwel illeteenek (CiechC. 17). Az z.

irast bizontalannac, minden [lirltdesnek eszk&zeuec neuerai-

nagy káromló beszéddel (EsztT: IgAny. 300). Azt is niondgya

nagy káromlóúl Matkó(>$ámb: 3FeL 615). Káromlóul mondgya

hogy...(Matkó: BCsák. 331).

isten-káromló : blasphemus, maledicens in deum ijl. |gotte.s-

lilstererj. Kettevt kevlde az ov zolgay kezzevl, kyk az isten

karomlot az tevmievchben vyiuieek (IXímC. 3(.Xl MA: Scult

1)74. Beythe: Epist. 22).

Káros : 1) [condemnattts. cui dairaiuui iniertur ; verdammt.

geecliadiMt]. Mikoron itiitctik, karosol iAiSn ki : exeat condem-

natiis (DíibfC. 196). Karíjsok wagyvnk az w byrrolalma myat

(LevT. II.2). Karas vagyok (LevT. 1.73). Karos ember (RMNy
11.76. in.64. Helt: Krón. 166). No nem hadgya azírt f> mag.'it

károssá (Oecsi: Adag. 96). Az isten senkit káros.sá oero teszeo

(MA: Scnlt. 970). 2) damnosus, detrimentosus, dispendiosns, in

iwmmodus C. damnitjciis MA. damnosus Com: Jan. 180. schAd-

lich, unnütz PPB. Ártalmas, káros : noxius ; stliüdlich Com

:

Ve,«t. 138. Csaazár soc taraszkot partra vonatot vala, ki vizén

tSrSknec nagy káros vala (Gíírcs: Máty. 16). Káros gyzedelem

:

Cadmeji victoria (IXtsi : Adag. 149). Kiírosb emberek uintaenek,

miiit a kik kUltimben élnek, hogy-sem tanítanak (Páxm: Pré<l.

198). Káros a léleknek (Tof: Zsolt. 91). Nem csak káros, 8<5t

szemérem Is volna a jljvö tOrítk leveleket mindenkor idegen

orsziigba küldeni fordításért ("Monlrók. \1I1318). lütváii. Teu-

trán királya hadak ktVzStt melly károsou forgolódik, runt^'áii

és fogyatván a gírSgket (HalhlDIist. Ili 95. 11.209. 210).

Ugyan s mely ártalmas tsillagzat icfilte fej&nkre ezt a káros

órát (Fal: NA 134) Károsom: dainniticator meus (Fal: Jegyi.

936. Krí.

Károsít: <lamno aflicio MA schaden zufilgeu PPB. Heted

fog garadicz yo hyniek meg wytasa awagy meg adása, ha

walakyt gouúz hyrbeen kewitetel awagy meegh yteltel a»ag]r

karosytotal (ÉrsC 181). Karoseytwan ywyeii ky : exeat eon-
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Heinnahis (KesztliC 325X Mi-*lloniiiik vétkezik, nem tsak ;i ki

szeméi} ilnkben, v.igy niHrliHiiklxui káiosíi ; liaiieni valaki tud-

tunkra vétkezik (P;izm: IVéd -iG). Az trök tál>or sákináiiyosira

járó s azokat károsítd pandúrokra reudeltetleiiek (Moiilrók.

XV.541). Rontotta, károsította a vái'ast eeynéhánv izromlia

íBartha : Debr. 120).

nxeg-károsít : danino afEcio Kr. defi-audo ÉrdyC. 14Ub.

(sdiaden ziUügen, iu schaden briugen]. Ha kyt megh karosoy-

tottani, neeey keeppen adom niesli (ErdyC UObl. Valamybe

meg ne karusethivk (RMNy. II.2"i.

Károsítás : [damniticatio ; schadigungj (KCsepr. 1626. Dfi).

|Károsod-ik]

meg-károsodik : [damnuin patior, damuiticor
;
gescliadigt

werdenj. c"> felsége tíscasa meg ne károsodjék (MonTME. IL84).

Kártékony: damuificus, noxius; schadllch PPB. 401. A
kár tékony vakmerk bátorságát semmi v'igy nem neveli, mint

mikor büntetése nem látszilc a gonoszságnak iPázm: Préd. 25).

Ezt mivelte egy kár-tékooy, .szií-fogadatlau, feslett-erkíUtsü, de

meg-térS fiával (670). Kártékon madarak (RákF: Lev. IV.496).

Tékozló, kártékony emberét kemény s hosszú büntetésre fogta

(Fal: NA. 138. 225). Kái-tékony szerencse (FahJegyz. 934).

Nem köll tágas pórázra botsátani az embernek kártékony vágyó-

dásit ("VNT. 424). Szolgáit maga elítt bocsátotta, hogy az itt

tartózkoíió pribékek vagy kártékony vad-állatok meg ne tá-

madják (Kónyi: ÁM. 21).

Kártékonyság : detrimenti causatio Kr. [schandlichkeit].

Lgy tékozlunk, úgy rakjuk egymásra az adósságokat, mint-ha

senki fel nem jegyezné kár-tékony.ságimkat (P;izm: Préd. 1074).

KAHAB : fnavicula ; Ideines schilí'J Talán meg hotam

uolna, ha az karabot [karab ott] nem lyt [lett] uolna (LevT. 1.75).

[Vö. KEREP]

KAHABÉLY ikalabér Thaly: Adal. U.87. 91. 92. karabén

Szeg:Aiiu. IS. Adámi; Spr. karabilytis Monlrók. XV.29. 56.

Thaly: RákT. 6. karabtn Radv: Csal. n.319. Zrinyi. 1.65. lura-

bmy TörtT.- III.351. Thaly: Adal. IL301.) : catapulta de collo

pendula, catapulta equestiis; eine armbrust fúr reiter PPB.

karabiner Adámi: Spr. Rövid puska, karabély: carabin PPBl.

602. (Hagyok nekii két uj karabélyt, egy mer pánczélt, sisa-

kostól, kardvasastól (Radv ; Csal. 111290). Némelyek tölcséres

karabélyt is viseltének (Monlrók. XI.371). Mindeniknek kara-

bélyt és pantallért adatott (RákF: Lev. 1.181). A katona jó pari-

pán megugratja magát, pantallérja, karabélyja megrángatja nya-

kát (Thaly: VÉ. L318. 271). Nyakában függ gyöogygyel füdzött

csontos kalabéra (11.92). Hot van hosszú karabinyod, nyalka

kinucz? (11.301).

Karabólyoa : eques catapultarius ; ein reiter mit der arm-

bnist geriistet PPB. Érkezek egy karabílyosom levelekkel (Mon-

lrók. XV. 29). .Egi.' palotástul s karabílyostúl expediáltam az

drinápohi expeditiókat (XV.56i. Rendet állván egy fell szike-

lek karabílyosokkal, mástell penig deliák franczia gyalog

granatiros regimenttel, vár-forma való .«átor eltt e fölsége

leszállott (Thaly: RákT. 6j.

KAHÁCSON (Oraehin [név 1221] VReg. 365. Crachinns

374. 379. Carachuras, Karacinus, praepositus JaurinensLs 1302.

stb. Knauz; karachya 1055. hirachon 1211. karáo^ony Levl\

11.276) : dies nativitatis Clirlsti, festum incarnationis Christi MA.

natalis Christi dies ; das weihnachtsfest PPB. Karácson esti

:

vigilia natalLs Chiisti PP. Ez fele ciliciomot visely karachon

estyu (MargL. 40). Karacon estii-e való prédikáció (DebrC. 45).

Maria Cinstust Betlehembe karaéon eiel ez uilagra zilte iTihC

187). Ez epistola meg vagyon yr\van zen lanos ewangelista

uapyan karachomban (ÉrdyC. 587) Az karaezont vr szflletése

napianac neuezi az iras, es nem kalaczoc napianac (Boni: Evang.

1.21. Karácsontúl húsvétig (Cc)ui:Jan. 170>. Uogy az barjám

ajándékát karácsonra fíilvitték kiütöttek 1 fi. (MonTME. 1.19).

Karácson inop estig (Gér: KárCs. IV.2(il). Karácson tyúkja (288).

Ha karácson étszakán .az borok a hordókbúl ki folynak az

aknáján, jó bor e-sztendó következik (Lipp: Cal. 61).

kis-karácson : dies circumcisionis Nom.» 437. [neiyahrstag].

Kis karácson uapra való praedicatio (DebrC. 95). Kys karaczon

uapian (tiörcs; Máty. 65). Kis karaczomiac heteben diczertessec

isten (Boni: Ének. 231. RMK. 11.24). Kis karachon, az az Cluis-

tusnac kSrnyftl metéltetése innepe (Agend. 202).

Karácsoni : [weihnaclits-]. Karácson! ének : natalitlum

Cristi canticum; ein weihnachtsgesang von der geburt Christi

PPB.

KAKATIN: scjphus vitreus ; ein carafindel, bouteille PPB.

404.

[KAHAGYÓ ?)

vizi-karagyó : ephemeron C. [zeitlosey maibllimchen?]

KARAKTER : [charakter]. Chuda character (Zrinyi 11.62).

KÁRÁL : gracillo MA. gaxen vrie die benne PPB. Ha
valami kis mprsalékot és asztal-hulladékot kaphat, örül, karai,

mint nagy nyereségen (Pázni: Préd. 30).

Kárálás : gracillatio MA. das gaxen, wie die benne PPB.

KARÁM: tugiirium MA. bauershütte, schoppe PPB. Karám

annyit tészen, mint gulyiba, vagy gunyhó (Gvad: FNót. 27).

KARAMZSÁIj : [scribillo ; kritzelu, schmieren]. Lássa és

olva«.sa-meg, a kinek esze vagyon a mi válaszunkat azolcra, a

miket eddig Balduinus kai-amsAlt (Pázm: LuthV. 360). [Vö.

Körömzsól].

KARAPOL : [coaspergo, re.spergo ; bespritzen, besprengen].

A mi templominkban k5r8.sztségre való vizet tartunk, karapolo

vizet penig, mely minket megszentellyen (Sam : Cer. 12).

még-karapol: c« Stólát adván kezekben az aszszonyálla-

toknak, annál fogva vezetik be a szentegyházban, és vizzel

karapollyák meg (Sam: Cer. 80).

Karapolás : (respersio ; das bespritzen]. Hogy mellic apos-

toltiil tanultac legyen meg az kokannyat, karapolast (Mon:

Ápol. 335). SzentSlt viznek itala, avagy azzal való karapolá-s

(Sam : Cer. 212). Vadnak egyéb ceremoniák-is benne, minémíl

az kereszt-hányás, vizzel való karapolas, hintés (KCsipk; Pápist.

322).

KARASLA. Karasia posztó : genus panni, pannus carisanue,

carsauus MA. eme ai-t tuch PPB. Karasya nadrág (LevT. 1.319).

Egh pívplykan zj-n karasya zoknya (RMNy. 11.34). Egh vegh

karasya (11.104). Ali tiz ref karasiat birsagul uet rajtunk (TörtT.

VII.94. XVra.210. VectTi-ans. 7).

KÁRÁSZ : charas MA. Nom. 106. chora.x, coracinas PP.

merula piscis : eine schleie, ein fisch PPB. [kai'auscliej. (Tel

:

FelB. 26. Ki-. Com:.Ian. 34). Karáz hal (SzBodó: SóDics. a4.

Misk: VKert. 523.). Hollandiai apadt szemíi kárá.sz (Moln: .TÉpül.

XVI).

[KARÁT]

Karátos {yrattos): [karatig]. Égjen hat óráig, vedd ki,

lészen tizennégy grattos aianyad, olvazd íiszí'e finum arannyal

(Kecsk: Ötv. 310).

KARATYOL : 1) kortyog, mint a tyúk
;
gracillo [gackern,

gacksen, schnarren, krachzen]. Major: Szót. Karattyol: csörög;

karattyoló .szarkák Szü. Karatyolo holló (Land: ÜjSegi'ts. 11.676;.

í) [coaxo; quaken], Karatyolnak a békák (Lipp:Cal. 21). Most
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karattyoló hitván békálikal alázza-me^ 'liihös Karaiit íCmizi:

Síp. 548). S) (Karriij, blatoro ; sehwatzeiij. Az uiit személyérSI

karatyol, azt nws fogjuc látni iMA:Taii. 127. 1201 1. Kéje Mdu-

lása miatt wjk tiVel lieKyjfypl A.szve-Alló dolgokrul karatyol la

hagymázo-s Malkó: BCsák. 241. SOi. Karatyol, nem Ije.^^zél

íRákF: Lev IV.12fi |VI). GABAGYOL, KARICSAL,
KAHICSOL, KURUTTYOL]

KARBONÁTA: i
carbuuade). (S/jikáesmest.i

KARBUNKULUS (karhuneul ACsere: Enc. 252): (car-

buiifulus ; karfunkelj. Abbaii ember képét meglátja iiala, kár-

biuikulus szép szint az mutat uala (KMK. lV.2Hi Igen világo.^

karbunkdliis ; veres karbunkulus (Kecsk : ÖtvM. 264).

KARC : (ein mass, cirei sclietlelj. Kartz avagy bárom kíb-

l'iB szapu: trimodium C'oni:.Ian. ItíB, Szele Jakapli magának

thwlaydonettot barom Aiietli, e.s keth kycbyn aztagotb, 6< nia«-

fel zaz karcbotli gabonát (LovT. I.88».

KARCOL, KRÁCOL: scabt), fric" Oertel; H;u-m. 87.

[ki-atzen). Krái-zolú srtprii az íltvösöknél : peniculiu Pl'. Vévén

láskájábul egy kSvet ki, a melyre a Jesiisnak nevét kráczolta

volt (Land: UjíSegits. 1.267 ». .Sebhely vau a nyakán, karczolta

volt hejúz (Gyíingy : KJ.' 13. GyüngyD: Cup. 621). Nem rég

kemenlzéokrrtl fejére leesett; futottam hozzája s fejét megvizs-

gáltam, tsak Wlrit kartzolta, feje egész, láttam (Gvad: RP. 40).

KARCOS [?j : (ungvibiis alacer ; mit beheuden krallen ?]

A bagoly igen Uartzos (liartzos?), birkoz<i s mindennel dulakodó

(Muk: VKert. 437).

KARCSÚ : I) gracilis MA. [.sclilmik ?J láng, geschmeidig,

ge^^ldaiig PPB. gaschmeidig, subtil, düun Adámi: Spr. Karcsú

emberek : vesculi MA. PPBI. Karcsuac avagy Osztílvérec : gia-

eiles Com : Jan. 53. Szép szSmély és Uarczu leaiizo gyermekéé

(Helt : Canc. 2). Az embereknek öltözeteken nem látszik meg,

mely karcsú légyen erszények (MA:SB. 219j. Kartsii .szúnyog

(Misk: VKert. 660). Ravaszsággal tollye.s, teste karcsún álló,

száraz, siirga szinS (Felv: SchSal.' 27). S) [exigims; karg,

kiirglichj. Igeu karcsú böjti étellel tengette magát (Tam:

Szeots. 11). Ha basauilKin tiSltök csaii hóvizot, akkor a poézis

nékem kansmi fizet (Tbaly:VÉ. ILI 18).

Karcsúság : [gracilitas ; schlankheit) (Pázm : Préd. 958. Kr).

Karcsúd-ik: gracilesco Kr. [sebtank werden]. (CSsiki: Tromb.

88. 764. Kr.>

KARD ; gladius, macliaera C. ensis MA. schnert PPB.

Rövid kard ; sica, semU|>atliium C Fegyuerbe Slt&znec es kar-

dot hordoznac (B<jni Evang. III.5ÜUJ. Egy ezüstös aranyos kard

(Radv: Csal. 11.119). Kaidra (így) kezdem uetny viteszy készeim

(BátbBucs. 3i. Ha-sznosb volt gyözedelmére a Moyses imádko-

zása, liogy .sem az egész zidó népnek kardgya, kopjája vagdiil-

kozása (P.izm : I'réd. 44j. Egy falevél t.serdlésére ugy fut,

miut-ha karddal voluáujik feje felett (óiii)). A kard, .szablya,

tSr, koaz|)erd fel-Svedztotic : gladius acciugitur ^Com: Jan. 147j.

Szablyák avagy horgas kardok (löui. Az vLselö ezUstös kardo-

mat mind lüdingostól hagyom Móréh .)áno.snak (Radv: Csal

III.313). Két törilkOs eziLst kardom (vau), egy csujia ezilstöa

másik egyvelétve aranyos (.359b;. A régi atyác az kardot boda-

jánál fogva mai-oklottác (PrágrSerk. 859).

[Szólások). Az A kardgya sem sAI ugyan h ü v e 1 é b e a

(Kiav: Adag. 188). Se k a r d se piLska n e m fo g r aj t a í250j.

Kardra kél: gladio rem ágit Kr. (Pázm: Préd. 1117). Az
egyházi jövedelmeket kapsira vetik s kardra osztyák
(Pázm : Kid. 632). Básta egé-sz L'j-Tordát kardra hányatta
volt (Bod: P<il. 28). Kardra hini valakit; jomanden heraua-

lordom auf ein duell (AilAnii; Spr. 194). Kardot köt a bor:

megf(.irdul, vetercdik, etzetro készül, indul iSzD: M\'ir 74

1

(Közmondásokj. Ha néked kardod vagyon,nékem is vagyon ai&b-

lyám (Decsi: Adag. 15Hj. Vén katonának élesebb a kardja: *bos

las3us fortias [ledem figit PPBI. A kit isten flriz, .sok kard dárda

's nyii víz[?] el nem veszliet hirtelen iKLwiAdag. 347i. Az én

kardom sem bfidzafa Íl5ii/. Mihez kardal férhetsz, nem kel

ahoz sok déván i449),

fringia-kard : feximius ensis ; voreOglicber sabelj. Kemény

fringia-kard oldalát támasztya (Zrinyi: AS)t. 99). Széles fringyút

kard fekszik oldalakon (GySngy: KJ. 115).

misziri-kard : [ensis Croatonun ; kroatischer degeii ?].

Kemény mi.sziri kard fSg-le oldaláról (Zrinjit ASyr. 42i.

Kardocska : ensiculus, sictila, gladiolus MA scfawerüein,

kleiuer degeu PPB. (Radv: Csal. U.177>.

Kardol : (digladior ; die waffe fiihren). Már nyomorgat az

véus<;g. Ha feleséged iauát akarna, ifiabat keresne az ki kar-

dolhatna i tVirtSz-er. L4i.

Kardolás : (digladiatio ; das schwerttühreu, fechtenj. Ki más-

nak az 6 kardolását nem félte sok ezer törOk viadalját (Tlialy:

VÉ I.192X Ríuid nap akarz f^rhSz menni, felJttebb kezted

az kardolást kéuánni (FortSzer. L2, N2, N6).

Kardos : gladiátor MA. fechter, schwertiechter PPB. K»r-

dos [vezetéknév XVL sz.] (Nyr. DC 365). A nyúl-szívA félelme-

seket kardosokká teszi (Pázm: Préd. 1112).

Kardoskod-ik : digladior MA. Ver. fechten PPB. Kar-

iloskodnak óltalmazflsa mellet (Toln: Vigaszt. 207). És mikor

a kertijén kardoskodnék Péter, hogy urunkat oltalmazná, ott-Í8

kemény szókkal dorgálá ótet (Pázm; Préd. 528). Egyetlen egy

IVter kardoskodot (Land: CjSegits. 1.390. Megy; Diai. ElAb. 9).

A szegény orszjignaU trigye ellen a török nemzetre kardoskodni

kezdeíSzal: KróiL 18). Ketten kardoskodnac ; duo digladiaiitur

(t'our Jan. 210i. Kardoskodóc : gladiatores (210).

Kardoskodás: digladiatio Kr. [das fechten, gelécht, kampfj.

Hadakra és bartzolássokra g<'rie«!ti az 5 fiait, kic gyíny.'rkSd-

nec e kard;iskoda.sokban [ígyj (KKrakkó. 1573. AD. A tSrAk

ellen való kardoskwhifra taiulcsolta (Matkó: BC^k. 11. Meg}':

6Jaj. 6). A pápák a Péter kSvetili voltának a kardoskodásban

(GKat: Válts n.l070). Nálánál markossabb a kardoskodá.sbaii

(Gyöngy; KJ. 102 Gyöngy: MV. 90). Nem a szegénységért,

híuiem nagy értékért szeraenok kai-doskodiust (Kisv: Adag. 308).

Kardosság: gladiatura, gladiatoria MA. feclitkunst PPB.

KARDI. Cardi: carduus; ez természetiben nem igen kfl-

lnln'izilí az Mchiasokátúl íLipp : PKert. U.87>.

KARDINÁL, KÁRDINÁIilS (gardiMla&eTia. 54. ydr-

dmál Toln: Vig. 231. gardimilió EhrC. 107. gardinarot 75. cor-

dinant ÉrdyC. 235b) : [cardinalis ; kardinalj. Nemuzak pispekek,

gardinarosok, de papa es kyiuinyauala ballany es lalny (EhK'

75). IsH'an cardinalU ur az ev bagya (DomC. 70. 99j. Mynd az

romay canlynalyswk [í(íy) as egyéb egyluizy wrak (ÉrsC. 581).

A cardinalok ft<>t boloudnac moudiak vala (NádC. 466). Kár-

czinaloc vag k.irdinalot; (Mel: l^éd. r2U). Cardinal pap (MA:

Tan. 1186). Regíualdus Pólus nagy gardinál ember iToln: \]g.

Elób. 10). Mely barom szó CVimpegius gárdinálé volt az angiistai

ország gySlésében (231).

Kárdinálság : [kardiualswUrde]. Nagyobb méltóságra veszik

vahi (a barátot i, jó gardinálsága, érsöksége léaz vala (Tin. 54

1

Én inmi.ái- cíirdinálságra emeltettem (Pázm: LutliV. 11).

KARÉ, KARÉJ, KARAJ (larfWyának Gyöngy: Lljar

116): margó, extremita.s, lii cumferentia, ora MA rand PPB.

Egy arauyíis karajo feilol 'RMNy. 1165). Hiiy aranyas karevw

fedél (II.7L1 LevT. I1.23i Mykoron egy gyermek nlimnok egy
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kn-tnek az kai-eya mellett (Pesti: Fab. "fi. 63). Az regi .sokot

neueketi* mindeniu euangeliom mellet az karaiaii meg ieczetfic

(Bom: Evang. 1.2. 3-lb). Keet'selleg pohár, Diynd az ketteiMiek

aranyas az kareya (Radr: Csal. II.-l). 17 egy tokban levíl tányér

az karéjok aranyos in.l74). Az tál karéjára n.-ulmézet, tengeri

.<sAlAt hinthetsz (111.47. 320). Az ilecTétonmak karej.ira sok

helyen felis jegyeztettek az glos.sáiiak nit eseti (Pázm : Kai.

228 1. Az kSnyved karéyára irt leueléuek niá-sodik rá^ze (403).

Ha az iras kiul kareion irattatot volna meg, nagy iVmest

meg engednem (lísztT : IgAuy. 38tí). Ez k6ny%ii6k karéjára jod-

zettem-fel (Hall : Paizs. Eklb. 6). CStálsz valamit pappirkáid

kiíréján (CzegI: MM. 92). Hat újnyira távúi legyenek az edény

kai-aijátiil (Lipp: PKert. 144).

[&<51ások]. Nem melyen, hanem ehekelyen, es chac a karaian

forog a dolognac a te pennád (Tel: Fel. 188). Vgian csak ;iz

karéyán jártál az mélly tudomannak (Bal: Csisk. 102).

papiros-karéj : [margó chartáé; rand des papiers] (Czegl:

MM. 92).

KARICSÁIi (kantai Mel: SzJán. 137. karilíjíü Kisv:

Adag. 77l: 1) glocito, gracillo SL [gackera, gacksenj. Karitsál

és kodátsol (a tjuk Misk : VKert 363). Karicziálo kodácziolás

(Bal: Oílsk. 126). A tyúk karitsál, kodátsol és kotyog (Com:

Jan. 39). 3) [garrio, blatero; schwatzen]. Mint egy karitalo

kuldiis, a tnnis lábát ki veti íMehSzJán. 137). Azt kariczállia,

hogy (Zvou: PázmP. 151). Azt karicsállya nyálas szaiauai, hogy

(KPap: E\-ang. 165). Vakoskodik, mikor olly dolgoknil kari-

csál (Pós: GBot. 71). [Vö. KAKATYOL]

Earicsálás : [garritus; geschwatz]. Nem a szép hallgatás,

de sok kai-icsálás veszti az embereket (Kisv: Adag. 322).

[KARICSOIi]

Kariesolás: xi Tyi'iknak karicsolása (Hall: Paizs. 406).

KARIKA : 1) aimulus, cu-culus, hamus, discus MA. rotula

Otr: OrigHuug. U.45. orbiculus; ring, zirkel PPB. *Kai-ikával

megszorittatott : annulo adstrictus; mit einem ring eingezwun-

gen PPB. A satoroe elefánt tetem karikackal i'ebnmeis circiilis)

valanac toldattattac (BécsiC. 48). Egy zekrenth zereez énnekem
Setym fifabol es hA neegy zegheere neegy arany kai'ykath

(JordC. 63). Karikát vetec a te ónodba, es zabolát a te zaiadba

(Helt: Bibi. rV.62). Karikát vettec orrodban mint egy bialnae,

és máshoua hoyszogattlac (Helt: Mes. 293). Az féken osztán

karika volt (Monlrók. XI.367). BIgy peng karika csinálásáért

3 d(enár] (TörtT. XVin.262). Az láncznak három karikája legyön

(MonOkm. VI.316). A láncznak karikája (Illy: Préd. I.3S3i.

Karikan forgó talyigácskák, szekerecskék (Com: Jan) 44. A
kerengS kerék, karika (circulns, der kreisi circalom által le,«z

(Com:Vest. 76. 123). PSrditó karika [rokkához való] iCom:

Orb. 119). A tatár nemes aszszonyok megfúrják az orrokat, és

egy nagy ezüst karikát vonnak belé, valamint a fülbe való

íMik:TörL. 67. 138).

[Szólások]. A kecskés gyermekek karikát ftittatnak, sokféle

átékkal magok közt mulatnak (Fal: Vers. 908).

csiga-karikája : trochleae orbicidus ; rad oder sebeibe am
rollbrunnen PPB.

forgó-karika: cvj (Com: Orb. 149).

golba-karika [?]: [?] A két lábocskái (az almáriomnak)

kerületibl kovácsolva, 3 fedéllel, a kulcsszék 14 résült vagy

zálog gólba karikával 1701 (Nyr. XL525i. Polba-karika 1742

(no.).

kengyel-karika : [rmg des steigbügels]. Szablájával t.sak

nem által-vágta kengyel karikáját iKónyi;HRom. 183).

[réz-karika]

M. NYELVTÖRT. SZÓTÍn. H.

rézkarikás: [cupreo annulo iiistniotus; mit einem kup-

tenien ringj. Szelindekre való bársonyos, rézkarikás örv (Mon-

lrók. XXIV. 184).

vas-karika : aunulus fen-oius ; eiserner ring PPB. Igen

erevs.sen meg va-saztata, erevsehtete va.sakat a vas karikakai

(MargL. 103. Tin:Ének. 181).

Karikácska: hamiüus MA. ringlein, hiiklein PPB. (Gér:

KárL. rv.363). Fülön fiiggö karikátska (Bed: Lex. 49).

Karikái : gjTo C. MA. im ring umtreiben PPB.

Karikás : annulatiLs, hamatiis MA. voll ringé, der ringé

tragt PPB. (mit einem ringé versében]. Emiec kSzepin egy

cs6b5r szabású karikas fogatóju réz fazéc vala (Prág: Serk.

708).

Karikáz-lk : [in circulo vertor, volvor ; sich im krelse

drehen, walzen]. E^ygyet (ebet a medve) pofon vágott, hogy

tíz lépé.snyire tfile karikázott (Gvad: FNót. 88).

KARIMA : ora, margó, labimn, labnim vasis, cú-ciunferentia

MA. rand, der rand an einem geschirr PPB. stul[)e Adámi; Spr.

Az Snttt tengeraec karimáia (Kár: Bibi. L3Ü9). Az mosdó ten-

ger karimája (MA: Bibi. 1.311). Fel szedik (a violát) és teszik

süveg karimába (Zrinyi 11.117). Az süveg alsó karimáján az

siuórnak helye volt (Monlrók. XI.448). Nagy kai-imáju vékony
gj-apjnból való süveg (TörtT. XVII1260). Tsapka fonna kalap

volt fején, keskeny karimával (Fal : TÉ. 636).

Karimás : quod habét marginem et circumterentiam MA.
was eiuen rand hat PPB. Karimás nyári süveg (Tliurzó ; Lev.

1.88. Moln:JÉpül. 228).

[KARHÍG]

Karingái: im ki-eise reiten Adámi: Spr.

Karingó

[.Szólások], *K a ringót nyargalózni: equnm in gyros

agere PP. 271.

kaes-karingó

[Szólások]. Katskariugótjárvánigy egész éltébemj, négy
tél utáim néha jön tsinos fészkébenn (Orczy: KöltSz. 22).

KAUINGOS : kerengs SzD. flexuosus, tortuosus, amba-
giosus SL [sich Ilin und wieder wendend, Icreisend]. Karingó-

san meg-tbrdúlni a lóval : equum in orbem flectere PPBI. Nagy
krukogással kaiingósan tántzobak (Misk: VKert. 319). Karin-

gó.san repdesnek (395).

[Szólások]. *Karingóst nyargalni: equo in gyrum
deciurere PP. das pferd im ring herumtreiben PPB.

Karlngóz : [in orbem agor, gyros vario ; kreisenj. Karingóz-

zunk egyet : kerengjünk egyet SzD. A fecskék, mellyek karin-

gózva repülnek (PP: PaxA. 585).

KARITÁSSÁG : caritas EhrC. 137.

KARMATmtyu : maniculata chii-otheca, pellita v. pel-

licea manica PP. schliefer, handschnh PPB. [muff].

Karmantyús : [mit schliefern]. A dámák nagy karmantyús

kesztyket hordoznak (Fal : TÉ. 781).

KARMÁ '

NY: carmanus MA. carmanier PPB. Kármány-
ország: Carmania MA. Kármány zabola: lupatum PP. Kái-

máu-gyolcs (VectTrans. 13). Egj' nyusziból csinált kármány

subám vagyon, ha éltemben ezt az kármán subát másnak
nem adom, Tatay Jánosnak hagyom (Radv : Csal. in.225b).

.Skófiommal varrott bársony nyerge, kármány (Gyöngy: KJ. 110).

KARMAZSUN' : charmasinum MA. [carmoisin]. Karmasin

selyem : charmasinum PPl. Veres karmasin atlacz suba (RMNy.

9
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II. US). lay lui iiiBK chak egysíer latbutiiam az szép veres

karnia.szini saruba koppogo nemes hölgyemet (Helt : Men. 464).

Ül vala e'/y iiei szabású kanuasin sziufl bestián (MehSzJán.

402;. Kokkinon, iegioz kanna«iii szint, vér szaba.sii szint

(407). Karmasin szinfi selyem (MA; Bibi. 171). Karnia.sin

selyem (OzegI : Dág. II. 1 1 1. Hat pár .s;irt;a karmazsin papucs

(Monlrók. XXIV. Un), Két karniasin csizmát vöttünk (MoiiTME.

1.13). Egy karmasiu kapcza (I.33j. Két karmazsin kapci (Kadv

:

Csal. n.292i. Veres karmaziiisziuU l'elsAruhát adáuak neki (Illy:

Préd. .1:U) Karmazsin csizma (Tlialy: VÉ. U.6. 79).

KARNIOL : (earda ; cameolj. Három arany gywem, az

egykbo wagyon egy karniol, a massykba wagyon egy gemako,

a harmadikba nyntlien .semy kew (RllNy. 11.57). Harum aran-

giwnv, égikben wagion egy bekakw, égikbe wagion egy hime.s

kwb, liarmadikban wagion kamivl [így] (67). A kornyol [ígyj a

meg mosatot buahuz hasonló gyfingy (AOsere:Euc. 253).

KAJIO : palus, podamen C. statumen, veru, verutum MA.

pfabl, rebstnck, bratspiess PPB. Levert karó : vacerra ; lugas

karó : cautheriiLS C Mend karóval e.s myud .seweunel : in

palibus et vepribus íNyirk. Kovadiich XXVIÍ). (felophoz k-
tzeeg es eegbeteek, de yine faya karoya meg eeghneen

marada ennen maga eeppen meg (ÉrdyC. 434b). Ha en

feyemnuk lieet hay zalaat egy karóhoz (ad stipem) fona-

laytaiidod, ollyan eretelen lezek, mynt eegyeb embei' (JordC.

344b). Kgi uagi karóhoz UtSztetuen, meg egettete (UebrC. 61).

Fejinok a csuntját egy karóra téteté ( Monlrók. III.95). Hasábos

karó (Com: Jan. S4). Hoszszu karó póznák (71). Az fiatal lác

karokhoz kStöztotiiec (PrágrSerk. 38.3). Miképpen az sz5l5

szem, mikor immáran magát az karón meg mutattia (Mih

:

ÖrífkÉ. »9i. Egy nagy liegjzett egcrfa karó vagy czölöp véget

be is küldött vala iSzal: Krón. 230).

[SziJlások]. Karóba való (Kisv Adag. 98). Peleiigérbe,

karóba való vagy (Matkó: BCsák. 211). Fejeket a kapn-félre

kju-óba álli'tották-fel (Hall : HHist. 11.264). Világ példájára feje

elUtles-sék, várnak bástyájára karóba liize.ssék (Thaly : Adal. 11.

273). Hozton hozzátok miudgyárt, mert ha nem hozzátok az

két nap alatt, karóban száradtok (MonTME. 1.254. 365). Igen

köt i ebet az karóhoz Crhaly: VÉ. L40). Ö islátott
karón varjút (Kisv; Adag. 17). Ez fele generalitjissal kiV

zSnseges beszéddel csak karon mutat tar varját ea nagyob

kételkedést szórSz (Gyarm:Fel. 74). Haliad báti;i, karóim mu-
taccz te tar variat (Bal: Oslsk. 87). Nem .szükség azt karó

hegyében tókeszteni. elég ha ketten tudjuk (ACsore: BíflcsD

53).

haaáb-karó : szólflkap'i ; ridica MA. rebstock, woinpfahi

PPB

palánk-karó: valhis MA. íjallLsade PPB. Palánk kani

végett Budára küldöttük (MonTME. 1.82. 89). Felküldóttünk

volt Fülekbe az paláiikkani és járomfa végett (115). A rajiunk

kért palánk karók, vosszík végett fizettiUik (126. Lép: FRlk.
56).

Rzölö-karó : cliarax, ridica C. pedamontum, .st;itum6n MA.
pedameu, palus; weinpfahi PPB. [rebstock) Fölütött szóló karó:

vallus C. 8zólö karó forgáte: calametum PPBI. (RMNy. 11.318.

Com: JaiL 84). Conventiója szólAkaró-hasító meczenzétieknek

(Monlrók. XXIV. 135).

vas-karó : palus ferreus; eiserner pfahi PPB. Vas karó nid
(MonOkiii VIII.Ö28).

Karócska : cantheriolus C. palus e.xiguiis, parva vacerra,

t>acillu.s, pa.\illuH MA. kleiner pfahI PPB. Ó bolf.lló zegelet es
.' belSIIS kanjcka : paxillus (BécsiC. 309).

Karóz : palo C. pedo, statumiuo MA. pálos figo
;
pfithlen,

stengein, stfltzon, pOIIiIe oder ste<-ken setzen PPB. Meg-támo-

;
gatom, karózom, segítem ; arlminlculor ; karózott : characatus

I

PPI. Karóziii, gyámolítani ; adminieulari MedLat -S. Karóezó

kés (ErdOrszgy. 11.383. TOrtT. XVIII 231).

föl-karóz : palo 6go, in palum teudo, palo trimsadigo ÜL
[spie.sseu, pfahlen]. Méltók volnának, hogy magok fel karoz-

tituiuiak (Bartlia: Króu. 64). A birákat kótSzik, készítik a fel-

karozásra ifiöi. Ezer vitézeket küldök rejátuk, a vároe közepin

kar>«latlak tol Ijenneteket (MonTME. L234,i.

meg-karóz : admiuiculor, statiuniuo C. im|iedo MA. palo,

palLs freijueuto; ptahlen, ptiihle stecken PPB. Megkarózott;

pedatiLs C Megkarózott l>orsó : pisa ramaUbus [lalata PP. A
szlSt meg-karózza íCom : Jan. 84). Itt meg nem karóoulk a

szólít i'Mik:TI>ev. 78>

Karózás : pedatio C. MA. das aupfahlen, das anstangebi

der weiastöcke PPB.

'KÁS.OGt (kurrog ' Com: Jan. 39j: erocito MA. schreien

wie ein rabé PPB. fkrachzenj. Esflt károg a vaíjú : *augui-

aquae comix PPI. A varjú rút károgó madár (Misk: VKert.

380). A holló károg (Illy: Préd. 1.108). Sas, varj^^ holló lejeden

károíjuii (Thaly: VÉ. 1.149).

Károgás: crocitatio C [gekrUchze).

KÁRPÁJj: redargno Otr: OrigHung. LXX. [objurgo; tadein,

schelteiij. !<enki ótet nem kárpálhattya és vádolhattya gonos-

sággal (Mlleg. Tüszl.' 1.80). A mit másban kárpálsz, azt

magad te t.selekedd (Kisv: Adag. 429). A Judáa eszében vé-

vén, hogy a Christus az í íisvénj'ségét carpalná, megduzza

az orrát rajta (GKat: Válts. 11.63). Immár nagyobb az gond

bujdosó fejemen : Rácz András is ezért sokszor kárpál engem

(Thaly: Adal. 11.367). S világ vigezeteig tartandó dicsMges

méltósilgát, eretnek pártolkodás nélkül, uem-kári>álb:<ttya (Csúzi:

Síp. 258). Koránt som a személyeket, hanem a hibákat kárpá-

lom, és a vissza-élések ellen buzgok (NótPM. 3).

meg-kárpál : cv> Jol meg-kárpálja, meg-korpázza 8bet

(GKat: Válts. IL1141). A czajbertot, pattantj-usokat fóképen

nagyon megkárpálja, feddi vala (Szál: Krón. 400).

|Kárpálód-ik]

Kárpálódás : [objurgatio ; tadel, iKs schelten]. Akkori

naijokban hallottál volna sok káromlá-sokat és módnélkül való

kári«ló(lá«okat (ErdTörL 1.29).

KÁrpit : aulaeum, stroma, peristroma, peripetasma C.

tapes, tapetura MA. cortúia Helt: Bibi. LOo3. MAI. stragula

PPBI. velimi appensum, aut in traasilu aliquo interpositiun

Otr: OrigHung. 0.117. tapezerei, tapeten, gewirkter teppKh

PPB. Vadász kárpitok ; *belluata tapetia PPI. Kárpitot fcilvonni;

aulaeum tendere PP. Fal ftidezJ kár|>it: une tapisíerie Kir.-

Besz. 134. Szép kárpitokkal, szúnyegekkel bé vont szoba ez:

das zimmer ist schön mit tapezereien beli£ngt 57. Leuetuen

némely kárpitot, keraep arant le teryezte ev magát ez na^y

deák tDomC. 216i. KilSn kik^n kárpitokkal meg ekesenlt pa-

lotákból vitettetnek a bidSs koporsóba (BodC. 21). Tartyak

wola (így) az áldozásra walo tyztessegre, mykent ualnuk aaz

karpytot (ÉrsC. 66). Véle kárpitot sz4 vala gyorsasággal : erant

scenofactoriae artis (RMK. IV.I83). 8 darab flandriai kárpit,

olasz kárpit, tafotából csinált kárpit (Radv: Osal. 11183). Adott

6 nga vörös oszlopos volenc-zei kárjiitot (11.197). Frandliai kár-

pit (293). Az sátort i-sinállyad tiz kárpitból (MA: Bibi. 172i. Az

templomnac kiirpittya : velum templi (IV.31). Egy nagy palota,

az mely klmb kiMómb féle iratos tábláckal, kiirjiitockal meg-

ékesitottt iM.\:Scult .503 1. Talalék ott agy kárpitot, akki az

ayto felSt ffigvou gjimtaros vala, az kire egy kép vala írva :

invcni ibi velum pendeivs in foribiis ejiis<lein ecclesiae tiuctiuii,

atque depictum. et liabeos imnginem lAIv: Ilin 249) .Ágy
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f>li>iben fggesztet kárpitoc (Com:Jan. 113). Fényes kárpit,

Háiidriiii kárpit (Kai : Jegyz. 034).

selyem-kárpit : (spidener vorlmug]. Falravaló tarka se-

lyemkárpit három (Monlrók. XXI\M47. UalhPaizs. 371).

ször-kárpit VectTrans. 15.

Kárpitos : tapetibu-s ornalus, tapetis, aiilaei.'" obductiis MA.

mit tapeten géziért, tapozírt Pl^iJ. Karjiitos palota (Boni ; Préd.

328). A frLs palot;ibaii, szép kárpitos hiizbaii ritlsáu látsz egy-

séget (Kis\-: Adag. 45). Kái-pitos hajlék (l"aI:NU.' 199. Kr).

Új szépség toldatik kárpitos falaklioz (Orczy: KöltH. 138).

(Kárpitoz)

be-kárpitoz : aulaeis instriio, vestio ; tapezireu PPB.

KÁKT : kártos, kártya, fa edény ; culigna PP. hölzerues

Iriokgeschivr PPB. Adáiiii: 8pr. Czobán, kárt, roczka, ivóedény:

culigua MAI. Egy vcdre.s Öreg kái-tot nyoltz pénzen adgyanak

(a kádárok, TörtT. X\'IU.236). Kádat, hordót, csebret, kártot,

sajtárt, vedret, szapúUót, vékát, tonnát (ÖtvMest. 63. vsz.).

Kártos. K.-\rt : kártos, kártya, fa-edény ; culigna PP. hölzer-

ues trinkge.'ichirr PPB.

KARTABIANKA : [wechselj. Huppelné asszonyomnak

letettem az sz;iz tallért, kivévén cbartabiánkádat (í kémétl

(T.evT. 11.367). A rátz a levelet keblébíil ki-vet(e, kartabiankát

is levél mellé tette (Gvad: RP. 1.63).

KARTÁCS : [kartátsche]. Ágyúban való vas kartács egy

ki*: tonnácskával (Radv; Csal. IL393). Kartács és tüzes-golyó

(RjUsF: Lev. IV.506).

1. K" ÁRTVA [íiarta MA: Bibi. 1.123. Mrta Toln: Vigaszt.

89): 1) charta MA. [papier]. Írja tel valami kartára: seribet

in libello (MA: Bibi. L123). Kartakia irot irások (Toln: Vigaszt.

891. Ininc a papirosra avagy tiszta kártyára ((Jom:Jan. 155).

8) chartáé fólia lusoria MA. karteti zum spielen PPB. Sactoa,

kártyára kóltSd (Born ; Préd. 548). Nemelyec az éczakákat

dorbezolással, koczka, kártya jadzással mulattj»ác el (Prág : >Serk.

764). Addig volt jó világ, míg csak kár yán láttam a németnek

képét (Thaly: Adal. 1.78). Az kártyát elunván, kezd az koez-

kázá.shoz, koczkázása után az dohányozáshoz (Thaly: Adal. I.

27 ly Kártya, lábét, pikét véget érnek, az még az kakasok

hajnalt énekelnek (Thaly ; Adal. II.3S7). Finom mesterség ez,

mellyel játékban minden kártyát el-thetsz (Fal : UE. 405). A
ki szinével nmtattya kártyáit, leg-jobb játékját el-veszti (415).

Adjatok nékünk kiirtyát. Lás.suk kinek kell ki-adni. Lássuk ki

vét ki : lasset uns seben, wer gehen muss, wer auswirft (Kir-

Be.sz. 901 S) Eg)- kártya spring karraasin selyem (VectTrans.

10).

iró-kártya : 'charta pergamena PPI.

játszó-kártya : [charta lusoria ; spielkarte]. Jádzó kár-

tyák : chartáé lusoriae (Com:Jan. 209. Com:Orb. 2751 Jádzó

kártyát hoz (PP: PaxA. 232).

Kártyás : lusor, chartilusor MA. kartenspieler PPB. Paráz-

náé es torkosoc, kartyasoc volnanac (Born: Préd. 245). Akar

koczkás, akar kártiás (Bal: Csisk. 142).

Kártyáz : chartifoHis ludo Sí. [kai-ten spielen]. Teremtii

isten ! miket nem tapasztaltam egyszer is, másszor is a kái--

tyázó s kockázó Ujakban (Fal : NE. 26). Pipáz, kártyáz és

tréfál (Fal: Vers. 878).

Kártyázás : [kartenspiel]. Asztalod nem tiéd, mert rajta

az kíirtya, több német urakat kái-tyázásra váija (Thaly: Adal.

1.271).

2. KÁHTYA : *kárt, kái-tos : culigna PP. hölzernes trink-

geschurr PPB. Meghtötték jeges cseberben, ugy töltötték

kicsiny fa kártyában, azt adták be imiya (Monlrók. XI.327).

KA-RUCA : [kleiner unlieschlagener wagen]. Az koziikok

az kiu-uc/.iUbi)l ama lóvonó fát vették (MoiiOkm. VII,119).

KARVALY, KARTTLY {karroly, karoly MA. karoly

Misk: VKert. 376. karvoly MA: Bibi. 1.97. korvoly ComC. 228):

nisus MA. accipitrix MA: Bibi. 1.97. sperber PPB. Karvoly:

nisus: sjierber Com: Vest. 137. Com:Orb. 17. Sui)er nuum
nisum quod vulgo caruol dicitur [conimisit eum expeditumj

(1412). Déván úgy tudom karulyok vaunak, azok közöl fogas-

son ki kd egyet s t^mitsák meg számunkra (LevT. 11.338).

Ezec a melyeket meg ne egyétec : kaktic, karuly, hattyú, hu-

liogato bagoly (Helt : Bibi. I.CCc3). El tasz, mint ffir karvoly

el6t (Zrínyi: ASyr. 14). Ölvek, karulyok (ACsere: Enc. 285.

370). Fürjéztem karulylyal magam legelsöbben (ErdTörtAd.

IV.34). Augustusban az karoUyal és Slyvel való ni;idara.szatot

el -kezdik (Lipp: Cal. 46). Az vezérnek karvaly helyett vai^út

mutattam (Thaly : Adal. 1.41). Csak úgy bántam vélek, mint

karoly iiz fürjjel (11.252). Keveset gondoltam az személyével,

csak i'igy bántam vele, mint karvaly az fiurel (11.256).

KAS: 1) curbis MA. korb PPB. Testm vimineiun: kas

vagy kosár PPBI. S) [horreum ; speicher]. Az tyzta gabonát

addegli az ka.sban nem tehetuek, myglen annak elette az

ew pylwayabol yol ky nem tyztoyttyaak (ÉrdyC. 216b). Az búza

nem tetethetyk az kasban (CornC. 264). Áldot leszen kasod, es

egyéb maradékod : beuedicta horrea tua, et benedictae reliquiae

tuae (Helt : Bibi. I.Zzz). Kiknek telibb kassok, pinczéjek mint

a szerzeteseknek ? (Pós : Igazs. 584). E nagy kár felelem alolis

noha üres kassal es erszénnyel meg szabadul a váras (Bartha

:

Krón. 137). Elég bor volna az akar mely nagy kasban, az

mellyet te tékozlasz az egy kicsin hasban (Szeutm : TFiú. 8).

Maradt még amaz kasban lisztem, búzám bordóban (Thaly

:

VÉ. 1.275). A sok kis magotska gylhet kasoki'a (Kisv: Adag.

154 1. S) crates PPBI. [kocsi-kas: corb'is curnw rasticani Kr.

•alveus vimineus ; wagenlcorb, flechte], A szekerekre ernyket

czinálnac és kasokat (Helt : Ki'ón. 8). A fzfa vesszkbl kosá-

rok és kasok lesznek (Com: Jan. 21). A szekérre felrakatnak

a kasok: flecliten (Com; Orb. 171). 4) [alveus; schanzkorb).

Vár szegeletin soc kas vagyon (Tin: Ének, 137). Kasokat sáncz-

nak valót hoztak (Monlrók. VII.IS). Löv helyeit igen ersíti,

nagy kasokat fonatván és azt fiddel megtültetvíu iSV.535).

5) [tapogató kas: piscatoria corbis, verriculum SK. reuse].

Sürü kassal csikasz [csikót fog] (Thaly : 1.401). 6) [alveai-

;

bienenkorb]. A kasokat ganéjjal bé-kenni: circumlinere alveos

fimo PPI. Kasokat miheknek mikor kellesék czinálni (OrvK.

62. 69). Kasokban méheid (Lá.szló: Petr. 53).

[Szólások]. Ha eltékozlod a mi morliánkat, it^ak, kik látják,

csak megcsiífolnak, tégödet mondnak feneketlen kasnak
(RMK. rv.79. Thaly: VÉ. 1.419). Megengedtem vohia kasom-
ban ltt nek leimi az gyermeket (NyT. XI.31),

búzás-kas : cumera PP, kornkasten Nom. 33. speicher,

getieideka.sten PPB.

fa-kas : ['?]. Fa kasokat sokat fonatata (Cseng : Jer. B4.

Görcs: Máty. 93).

gabona-kas : cumera MA. [speicher].

gyékény-kas : káka-kas; scirpea, scirpioulum MAI. [biusen-

korb).

gyümölcsös-kas : cumera PPBI, [obstspeicher].

káka-kas : gyékény-kas ; scirpea MAI.

lisztes-kas : cumera PPBI. [mehlspeicherj.

méh-kas : alvear, alvearium MA. alveus MAI. bienenkorb

PPB. Méh-kas, méh-kosár, kaptái- Com: Orb. 97. Kaptárok,

méhkasok Com: Jan. 72. (MA: Tan. 1149). Egy méh ka.sbul,

avagy tkébfil három vagy négy jó rajnál több ki nem jöhet

(Lipp: Cal. 30, Mik: TLev. 461).

9*
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sánc-kas: (alveiis; sdiaiizkoib) (RákF: Lev. IV.511). Sán-

izon való kasok : gerrae, erates ; sohanzkörbe PPB.

szekér-kas : scirpea C. MA. erates PPBl. capsum vimineiim,

alveiw vimiiieus ; flwlite, korbwaneii PPb. KOtö-vesz«ífib«l való

fedél, padlá«, szekér-kas : •*vimiuea tegumeuta PPI.

KasooBka : (kleiner korb]. Találd, egy kicsiny kasotskábaii

feküszik, és egy tógas szekérben nem tér el ? Felelet :
Szám-

szery, avagy motóla (MesésK. 3U).

Kasos : (mit einem korbo, einer fleclite]. Egy hitvány kasos

szekerei! két teheneken liurczoltatott Adoriánig (Szál : Krón.

27).

KÁSA: pnlmentum, puls, milium trituni, piffa MA. pulti-

cula; hinsenbrei, ziigemiis PPB. Gyermeknek való pép, kása:

athera PPI. Fitt kása: pulmentum, puls miliacea, piilticula

PP. Hozáuac darát, babot, lencz§t és kását (Helt: Bibi. a214).

Az malosa szólSt kasáual, mézzel, borsai Sszue f6zd, vgy egyed

(Mel: Herb. fc). Kása: milium confractum et molitum (Beythe:

Nom. 6). Kásác avagy pépec : pulmenta seu pultes (Coui : Jan.

110). Kását vöttem katonáknak (MonTME. 1.265. MonOkm.

VmSlS. SzBodó: SóDics. A4).

[Szólások]. Együteknek bizony megégeti az kása szá-

j á t szófogadatlaaságért (MonTME 124). Kását addig fújjad,

mig meg nem égeti szájad (Ki.9v : Adag. 3Ü1). Megégette már

egyszer a kása a számot (Thaly : Adal. 1.79). Tsak a vajas-

sát eszi a kásának (Kisv : Adag. 520). Az német a har-

cion, török harcz elfitt díványban fovják [így?) a kását
Adal. n.339).

[Közmondások]. Az kinek az kása meg égeti az száiát még

tarhóiátis fuia: siculus niare prosi)ectat (Decá: Adag. 99); dul-

cis in expertis cultura potentis amici ; ex|)ertus metiiit MA.

árpa-kása : hordeum fríxuni, polenta, ptisaua MA. gesottene

oder gekotlite gerste PPB. Árpa kása : ptisana hordeacea

Com: Jan. 7.5. Darált gabona, auaé árpa kasa (Mel:.Sám. 53 1.

Ha árpa kasauai as mezzel az irmfit gyakran fSz'id e.s ezöd,

minden belsí l]idegh betegsegSk ellen, etotes ellen, gyomor

faias elleuis io ( BeytheA : TivK. rtH. VectTrans. 27 TörtT." I.

368. m.l59).

bodza-kása: [IwlUuidermusj (Mik; '1 Lev. 418;.

bongor-kása : \'fj Ila készen nem lészen a bongor kása,

aiuiyi tallér a biiság, mennyi a kilának lészen száma (Kecsk.-

Tört. n.375)

búza-kása : alica, puUivula tríticea PP. grie.s aiis weizen

l'PB

dara-kása: ptisana MA. grütze Nom. 78. gries PPB.

kínzott-kása : (?) (Szakácsmest.)

koh-kása: pép, darsi; pulmentum; nius Com: Vest. 143.

Pé|i. (.'jerniekinH- való koh kiisa: atliara MAI.

köles-kása : milium excorticatmn ; ausgcschiilter liirs PPB.
IhirsebreiJ. Köleskjisát törököknek vöttem (MonTME L231.

Kadv: Csal. IU:M). Borsó, köles-kása egy-egy szapii den[ár)

lÉvk. XnL74). Köliiskása egy küljöl (78. VectTrms. 2tí. Szakács-

mest).

lengyel-kása: [Vj iLevT. n.274».

liszt-kása: alica MA. (mehlbrei). LáBzt-kiu«i, pulitzka, sem-

lye ká.sa : alica PPBl.

ludas-kása: puls cimi acrocoliis, mellybeu a lud:iak apiv-

lékai vaunak Iwle f&ve Kr. (broi mit ganseklein). Bospor, ludas-

kása, ti^rJtt lév és laska, jó kfivér tohcu hiis, paczal és sfllt

pulyka, ispék, levelén sfiltt vagy édes zsougáta ha vagyon, nincs

mftkség második fogásra (OrcxyiNimf. B6).

mondola-kása : [niandelreis] Bárányczimört luondola-tejjel

és rizskásával. Törd meg az mondolát . ., az riüskását is f8zd

meg és tödd az mondolatejbe .. ; az bárányt^zúnört cvak sóban

ffizd meg és aztán add fbl és aztán töltsed reá az mondola

kását (Vasárnapi Újság, Képes Folyóirat L53).

nap-kása : milium solis Mel : Herb. 56. litlioepermum, ma-

dárköles 81. [vogelhirse ? steiusame ?).

rizs-kása : oryza Beythe: Nom. 6. MA. reis PPB. Birány-

czimör moiidolatejjel és rizskásával (Vasárnapi Újság, Képes

Folyóirat L53). Küldöttünk riskását, es^kftivet, gyömbért, na-

rancs almát (MonTME. 1.147. VectTraas. 25. Com: Jan. 22.

Thaly: VE 1.401. Mik:TLev. 71). Palástos riskása (.Szakács-

me.st)

rozs-kása: [far hordei, far tritici, mola; schrot, schrotkomj

i (Thaly; VÉ. 11.96).

tatárka-kása: [beidenbreij (Évk. XIII.94).

tüd-kása : insitinm, minutal, consecti pulmones, tucetum

Sí. [lungenmu.sj. Vágottból csinált étek, tüdA kása : insitinm

PPI. (Szakácümest.)

I
tyúkmony-kása : "va intrita PP. eingeechlageue eier

PPB.

zab-kása: puls avenacea SK. [bafergrützej. Zabkását is

j

hozasson ([>ivT. 11.274).

zsemlye-kása : [semmelbreij. Liszt-kása, pulitzka, semlye-

j

kása : alica PPI.

I

Kásácska: pulticula MA. breilein aus hirs PPB.

I
Kásás: 1) |breiartig, mehlig, mussigj. Kásás fiigemag

;

cendu-amide.s C Kásás geiiyetséggel teli kelevény : atlieroma

PPI. 2) [brei-, zum breij. Kásás fazékot vakarja: pultis reli-

I

quias eradit; kásás kalán: tudicula pultaría PP.

[Kásásod-ik]

még-kásásodik : jbreiiihnlich werdenj. Az hamanág való-

I ball niegkévántatik az plaiiczöntésbeii, mert ha hideg sziibásii

lészen az ezilst, megkiísásodik (Kecsk: Ötv. 308).

KASOKNYA (kosornya Bal: Oslsk. 367): melynél fog^•a

a muukásoknak hordják az ételt a mez(tre, Kaisai [corbis ciborum :

,
s[)eisekorbj. Az hircs ejierienn [olv. cperbenn?) nem tuda esaU

j

annyitis kasornyáiában [így] szedni, hogy száia izint eshetett

[

vóba (BahCsIsk. 367).

KÁSTA. Kásta a köiiyvnyomtatóknál : lociilameuta lito-

ranim ; der schriftkasten in der druckerei PPB. A kJny\'-

nyomtó az helyecskékbJI, cástákból az 5nt6tt betket ki sze-

degetvén : typographus e loculamentis ty)xis depromeos (Cum

:

Jan. 160).

KASTÉLY {kaíUllom TelC. S2. i<uííHi<m WinkIC. 271 1;

castrum C. castellum MA. kastell, festuug PPB. [leste, burg,

sclilosi). Vár avagy castély, végház : arx c.istmmve Com : Jan.

151. Castellum: cin schlö.s.sloiu, taster platz; castélly a»-agy

tábor Nom. 25. Felmen úmendeii kaslefokra lomnia castella

eorum) es még v5n menden kfalokat iBécsiC. 13i. Megkerli-

uala lesas mend a varasokat es a kasteíoi'at taueituan 5 gSle-

kezetekben (MilnchC. 30). Megeu val;i a kastellninba ky vala

bat\van keed toldSn Ilirusalemhez, kynek néne Kmaus (WinkIC

271i. Eogy nenniiem kor wala Botaiiyaban Unzar newj Mari.H

Magdalénának kastélyából (ÉrsC. 741. Nagy suk ksstcit i-sinála,

erfl.s klastromukat, nagy sok templomokat mind kastélnak al-

kota (RMK. rV.29) El meiiwen a ka.stelyoklia ees falwkba

(Pesti: NTasl. 137. 133. 165). Az iMjtlilohemy k:i5tely (2('2i.

Vagyon Jeiióböz közel egy puszta kastélyhely, kit azelótt tdán

csak luu-oiii e.szteudível is .nkamak vala megépíteni (RákCiy;

Lev. 9iii. Varosban ket kastelt rakauak, kibSI Ak egymásra
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lia(Liki>zaiiak ^Oseng: Jer. 5). Viz parton egy kastélt tsiiiálánaU

tHufflti:Aea 32). Tornyokkal és deszkázatokkal magas kas-

télyok és várak {DBenkö: Blor. 322).

vár-kastély : fcastelliun ; schloss, bnrg] (Gíires : Máty. 63).

Kastély! : cistellamis MA. was zii einem kastell gehöret

PPB.

Kastélyka : parviini castellum Kr. [kleiiie fe-ste, kleiues

sehlossj. Stnisjt álló castolka (Alv: Itiii. 2251. Egy ksziklán

tolnítt kis kastélyka látszik (Tbaly: Adal. 11.351. Vajda: Kii«t

II..144. Kr.í

Kastélyocska : castellum C.

Kaetélyos : 1) castellauus C. MA. der iu einer t'eshuig

liegt PPB. Nem á.sitanak valami udvari tisztségre, a kiket csak

kiiriás kastélyos magános lakásra szabott a szerentse (Fal; NU.

328). S) [castellum habens: ein schkKSS basitzend). Kastélyos

nemes asszony (Pázin: Préd. 1227. Kr). Szilágyi egy kastélyos

úrnak látogatására rándula (FaI:TÉ. 630 1.

KASTÉLYOS: [schillerwein CzF.j turbidas, rubricosus MA.

trüb, rot, imriüiig PPB. A vizek kristály! kástélyossá lettek

(Gyöngy: KJ, 95).

KASSZA: [kasse, geldschrank|. Cassa, avagy pénz-tart«5

láda iSzeg : Aqa 103j.

KASZA (ias2í3a Helt: Mes. laS. Helt:Bibl. IV.35): falx,

secula C. falx foenaria MA. sense PPB. Com: Vest. 145.

Kaszához való : falcarius ; kasza formájú : talcatiis C. Kasza-

."zabásií : falcatus MA. Kaszát fenni : acuo PPBl. Éles kaszával,

sarlóval aratnac (Com : Jan. 74). Kezeben wagyon egy éles

kaza (TelC. 306i. Felel az halai az életnek monduau : lattale

valaha yllyen zerzamot, ky kazanak moudatyk? (PéldK. 51.

tízeg: Theoph. 37). Ha az .sarló vagy kaza igen feketedic,

bogy vágya az föuet, est iegyez (Cis. G3). Kaza nyelesteol

(Radv: Csal. a59. Zrínyi. 1.188. Tbaly: VÉ. Il.lOfi).

(Szólások]. Ollyanoc, mint a szallai kasza, mely mint

el81, s muid hátra fog (Helt: Háló. 29). Igen forgattyac a

szallai kaszat (Vallást Ss2). Más nyélbe üti kaszáját
(Zvon: Post. L437. Ki-.). Vissza fogja a kaszát: revolvit

mantellum MA. Ldo-jártában eszekbe vevék a prédikátorok,

hogy ezen úton, az 5 bitelek és ti.sztek semmi lészen ; azért

f r d i t á k a k a s z á t, és lassan-lassan magoknak koporiták

a tudományokrúl-való itíletet (Pázm: LuthV. 252).

boszniai-kasza : Turcicus, barbarus ensis Kr. (bosnlscber

sabel?! (Cs\'izi: Tromb. 31. 101. Kr.).

farkas-kasza

[Szólások]. Nehezen hihet, hogy (a ráczság) a Uuuán által-

jvén, maga háza népe népét farkas-kaszára hagyja
(RákF: Lev. 1.398;. Juhaim ne legyenek praedára, és far-

kas kaszára (GKat : Válts 11.1032). Farkas-kaszára
veti, és veszedelembe taszittya (Pázm : Préd. 35,>. Ne vessen

minket illyen farkas kaszára iEszth:Lev. 13). Az isten nyájja

mellett el ne aludjonak, és azt tai'kas kaszái'a ne vessék (GKat:

Válts. 1.542. Fal: Jegyz. 923). Nagy.ságod által nem jött, hanem

csak ket viszszük farkas kaszára (MonOkni. XXIH.

198). Többet három-száz-ezer tallérnál, farkas kaszával
osztottak (Szeg : Aqu. 47). Ugy vagyon dolga, mint a fabula

mondja a bárányról, meUy a szükséges oltalmon kiadott, és a

farkas hségére bizván magát, kaszája alá került
(FahNTI. 26)1).

Kaszácska: falcula MA. kleine sense PPB.

hadi-kasza: bellica falx Com: Jan. 149.

Kaszál : ."pratum seco MA. miiben PPB. .Sarjút kaszál : sici-

lire >L\. Myert te kazas vagy, azért te énnekem ne kazaly,

mygnem megeernek (PéldK 51. RJINy. 11.310). Valahol akar-

tuk, Inárcsot, mind Besnyfit által meg által kaszáltuk, .senki

sem fejért sem feketét nem irt érette [nem tördött vele] (Mon-

TME. 1.214). Mas ember 'rotln kezdenec kazalni (Pázm: Fel.

61. Zrínyi. 11.40).

[Szólások]. Itt is amott isj sren kaszál a halál és

némellyeket igen hirtelen ragad ki e világbul (Fal: NE. 48).

Nem h i t V á n renden kaszál (Fal : Jegyz. I. Ecképpen

k§tfol61 kaszszal vala nagy áhíoc szándéckal (Helt : Krón.

15). Ez világban oly habokban forgiisz, mellyekbeii halál két-

felé kaszál (Thaly: Adal. 12. TrtT.' in.n). Félre takar-

ván ura ügyét, maga számára kezde kaszálni (Fal :TE. 633)

le-kaszál: defalco C. M.V abmühen, abernten PPB. (Zrínyi.

1.165. Mik : TörL. 228).

lekaszálás : defalcatio M.\. das abmühen PPB.

Kaszálás : foeniseeíum MA. heuemte PPB. Deréc kaszálás

(MA : Bibi. U.189).

Kaszáló : 1) falcator Com: Jan. 74. [miiher]. 2) kaszáló rét:

pratum Nom. 7. foenilís herba Nom.' 119. Egy igen nagy

cseres gaaos erdt kiirtatván, szép kaszálókká tetette vala (Szal:

Krón. 238). Kaszáló füvek (Misk: VKert. 433 1. Kaszáló rét

(Gér: KárCk IV.303).

Kaszás : foenifex, foeniseca C. foenisector MA. maher PPB.

Kaszás emberek : falcarii C. Aiidreas kazas jobagio [XV. sz.].

Kaszás (vezetéknév XVI. sz.] (Nyi-. IX.365). Myert te kazas

vagy, azért te eimekem ne kazaly, mygnem meg eeniek (PéldK.

51. CsomaC. 42. Boni: Préd. 554). Vagyon 360 kaszásom, adoc

egynec tizenharmadfél pénzt, vallyon miuel érem meg 8ket?

(Helt: Arithm. N). A kaszás hevet szenved, tengethes.se életét

(Kísv: Adag. 346).

[Szólások]. Visza szegezet kaszasoc elegen vaunac, kic az

eggyessegnec keueit kötni nem tudgyac (Mon: KépT. VHI).

három-kaszás : [Orion]. Jól tudja a fia.styúknak a járá.«át,

\alamint a göncziilszekerének futását. Merre igyekeznek a

háromkaszáeok, mit jelentnek az est s hajnal csíllagzások (Gvad

:

RP. 43).

KASZAP: [lauío; tieischhauer] Otr: OrigHung. I.XXVUI.

KASZÁRNYA : domus milituin Sí. [kaserue]. Másnap

öszve gyltünk egy nagy kaszárniába [így] (Gvad : RP. 88).

KASZNÁR (kaíztnar Gvad: Pösty. 21) : sitocomiis MA. fru-

mentarius Kr. ein koriiproviantmeister PPB. [kastner].

Kasznárság : siti icomia MA. das proviantmeisteramt PPB.

KÁSZOIiÓD-IK : vergdik, vonódik, bontakozik SzD.

ök ha kászolódnak, mi azt csak készületlen henyél .szemmel

nézzük (TörtT. XV154).

el-kászolódik : [protíci.scur ; sich auf den weg mac.hen].

Cyrus ezenközben el kászolodéc, minden ereyéuel által költö-

zéc az vizén (Cserényi: PersF. 15).

föl-kászolódik : cv A trökec fel kászolóduan futni kez-

denec iHelt: Krón. 89).

KÁSZTOR: [castor; bieber]. Mitsodás kívántatik, szr ka-

lap-é, vagy kásztor, vidra : íjuel cbape,an, mi vígogno, otí un

castor? KirBe.sz. 93.

KÁSZU : corticeum ; koppért, rindschachtel PPB. 404.

KATALÓGUS : [catalogus ; líste]. Béla király, ki a cata-

lóguson X\'I. magyar országi kU'ály volt (Liszny: Krón. 242).

KATÁNG, KATÁNG ikotáng Mel:Herb. 78. Szentm:

TFíú. 20 ) : solsequium MA. ambubeja PPl. cícboríum Major

:

Szót. sonnenblume PPB. Ha csak kotángal nem virágzik kel-

ted (Szentm: TFíú. 20).
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apró-katáng: eudivia, iiitjbus Kr. ciuorium Com : Jan. 20

Apró kotáng : condrilla Mel : Herb. 78.

KATHÉDRA : IcatlicdraJ. Az nagy oltár etót (valanakj

liwzoii neoL'v ylew zekflk es az leyedelmoe kftzepSt, feell.veli

az tebljyuel, myiit eegy pysj^ky kathedra (ÉrdyC. 310).

KATHOUKTJS (.katolikus Tiih: Ápol. 29)-: [catholicusj.

Komáiio-witholicasok (Toln; Vigajizt. Elfib. !)

KatholikuBság, katholikaaag : (catliolicismusj. Kalholi-

kusságiiac hijác az papisUi,«;'igut iMA: .Sciilt. ij). A mi reforaiata

religiouknak igaz reghiséget .s catholikarágát az í rcgliisegek-

kel es catholikiiíisagokkal való melitlaii ditsekedéseknek megli

czalolásabol fel eplttem (VárM: ÉgSzöv. üevez.).

KATIKA. Katika répa: napelkis, aconitum PP. wolfe-

Hiirz, i-iii giftigfts kraut I'PB.

KATLAN : lebes, clibaniis, catiiius >IA. cortina MAL fur-

luLs tiguliuus; [kiMselJ tiegel, distillierofen PPB. A posztót a

festS !i fastit katlanljan (in wrtina) megmártva (Com: Jaii. 91 1.

KoLoló katlanban .sz;ipuloil az isten biveit (Czegl : MM. 49j. Ne
légy tavaszi iboly.% ki ba ma virágzik, holnap a katlanban vet-

tetik (119). A vizet bizonyos edényekben a katlanokról nagy
serénységgel bordják (.Szjil: Krón. ööl). Végy hangya Iwlyt egy
.sákban, kit f5zz jol myg egy katlanlian való tele vizzol (Cseh: i

OrvK. 791.

KATONA tkalanicl Helt: Krón. 76): (milesj, satelles, satra-

pe-, (Mjues C. MA. soldjit, trabant, roiter PPB. Két lóra tizotett

katoiui
: niilas dupli stipondii PP. Nolc feyedelm órdóg katu-

\

iiayokkal ecetembe ielen leznek az leieknek 5 ki menésének
kapuyan

; taliat az ú katonai kereskednek (BodC. 18). A rezeg
kathona az io luiiatti árokra, sárra rea viszi (Mel;SzJán. 549).

Izontem neki a levelas katonák felfii, kik az elmúlt uajKikba
lettek levelessé (Monlrók. XV..51ti). Katona ember (CorpGram.

j

326). Kántorns katonák |(Gér: KárO). IV.282. 284. 286. 305.

Thaly: VÉ. II.2.Í8). Édes atyját bívtik Katona Jánosnak, noha
\

lu'vataljíira nézve katona nem volt (Bod: l'ol. 72).
'

(Szólások). Katona módra lenni: valere pancratice
(Dec8i:Adag. 154). Bódog aszszony katonáia vgyan

j

fi is
:
ollaris deiis (221). Fft zfakatona (Csiízi: Tromb 112

Kr.).

I

(KOzmondásokj. líossz katona az, kinek a fegyvere Is neliéz '

(KLsv: Adag. 37).

hajdú-katona : [veles, miles oxpeditus ; hoidiickj. Lani ta-

borhini vadnak az jo haydn katonák (Dobr : MCongr. 1). Csu
fannak látszik bajdú-katouának : szolgáljon, lukiiiljoii (Thalv
Adal. 1.181).

kára-katona: lolymbus; t.ini:iior SÍ. Ezek :a ogliy mada-
rak, kykkc'l nem yllyk eelny : kesely\v, heeya, kara kathona
(JordC. 95). Lata az wyzben madarakat, kyknek neivek karra-

katona [így], ellonkedoket az halaknak (ÉrsC. 350). Kárakat.ma,
fekete madár olly luigy, mint egy (Irvíis galamb, nagy sereggel
tartózkodnak a pusztákon (fivad: l''Nót 7).

köz-katona : miles gregarius Sí. (gemehiar sóidat). Mert
nemhogy az közkatonája ne követné az csintalanságot, de a
tiszte is nem igon fél .iz istt-ntiil {lUW: Lov. 1.67. III.179.

llialy: VE I.285i. Vajki szereti a szép szót és .szelid inté.st a
kSzkatipiui, jobb.Hn s vígabban onge<l néki, mint-sem a somfabot-

uíik (Fal: NA. 217). Mintha a k<Vz-katomira vagy k6z<'^i>-ti.sztre

bízták volna, hogy serpenyre tegye és mérsékellye, n;oly jó
"gygyel iuditanak tábort egymás ellen a koronák (Fal: NA.
212).

lovas-katoua : oqueMris miles Kr. Ikavallerist) (László:

Petr. lul).

szökött-katona: augreisser; deserteur KirBersz. 147. Az

elszökött pártos katonáli csak liaton vannak (Monlrók. XV.

49(1 ^

Katonácska (SWnyi. 11.179).

Katonás : militaris Sí. (soldatiscli, militarischj. Én, urau),

nem kedvellem a katonás pa|>ot, a mint tudom hogy te sem

szereted a papos katonát iKáldi: VasPréd TudTár. 1838. 111

301. Mohi:.IÉpül. 1H2).

Katonáskod-lk : milito Sí laU sóidat dieueii, sóidat sein).

(Misk: VKert. 438).

Katonaság

iS/iilásokl Ffizta-katonaság (Csi'izi: Tromb. 310).

KATRABOCA: tarhouy;^ túros étek Szí). A savanyií

tejet meg fózvén, túros leves lészen belAle, az hivattatik katra-

butyjiii;ik (így) íGvad: iTs'ót 6).

KÁTRÁNY : kalamász, deget SzD. [teer, wagensclimiere).

Kátránt vöttiink 19 d(enárért) (MonTME. 1.277).

KATRINCA, KATRONCA : sndarium NémGl. 372.

Katrintz/i a ^ívermck mellyen : strophium pectorale : hrusttuch

der kinder PP. Vram ime to pénzed, kit tartottam katrincaba

(in sndario) takaman (MiinchC. 155). Ede.«.segew orczadnak

zeikseghe kemény sydoknak katronczayanal [igyj fedezwen,

be keteztetek (TheHrC. 5. GyöngyC. 9. PozsC. CzechC. 11. 6).

Katrincziibaii takartam volt az koronkát, és onasa takaróban

iLevT. 11.273).

KATTOG : fogával csattogtat SzD. dentibus strepo, dentes

concutio >sl. [klappern mit den zahnen, mit dem schnabelj. A
gólya kelepel é.s kattag (így] (Com : Jan. 39).

KATUS: Ötharina MA. PP. (Pázm: Kai. 1766. 397. 768.

Kr.)

(Szólások). Uazájokért mind egyik férjtiakoak, és uem katus

aszszonyoknak kellene lenniek (Misk: VKert. 663 >. Mint egy

katns asszonyok iKisv: Adag. 300).

KAUTjy : (?) lm lásd, ha nem jobb liázasságbau élníínk,

hogy nem mént fal mellett i»z cantéval járuonk, nagy szégyen-

ségbeu isten ellen élnönk (RMIÍ. n.167). Uram érsek, megtiltod

az p;i|x>k,'it az szent házasságtiU; az szent Pál, hol azt mondja

lio::y táix nékül ne legyen az plspek, im nem hagjja, hogy az

cantéval hogy járjon az pispek (218).

Kautés : (?) Itt több ajándékát számlálja elöve az házasság-

nak ; de istennek ezféle ajándékát igen gylölik az caatéeg

barátok és papok, mert Ak az Luciper poroucsolalát tárták,

hol meg vagyon írva, kiissebb bn az paráinaság, bouDem mint

az hiiza.s.sjig (RMK. 11.488).

KÁVA (iámm Sam: Cer. 49. Wmixis kút Gvad: Lev. 135):

cinnhis f>zor: Christ 145. cinctura Kr. (reifj. Hoé meg haic-

iad ;di te leiedet mint eg cauaat: ipULii circidum (Oaor: Christ.

143). .\z kétfelé ereszt-Vsnok (kocsinak) az tetejin setnmi sem

volt, hanem ráiiczi>s volt, az mint az kávák voltiuiak bemie

(Monlrók. XI.366). Káva módra hajlogál illlyof: BCsTomp. 110).

A virágok egy kis keregdé<l kámvára kóttetnek egy csomoUi

(koszjninak) (Sam:Cor. 49). Szép lovat bozjiiiali alája, miut

hogy a vas miatt nem illhet reája, meg óidatik ^lát ssorítií

kávája (Gyöngy: K.I. 62t. IJerekok ngy áll mint a káva iGvad:

Ix(v.». Karcsúvá tették derekokat a kávák .Gvad; NótTest i»8t.

Gyöngyöt kávára Hizni (SzD: MVir. 177*.

küt-káva : knt gárjjája ; crepido Major : Szót. kút karéja,

erepido putei Kr. |brmnienkranzj lelme Com: Orb. 14H. Kut

kávával (crepidine) kórnyAI vétetvén (a kút Com: Jau. 115).
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Kávás : [vrepidiim iastnietiis ; mit einoin kraiiz, eiiior olii-

assung verseheiij. KAviis kút : margine provisus puteiis SK.

íaiuiskuth 1270 iCwlPatr. VI.16'1). Kiiimús ki'it (Gvad: Lev. 135).

KAVAJjYOQ : [vorsor, vagor; sieli liiii und lior drehoii,

luiliersobweitenj. Kecsege' nyelv, a miiiomfi a te iujed alatt

iavalyog (Malkó: Ut'sák. 213). Vad ludak jiivének :a Iliden

él után do csak kAvolyoguak ((így] szegények az uczán iKocsk-

l'ört IL500).

Kavalygás : '?l Azt vijtattya Sámbár, hogy az én syllogis

nujíoniat a csak szócskával .sáutitottam meg, itéllyék-meg a

logicusok, jó sj'iré ez kavalygása Siimbániak iMatkói BOiák.

?20).

KAVAROG : csavarog SzD. vagor, grassor, oberro SL

sicli hüi und liei' wendeu, herurairren]. (Görcs: Máty. 78).

iavaigó mottisokat kSvetnek (Pós: Igazs. 496). [Vö. KEVER,
KAVAU].
KÁVÉ (*d« XVm. sz. Nyr. VI.364. cofé Orczy : KöltSz.

1.234) : fába Aegyptiaca ; kaftee PPR 404. Ali passa le-filteti s

ningyárt az fi szokások szerént való vendégséget indit ; es egy

így lincsal cavét, s az után serbetet hozat (Czegl: üag. Elb.

(0. Zrínyi. 1.46). Kávém és fStt étkem leune talám nekem

Tlialy: Adal. I.1S7). Kávé, czukorkodi és berbaté, bornál jobb

oliia lia otthon te tokajit innál (Thaly: Adal. 11.387). Kávét

vó find.sa (Mik: TLev. 16). Egy pipa dohányt ád (a török), egy

iudsa kávét, hatot vagy hetet szóll az emberhez, azután tíz

íráig is elhalgatna, ha az ember azt elvárná (82).

Kávés. Kávés ház: thermopolium PPBl.

KAZAJj: acervus, cunmius Sí. [schober, triste]. Kazal szé-

lák (Helt: Krón. 36). Egy kazal zalma (Radv: Csal. ^66). Egy

ab aztagh, egy vegh kazal zena (111.162). Mind csak nagyobb

lagyobb kazal fáknak rakása gyjtetik vala (Szál : Krón. 372).

igy kazal fát is vitettem az Száva mellett (MonL-ók. XV.70Ü).

Szénából rak baklyakat, kazalokat (igyj (Com : Orb. 93). A széna

talongyákban, k.azalokban hordattatic (Com : Jau. 79). Sok kazal

Béna (BethhÉIet 11.308). Egy kazalnyi rakás kenyeret kell

negennem (Mik: TLev. 17).

széna-kazal : cumulus foeni Kr. (heusehoberj. Asztagokat,

zéna kazalokat felgyújtani senki ne merészeljen (MonOkm.

/,340).

Kazaltat : [eiuen .schober maeben lassen]. Szénát kazalta'w

lárumszáz szekérrel (MonTME. IIL98,).

KAZAMATA, KASAJVLÁTA: [kasematte]. Casmáta

leu cassmáta h. e. locus corbium terra agge-sta plenonim Otr

:

DrigHung. 11.155. Ha az kasamátákat ott is megtudja csinálni,

ihhoz az télen hozzá kell készülni, s az nr isíen kikeletet

idván érned, idején hozzá kell fognod s végben vinned (RákGy

:

l«v. 74). Alatta sok ka«samátta, sok por benne (Thaly : Adal.

1357). Hídkapun kívül a malommal szemben levfl kasamaták-

lak felén nintsen héjazat (KolTört. 402). Aszszonyokat zártam

sazamátákba (Gvad: Nánd. 29).

KAZÁN : destillatorium SL [késsel]. Csak az salétrom

?agy kazány mellett legyünk szorgalmatosak (MonTMÉ. 1.27.

16). .\z kaszán mellett sörényen és híven munkálódjunk (1116

124).

KAZSUIiA, KÁSIjA: [casula ; kirchenkleíd]. Olly kazsu-

át auagy mis.se níliát czináltata (Helt : Krón. 30. 2). Kásla,

nelyet talám nem bársonybul-is szövettél (Czegl: Dág. 11.20.

rörtT.' in.378i. Az a gondolat jutott az e.szébe, hogy mi jó

Folna a papon lév casula tsábráknak (Mik: TörL. 61).

KAZtJP : kétfiilü kosár, fiiles kosár SzD. [schwinge]. Kar-

ján 61t5 kosároc, két fSlfl kcsároc, kaznpoc, koboroc (Com:
lan. 109).

KEBEL Mul Helt:Ul\ o7. krMlel Szathm: Cent. 69.

ktUbeat ÉrdyC. 640. hkliebe TihC. 43. ki igy szoll : kekh,

s ki igy hchd GKat: Titk. 1118. mdéhe Helt: Krria 21. ííbdé-

1)61 Helt: Mes. 68. Helt: UT. El«b. 2. UMéhe Tel: Evaug. n.417.

Vás: CanCat. 480. 495) : l) sinus, greminni, castula C. siuu.s,

grémium Nom. 20. grémium; sclio.s.s C<ini: Vost. 131. PPR
Kebelemben vagyon, s övem pedig el nem óidik, hogy kiessék:

mihi in sinu est, nec ego discingor PPISI. Deinde ascandit ad
Sunilw kebel 1257. (CodPatr. VL93). Abraam kebeleben hel-

liezie (HI5). Mend nagy owiemuel zegeneknec el oztya uala
kebelét penzuel tele hordozuan (EhrC. 7. 21). Gyenyerwseegh-
nek tyzeet hordozya ew kebeléében (ÉrdyC. 614). Kezde zege-

nieknek oztaiiy, viseluen w kebelét telyes pénzekéi (VirgC, 84).

Bochata kezet Bernald vrnak kebelebe (85). Annyanak elebel

a vaé kebelebei le zala (DebrC. 522). Kevidette az lelkeket

Ábrahámnak kebelében (CornC. 214). Aldot wr lesus, kynek
kebeleben nynchen semmy waltozat (ThewrC. 131). Az Tisza

kebel (Békés és Csanád megyék] (Tin. 20. 396). Egy bánás-

nak kebelébe bészálla, az oláhok ott fen futkosnak uala (334).

KSbelébSl egy darab kenyeret nynyta ki ("Helt: Mes. 68). A
hegyec kebeliben formáltatott zengS szó : resonaus de altissimis

montibus echó (Kár: Bibi. 1.647). Az anyaszentegyhaznac kebe-

leben: in ecclesiae gremio (Mon;Apol. 37). Kebledben tarcz

ez féle makkos tromfidat (Zvon: PázmP. 284). Miért nem verted

meg az én dajkámat tej nélkftl való kebellel? (Szathm : Cent.

69). Az imádságh a veres tengernek kebelét megnyitotta (Mad

;

Evang. 25:i). SzfllSttySket ölekben és kebelekben (in sinu gre-

mioque) táplállyác (Com: Jan. 118). Csak a keblében ravaszul

hallgató kisyót hizlalja (Monlrók. Vm.220). Az kSzepi kisded

hayla-ssal kebelét csinálnak, az holdhoz igen hasonlót: média
flexu modico sinum facinnt lunae matime simileín (Forró : Curt.

302). A levelet a kebelébe teszi (Mik: TLev. 188). Mit motoz.sz

kebelében [leánynak] te goromba Jankó ? (Thaly : VÉ. L344).

A természet az aranyat mélyen a föld alá temette s nem önti

ki egyszer s mind kebelét, hanem csak szükségre valót nyújt

(Fal: BE. 595). Most felbillent els« fokra, ápolgat és mosolyog,

kebelére ragad tsókra, már megbánta, tébolyog (Fal : Ver-s.

868). Nem is mai-ad soká oly nemzet keblében, kinél a jó er-

kölcs hikízik szívében (54). S) A testnek részei kebelekre és

tagokra o.sztatnak ; a kebelek hárman vágynak, hidn. f5, melly

es a has (ACsere: Enc 142). A búzának olaja a kelevények

kebeleinek be gyogyittásara igen ditseretes (237).

[Szólások], Eperjet szed más kebelébe (Fal: Jegyz. 923), Há-
tán a' háza, .s-kebelében kenyere (Czegl : Japli. 125).

[Közmondílsük]. Ne tarts kigyót kebeledben: leonis

catulum ne alas (Decsi : Adag. 105). Jaj, practica ! ámbár vedd elöl

;

mert veszélyedre s nagy ínségedre te véredben, kebeledben

kigyót neveltél! (Thaly: Adal. 1.2). Nem hogy aszszoniállatnak,

de még kebelednek se h 5 g y : nec mulieri, nec gremio

credendum (Decsi: Adag, 292),

erdö-kebel : [vallis silvo.sa; waldiges tal, fal im waldej.

TiVe az giermeket bog paztor el veue, e* erdS kebelben akkor

el-be viue (Kák:Ast. 3). Föld népe .szorult erdókebelbe. hava-

sokba (ErdTört 1.187).

tenger-kebel: sinus mai-ís MA: Bibi. rV.134. [meerbuseu].

Egy tenger kebelt látának (Helt: UT. o7).

Kebeles : I ) sínuosus C. MA. voll krummer ranken, voU

faltén PPB. Kebeles, öblös : sinuatus PPBI. Kebele.s, helyes

:

locnlatus MAI. Kebeles, borgasos: sinuosus Major: Szót. Hwzon
egh fel ymegh, ezeknek tyzen hárma kebeles (RMNy. 11.35).

Mennyivel inkább .szükségasb mi-nékihik a gonosz .szokások

és törvénytalen hajlandóságok kebeles köntösét le-vetnünk

(Csúzi Síp. 542). 2) A Hero kSzhoja (mesographus Heronís)

oly vegetlen ráma ki egy a kebelesen mozgadozó tsigás horog-

gal meg állíttatik (ACsere: Enc. 64).
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Keblesaég : (sinus ; einbuchtungj. A begynek kSzí^pibe

iniiitogy terjes keblességébe még megannyi ISvószerszámokat

helylieztettek vala (Szál: Krón. 548).

KECELE (kóczoU Zvon: Post 1.71. Csi'izi: Tromb. 485. Kr.j:

[ca.sula 1 khciieiikleid). Oda ál a papozlár a ketzelélien, es igen

meg keresztezi (Dávid: KKer. L-l. Pázm: Kai. 222. Kr. GyöngyD:

Cup. 652).

KECMEKfiG : botorkál, erítleiiségbfll négy kézláb csiisz-

niá.sz Kr. |laiigvide niDveor, repto; sicli mühsam schlepiien,

krieclien]. Nagy munkával tudott ismét a fájába ketzmeregni

a madár (Kónyi: VM. 51).

KECSE : I) [aoldatenmantel]. Pais a kezekben fénlik

kecze Latokon (Liszti: Mars. 91). Ketsa és tsutár [csótár?)

(Szeutm: Kaim. U). Van kecbe mindenen, deli tekinteti (Zrínyi

L66). JUn Szeelifidi Nlátlié nagy tarka kechével be ftidOzve

magát és pánczér fegyverrel (1.88). Mint-lia kfilnb-kfllSnb-féle,

és hzinft dar.abokbii! kecliét tilldoznának (Veresm: Lev. 153).

Vnum kecse rubruiu, .vr. 45 (Monlrók. XXIV.325). Két teve

wAt ketsét 1550 oszporán (TSrtT. L156). Az liaidukis keczet

auagy pokroczot vetnek nyákok kSrfil (Vás: CaaCat 103).

Ver&i skarlát ketsét fagge-sztett vállára rtjyfingy: K J. 111). S)

[paimi gouiis ; ein zeug, kleiderstotfj. Ajándékokat hozott, kecse-

forma bársonyt, vég, nro. 30. (Szál : Krón. 297). Egy jó öreg

dupla velenezét, kit ketsének hínak, hét forinton adnak (TíSrtT.

XVIU,216>.

hajdu-kecse : (heiduckenmantel) (Vás: CanCat 542).

TCECSÍiGE (kecsigt Nád: Lev. 210. MonTME. 1.296):

sturio primu.s &IA. acipenser Major ; Szót. acipenser, stu-

rio PP. acipen.ser; stör CIom: Orb. 69. PPB. (Tel: Fel.

103). Frissen fSzítt kersege, viza, szijalt rák (Matkó: BCsák.

402. 404. Misk: VKert. 555. líadv: Csal. 111.67. ACsere: Enc.

218. Vás: C'anCIat. 564). Igen akarjuk, hogy vagyon kecsege az

székelyhídi tóban, igou meghagyd az u<lvarbirónak, firiztes.se, s

ha az íldA hívesedik, elküldjUn s többeket hozasson beléje .szé-

lieket (RiikOy: Lev. 74). Kecsegét, tokot, vizát fogasson .szá-

mmikra (383.i. Egy szép halastót meghalasított vala, a pataki

praefectuss által téli gyalmoláskor ugyan .számos hordó kecse-

gét parancsolván beküldeni (Szál: Króa 240).

Kecsegés : (stíir-). Az kecsegés tóhoz nem árt ha jobb há-

lót csiiiálUitsz (MouOkm. XXIV.71).

KECSEGÉT úftMgUt SzD: MVir. 17): allecto MA. (locken,

li:its>'heln] stark anrcizen PPB. Kétségesed tiadat és meg rfit-

tent téged: lacta filium et paventom te faciet (Kár: Bibi. 1.671 1.

De csak oly kecsegetve szóllunk bftnSs lelkünknek, mint régen

Eli iKip fiainak (Czegl : OrszRoml. 3). No hidgyen hamar a

kei-Jiegtetó szónak (Czegl: MM. 288). KecsegetS Ígéretnek szele

fiti 5ket (DKal: Ker. 72). Persvasiós reméoség az, a melly a

fonnalLs papisnuisban idvességgel kecsegét (Matkó: BCtók. 317).

Nem az annak értelme, mint lia Sz. Pál ketsegette volna Már-

kot (Pós: Igazs. 1.226). Aprólék lopásról szokbik magokat o

világ tiai ezzel kecsogetni, hogy azok igen kitsiny vétkek lOtr:

Twkéll. 237). Hizelkodve ketsegetik (DEmb: GE. 40). Gonoszra

kétséget (Misk: VKert. 317). Tárházas ajándékkal biztatni, ket.seg-

tetni valakit (SzD: MVir. 17).

Kecségetós : allectatio MA. (lockuugj reizung PPB. Biya-

ságra ingerl*) keesegetés (Czegl: Hkoch III.IO. Megy; 6Jaj. HL
2". GKat:l'itk. 11).

KECSKE: 1) capra, caper C. geisB PPB. (ziege). Félig

ketske: semicaper; kel»kéb.M való: caprinus C. lohoknac Oor-

dayc, keOkt'ké, loiiake le zémelétl olfit vadnac (BécsiC. 14).

Megvalazta ftket eémastul, miként a paztor valaztámeg a juho-

kat a keíkevtíl (MllnchC i32i. Kyk zaliad akarattal myt adnak,

veoKyelSk cl, eizystetli, arRoyalli, kecike beerth. bak beerth

(JordC. 62). Felsí reze embSr s az alsoh kecske (DebrC. 114.

PeerC. 66). Nem az&kség hosz-Ku fark efféle kechkekuee (Hofgr.

260). Fiadzo-ketske : capra íCom: Vest. 122). A gödölyének még

nintsen ketske szakálla : haedo nondum est aruncus (Com

:

.JaiL 43). Fejs kecske (CJér: KárCs. rV.453). <')reg;nieddfl kecske

(454;. Az aszony saöl, a ketske gedelyézik íGKat : MGramin. C).

Kecskebárány-nj-úzás (Tbaly : VÉ. I.348>. 2) Ketske, mellyen

a nagy fát faragják : *cantherii fabrormn PPl.

[K%!mondások]. Hituán barom az ketske (Decsi: Adag. 212).

Az káposztás kertet éh kecskére nem jó biznya, sem a lúd-

fiakat i>ásztorra (Magy : OKoml. 58). Kecske sem meime vásárra,

de fitik hátul (OzegI: Japh. 130): necessarium fortunam térit

MA. A kecske sem menne a vásárra, ha nem liajt^mák iTbaly.

Adal. L85). A vén ketske is meg-nyalja a sót : *anus cotbooiasat,

hirdssat PPl.

[SzólámkJ. Egy két pénzért majd kecskét-i8 meg fiir (ApolL

45).

bak-kecske: [hircus; ziegeobock]. Bak kecskéhez való:

hircinus C. (Pesti: Fab. 63).

havasi-kecske : rupicapra MAI. (gemae).

isten-kecskéje. Istenkechkeye : irls, regenbogeo Pesti:

Nom. 64. 70. Nyr. 11.316.

kszáli-kecske : rupicapra Com: Jan. 46. [gemse].

vad-kecske : rupicapra, dorcas, ibex C. caprea MA. capra

silvestris, dorcas NC. 131. Kr. rupicapra; gemse PPB. Az

magos he^ek hazoc nz vad keczkeknec bakinac (Szék : Zsolt

106. MA: Bibi. 1.554. Káldi: Bibi. 259). A vad-ketskék példázó

képei a nyughatatlan elméjA embereknek (Misk: VKert 221.

285).

Kecskécske: capella C. MA. kleine geias PPB.

Kecskéi : capriUs, caprinus MA. von geiasen, von ziegeu

PPB.

Kecskés: 1) caprarius MA. [ziegenhirtj. Kecskés [vezeték-

név XVI—XATI. sz.) (Nyr. X.227. IX.365). A ketskés g>erme-

kek karikát futtatnak (Fal : Vers. 908). Ketskés vala Mérls,

Alkon i>edig juhá-sz (909). !í) caprinus MA.

Kecskéz-ik : (caprae similLs est ; einer ziege ahnekij. A
farkas ode yewe az aytora, kezde zolny keohkenyl es nwndany

hogj' meg nytaa az aytot ; ,tz olló monda : meg nem nj-toni,

mert yol lehet az zood kechkezyk, de maga a hasadékokon

farkast latok (Pesti: Fab. 19).

KEDD {keed: dies Mártis Peeti: Nom. 18): dies MartLs,

feria .secunda M.A. dienstag PPB. KeddJa rei^bel menvén

Uirlenibe, ól vala OUuetiin hogeen (WinklC, 139). Zille e^ ked-

napi elsS zillöttet (KazC. 44). Zfle az 5 els leanat keddJn

iTelC. 10). A hetnec neminemfi kedd>ii zfile ziz Mariát (35).

PRukösd keddig (Zvon: Po.st. Ll6).

húshagyó-kedd : fiistnacht KirB©.sz. 121. (MonTME L

117).

virág-kedd : (ffria .seinnda beb<lomadae sacrae; dienstag

in der chanvochej. Moodaa ez ewangeliomot vjTagh keddön

ow zent halálának elutte (ÉrdyC. 134).

keddi: [dieustags-J. Keddi nap (Bartha: Debr. 14).

KEDV lyo Alidéi JordC. 551. ÉrdyC. 5b 479b. 597b. 643.

sat ií(íbAl Komj: SzPál. 58. kttdw 124. keduh 84. ierduo f DomC
139. i'^duesködui Helt: Krón. 151. kidueais Helt: Mea. S82.

toduezk Beytlie: Epist. 60): 1) favor C. gratia MA guiiit,

gewogenhfit PPB. |nol«ollon]. Emlekjzyel megli the zolgayd-

iiak kednökröl (JordC. 68). Az reg>- keduekel megvonak ef

tevle (MargL 91). Vflm az istemiek kednit (Sylv; L'T MA).

Ahol böuelkSdet a bfln, sockal felyfll áradot a kedw: nbi abuo-
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ilavit delictUDi, siiperabiindavit íiatia (IIoltrUT. q3). A iiiara-

dekoc az isteni kediuuiec ual;isztasa szereut meg tartatUinac a

keduuiiw általa, hat nem a jo clielekodetekbSI, mert v^ a

kedmi nem vulna keduu (Tel: Fel. 124b). Isten kedue: gratia

dei (Mon:Apol. 357). A m:is életben semmi kegyelmet, avagy

keduet nem nyerillly: Préd I.2S5). Az ember napiát kivánt;mi,

az az emberi kedvet : hnmanmu fevorein (11.213). Mint lehessen

magához édesíteni más embereknek kedvét és jii akarattyát

(Kai: VE. 387). S) stúdium, cupido, cupiditas, appetitus, desi-

derium Sí. Pust, gefallon, wunscbj. De te ne tedd az 8 kedvét

:

sed sub te érit ap[)etitus ejns (Helt: Bibi. I. B3). Soc azSrzé.ssoket

szírez vala az i.irsz;ignac keduére (Helt: Krón. öl). Mikor

kedveknek tetszik, más kfilóuibet kennek reánk, hogy inkáb

gyfll5Itethfts.senek (Pázm : Kai. 775). Mi szabjuk akaratunkat

isten kedvéhez iPázm: Préd. 263). Nincs kedvem hozzátok,

úgymond az seregeknek vra iPázm: Kai. 737). 3) [atlectio,

animus ; stimniung]. Embernek emberbe való bizakodá-sa mind-

azon gyarlóság, és bizonytalanság, mert változó kedvébül függ

(Fal: SzE. 52ui. 4) [gratia; dank]. Semmi kedve, hálája,

semmi bére és jutalma nem lészen munkánkiiak'_(Pázm: Préd

850).

[Szólások]. Nincs kedvem hozzatok, úgymond az

seregeknek vra (Pázm: Kai. 737). Lengyel király, hihet, segí-

tené császárt, de az respublicanak nincs ahhoz kedve (RákGy:

Lev. 123). Teljék benne kedve: sit ita, habeat, fruetur

Kr. Ez az en szerelmes fiam, kiben iokippen keduera 'betelek

{Sylv: UT. 1.6). Az kiben kedvem t51t: in quo niihi coniplacui

(Fél: Bibi. 4). Valamit akar abban kedue telic (Kár: Bibi. 1.613).

lm rorid nap fgryedet ölelgeted, egy kántor múlva telic abba

kedned (FortSzer. G4). Az szerencze hituáuúl szolgál néked,

nem telik bemie kéuánós kedued (FortSzer. K2, Lb). Ugy sincs

íze, teljék kedve cukron mákkal egyeledve ; inkább böjtöl az

én szivem, nemesebb én izem (Amadé: Vers. 19). Kyben
kedwe vagyon (ÉrdyC. 532b). Kiben énnekem tellyes ked-

uem vagyon: in quo coniplacui (Helt: UT. J2). Nem viselte

kedve, hogy jóakaróit holtig ne lá.ssa (Fal : NU. 300). Vintze

megint bészegezte magát lu-a kedvébe (Fal : TÉ.

27). A fejedelemnek jobban is kedvében esvén, az ötsé-

vel gróf Bethlen Istvánnal elküldötte Ismét az hejdelbergai

akadémiára (Bod:Pol. 73). Didó lehetett illy akkor idejében,

mikor Aeneasnak esett volt kedvében (Tbaly: Adal. 1.121).

Érdemem nélkül kedvedben fogadtál iPázm: Imáds.

4). Atyai keduemben ügyedet fogattam (Zrinyi : ASyr. 49). A
ki másnak haragjában vagyon, hogy újonnan kedvébe jut-

hasson, valami változásnak kel lenni (Pázm: Kai. 746). Ked-
vébe veszi: recipit in gratiam Kr. Két-képen szokott béke-

séget szerzeni a küzben-járó ; elször könyörgéssel, kérvén a

meg-sérültt részt, hogy a vétkest kedvébe vegj'e (Pázm: Préd.

582). Mindent eltr, csakhogy kedvében maradhasson
istenének (Fal; SzE. 514). Kedvében vau: est in ejus gra-

tia Kr. Szt.. István iol hiszi vala, hogy 8 istennec keduébe volna

(Helt : Krón. 28). Hogy keduetekben lennéc ; ut in gratiam me
haberetis (Helt: UT. y4). Ti istennek keduoben és szeretetibeu

vattok (Bal : Csisk. 465). Az bfin miatt ki-estek az isten

kedvébl (Pázm: Kai. 538). Kedvemért kérlek:
amabo MA. mein lieber, ei Ueber PPB. Zent Ferenc ystennek

kedueyrt (amore Christi) kére, hogy ewttet vettne által (EhrC.

26). Ez pap mene Mariának egj'hazaba ayoytatossagnak kedue-

ert: orationis causa (80), El nem hagyaa az ew kedvveerth

(ErdyC. 616. 527). Múlatás kedveyerth: cansa recreationís

(NagyszC. 228). Jobb is volna kdnek vasárnapra szombaton

ide jSni isteni szolgálat kedvéért (LevT. U.296). A iuetelem

kedueért hazuttok (MehSzJán. 311). Kétszer szokták a luda-

kat meg-meljeszteni a tolla kedvéért (Misk:VKert. 351). Az
6rd6g kedvéért szenved alkalmatlan dolgokat (Hall ; Paizs.

8). Az legyekrfil, mellyec nyalakodás kedvéiért fölötte sokan

M. NYELVTÖRT. SZÓtAr. n.

voltac (Zvon : Po.st. 1.525). EWdután mulatságnak kedvéért

foglyászni kiment eö felsége (Thaly : KT. 1.36). Mi szabjuk
akaratunkat isten k e d v é h o z (Pázm : Préd. 263). Lehetetlen

ket kedvünkhez szabni (Fal : SzE. 135). Kedven él
asszonnéiiek (RMK. 11.210). Kedueu való ölet vagion, ciffrasag

io lakás (Mol : SzJáa 435). Sok ostor szokta §rni ki nem ti'id

meg temi, istenét félni, kedvén élni (Bal : Ének. 15). Noha nem

istentíil küldettek, mindazon-által a sidók kedven kapták
ket (l'ós : Igazs. 39.5). Én méhemnek fia, kit kedven tar-

tottam, ápolgattam és gyengén tartottam (Thaly : Adal. U.414).

Jókedven s ize.sen lakoznak (Hall: Paizs. 212). Kényén
kedvén élt (Land: UjSegíts. 1.14). Kényessen kedven fel-ne-

velt púba, tunya il'tiak (Hoti'm : Préd. 21). Nagy kedven hízelke-

dett néki(Hall: HHist.U.179) Vixitdum vixit bene; nem mond-

hatia, hog az mig élt keduére nem é 1 1 volna (Decsi ; Adag.

213). Kivel mit gondolok hát, ha szegény vagyok is, ha élek ked-

vemre? (Balassa: Költ. 114). Ugy éltem kedvemre, mint fember

fia (Thaly: VÉ. 1236). Ha ma gonoszt szült fejedre a fátum,

tsak ép elmével légy, és okos serénységgel emberkedgyél, meg

Iád, ulöb' múlt jár kedvedre (Fal: NA. 225). Elbb-kelö

az az enjber, a kitfil egyebek többet várnak, és várván ked-

vére járnak, hogy sem más egy, a ki a költsönt nagy fénnyel

vis.sza-kéri (Fal: UE. 364). K e rt v é r e lakni: indulgere genio

(Decsi : Adag. 114). Gyenge és keduére nenekedett
aszszoni állat: tenera mulier et delicata (Kár: Bibi. 1.185).

Kedvére tartatott: delicatns MA. Kedvére tai-tja : deli-

cato nutrit Ki-. Keduéi-e tartott eb: canis vivens e magdalia

(Decsi : Adag. 264). Annéra el gonoszodec ho^ sem istennec

sem embernec nem vala keduére (Szék: Krón. 127). Soc

szörzésseket s z ö r e z vala, az országnac keduére (Helt:

Krón. 51). Kedvére úszdogál (Misk: VKert. 325). Világ-

bíró Síindor látván vitézinek kedvetlenségét, le-ugrék lováról

és elttök menvén, szüvet és kedvet ada mindeneknek a

gyalogláshoz (Pázm: Préd. 105). Hogy testenec kedvet che-

lekedgie (Mon:Apol. 396). Változó ügyedben el ne ejtsd

kedvedet (Orczy : KöltH. 91). Mindenekuec el nyered
kedveket és jó akarattyokat : omnium demerebis tavorem

et benevolentiam (Com : Jan. 201). F e 1-i n d í t o 1 1 a kedve-

ket annak keresésére, a kit jelentett a tsillag (Pázm : Préd.

185). A játékos nyelv kedvet gerjeszt (Fal: UE. 404j.

Kedvét keresni vkinek : cousuere pulvillos sub cubito

MA. captare benevolentiam PPBl. jemanden flatth-en und zartain

PPB. Kerestem keduet az en te,stemnec fVitkC. 27). Kedvét

keressök szent fölségének (RMK. VI.lOl). Ez világnak iauai-

iial meg raszegfiluen, czak hasának keduet keresi vala (Fél.

Tan. 485). Szádnak keduet keresni (Dec«i:Adag. 115). Kedv-
legel nyája-ssága, szivébre-szt vidámsága (Fal : Vers. 863)

Kerivlk fldt [tulségedef], hogi Üd k e d u ö n k e t Uf szeg ^

(RMNy. n.231). Ho^ sémi keduemet nekem meg nem ''8™

(Istv:Volt. 7). Egymásnac keduet ne szegiétec (Hel*
'-^•'^' ''^^•

Semmibe neki keduet ne szegiüc (Tel: Fel. 92).
-*^'" *^^8-

hetem kedvét az uraknak (Fal : TÉ. 312). "f^ ' ^
'
,*.'"

hattá kedvit: egyik igen nyújtott vala '

'™'^'i)' ^ ™í^>k

igen rövid, igen fürtös, vagy igen lecsapott, •'
'^''^a'kodott (Fal:

NU. 257). A királynál nagy kedvet talá'
'-P^^^'- !)• Az nyaai-

fa, kyknek arnyekozasok hywöntözee- "'^f
'« e d w e t t e e z-

nek emtereknek, yelewsewl hw ''"" ^^'^^'^- ^^^^>- Te ne

tedd az 5 kedvét: sub te érit
'"'''*^ ^J"'^ (Helt: Bibi. I.B3).

Az melly aszszonyiallat ketV'^f "™' '^'"''''' •<"^'' ^' ''"Iti

hogy túros az al feneke '^^^^ ^L '^% ''f-f'^ f "™^''

kedvet te wlthes^
(Ve

: Verb Elb 3). Azonban sze-

mélye holott ,szomor'/'\l"','
^
"

"^
''

'^^'í^'" ^^«^«°. «

o ', „;^í„„^u.
-a'y^Adal. 1.145). Kedue ellen: abazzal vidámodik

iuvito NémCil.
Kedvem ellen

: invite ; ungern PPB. Jancsár-

aga féltiben
^^" ™'"'' 'i™yél«z^kben kedve ellen ül vala

(RJIK VJ
'*' '^*^" ^^""^^ ®"''" '^"'^o'' megfordéttyák ér-

. ós: Igazs. 1.265). Kedvem szerint: delicate C.

10

telmek'
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ad votum MA. nach wunsch PPB. Kedwed zerenth való

easetli : pluviam voluntariam (KesztliC. 163 1, Hog az életek

vra keduok zereut karlioztattatut volua Ijalalra (\Vc«!iirC. 95).

Ige kedue szerint valu kazdag volt (Boin: l'réd. 388^ Keduem

szerint szóltál (UecshAdag. 131). Seuimi nem kételom'thette

ítet bánatra, hanem kedve & akaratt>'a-szeiént vette ezt fel

(Pázm: Préd. 527). Soha olly fejedelmet nem hallottam, kinek

csak az ollyan szolgálat eset volna kedve-szcrént, melléét feje-

vesztében parancsolt volna (Pázm: Kai. 1766. 583). .)o .szántá-

ból kedue szerint vágjon ott (Alv: Itin. 216). Az isten annál Ls

ked veb szeri nt va ló t ad kegyelmednek fl'í'rtT. XIH.161).

Nagyot kezde tulajdonítani elméjének, és addig j .'i r a esze,

kedve után, hogy . . . (SzD: MVir. 129).

[Közmondások]. Kinek mihez kedve, ott uints rövidsége

(Kisv: Adag. 543).

édes-kedvü : (dulcis ; siissj. Meg oltalmazd magadat borsas

étkektói, és édes kedu5 lictariomoktól (Cis. K3).

fél-kedv : fanimi otfensio, animi molestia ; missstimmung,

verstiminnng, uiimutj Az neep ft'eel kedwel wagyon (LevT. I.

278). h\\ keduel tin választ neki (Helt: Krón. 136). Az 6

szent igyekezeteit sokan fél kedvel fogadák (Pázm: Kai. al).

Kit vr-tiak fél kedvel látnak vala (Eiiy: Gizm. 2).

félkedv : finvitns ; onlustigj. Dologhoz fel kedvfiec, komo-

roc (TyuktJózs. 134).

gonosz-kedv : [ammi í)tfensio ; uninnt). Vetkeztími gonoz

keduel (ViisC. 9).

gonoszkedv : [trlitis ; traurigj. Krtliowtthem a, eniber-

tliel, ky az leweleth hozta, hogy gonoz kedwow wagy, ighen

baukodol, syrsj-s az tlie olh maradásodról (I^vT. 1200). Ne
lé( y mindenkor oly gonoz kediiA, mint az verembe eset farkas

(Dec»i:Adag. 175). Gonosz kedvfl szomorúság (Mad:Evang.

141).

jó-kedv: 1) [benignitas; gunst, wolwoUen]. Jókedvvel:

benigne, benigniter C. Te io kedvedljen mi zarvonk fel magaz-

tatik : in beneplacito tuo exaltabitur oornu nostruin (DöbiC.

163). I.iegy io keduel hozzam: esto milii propitius (Ilelt: Bibi.

I. Q2). Flogy az isten minket érdemíink-nélkfll szeretelt, az

azért 15t(, mert az volt az 8 jo kedve s :diaraltya (MA:Scult.

72). Valahol kegyelmes gazdának hozzjim való jó kedvét

találom
; ubicumque clementis in me patrisfamilias reperero

gratiam (Káldi: liibl, 232>. A mennyei kegyelmeket és isteni

joUeilveket bevenni (Hly: Préd. II 511;. S) bonus, hilaris animus

Kr. (guto lauiie, guter mut. fröhlichkoit). Jó kedvet veiwek

:

""vuhor, hilaresco MA. Senky eegyeb yo kcddel nem v.irbat,

''^"S ky annak elette zerywei hozyaa zerzy magaat (ÉrdyC.
479b). í^, ^y„.y igijjg gg ^^ kedwe kywanna (512b). Mene az
barátok^ í^tayara es rnykoron iliconghetJt volna, az portarius

kedwel (513b). Yo koduol veszi 5 tSle

í- - T
** ''"'*'*•''' '"""1 öltyg eltjirtyak nagy io keduel

(VirgC. 57). Jo K^,,^^,,
pg bek&segel el zenuedi i97). Noha

meg engedjflk jo ket^,
^„^^ ^ Ei^^in. nív nem mindenkor

^.Titk. 20). Hogy ha jó bort kivánsz

r, . ., uc . . o «
lii'rheted azt illyen 8t jelekWll

(Fev:8ihSal.» 6;. A magas., , ,, ., ,/ . ,,

,, . ,..' , Nkeclvéböl örömest megvallom,
vó t annyi grátiáni, hogy maíN. , ,. , , . '

. , .. . L iii .. . V'*"''"^'" «!ora és szivem
szándéka szerint beszélhettem AemiK., .,, .,

.,, ... • .(i ,>il(ral:^A. 1 3 J>. Boldog
Uten hányszor vesztettem vig JÓ kedvA. "

... ,, . , 11... Xlekéntetes szeniéllyek
kftzfilt V ; néha t»ak nem el-hitetteiii K .,,,... , .... 1

>finma , hogy mind
azon i)e8zer és kotsia inasok Bzontottak aV

' >(^kbeu (tal: NE.

Iie ereztee _

(WeszprC. lOsYv, f„

Jo

k jo

tSbbeliért véte».sék

innya jó kedvedból,

(GB

jókedv: I) benigniis MA. gUtig, freundlich

me» ió kedvS, jó akaró: benigniis Com: Jan. V.

yokoduew : fratribim benevoluí (ElirC;. 70). 3t) jucund

Kegyel-

tyhoz

itIM

Kr. (fröhiieh, lustig]. Vygak, yo kedwewk es erwend8tft»8k

(ÉrdyC. 511). Hog myndenkoron ielenneek \7gnak e« io ked-

vevnek (DomC. 140). Vig es iokedvew volth íVirgC. 36). Az

koez es az iokednv engedelmes.seg (62).

kész-kedv: promptitudo SL [bereitwilligkeitj.

készkedvü : [jiromptus ; bereitwillig). Oeremest való, ké«2s-

kedví. ÍMA : Hibl. Magy. 3)

komor-kedv : melancbolia Kr [uumutj. Komor kedvet

szerz fekete sifi vér iCom: Jan. 51).

komorkedv : tetricus .MA. emsthaftig, sauer ausseheod,

unfrenndliuli PPB. Ne legyetek komor kedwyk : ne eetote

tetrico vultu (Pe.sü: NTest. U. Derk: ÖÉlet 31). Komor kedvfi

I

ne légy: tetricus ne sis (Com: Jan. 203).

I mérges-kedv: ív Szeressétec a tU feleségteket, és ne

legyetee mérges keduilec ö hozzáioc : diligite uxores vestras

I

et uolite aiiiari esse ad illas (Helt: UT. Ee7).

mord-kedv : melancholicjis, agelastus C. morusus MA.
tri.stis MA : Hibl 1.573 feind.selig, mtirrlscli PPB. Mord keduS

asz.szoiii állat: niulier odiosa (Kár: Bibi. 1.622). Annac késké-

teleii morkedfinec [ígyj és kcdvetlennec kel lenni íPrág: Serk.

314. Mik:TLev. 58). Vannak mord kedvfl emberek, kik min-

dent rútalmaznak vagy irígységbfil v&gy méregból (Fal: UE.

421).

nehéz-kedv : submorosus C. dyscolus, diffieilis, iofensua

MA. nielancholicia Kr. schwermUlig, zornig PPB. Kálmán
király nehéz kedufi, gyanós és igen hurtelen harago és igeu

irigy vala (Helt: Krón. 45). Nebez kedwfi valik az nemzetsighez

(Sylv: UT. ILlOl). Nebez keduft voltam ez néphez: Iniénsus

fui generationi huic (Fél: Bibi. U.126j.

pokol-kedv : morosus, melancholicus C. MA. unfireiiod-

lich, miirri.'iih PPB. (Sylv: UT. I.lu. Hall:Paizs. 336).

víg-kedv: laetus, hilaris Kr. [lustigj (MA:SR 28X Víg-

kedv [családnév] (Bartlia : Debr. 59).

Kedvel, kedveli: I) diligo, acoepto MA. lieben PPB.
Quednelen 1219 (VR. Njt. 11.17). Az 8 zolgalo leananak ala-

zatossagat keduele os zerethe (TihC 134) Teeb lelky yozagok

varrnak emberl>en, kyket wr isten kedwel es zeret (ÉrdyC. 36).

Az zegheenseghet yukab kedwelnee, hoiinem m\ ud ez vylaghy

kaüdatssagot [így] (211). Zepliltelen áldozat, kit igen keduel az

vristen (DebrC. 29). Keduelenek t«%edetb kjThlyokuak leány

:

delectavermit te liliae regum (KulcsC. llo. 174. Helt: Krón.

47. Bom: Pléd. 427). Valamit a lélek kedvellett, és akart,

abban visz.'szálkodást nem szerzett (Pázm : Préd. 161). De ha ai

arabiabélieknek tettszésekböl kedvell&nk ítéletet tenu&uc, ac

iiúza mértékletesseu lészeii (KNagysz. 16 '3. D5). Ha auiiak

kedveled illattyát (l'elv : SchSaL* ü). E hegy, mellyen kedvellet

lakni az isten (llly: Préd 1.373) A tsá.'szár a feleségét igen szereti;

magát is igen keduelli i,Mik:TörL. 26;. Tsak egyet kedvellet,

(Onay: KöltH. 144;. 2) faveo MA. [adulor], gUiulig sein PPB.

(sdimeicheln ?J Az k\Tal fia leuele az csazaniak keduel (Krd-

Orszgy. 310).

meg-kedvel: adamo Kr. [liebgewinnen]. A varosnak biro-

ianak fya latnán (a leányt), igen meg keduele (DebrC 14S.

RMK \1.64) Miben! szent Mátét isten megkedvellé, ottan

Kristushoz gyfljté a bfinösijket (Pázm: Préd. 47).

Kedvelés: 1) acceptatio, lubentia MA. lust PPB 2)

aeuiulatiu V dombokon ftet meg haragotak ei« i balvaúoktM

ftet kedvelesre bivak (UöbrC. 149).

[KedveUet]

Kedveletés : gratits, gratio«u.\ acceptns 81. (frenndlicb,

lieiler, angeoebm] Ewtewle oly kedueleteal (caritative) fogata-
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tauak, uiykeiipeii ysteniiek aiigyaly (ElirC. 36). Budosnak kyet-

lenbeu, liOKy kediieletB^ben yiewlyownek (ut diligentius vaceut)

ymíulsaguak (114). Szép kedveletai é.s meleg ess8li e.snek

(KLflcse. 1645. 32).

Kedvelked-ik : (?) Megieu az Srdfig lattá embernek 5 tes-

tet élnie, bátor S/.tSver le^en es, soha nem keduelkedik (kétel-

kedik ?] benne, bo^ meg nem nerhetneye az lelket (BodC. IBi.

[Kedvelet]

meg-kedvelet : (in gratia pono ; beliebt maciién). Nem i.i

mutatbatz nekem oly sz. irási liellyet, melybfil te ezt ki gír-

dithesd s én velem a korbácsot meg kedveltethesd (Czegl

MM. •;o9).

Kedves: I) gi-atiopu.'s jiiciuidas, acceptus, lepidus, favorabi-

lls, caniF. plan.«ibili.s, l'pstivns C, gratu.s, placitus, .svavi.s Mj\.

aiigenebm, lieblicli PPI3. [lieb, fromidlicli, heiter]. Igen kedves

:

Viergratiis, perlepidiis. percanLs, praecarus: kedve.sseu; gratio.se,

grate. juciindft lepide. favorabiliter, care, festive, svaviter C.

ízes, kedves be-széd : oratio *her:igna PPl. Kedves, édes : svavis

;

lieblich Com : Ve.st. 117. Kedves szín: *color svavis PPBl. Ked-

ves veragoknak veragaual veragozeek (DomC. 11). Kyhez

jgeen kedues vala (iy4). Ezt az ninak zolga arra teue, hogi

keduesb lenne Kaifas el5t az 5 zolgalattia (WeszprC. 73. 126).

Istennel nem kediies (llhC. 2). Ha az zentet meg bautan.aya.

az w kedves tarsasagat el vezteneye (VirgC. 42). The áldozatod

kedwes legyen ; holocaustuni tiuim pingve fiat (KulcsC. 36).

Hegy, kybe kedwe.s (beneplacitnm) istennek lakozny (1.58). Az

zeremy borok mindeiiwt kedne.'^ek (RMNy. II.2). Czudaikoziiak

vala az fi be^idinek kedvces voltán (.Sylv: UT. 1.86). Kedwes

dolog az az sidoknak (1 181). A ki kedue.s életbe akar az wr

isten el5t élni (Helt: Bibi. I. f4). Az ember kesertetik az kednes

allapattal (Fél : Tan. 183). Kedne^b az mihSz munkánál intiuiU

(Decsi : Adag. 67). Kflezin aiandék, de kedves : exiguum muinis,

gratum tamen (234). Az egész liordóbeli fenyi^viz megeczetösül

és nem laszen olyan kedves italra (Radv: Csal. III.49). Kedves

illat : odor svavitatis (MA : Bibi. 1.7). Ha kedves tanitáiyi, kiván-

.ságot és ízt hagy a balgátokban (Pázm : Préd. a4). Sokat deákul

írtam : mivel sokszor ragyob" és kedvesb ereje vagyon mondji-

soknak abban a nyelvben (Pázm : Préd. b). A tiszta jó bort

kedvesen iszsznk a fíld-edénybíl ('Pázm: Préd. c). Sok-képpen

kivánatosb az igazak sanyani.sága, hogy sem a gonoszok kedves

állapattya (23). Nem szoká.sa Istennek, hogy gyengélt.a«se kedves

szokait Í37). A mit szeretettel várunk, amil gyakran és örömest

beszéllünk kedvesinkel (528). Maga kezével pnhíttya és veti

ágyát belegének, hogy kedvesben nyughassék (695). Salamon

az i'tennek kedves vala (Pázm: Kai. 538). Azt tselekedgyéc,

a mi ö nékiec kedves (Czegl : Japh. 57). Az gyakorlatos imádság

is tegyen kedve6,sé minket az isten el5tt (Bal: Csl.sk. 362). Mint

hogy te ékes vaey szép drága g>émánttal, így 6 is mentíl

S7.ebb kedves szíp szavával (Balas.sa: Költ. 6). Ez az en szeretS

fiam, kiben magamnac kednessé lettem (Knlcs: Evang. 68). A
kerdfinee felel ly meg cseude.ssen, kedvessen: piacidé (Com : Jan.

2(Xi). Szemérmete&iégének kedves volta (Lly : Préd. 1.170).

Boldisár király, mikor legkeduessebben tobzódnék, akkor öle-

tek meg (TKis : Pan. 43). Az maradék étket kedvest mártogattya

(SzBodó : SóDics. a4). Kedves kedvesség (Fal : Jegyz. 934). Nálunk

liadgya izét a kedves reménységnek (Fal : UE. 386). S) [dilectus,

dilecta; geliebter, geliebte]. Féltette kedvesét ellenségétl is

(Thaly: Adal. 1.156).

[Közmondások]. Kedues az rSnidsés : grata brevitas (Decsi:

Adag. 294). Minden újság kedvos, óság pedig reves (Kisv: Adag.

147). Kedves napok hamar folynak : *rara bora, brevis niora

PPBl. A béna rajkó is kedves az anyjának (Fal; Jegyz. 213).

Kedvesen: [libenter; geru, mit fi-eudenj. Kedvesben ta-

núinak az emberek példából, hogysem parantsolásból (Pázm:

Préd. 44). Azokat íirönimel, és kedvesen szenvedvén, kedve-

.fekké totle (92). A kérdSnee felolly meg csendesseu, kedves-

sen (placido), csak legalál 'b intvén (Com : ,Iau. 200). Kedvesen

kel venni: gratanter ost .'implectenduin (Illy: Préd. 11.454). Korpa

pogácsát nagy kedvesen fittek (Szentm: TFiú. 11). Fíirj bússal

kedvesen eltének a beteges izraeliták (Misk : VKert. 432).

A ked kedvesen irt levelét igen kedvesen vettem (Mik: Tl^ev.

85. lev).

Kedveseeskón : lepidule C.

Kedvesit : gratum facio, acceptum reddo Kr. [fi-eundlich

niacben, gewiunenj. Semyth thy magatoknak ne kedwe.syczetek

azokban (a bnökben, ÉrsC. 193. Pázm: Epist. II.2. Kr.).

Ekkor csak ezzel akarám urunk személyét kedvesiteni (ErdTört

U.59),

Kedvesked-ik : 1) gratificor ('. piacere studeo, faveo

MA. zu gefallen sucbeu, willfahren, liebkosen PPB. Kedves-

kedni : percomis PPBl. (CsomaC. 20). Ha az embereknek ked-

ueskettem volna, az Christusnak szolgála nem volnék (Fél:

Tan. 326). Germekeknec kedueskedö attya (Mon: Ápol. 511).

Hogy az én vramnak kedveskedgyem (Pázm : LutliV. 1). Mun-

kánk ajándékjának bemutatásával vágyódtimk kedveskednünk

(KNagysz. 1613. D2. Zrínyi 1.48), Valakinec kedveskedhetel

:

cuicunque gratitícari potes (Ora : Jan. 201). Valamely szar-

vashii.s,sal kedveskedett neki (Monlrók. XV. 8). Uramnak kedves-

kedtem megyés borral (XV.438). Borral és kalácsokkal kedves-

kedtem Hemskerknek (Monlrók. XV.383). Jóakarónknak is

kedveskednünk kell ez mostani állapatra nézve is (RákGy;

Lev, 129). Tudgyon akár melly társa.ságban afféle dolgokkal

kedveskedni, hogy beszédgyén meg nyugodgyon a fár.s, és

uf('ibbi halgatásra iz maradgyon benne (Fal: UE. 375). Mikor

jeléi adgyak, hogy valamit meg kivannak, olly himmel hozzák

eló, hogy az adakozó-fél különös szerentséjének tartya, hogy

kedveskedhet véle (Fal: UE. 438). Az egek bóvségesen kezde-

nek harmatozni, kedveskedni, ajándékozi'idui (Csúzi: Síp. 20).

Nemcsak apolgatással és ölelgetéssel, hanem ajándékokkal is

kedvesksdtenek (Csúzi:.Síp. 21). 2) fdelector; sich vergnügen].

Az bor italba kedveskSdnec (Kulcs: HKész. 21).

Kedveskedés : gratific;itio, plac^íntia 0. blandimentum

MA. willfahrung, das liebkosen PPB. Vakimely kenyír, kalács

és báráuybeli kedveskedíssel küldöttem Horvát Ferencz uramot

hozzája (Monlrók. XV.319. Gyöngy: Char. Elób. 3. Gér: KárOi.

IV.456. Fal: UE. 382).

Kedvesség : svavitas, amabilitas, jucunditas, pretiositas C.

gratia, gratiositas, festivifas MA. annehmiichkeit, lieblichkeit,

lioldseligkeit PPB. Jó kedvel bíivölködfi és jó kedvesség o.sztó

:

charitonius PPl. The hazadnak kedwessege meg eevfu engemet

:

zelus domus tuae (KulcsC. 162). Szfiueumec ió kedue,ssége

:

voluntas cordis mei íHelt: UT. r3). Nagyságos és méltóságos

vezér Miu*iza barátmiknak kedves.séggel való köszönetünket

(Monlrók. V1I1.205). Kedves.ség felettvalo kedvesség a szent,

és .szemériiietes-asszony (Illy: Préd. 1.171). Beszédében való

kedvességet kapdos (Com : Jan. 162). Kovásznál Péter szolgált

elsi'ibeu a fónyi ekklé-siában nagy kedve-sséggel (Bod:Pol. 98).

[Szólások]. Ezen esztendóben a református superintendens-is,

lévén mindenek eWtt nagy kedvességben, vénséget

nem érvén reméntelen meg-hala (Bod:Pol. 37). A tanuló

iljúságot a szükséges nyelvekben, filosofiában ugy gyakorlottá,

hogy mindenek eltt ditséretet nyerne és nagy kedves-
séget (Bod:Pol. 73).

Kedvességés : valde acceptus Kr. (lieblich, sehr angenehm].

KeduességSs id6 es az ida5sségnek uapya (Beythe: Epist. 71.

Pécsi: Ágost. 54). Keduességes .szag (MA: Tan 753).

Kedvesül : [gratus fio ; Ueb werden]. Kezde testben 5regedny,

uag zepsegel ekesAlny, es myndeenekneel kedweswlny (ÉrsC.

454).

10*
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Kedvetlen: I) inriplacidiLS, luorosiui, immitis MA. uiiir-

risdi, verdriesslkb PPB. Kedvetlenfil : morose C. Kedvetlen,

mord, liaragos, ízetlen ember: amaruleutus PPI. Kedvetlen

avagy komur: morosas Com: Jan. 181 Kedu«tleu neuetni

:

alieni8 mandibulis ridere üecsi : Adag. 245. Mint az sarkantyú,

az mellyel az kedvetlenec és restelkedíc meg vagdaltatiiac

'MA: Tan. 1251 1. Az szombatnak szentelé.séh5zi.« kedvetlen

(MA:S<-ult. 9ül). Kiváuszé hallani bizony.ságot ? Tudom, liogy

kedvetlen vagy hozzá (Malkrt : BCsák. 289). Kedvetlen szerentse

(Teleki: FLél. i:í3). Hadaimat nem diraérem, mindazáltal ax

minem fele más imide, iuuoda vonó fegyvertelen, kedvetlen

emberekkel én magam eleget vittünk végben (T{ákGy:I^v.

277). Ollyau Ízetlen, kedvetlen, hogy még a fele.ségét sem öleli

meg fMik:TIjev. 33). 2) ingratiLs; nuangenelun Com: Vest.

133. miaiigenehm PPB. Kedvetlen szín : color auistenis PPBI.

Keduetlen az bolondiiac az ékes iK-széd : non decent stultuni

verba coniposita iKár: Bibi. L613). Keduetlen aiaudékot talált

adni: Veneri sueni inimolavit (Uecsi: Adag. 180). Embertelen és

kedvetlen philosofia (MA ; Tan. 753. MA : Scult. 964). Mind szent

havának az elei mutat kedvetlen fidSt (KDebr. 1619. C3), Igen

kedvetlen idfl volt (Monlrók. X\'1II.25). Nélui a búza lisztbl

készíttetett kenyér nyers, Ízetlen és kedvetlen (lUy : Préd. L265).

A jül meg nem igazíttatott czitara kedvetion zengést ad (11.195).

Miképpen él a szollásnak ily kedvetlen modgyával? (,IL236).

Kedvetlen szag (uo.). Az b&z, b5d5s.seg fene, kedvetlen : foetor

teter ; der gestank graulich (Com : Vest. 1 1). Kedvetlen választ

vett íRákF; Lov. 1.252). Nem kell a kedves szegény feleséget,

a kedvetlen, de gazdag feleségért elhagyni (Mik: TI>jv. 7).

A béka kedvotlouöl rekeg állat (Bod : I^x. 21). A keserség

kedvetlen íz (93). A rút, a kedvetlen általatok lesz szép (Orczy

:

KöltH. 154).

Kedvetlened-ik : contristor, animiun perdo, v. ofl'endor

Sí. Kr. [unmutig werden, die Uist verlieren).

el-kedvetlenedik : cv Ha oda ki csendességet remélhetni,

az szegény ember most mind elvinne az Iwrát ; ne kedvetle-

nedjék el az szAIAtl az szegény ember (LevT. 11.224. Pázm:

Préi 1161. Kr.)

Kedvotlenit : morosinn facio, tristem reddo Kr. (unmutig

inachen, die freude benehmen) (Pázm: Préd. (557. 731. Kr.)

el-kedvetlenit : cv (fázni: KT. 19 li.

meg-kedvetlenit : contristo Kr.

333. Zrinvi. 1.30).

[betrijbenj (Pázm: KT.

Kedvetlenked-ik : morosum, inconteutum, importunum se

oxhibere Kr. (unmutig sein, sich mürrisch benehmen] (Pázm:

Préd. 924. Kr.).

Kedvetlenkedés : (tristitia, morositas ; unliist, luimutj.

Keíivetlenkedés, biistiíkodás MA : Tan. 740. Az mi tftretlensé-

gi'mket és kedvetlenkedésfinket luilnstolni akarjue iMA: Scult.

976).

Kedvetlenség : niorositas C. inclementia MA. moIe.stia,

oH'ensio; uufroiindliehkoit PPB. [unmut). Kedvetlenség, mord-

ság : amaruleiitia l'Pl. Az izotlenségie, kedvetlenségre adattat-

tak : aeeíliae dediti (Com: Jan. 197). Az egy Jupiternek van

ke<lvetlensége, i|>nrkodni is kezd sasa körmössége (Tlialy : Adal.

1.114). A ki tsendes békességre birta természetét, sok bi'is ked-

vetlenségeket fog elkerftlni éltében, é.s a btsfiletre viv járás-

nak szintén általuttyábnn vag)'on (Fal: UE. 3671. Bujdosóba

kergetni borongó kedvetlenségét (SzD: MVir. 330).

[SraSlások]. A guberuátornak és knutzelláriiiauak vádoltatások

éü az udvar elAtt kedvetlenségbe hozatások (Bod

:

Pol. 145). Valakinél kedvetlenségben lenni: iwse

apud aliqueui in *otl'eii8a PPBI.

Kedvetlenül : inor'jsus, tristis fio Kr.

el-kedvetlenül : (nKjrusus fio, offendorj dejicio auimum

Kr. (numntig werden]. Ha azon közben a nem-akarommal jár

a válasz, elkedvelleuiilnok, mint az indiai asszonyok iFal: NA.

221).

Kedvez : indulgeo, jiarto, comparco, reparto C. faveo MA
schonen, diireh die finger sehen PPB. fzu gefallen sein]. Nem
kedvez fiának : er ist scharf auf seinen sohn ; ne kedvezz pénzed-

nek bflcsületért : schoue dein geld nicht um die ebre ; királyának,

liazájának kedvezni: seinem könig, seinem vaterland buld sein

;

kedvezni magának : sich schonen, seiner gelegenheit pflegen, sieb

commod maohen Adámi : Spr 196. Parancola, ho^ ne kedue-

zöu somminemfi orzagiiac es miudn varasocat le t6ryín(GuaryC.

55). Heyaaban kedweztem az fi yfiwsaagaanak (SándC. 29).

Hogy ne kedvezne valamybeii ev neky (MargL. 78). Kedwez

zegennek (parcet pauperi) ees nawalya.snak ees zegenyeknek

lelkyth ydwezeythy (KeszthC. 179). Nem keduezel a te egiet-

len egi fiadnak mi erttnk (WeszprC. 42. 105). Nem kedueznele

e helnec az fittuen igazért, kik Iwnne vadiiac?: non parces

loco illi propter quinquaginta jasto.s. si fiierint in eo ? (Helt

:

Bibi. l. H). Nem keduesztel a te egyetlen egy fiadnac én ert-

tem : non pepercisti nnigenito tílio tiio propter me 'L 14). Az

igassagnac Istene nem keduez ebben senlilnec (Born : Ének.

173). Ne keduezzenek es ne knirfillieuek, hanem az gonoszt

ki giomlalliak az nep kzznl iFél: Tan. 322). Senkinek nem

keduez az bor ám, az ki meg isza : crudelis Bacchus (De<si

:

Adag. 204). Ne kedvezzen az te szenieil nékie: non fiecteris

sui)er eam ulla misericordia (MA: Bibi. 1.181). Milient a torok-

nak kedvez.sz, halál fia lesz' (Pázm: Préd. 84 li. Keduezni még

az elleiiségeknok-is (Com : Jan. 198). Abból senkinek ne kedvezi

(RákGy : Lev. 98). Dicsiretes keduezni az atyafiaknak, és jó-

barátosoknak (Illy: Préd. 1.67). Oly liir légyen felled, hogy

órmest kedveisz (Fal : UE. 382). Másnak nem tudsz kedvezni,

s egy hajóban evezni (Amadé: Vers. 118. 11).

meg-kedvez : [parco ; naciisidit iibenj. A kz nep uieg

kedueze es nem le meg a iuhoknac iobbadgyat (Mel:8ám.

30).

Kedvezés : indulgeutia C favor MA. Inadisicht, schoumig)

verschonung PPB. A testnek kedvezése (Pázm: KT. 82). A
bálvány képek minden kedvezés-néikfti rontatnak vala (Matkó:

BCsAk. 102).

Kedvez : favens. favorabilis Kr. [gilnstig, uachsichtigj.

Igen keduez: perindulgens C.

K£FE: miiscarinm setaceum PP. bilrste Adámi: Spr. 15,

Kefél : (penicillo axtergeo : blirsten]. Mint lovat, azArit úgy

kefélte (Ézsau) ; mely íiszve tsoinózott, áztat le-metélte (Gvad : RP.

15).

K£OM£ (?] : paene NémGL 271. [VU. KIKl

KÉQY (ííjétlén BécsiC. 100 232. iíyetlén MiinchC. 104.

i.Hyelmes GyIingyC. 12. tíJi^elmessegs CtechC. 22): svavitas,

gratia MA. lieblichkoit PPB. Kegy, kegyelem: gnade, genehm-

heit Adámi : Spr. 45.

Kegyelem {kegilnet, fcjiimehel HB. itgyelm ComC. 1 )

:

I) gratia, diaris C clomeutia MA. [gnade]. Wioagguc uromc

i.sten kéglimet ez leik: eri, hiig wr iivl kegilmebel abnumi

kebeleben helhezie (HB). Myert eii teneked keresek yly ke-

gyelmet, idiarom, hogy fogagyad énnekem, hogy souha valamely

lelkest meg ne sercz (ElirC. 149). Kegelm keresnek ag meg

uigaztalaast iPeerC. K). Miurt en teneked ilyen kegjelmel lelek,

azt akarom, hogy énnekem teos fogadást tégy íVirgi'. 55

1

I logy kegyelmet nyeriei' a te szmeid eltt : nt iuveoiaui

gratiaiii in conspectu iUelt:BibL I. P4). Kegyelmet talilmic
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(Helt; VigK. 54). T5n kekjeimet Sáiiior asszua fejéaek (RMK.

IV, 135). Az hol )iz bfiu b5v61k5dik, ot fellieb IxVelkedik az

kegielem (Fél: Tan. 268). A fejedelem adandgja az kegjelmet,

es me<^ erpsztendi , a jószágot : priiicepa i|)se gratiam feierit,

illaqne txnia remiserit (Ver: Verb. 40). Csjik a szomszéd vára.s

ból jíttek vala kegyelem nyerni (Píizm: Kai. 140. Zrínyi I.15>.

Keg^'clem :illaix>ttyában vagyon (Illy:Préd. 11.293). 3) [virhis

«lntaris eftectus ; wolt;iflge kraftj A káposzta hamvát lia viz-

beu 6nt5d, .«<) le-sz beUlle, mert 5 a miut mondám salétromos,

iiielynec kegyelmével, hogyha gjengén tSzetik meg, s a levében

sszel. hasadat mog-indittya (Nad: Kert. 19).

Kegyelmed (Ugiec [kegyelmetek] MA: Scult. 9): tua graüa

MA. deine gnade, deine gnnst PPB. [euer gnadenj. K&z5n6m
szívesen, hogy méltóztatik kegyelmed tudakozódni, annak egé.s-

iége fel51 KirBesz. 4. Isten hozta kegyelmedet, jókor j6tt

:

»id freundlich wíllkommen 7. Kegyekned ist eín ehrenwort,

le.s.sen man sich bedienet, wenn man jemanden mehr als eineii

Mmeinen menschen ehren will ; als : mint van kegyelmed ?

ívie geht es íhuen ? tessék kegyelmednek : béliébe es ihnen

;

iövetem kegyelmedet: ich bitté sie mu verzeihung, Adámi:

?pr. 166. TegiSnk kérdést tSle s ha meg feiti. boríttassa beli

kegielmed [püspökhöz szólva] (DebrC. 7). Wewen az the ke-

jielmed lewelej-th (RMNy. n.9). En kegelmedet azon kyrem

38). Kérem kegielmedet minth zeretew azzoniumatb (60).

Uj-nden zawokon kegyelmed felne indultassek (i9). Kegyelme-

ikkel nem akar gywielkezny (132). Kegielmetoknek, minth

;o vramnak (11,27,). Erre kis Tobias felele attyanac: kegyelmed

jnnekem mit mond, alloc annac, kasz vagyoc engednem paran-

áiolatodiiae (Hofgr. 259). Meg is érdemli fi kegelme (Mon:

ipol. 402). Kegyelmetec becziMetes nagyszombati uraim (MA:
icult. 5t. Koronális pénzt tizetett ft kegyelme (MonTME. 1.130).

Ueg-kell fi kegyelménec hát felelni (CzegI : Japh. 25). Miut

etzic ez kegyelmednek? (217). Az gyulai olaj-bégnek cl kegyel-

nének (MonOkm. VI.31). Azt gondoljuk vala, hogy kegyelme-

ék is, Sahin agát haza várja (Monlrók. \'I1I.206). Öcsém
iraim, kegyelmetek csak maradjon itt (Bethl : Élet. 328). A
íirvénycs táblának itilo mesterejhez kegyelmekhez (Felv:

CScs. 2). Az 6 kegyelmek magzattya (Tyúk: Józs. Elób. 7).

Ha is két levelét vettem kegyelmednek (RákGy: Lev. 5i.

Kegyelmetek keze mindenkori kész.séggel teljas (Nyr. Xn.80).

Kegyelmeteknek szokott engedelmeskedése .szerint (XrV.463).

Kerned (kedmeteí RMNy. 11.20): cw Ha isten ke-det Gyerekbe

lozzya, ke med nylvabbau meg erty, twggya ke-med hogy az

ín feyem ke-med kezeben vagyon, byr en velem ke-med, es

íalamy keppen byntet ke-med, azzal zabád ke-med (LevT.

1.216). Ö kemék lemiének jelen Oszlányt (11.95). Koromzei

iram volt itt valamely nap, /i kéme mondotta (390). Wiselie

'ongiat mint az wy [ó] twlaydon magayenak, mert en vvy [fi]

temet wallottam (RMNy. n.82). Az wy kéme giermeki (uo.

tétszer).

Kend (Uend RákF:Lev. 111.7): a köz embernek nevezete

il Kend ist ein ehrenwort, bei mid zu den gemeinen lenten;

nan bedienet sich dessen, wenn man jemanden per hen- oder

Vau tractiren will ; als : höret der herr ? hallja kend ; frau

jachbariu, wie geht es der frau? szomszéd asszony, mint van

kend ? kentek, kenteknek, kennek, kendet ; dieses wort ist

Mntrahirt von dem wort: kegyelmed Adámi: Spr. 165. Lsten

lirével járjon kend : gehet ihr in Gottes namen 165. Te ken-

lek jo byro . . . en kenek azt adom tutara, bogi (RMNy. 11.20).

?enszt UulgSn kend [s töbtezör, 1553] (TudTár. 1S.69). A korona

lirály fejére nem illik úgy, mint a csákó kendtekére (Gvad:

,ÍP. 48). Feltsert kiáltották, egybe ez itten volt ; eret fog kend

"ágni, páter hozzá igy szólt (146).

Kéd, kétek. Kend, keed : a köz emljeruek nevezete Sí.

[erem kedeth, hog tbarcha meg kedys zabadssagokba ewketii

(LevT. 1.62). Ha ketek jobb tanácsot ad ennél, ürömest azonost

maradok (11.105). Qui dicimtur secnndum consvetudinem rogni

in vulgo nomon ked (SzékOkl. 1.286). [Ked, vagy keed, annyi

mint kegyed, kegyelmed. A székely nép a XV. .század végén

a szék fótisztviselJit illette e címmel. Szabó K. uo). Kétek (Mik:

TLev. 46). Az egé.s.ségre vigyazzimk, édes néném, és úgy leszek

mindenkor a kéd nem ló fejii, han(<m ló f/l székelye (89. 224.

sat.) Hídje ketek; tudjuk eleibe fognak ketek hágni (Gvad:

RP. 49).

Kegyelmes: propitius, clemeas, miserícors (.', giatíosus

MA, geneigt, güiistig, gniidig PPB, Ysten leg kegyelmes nekem

bynesnek (EhrC. 41). Yrgalmazok, kywel akarandok, es kegyel-

mes leezSk (JordC. 72). Byzonyawal nagy zykseeges mynekewnk

az kegyelmes meg váltónak el yewetely (ÉrdyC. 5). Meg nyo-

morultakon jgeen kegelmes vala (DomC. 125). Halgas mynketh

kegyelmesen (KeszthC. 462). Amy kegelmes anyánk (CornC. 3).

Az istent maganac kaptsnlyía tulaydon kegyelmes attyaul (Helt

:

Bibi. l.Q). Bódogok az kegyelmesek (Pesti : NTest. 7). Vala

pedig e Huníadi János kegielmes tekintet (Szék: Krón. 214),

Mert én kegyelmes leszec az fi bfinRkSu (Mon: KépT. 87).

Megadatie minekfink az Sr8c életnec kegyelmes garas.sa (MA-

Scult. 225), Kegyelmesen halasztya a gonoszok veszedelmét

(Pázm: Préd, 28), Akik parantsolnak, kegyelmesek (clementes,

gnadig) legyenek (Com : Ve.st. 95). Mondd : hol plántáltatott

üllyan kegyelmes ág, mellytül vigasságot veszi Magyai'ország ?

(Thaly: Adal. 11.436),

[Közmondások], Kegyelmes toluaynak tudod mi szokot lenni

:

benevolus trncidator (Decsi: Adag, 186), Kegyelmes tolvajnak

nyárs a seggibe (ErdTörtT, n.20l.

Kegyelmesség : clementía C, gratia MA. gütigkeit, gnade,

gunst PPB. Az neepnek veeney meenenek hozya, keerwen

kegyelmesseghöt hw ellene (JordC. 788). Az ew nagy kegyel-

mes.seegeb51 tewee (ÉrdyC. 568). Keervínk, tekeench te kegyel-

messeegSdnek zemeywel ez te zolgaydra (580). Nagi kegiel-

messeg istentíl, hogi a zentSk istennek (Vfiksegi légiének

(DebrC, 125), My vagy vi'am? felséges bwlczeseges felséges io,

felséges kegielmesegh (VirgC, 43V A kic pedig a romai kere-sz-

tj'énségre tertenee vala, minden kegyelmes.séggel czelekSdéc

v(;llec (Helt: Króa 24b), Az Ábrahám magzattia altal mind ez

.szeles vilagnac kegíelmessiget igire .'Szék: Krón, 12) Mióta

isten az én méltatlanságomat nagy kegyelmességébíl egyházi

hivatalra választotta (Piizm: LuthV. 1. Zrínyi. 1.38). Légien min-

den kegelmes,seggel es oltalomnál nekiek (Radv: Csal. 111.143).

Kégyelmessóges : gratio.síssimus Ki-, [gnadig, allergna-

digstj. Teghedefh kegelmeeseges azzony kérlek, hogh en nekem

nyawalas bynesnek 8rk bocbanathoth nyery (PozsC. 29). En

kegyelmesseges vram, agy énnekem ygaz engódelmessegSt

(ÉrsC. 42).

Kegyelmetes [demens; gnadig] (Pázm: KT. 488).

Kegyelmetesség : miserícordia MA: Bibi. 121. [gnade.

erbarraen].

Kegyelmetlen : [ínclementer ;
erbarínungslos]. Kegyelmet-

len esek Zizim agának közép mellyében (Zrínyi. 1.115).

Kegyelmez : miseresco, commisereor, condono, misereor

MA. dispenso NémGI, 17. mit einem erbarmen habén, vergeben

PPB. [begnadigen). En kegelmeztem teneked : ego tui misertus

sum (MünchC. 48). Ew eerettSk kegyelmezee wr ez vylagnak,

hogy el ne vezteuee (ÉrdyC. 571b). Légi dyczeretes mind

azokba mellekbe kegielmez es engez énnekem (VirgC. 16).

Wram kegyelmezy een bynemnek : domine propítiaberis pec-

cato meo (KulcsC. 47). Kegelmeznek 8 uele (TihC. 72). Teaeled

kegelmeziien (TelC. 106. KáIdi:Bibl. 291).

még-kegyelmez : misereor, condono MA. síeli erbarmen

PPB. [begnadigen]. Isten nekwiik megb kegielmez amy sok
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zaiutalaii bjufcinkrwl íVirgC. 50. CiomaC. til). Nem kegyel-

mezfjz-e idsk a víuasokiiak (Páaui : Préd. 304j. Életinek ug>au
uiegkegyelmeztem, de két vagy három százat csapattam rajta

(M<.ulrók. XV. 172).

megkegyelmezés : condonatiu, reconciliatio, receptio in

gratiam MA. (gnade, begnadiguiigj wiederrersOliniing PPB.

Kegyelmezés : miseratio, coudonatio MA. (giiade, erbar-

iiieiij. Tlie nálad ivagyuu kegyelmezees : apud te est propitiatin

íKeszthC. 387 1,

Kegyes (<íy.> PcerC. :;1m. kétszer): I) [niitis, anial)ilLsJ

pius MA. giitig, froiiudlicli Pl'll. Akaru.ui kegfti engedelmességeit

jelenteny (ElirC. 11. 5i>. Te mert kc^es vag; (pius es), irgal-

mazili iioKSnk (líécnC. 25). Bódogok k()é««fc (mites), mórt ók
liiriac a földet (MiincliC. 20). En ke^es vagoc es zfiuel alázatos

CM). B<jd"g(ik az kegyessek: beati mites (JordC. 365). Kegyes
zywek (ErdyC. 513b). Ex may ewaiigeliomiiak kegyes értelméé

(601b). Taueyt kegyeseketli w wtayra: docebit mites vííls suas

(KulcsC. 46). Keez es keges vala az ev vygaztalosokra e.s (DomC.
125). Atle orcliadnac zyne igen zeep es ke^es (NagyszC. 126i.

Myud keBi6.>«eu hyhettiSk (WeszprC. 17) Kegyes vagyok e.s

alázatos zywu (136). Az kegies ziuw zent atya zerze egi rwuid

verset (VirgC. 16). Tegi valiizt nekik kegies e.s édes zoual (74).

Kegies neduessegb nagi szép gi5nge .szeleknek fuuasiual hnl

az egbul (KBécs 1572. Eij). Az els5 három napon kegyes fényei

a nap a folliSket sflti (KGalg. 1582. Giij). Az szeretet t&r6 os

kegies (Fél: Tan. 296). Menníl kegyasb v.daki amiál ham:>réb

sirhat : at qiiisquis probiis, is multuin laeriniabilU est vir (Decsi

:

Adag. 142). VigyáztatoU-e valalia reá, mit mivel eggyetlen egy

kisded szerolnifts fiával a kegyes anya (Pázm: PrícL 34). Kegyes
szöval kfiszAntfltte ket (Alv: Post 1.579). Kegyes élet (Mogy:
Waj. li)). Ha isten liJiragiát aitatosson és kegyesen eltávoztat-

tyuk (llly: Préd. Elíb. 1.3). Szép nagy szjibadságbau s kegyes

nyájas-ságban tolták napjaikit (l'haly: Adat 1.199). 8) cnmis,

l*uevoIu,s, benignus MA. gutivillig PPB comis; holdselig Com

:

VesL i04. Kpgyesen: eamlide, benigue C. Kegyes tekintet:

blaudi oculi PP. Meg gondolád istenednec es keges turemtód-

U6C ayandokat (VitkC. 17). Teneked átad kegoes Béla keral.

hog hozzji kepesth kegees koraf lennel (PoerC. 310). Wr isten

kegyes as yrgahnas, nem akarya az byneseknek halálokat

(ÉrdyC. 575. 530b). Tannliatok en tílem, mert kegiSs vagiok

:

misericors síun iDobrC. 14). Kegyesen teegy : benigne fac (KulcsC.

125). Vraiu kegies CrLstus (VirgC. 16), Kegyes lesus (PozsC. 3).

Folyauniak kegyes atyánkhoz (Bat:KTud. 124) János, az az
kedves auagy k gyes, kegyelmes (Born : Préd. 6.'.;. K^-es
kedv5 ur Jézus íMA: Svult. 403). Kegyes olvasfl (MA: Bibi. V.

2). Kegyes olvasó (Matkó: BCs:ik. EI5b. 1). S) [dilcctn.s siKinnu?,

sponsa
; geliebter, gelicbte, briiutigam, brantj Oly ygliiMi o! falta

(folyta) vala zyvteet az ow eedes meonnyey TOmieglieenok nya-
yassaga, hogy sem attya, annya, .sem ytlyw kegyase vala my
kys<led owrw8ndetfts.se«(gfit hozhatnak vala ew zywreelien (ÉrdyC^'.

510). Az zent iizzon ehr'.l dicsekídik uala. Iiogi vronk Jesnsunk
Iftiki kegiSso volna a zizeseg tartásnak myatta (DebrC. 139).

Ha eugímet kegySsfil vészsz, jól leszau dolgod (160). A felser-

ilillt dáma gyenge elmével és még gyengébb szívvel olvasgatja

a kegyesek egyve léiét, s meg meg fájdalmas el szakailá-sokat

(E:d: NA. l'.iyi. 4) inclytus herus, heroina MA. berilhmt.-r hehl
PPB. [? \'i.. HS)
Ke^yesked-ik : I) Imitis, caiididus sum ; sich froinKllieh

benehnu.ii. vorsílluilic-h .sein). Mi is azért kegyeske.ljrmk
és pedig jó korán, mert rögzik a gyUllség (F:d: BE. 602).
A mely dáma t<ak magát kelleli kegyB,ske<lft lágy.sjiggal, hozzá
fér az ellenség, bé szonil, meg ve-szi (Fal: NA. 136). S) Jnotalis
uperibiis iuteutiis viv Kr. (fronim sein. ein gotlgeialligtw lobén
fUhrenJ (Biró: Micae. 19. 298. Kr.)

Kegyeskedés : pietjitis exercitium Kr. [frouunee lebeii,

frömmigkeitj (Biró: Micae. 185. Kr.).

Kegyesség: I) pietas C. MA. frömmigkeit PPB. Mynden

kegyessegghel fcum lenitate) fogaggyatok megli lynektek ky

yelnnt«t ygheet (JordC. 833). Ystensegheenek erey, kyk myud
az erek eoh-tre es kegyességre (ad pietatem) adathuan vamiak

(855). Az kegyesseegghel niegh gyezy az kegyetlensceghet

(ÉrdyC. 185b). Az kegyességet nem kevantam (VirgC. 12).

Nagy kegyességei es nagi zerehnel egimast meg wielek (18).

VVtet el boczafa aniay zineoek kegyességénél ( 27). Telyes vala

ez zeiitseges atyának bezede kegiessegel es isteni édességei

(46). Kezde zohiia atyay kegyesegei í56). 8z. Pál az isten fia

születését, magnum pietaiis sacramentum, isten kegyességének

szentséges titkának nevezi (Pázni: Préd. 107). 2) comitas,

beneticentia C. gratia Ozor: Clirist. 26. beniguitas MA. gütigkeit

PPB. (gnade). TegjeJ en velen) ez irgalmníisagot az te beasegw

keges.segevdbevl (MargL 131). Atfamliai 61t5zietek meg, miként

istennek valaztotti, irgalmasságba, ka^esaegbe (DöbrC. 289X Ha
wfclseges kegiessegenek kellemetes volna (VirgC. 77). A Kristos

jövetelének kegyessége felettéb-való bizako<lásra ne ragadgyon

(Pázm: Préd. 3).

Kegyességes : valde pius, valde benignus Kr. [gütig, i^DMig).

A zegenyekhez való nagy kegyetseegee jTgalmasiiga (ÉrdyC.

140b). Ha myndenykevnknek ezer zaya volna, nem volnánk

elegek te dychyretevdre o kegesseges zvz (C^oniC. 35). Kege«-

seges János chaz^ir (DomC. 304). Vetettem kegyességes zent

leieknek ellene (VirgC. Pécsi: Ágost. 54. llly: Pi-éd. n.l94).

RégLséges és kegyességes Irenaeiis pfis|)6k (GKat;'ntk. 13).

Kegyességtelen : [improbus
;

gottlos]. Kegyeetelen vagy

kegyesséiílelen ((lKat:Titk. 1119).

Kegyességtelenaég : [imiirobitas ; gottlosigkeitj (Megy:

Bayle. 1. GKat: lltk. 275).

Kegyestelen : (improbas
;
gottlos). Kegyeeteieu vagy kegyes-

ségleien (GKat:'ntk. 1119). A mikor b&nSsSk kegyosteleoek,

és 5 elU aségoi volnánk (GKat : Válts. ILbb.).

Kegyetlen (ijiifijijtth^í ' ÉrdvC. 429. ^tgrtUn ' NagyszC.

81): I) [impiiis, iuiquns; gottlos). K<ígétlén5l títtJnc: impi<>

eginuis (BécsiC. 100). Betellesedet az irts, ki mond. ee ké^t-

léneckél (cum iniquis) iamlaltatot (MiinchC. 104 1. El yew vr

ysten megh feddeny az kegyethleneketh : impi'js (JordC. Söh.

Az kegjetlenSk nem sokayg lakoznak ez feldón (ÉrdyC. 521).

En kedygli kegyetlen meg nem tértem (VirgC. 3). Kegietlen

enib«'rik n.-igi édességei es zeretelel halgatyak vala »1et (46 >.

Az ke;:&tlenóknek remensegók ol vez: spes inpiorum pr-nbit

(TiliC. 3X Bódog ember ky kegyetleneknek taiticliyaba nem
yarth: bealits vir, qui non abiit in consüio implonmi (Kn'csC.

1. 30). E Ijjrodalmat e világi kepyetleiiektJI ehiészi (Helt:

Bibi. I. a4). 2) in mitis, inclemeus, iniplacidus, atrox, crudelis,

dúns, tnu, ferox, feriis, cfferu-s, immaiüs, saevus, tvTanniciw,

trncnientiw, tyrannas MA. graitsani, »ild, ungnSdig, t.vraimlsch

PPB KegyStlen Jlü : tyrannoctonus ; kegjetlenkólóje; tjTauni-

cida ; kegyStlenfil : austt-re. tétre, imperiose ; igen kegyetlen

:

pr.iefun 'X ; lene keg\ ellen : beluinns ; feje fúrt kegyetlen

:

ve.s;n»is C. Kegyetlen, mint a farkas : orba ligride pejor ; ke-

gyetlen uralkodás: tyr.innis MA Kegyetlen nr: tyrannas Com

:

.lan. 139 Eleibe kelenec neki kei eniberec írdógóket valloc,

igen ke^etlenec: saevi nimis (MiinchC. 2!S) XH ke^atlenAI

ostoroztatec (VitkC. 81X Oh atta isten, ha mendoneknec irgalm;ií

vaé, mire hnjV az en vrarannc iíen ki^tlennec lalatol I5:ii.

Tiiigliernek kegvethlen haaba: nndae maris elíeratie (JonK

881), Az kigyetlon kenzok (VirgC. 89). Orozl.'moknal kep '

lemlKH' (N.tgyszC 91). A magn.it ha a tivstre k.VSil. kegyet'

hindit, varat gyogjit (Mol: llerb. 177). Az Fortunáknak h-liei,

kegiutleukeppen meg luilorlttia (KBécs. 1572. F.). Kegyvtlen

:
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tínieuy : IVnfldia bipenniH (Decsi: Adag. 66). A nfistfny oriwzlán

a iniutliogj- felettébb Uegyetleu, úgy igeii buja-is (Misk: VKorL

55). Nem lészeU hozzátok én olyan kegyetlen (Orczy: KöltH.

150).

Kegyetlenecske : feroculus C. MA.

[Kegyetlened-ik]

el-kégfyetlenedik : (saevus fio ; graiisam werdeii]. Szulimán

mj'is flíl el kegyet lensdet, maga vére ellen kegyetlen törvényt

tett (Zrínyi 11.45).

[Kégyetlenit]

meg-kegyetlenit : etfero MA. ergrimnien PPB.

Kégyetlenke: [feroculus; gratisam). Eleyn igen kegyetlenke

walek (Pesti : Fab. 32b).

Kégyetlenköd-ik : saevio, desaevio, obsaevio, ferocio C.

ivüten, grausani sein, tben PPB. Oknelkiílis gonozkodic, es

kegyetlenkedic vala: gratuifo potiu-s malus atqiie crudelis erat

Decsii Sall. 12. Kálili: Bibi. 267). Conrad rzá.szar meg kerd8t[e]

5ket : miért kegyetlenkiidiiénec oly igen a keresztyénec ellen

HeltiKrón. 23. Zrínyi 1.94. U.37. 102).

Kegyetlenkedés : saevitia, ferocia MA. grausamkeit, frech-

leit PPB.

Kegyetlenség : 1) (impietas, iniquita.1
;

gottlosigkeit, bos-

leit]. Kegétleiisegét tSttfinc: iniquitatem feeinias (BécsiC. 25).

Sf^tleuseget z.antottatoc e.s hamisságot aiattatoc (195. 300).

Kegyetlenseegh, ky yot tehetne es nem teezen (ÉrdyC. 610).

rbe wagy wr ky nem akarz kegyetleiisegeth ; non deus voleu.s

niquitatem tu es (KiilcsC. 6). 8) atrocitás, crudeiitas, diritas.

eroeia, feritas, saevitia, iuclementia C. fer'icitas MA. grausani-

seit, griininigkeit, unbarmherzigUeit PPB. Lszonyu kegyetlen-

iég : iuimanitas C. Az igen kegetleusegS Jezabel alat eltetet

laz prophetakat (BécsiC. 232). Kegyetlenseeggel való halai zen-

vedese (ÉrdyC. 523j. O Uegyetlenseegnek kegyetleaseege (Ö48b).

izokat meg wldwsted nagi kegietlensegel (^^irgC. 54). Kegyet-

ensegre ne indultasal (134). Az urak valának nagy kegyetlen-

légben, Tállyáu az polgárok nagy egyetlenségben (RMK. 11.177).

innac utáiina támadánac a veks5 gottasokra, és nagy kegyet-

enséggel czelekedéuec azzockal (Helt: Krón. 9b). Minden felé

lagy kegyetlenséggel birnac vala (11).

Kegyetlensóges : [crudelis
;
grausam[. Ha nem aldozandol

iz isteneknek : iktatok teneked kegetlenseges kenokat (Kriszt-

j. 19).

Kegyetlenül : efferor, ferocio MA ergrimmen, vrild wer-

len PPB. Erdemetlenül reám kegyetlenülsz (Zrinyi 11.107).

meg-kégyetlenül : exactrbe.sco C. ferocio, saevus fio. effe-

or Mj\. ergrimmen, fben, wild tun, grausam werdeu PPB.
ioc tSmiént soc erSs borral adánac innioc az elephanfoknac.

logy az itallal meg kegyetlenflluén az aidoc meg ölelésére b?

lozattatnánac (Kár: Bibi. 11272).

Kegyid- [misereor : sich erbarmen[. [Isten] iorgos.svn es

segiggen vv neki (HB.).

KÉGYíiefd WinkIC. 271. fed Kulcs : Evang 271. ki^ Sylv:

jr. 1,123. io>. kölgy C): stádium WinUlC. 271. DebrC.61.SyIv:

JT. 11.167. K5g- : cirais; kegy : pAllyafntó hely: cuiTiculum: ha-

ar k5lgy : méta C. Nyr. XVI. 64. 65. Mikoron [Sz. István] a ken-

«nuedesnek kegibe volna, megniutata az 5 ditsSseget : emu
Q stadio martyrii esset (DebrC. 61). Emavvs, ky wa^on Jenv-

alemhez hatwan keegny teulden (ÉrsC. 12:1). Az kastellumba,

sy vala hatwan keed fflIdSn IhrIemhSz, kynek newo Emaus

:

;nod erat in spatio stadiorum sesaginta ab Jerasalem (WinkIC.

71). Azok kyk az keegbeii fwtnak, yollehet mjmd nyayan ftvt-

ak. de maga chak eegy veery el az gySzódelmet (ÉrdyC.

88). Meir Jenisalemhez hatuami ki^ne fSIdJn vala (Sylv: Ul'.

1.123). Jerusalemhez nem mos.sze oU mint tizenet kiáno fSldSn

(1.144). Az Btiidiumot ki^nok ma^araztak, de az kij> miczoda

szo le^en nem mondhatom ; eg^; fnta.sno tinidnek maé;arazliat-

tak volna (11.167). Mikoron a tongheron euezuin, kfizel huzondt

auagy barmincz ki*no fSldet mentenek volna (Sylv: UT. .Ián.

ev. 6. 9. MF. MNyelvtudomány 11.16). Azon napon ketten 5 k8zS-

16c mennec vala egy vántskália, melly hatuan kedni fiSld vala

Jerasalenihez (Knlcs: Evang. 271. Nyr. XVI.35).

KEGYEIxET [KEGYELET?] iris, szivárvány, Benkö

:

Traus. I.4U2. Kr. [regeubogenj. Az aeonis, sárga vizi liliom-nak

kegyelet forma levelei vannak (ACsere: Enc. 246. 290).

KEHELY (kf£? ÉrsC. 89b. /kVj,V Lép: PTük. 1.250. kdy_

Mel:SzJán. 402. kellyhe Biró: Ángy. 232. kd^tbeu ÉrsC. 558b.

iíKA^MünchC. 65. kelj^eh ÉrsC. 27b. kdchben 410. DomC.
173. kely^h Pesti: NTest. 59. ie/Alie MA: Scult. 854. ieV'uek
Pázm:Kal. 741. kellyh CzegI : Dág. 24. kdívhre MargL. 58):

calix C. keich, becher PPB. Igal es megkfirnekez tégedet vr

igianac kelbe : calix dexterae doraini (BécsiC. 272). Ihat'Éatoc

é a kelhet, kit en iando va^oc? (MiinchC. 51). En a<iam, ba

nem tauozhatic el e keleb (calix iste) en t511eni, hanemcac boé

meg igám azt, le^e-n te akaratod (65 1. En zent attyam, ha

lehetsegas, mwlylyek el en thwiem ez kee' [keen ?] : páter mi,

si possibile est, transeat a me calix iste (ÉrsC. 89b. 27b). Az
ezwsth kelyböket t5rd mynd zwe (522b). Veuen az kolheth,

halaat ada ees nekyk adaa (WinkIC. 146). Ynnam meg az en

kelhSmet (Nagy.szC. 94). Mikor mondasz te níLsetsket, iszol az

kelekbl (Born: Ének. 398). Kelly vag pohár (Mel : SzJán. 402).

Kelhbe vagy pohárba t5tte (MA: Scult. 854). Sok beleken az

kelhekbe ezfist cziuek czinaltattanac (Zvon ; O.siand. 129). Egy
aranyas darab fátyol, kelyehre való (Gér: KárCs. III.367). Bor,

melly a kellyliben vagyon (Barna: Isk. 335). Kebelyt csináltas-

sanak (SzékOkl. 11.85).

KEHÓ : echó C. MA.

KÉJ (iehea ÉrsC. 485. *)ynn, iíeken Sylv: UT. 1.181.

11.95. 135. tóien Zvon: Piist. 1,450. ^e«en Zvou : Osiand. 4)

:

libentia MA. beliebung, vvollust PPB. Kéj: siehe kény Adámi:

Spr. [Vö. KÉNY]
[Szólások]. Kéjen [kéjén?]: delicate, pro lubitu, sponte sua

MA. Néha az zereuche keyen nagyob haznot tehet hogynem

mynt emberi okosság ewmaganak wehet (Pesti: Fab. 74). Nem
akarac 5u kelekén 5n magokat mégadnioc : noluenmt ultro

tradere seipsos (BécsiC). A fid 5n6u keyen (ultro) gimölcóz

(MünchC. 77). Valaky yth ez velagba 5n keién byueyerth nem
zenved, ioueudSbe kethelen kel zenvedny (WinkIC. 287). Az

wfan ewLinen kehen meg hala es harmadnap fel tamada (ÉrsC.

485). Un kiynn meg nilek (SyIv:UT. 181). Ne vessenec és az

mit az fSld teremt 6nkeieu, bf ne takariác (Kár: Bibi. 1.112).

Maga kévén el hadgya szállását (Zvon: Post. 1.537). Az Z.

irasbul maga keuen ki iouS i.steni bSIchieseg (Zvon ; Osiand. 4).

Az emberek magok kéjén a bfinnek szolgálattya alá adgyák

önnön magokat (Pós : Igazs. 11.94). Nem enged az jó tanátsnalt

h.Tuem maga kéjen nyargalódzik (Megy: Bayie. 80). Fut utánna

maga kéjjén (DKal : Ker. 25). Hogy az gylést jó kéjeken,
elleuekes az ország megmivelné (MonLók. III.137). Sok kle-

ken iárok vadnak: smit enim multi subjici nescii (Sylv:

UT. ll.v<5). Üu5n kleken iárnak (U.135). Maga kéjént (War-

tonfalvi: Theol. 70. Kr.j. Maga kéjjé, kedve-s z e r e n t

(DKal: Ker. 24).

Kételen (htekn DöbrC. 282. hcelen LevT. 1.54) : invite,

coacte : uugern, gezwungen PPB. Kételen való szolgálat : an-

gaiia PP. Valaky yth ez velagba 6n keién byneyerth nem
zenved, jSuendöbe kethelen kel zenvedny (WinkIC. 287). Ezek-

ben, mellek en atfame, kitelen nekem lennem: in liis, quae
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mei suiit, oiwrtet me esse (DöbrC. 282). Az erdeg le eaueu,

ketelen eleyte az levelet (DüiuC. 253j. Eeltesseetek wr ysten-

nek yohayt sem keetelen (coacte) sem ü-ibadon (JordC. 854).

Annak keetelen be keel tellye»5duy (ÉrdyC. 606. 515). Mert

5 (az imádsíig) ketelen mexballando niiiidfinSctfil (NagyfaC).

Nem iiaéniik ketelenek reiaia, ho^ lii^iik (Ozor; Cbrist. 21).

Sain oda basa rabnak Váradról vL-wzajíívetelekor is adtunk

ketelen 1 t (MonTME. L261). Mellyec el5t La imádkozni akarsz,

ketelen térdeidet meg kel haitanod (Vás:CanCat 183). A
ki kerflli vagy által ugordgja az igaz.iíágnak hálóját, ketelen,

hogy az hamisságnak var.sjijában, és tSriben akadgyon (Pázm:

Kai 312). De, mikor nékik prisp5k5k nincsen ; kételeuuk, liogy

killmbet chelekedgyenek (Pázm : LutliV. 68). A liol igaz hit

vagyon ketelen következik a törvénynek tolyesítése (206). Ké-

telenis úszni kellett aimak (Laiid : UjSegils. I. EHb. 3). Ketelen

el kel hinni (Alv: Po.st. I.47M). A mit a calvinistáknak torkok-

ból ki nem vonhatnak, azt ketelen ott hadgyák (l'ós: Igazs.

IL346I. Arabár rongyban itSztesso eSket a ketelen szegénység;

bátor ök magok .szj'mtszándékkal titkolják (Fal: NE. 11).

[Szólások]. Ketelen véle (Misk: VKert. 333). Ketelen

volt véle (MA-S<;iüt 703. Pós; GBot. 13). Már ketelen vagy

véle, hogy magad-U az éjtszakálioz szokjál és meg-alkudgy a

setétséggel (Fal: L'E. 4). Mikor ketelen volt véle, hogy cselé-

dét megfeddené, fel nem háborodott (Fal: NU. 295). A mint

egyik szemével magát tekinteli, ugy ketelen véle, hogy a másik

pzemével az irigyire vigyázzon (Fal : SzR 560). Ha ide nem

bíták volna is, Isak ketelen lett volna Frautzia ország-

ból ki meoni az urunknak (Mik : TLev. 14. lev).

nem-kéve-kételen (ittm ketketeka RMNy. 11.227) : [coacte,

nece-ts/iriu
;
gez\™ngen, wider willen]. De meeg ember ennen-

maga ees vadollya magaat, yol lehet nem keerwe [keewe]

keetelen i.ÉrdyC'. 12). Nem keewe keetelen az leieknek

el keel valny az testnek barathssagatwl (ÉrdyC. 479). Nem
kewe keetelen engliede (515). Azok yollehet nagy nehe-

zen aldomait hozaiiak Carthu.siabol os nem keewe keete-

len 1)61 yktataak az pyspekseegben (637). Nem kévekéte-

len engedik kelletik nekiek (Monlrók. III. 144). Nem akartha

adny, de oztan vgy kelletth nem keeketelen megh adnya

(RMNy. n.227).

ké-kételen : ~ Tohat keketeleu az kfluetkezic, hogy (Magy:

Nád. 41 1 Az meg igazult ember, az istennek paraucsolatitis bé

töltheti, és kékételen l>eis tölti (Pázm: Kai. 356). Hát kekete-

len meg kell vallanod (Sib: VigK. B7).

kés-kételen : cw Láddé, hogy meghatározva kel vemied

késkételon az egyenlséget (Czegl: OrezRoml. 4ö8). Kés kete-

len kellett engedniek (Czegl : Dág. 1158). Kés ketelen lészen a

potentiábul ac-tus (Czegl : Tromf. 106). Kés ketelen itt kell meg
vámolni (Pós: Vetélk 11). Aunac késketelen morkedSnec [igy?)

kedvetleiinec kel lenni (Prág;Serk. 314). Késketelen magát

;iz könyörgésre fordítani (Ker; Préd. 902).

Kételenés : kételenségból való ; anjmcaeus PPl. [gezwim-

gen). Nem ugy szojgijok, mint kételenés .szóiga (Hall: Paizs.

86). Kételenés szSkségböl (.253). Valamit magános taiiáttsal

elrendeltcnek, az leg-föbb törvény erejévé vált a kételeuesek eltt

(Rák:Manif. C2).

Kételenit : cogo ; nötigen, zwingen PPB. Mykoron anyato!

keteleneytelnek s maradna hun (EhrC 159). Judast fe,sweaseghe

keteleneyty vala, ho^ Ih(esjiist el arulnaya (WinklC. 140. 201).

Z6ksegii('k oka ketelenít (NagyszC 99i Kérlek os of mel ke-

telenillectegödcl(l54). Az vr Lsten izgattya, taszittya, söt erlteti

H kételeníti embert az gono.szra (Pázm: Kai. 376). Semmi nem
kételem'thette ölet l>ánatra, hanem kedve és akarattya azorént

vette ezt fel iPázm: Préd. 527 1. Ketelenitene vetekre: rogeret

eum ad peecaudum (Ver: Verb 103). Tehát evvel nem tarto-

zánk, nem is kételenittetlietnénk arra igazság azerént (Mon-

Okm. XV.108J.

Kételenités : coactio ; das zwingen PPB. Fenyegetés és

világi tejüdelniek kételenitése nélk&l meg sziliditék iPázm Kai.

50).

Kételenség : coactio, necessitas ; zwang. notwendigkeit

Pl'B A valaztas nem ielönt ketelensegöt (DebrC. 128j. Az ö

keteloaseget yo akaratra fordeyta (PeerC. 50) Ketelensegbewl

zykseg leend ferfjiial zolny (VirgC. 137i. Nem kételeoségböl,

hanem jó akana követem a te akaratodat íPázm : Préd. 265).

KételeiLségtöl kcnszerittetvén (Liszuy: Krón. 126). Gyenge ké-

teleitséggel vondogalt (Csi'izi : Síp. 42). Az álhatatlanság némely

dolgokban, mikor nem kételenség, nagy képtelenség (Fal: UE.

402) Ama marschal Turenias soha sem beszélgetett maga felöl,

hanem ha kételenségböl, akkor-is igen taendesaeo, s mint-e^

szeméremmel (Fal : UE. 15).

KÉK {E>yk\\o\m, monticiilus 127Ü. CodPatr. VL179. En/hsoA,

mons 1275. Wenzel XII.145 kik OrvK. 99): 1) caerulus, caeruleus,

lurídus. glaucus, cyaneus, cumatilis C. caesius MA. blau, bimmelblau

PPB. Kék szinfi : glaucinus, sublividus, subcaerulus C. Kék
szín : violaceus, color caeruleus ; kék szinü ; cumatilis ; kék a
bású : .subcaeruleu.>< MA. Kék almá-H ló : scutulatns equ3S ; kék

.szürke ló ; glauciolus PP. Keik kamokaba öltöztetek ftet

:

clilamydem coccineam circumdederunt ei (DöbrC. 440). Palastia

ekzinu, az azkeek (TihC. 106). Wythegy kek men lowathíRMNy.

11.189). En az tjuiácz, hogy ne iargaly lóháton lia akarod hogy

nyakad oda ne szakadgjon, ielesben az kék szörö-f^le loiiakon

(]?^ortSzer.K2b). Minden lovaknál inkábdicziri Platoaz fekete lovat,

annak ntánna veres peit, fehirt es kiket; az tarka nem jo i

deres, fakó, vircze os szürke (OrvK. 99). Mikl<>s deáknak gyer-

mek kék ló adassék (Radv: Csal. UI253). Égszinft kék (Kecsk:

ÖtvM. 276). 3) vibex C. livor M.A strieme, blauer strich vem

.schlagen PPB. Kéket fitöe valakin : suggillo, .nigillo MA. Ha
valamelly férfiutói sebet vemiéc is, vagy kéket, megölném azt

mégis (MA: Bibi. 1.5). Az ö teste mer piros vér rakva kékec-

kel és sebeckel (MA:ScHlt 435). Az ö vereségének kékeivel

gyógjn'tta.'^sék nyavalyánk (Pázm: Préd. 80). Nem gyógyitottade

szent testének vénei folyó kékivei lelki nyavalyáimat (Pázm:

Imáds. 220). Testének kékeivel meg gyógyultatok (Szár : Cat

E2). Ortzáján megtetzet a kék (Czegl: MM. 189). Gyenge testén

sebeit, vérrel buzgó kékeit a ki látja és nem sír, élö hittel

az nem bír (Fal: Vers. 896.1.

almás-kék. Almás-kék ló : eqnns pomulatus, scutulatus

MA. apfelgraues pferd PPB. Ne jargaly ló háton, ielesben az

almás kék szri lovon (FortSzer. Mb. RákGy:Lev. 414). E

jeles urtiuak lova sem illetlen, igen szép almás-kék, ahoz fed-

hetetlen (Gyöngy: Char. 99). Az istállóba vezete, hogj- meg-

udvaroljam almáskék paripáját (FaliNR 21>

disznó-kék: sonchus Mel: Herb. 76. endivia, deiis leouLs

soncliiis MA. sonchus, belénd fö Com: 24. 26. endiviensalat,

löwenzahn, kraut PPB. Kakóls tinek mindenfélében egyenl

tulajdonsíigai es etl'eitnssai vágynak az disznó kékkel (Vali

:

OrvSz. 97).

fejér-kék. Feyer kek purgamalt we^en (LevT. 1 43). Fejér-

kék a lova (GyöngyD: 11.502. Kr.).

hupi-kék : [vibex; striemen, blaae flecke> Ne érts, mint

ha szent Pál maga ejtette volna magán aiokat a bélyegeket

és hupi kékeket iPó.'s; Igazs. IL129Í.

nyúl-kék : nyi\l saláta ; cicerbita PPl. sonchus : hasenkohl

PPB.

vad-kék : cicorea luteum Mel : Herb. 75.

vüágos-kék : cyaneus, égszinfi SL [hellblauj lichtblau Kir-

Best. 21. Világoü-kék mhit a taóka-szeme: colur glaucus PPl.
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Matíka i-ziii5 kék avagy világos s/iiiií kék : raesiiis sivp glau-

ins Com: Jau. 63.

Kékes: li\ndns cwivsius, sulitaeiuli'us MA. blaulicht, eii>

wlmiík lilaii PPB. Kéke.'fsé lesziMi ; livesco C. Silva quaodam

iioniiuo koykiLs, íjue oliin poptilonmi cjiii vulgo ke.^klu^l^end

líiciiiitur. fiierat 1231. 1397 (Kamarai Ltár, Szatniár vni.i Egy

derekat liéjiLstol lepedfetll, sivulyostrtl. pokróczcitol ; egy Itéke.x

sivoly héj iRadv: Csal. 11.333).

Kéldt: caeriileu oolore iuibuu, liviihun t'aoiu iCr. [hlau fiirben,

blaueiit iPáziii: Préd. 810 Kr.)

még-kókit : cvj Megkékitett : caeruleatus ; vuréswel meg-

kékitSm: suggillo C (PAzm : Pi-éd. 147 Kr.). Azért felaségét

is inegkékicsc^e s véresicse ember (Czegl* MM. HO).

megkókités. Miben követték? testek meg kékitésében

(OseghMM. 20I.

Kókitós. Az a szó iiein mindenkor Icékité-st teszen (Czegl:

MM. 189».

Kókl-ik: fliveo; lilan sein, blau scheiiien). Mons, qui vulgo

Keeklew api«llatur 1333. (ZichyC. 1.415).

Kékség : livor C. color caeruleus MA. das blau, blaue

farte PPB. A seb, melynec a jegyes lielye kékség: vulniLs,

ciijus signum livor est (Com; Jaa 60).

Kékül : liveo, livesfu MA. blelfarbig werden, blau uerdeu

PPB.

el-kékül : liviJus üo Ivr. [blau werdeu]. El kékült ajaka

el-alut szeme fénye iFal: NU. 316i. Elérkezett szomorú ké.szü-

lettel, a lialál félelmétl el kékülve (Fal ; TÉ. 651). Mennyetek,

siessetek eleibe, töbre fog tanittani benneteket elkékült ajaka,

Ii5b6g nyelve, és szörny meg-változá-sa (Fal ; NA. 183

.

meg-kékül : liveu C. [Ijlau werdenj. Myndenestevl tbgua

meg kekevi vala mykeppeu holt (MargL. 17).

mégkékülés. Szemnek ütés-miatt megkékülése: sugillatio

PPBl.

KEL (ieV fel MünehC. 17. hid fel : exsnrge KulcsC. 10. fel

iéi; surgit SylvtUT. L144. el tó'tcl Helt: Meg. 197. ki-iííe

KóuyirHRom. 115. fciVsz [rím : félsz] Gvad: FNót. 113. Mni
126. uap kellet Mel: fizjáu. 15. Land: ÚjSegíts. 1.81. az nap tfel

kyl JordC. 52. iííés, iiíis : 1. Kelés ; fel iíftenek : sun'exeruut

JordC. 763. fel MtetSk: consurrexistis ÉrsC. 541. fel uem ki-

them TelC. 302.): 1) perg Kr. [eo, venio; gehen, kommen]

Eleibe kelenec neki : occm-rerunt ei (MünchC. 28 1. Kelletec

eleibe : exite obviam ei (60). Ki mene, es eleibe kelenec az 8r

alloc iGuaryC. 56). Nagy sok nep kelee eleykbe : occurrit illis

tiirba multa (JordC. 556). Kezereyttee az tanoythwanokat liayora

kelny : uavim ascendere (475). Egyorozlan eleybe kelé es megli

zaggataa ewtet (ErdyC. 157b). Mykoron haza ye«iie, egy ember

eleyben kelé (527). Keleenek az tengherre (592). Misére nem

kwltem (VirgC 10). Az osthatlu-a kelyk tliahath iLevT. I.lnj.

Útra kelni : proficisci (Helt : Mes. H2). El álla a loua, ezokaért

gyalog kit (Helt: Krón. 97). Ha az habra kelnec, ottan el

sillyednec (Bom:Préd. 252 1. Az eggyic gallicum, az másic ara-

biui, az az Arabiából kit i^lel: Herli. 126). Peldaképenn eltte

legyen rossz helyenn kit szemének (Bal : Ephi. 3). Ez bizonyos,

hogy ott nem kit a szeme (7). Mikor a 78-dik paginái'a keliluk

(Matkó: BCsák. 37^ Otsmány bordélyból kit pajko-sok (GKat:

Válts. 11.1361). Kelljiink Dórindó ! A uyájt elhagytam, .sokat

múlattam (Fal : Vers. 867j. Kellyünk : a k;mok-is már kerékbe

vették az aprókat (906). Szavai ill helyre keltek (Kóuyi : HRom.

94). Ji) consurgo, síu-go MA. sich erhebeu, aufsteheu PPB
Az kel es tfel tamado feenes uap (ÉrdyC. 587). S) adnascor

f accresco, excresco, orior MA. auftvachsen, herfünvach.sen,

.M. NYELVTÖRT SZÓTÁR, U.

entspriugeu PPB. Hol ewtewtteuala az estai)ual az foldett, ax

helyen legottan kewituala egy zepsogow Ulium : ortum est liUuni

(EhrC. 78). Az helyen esmeg kole (statira ortimi esti egy zopp

lilium vyrag (uo). Latliwan yzrael B'yay, hogy Moysasnek zarwa

kelth vona : factum est (JordC 75). Mykoron leweleezkey

kelendnek, twgyatok, mert kewzel wagyon az nyár (ÉrsC. 569).

Veres mostan költ kauioka (RMNy. 11.149). Mikor valamely

umliernec hú.sa brén kelés kél, auagy varr leszeu : homo, in

cujus cute ot carne ortus fuerit diversus color sive pustula

(Helt: Bibi. l. UDd). Pokoluarac kelléuec az emberekon: facta

síuit ulcera vesicarum tm'gentium iu homiuibus (I. Ff3). Az

allfelbe kit sült meg gyogyittya hertelen (Mel; Herb. 99). Az

mag szárba megyén, fejet vét, viriigzic és magva kél iMA:

Sciilt. 240) Az veszszeje lágy lészen, és levelek kelnek rajta

(Pázm : Préd. A. B jegyz.). Melybl tb illetlenség szokot kelni

(Alv; Pest. 92). Inuet kelé osztáu rúla amaz epitaphium (Pós:

Igazs. 369). A fog fájás lészen, midn a kisdedekuec fogoc kél

(Com : Jan. 56). Ven kofáktól, koportyóktul kit hijában való-

sagoc (485). A darvak mind tsak dm, dru, drnt kiáltanak, imiét

kit a daru nevezet (Misk: VKert. 318). Egyebet nem hit a

szántóföldeknél, és bellük kel veteménynél ; a mi eltte for-

golódik, mind azon együgy ártatlanság (Fal : NE. 69). Rósák

keljék, gyöngyök teljék minden útiii járását (PhilFl. 92). 4)

[datimi est, scriptum
;
gégében, geschrieben werden]. Ez lewei

kewlt Heghkewn (LevT. I.l). Ez lewei kewlth Budán (RMNy.

11.19). Ez lewei keotli Gywlan (11.156). Ez lewei költ Sobrantz-

cyon sent János nap elüt walo cyeterteken 1566 (Radv; Csal.

III.3). Melly levél költ Sáros Patakon (Matkó ; BCsák. 18).

Adomány levél raak a kú-álytól kél (Felv : Dics. 32). A tiiden-

tomi gylést kellet megvárni, a holott a bibUának uj laisti'oma

kelé (Pós: Igazs. 1.25 1. Mikor Esztergomban örömet lttének,

ez versek kevesség azntáu költenek (Thaly:Adal. II.119b).

5) cousumor MA. pretium habeo Kr. verzeluet werden PPB.

[verloren werden, aufgewendet werden). Hogy ennyi mmika

kél reá, bánom : me, quantum hic operis 6at, *po6uitet PPl.

Nem chac pénzftnc, de még barmainc is a mi wrunkhoz költe-

nec : deficieute pecunia pecora simul defecerunt (Helt : Bibi. I.

Zrí). Lám nem tudja, ha lesz vái' szabadsága, kimiletlen kel az

por az ostromra (Tin. 126). Hová kél örömöd és keresményed

(MA: SB. 94). Az munka hiában kel, ha isten nem rzi népét

(MA: Bibi. V.6U;. Soc hetei költenec annac meggondolattyára

(MA;Scult. 122). Ha az isten ajándéka pénzen kelne (643). Ha

valakit személyében törvénytelen meg-sértettél, tartozol meg-

fizetni, valami kit a gyógyításra (Pázm: Préd. 634). Körösi

bor bven keljen piutzédbenn (Orczy: KöltH. 201). 6) [in usn

esse, valere
;
gaugbar sein, gelteu]. Ez nem kél itten, nem

foly; das ist ein [geldjstück, welches hier nicht gangbar ist

KirBesz. 22. 7) [ertragen werden, erti-iiglich sein]. Hives és

szells id ln, bízvást kelhetett az meute (Monlrók. X\TIL39).

8) fermento Kr. [der teig geht, gahrt]. 9) [tumesco, inflor

;

anschwellen]. Torkábau ha kél gyermeknek : Végy tyukmon

szikit, azt meg sózzák, a feie lágyat kennyik meg véle (OrvK.

20). A ki ennek a víziben iszik két kalaimal, a kinek mellyi-

ben kél, meg gyógytil (33). Fben vagy fülben ha benne kél (34).

[Szólások]. Vmi kel. *V ó 1 1 s k 1 1 1 : ftiimus Troés PP. Ha

vólt s kit a régi er, és most lehetetlen a törvénytai-tás

:

nem fér az istennek bölcsességéhez, hogy azt kivánnya töl-

Ifink, a mit túd, hogy most lehetetlen fölünk (Pázm: LufhV.

113). Ebül gyiilt, ebül költ; male párta, male dilapsa PPBl.

Vmi kel. Miben költ a dolog? Rettenetes vér ontás ln

(Pós: Igazs. 1.186). Ha reá kél a dolog: si res ad hoc

deveniat, re ita exigente Kr. Ha második Pál pápára költ

volna a dolog, nem tudom mit,soda magyai'ázatot várhattunk

volna tlle 'Pós: Igazs. L135). Mikor az szem ellmnyásra

kél az dolog (MA:ScuIt. 86). Az halállal való bayvivásra költ

a dolog (135). Az dolog zinten kiáltásra, bizonyos haragra,

11
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zitkuki-H es iiielia veieseKiBÍ« keel íZvoii : Clsiaiid. 20i. Nem

iaték az, ahol kiiiíásra kél a rtolog (Lép; Kl'iik. LJ4). Foga
kél : (lentit MA. A fot; fáján léioeii niidSii a kiwledekiiec fogoc

kél (C«m; Jaii. 5B>. Mi dolog, farkas uram? a múit én eszembe

veszem, nem iól kSlt k Messed; igen nief; Kcaikadazot

a snbad (HeltíMes. 257). Az mag szárba meg>en, virágv-ic

és magva kél (MA:Scult. 210). Iliou mi kel bel5le

iDecsi: Adag. 231). Slely dologban mi kfilt nyilván ki tetczic

(Fej. serk. órája A3). Semmi nem k§l akaratodban (Helt;

Mea 29). Vélem, semmi nem kél kiváns;igodban ÍKMK. IV.327).

F^y bolondnac soi- gondolattyaba semmi nem keel (Born-.

l'réd. 561). Vilhelmiis Ne.seniis az Albis vizében búit, sokat

suga f5lí-ben Lutlier, liogy fel támadna; de sonnni sem kelé

benne (Pázm: Kai. 127). De mind az két kérésben meg esala-

tek, nem kelé semmi benne (Lép- ITük. Ulti). Addig az mi

dolgimkban semmi nem kél, valameddig bizonyosan meg nem

liozzák az urunk koronázjitjának az liírit (ErdTíirtAd. IL271).

Me?b z:nHas«ltli az liA orezaya; Movsesnek zárva kelt:

(.'ornutiLS faetus ost (JordC. 75) Pelilaké|)emi elStte legyen rossz

belyenn kot szemének ibal : Epin. 3). Ez bizonyo.'*, liog>- ott

nem kijlt a szeme (7). Vmib, kd. Beszédbe kltuc mini

azoknac (nyelvükre vettek bennünket) (B<im: Ének. 199). Cza-

uaba kel végre bfirtSk (Mel:Sz,Ián. 487) Nem tudván hova

tette volna a levelet, igen siratja vala magát, félvén azon, hogy

valaki kezébe kelne (IJebrC. 165). ConstantinoiKjl illien mó-

don kelé a tfirfic kezelie (Szék: Krón. 212). Szokásba k51t

volt ez a romai pogányok k5ztt (Misk : VKert. 319). Tanács-

ban kelnek |tanácskozni kezdenek] (Telek: FLéL 197). Nem aka-

rok itt azokkal üstökben kelni (8ári>: Noé. 123). Vmibül kel.

A fegyvert-is, ha jii k o b b ó I költ-li, mind addig sem viselik,

míg.. íFolv: Dics. 13), Az ö koháliól kíilt : e.'i sinu illiiis est

(Docsi; Adag. 319). Az aix)stolük kohából kült az fl traditiojok

(P(5s:Igaz8. I.Hl). Vmin kd. Cigány ül I iln költ, esze fúrt

practioák (Fal : UE. 380). Ha az istou ajándéka pénzen kelne

íMA:Scnlt. 643). Vmire kd. Elmém Imbzú búsúlásra kelt

iSzD: MVir. 77». Dél szín re kelvén alkalmathm sitt tiírlie

tétlen fejeskedések, rajta vesztenek (Fid : L'E 477t. F e g y u e r r e

kehii: ad saga ire Decsi: Adag. 311. Fegjvene kelnek: con-

smgitnr Wtí\. Terekek azonban ott megzondulének, elkirolia-

iiának, fegyverre kelének (Tin. 7li. fízD: MVir. 9S). Négy twlok

MM ffyre kelfl (Kadv: Csid. 11.18). Kezére költ a dolog:

iwtitns est rerum PPBI. Vonyak ky az temloczbl es veteek

le az testet a toromból ; mynt azért az feldet eere, ottan I a b a r a

kelé (ErdyC. 154). Mihelt az meleg éri, ottan ismeglen lábra

kél (Cis. F2). Lábra kel még az elhagyott luva, cjsokkönik

erSsiiek fi gyors Immissitga iTlialy: Adal.II 291). Dolga mire kelne

íGér: KárC8.1V.486)..S<>kszántalanszé[wégkele prédára íGöres:

Máty. 63 1. Az az egész nag kazdag varos büntetésre es prae-

dara kelé : ciritas magna et opniens cmicta poeuae aut prae

dac fit I Decsi :8!dlJ. 58 1. A ki volünc egyet nem értene

:

jíjszága is prédára hadd kelne (Thaly: Adal. I.103i. Próbára
kél: es wird anfdioprobe kommen (Adámi Sjir. 196). Próbára

kelnek (Kulcs: Evang. 194). Köimyen eszébe csuszamodik hogy

próbára keljen (Fal : M'. 323). Szablyára kelének, igen vivának

(Tin. 3u4i. Az gabona meg duhiik az veremben, avagy szárnyra
kél (MA: Hü. 133). Fiam a hiizi fé.szekWl nialiolnai) maga szí\r-

nyara kél (Fal : NU. 317). Véled elrepütók, .sziirnyacskádra kelek

(Amadé: Vers. 101). Ajaki illy szókra kiének i Gyöngy : K.l

S7). Torkig telvén, talp á r a kelé és egy jó izii prédikációhoz

foga (Fal: NA. 123). A tauir talpia kel (Kóuyi: HKom. lOöi

Tanwsagra kelwoen, nagy l>j|ch ember leen benne ^ÉrdyC'

653b). Útrakelni: piiiHcisiM (llelt: Bibl.I.H2i Mnidon ninrhá-

iocs'akmánra kelé i llelt: Krón. 9()i. Hová kél órömStl

és kerOHményed (MA : 8B. 94).

által-kel : trajicio MA fliiiiillKTgehen, ültersetzen]. A wyzel

állal kelwen iPesti: NTcst H7i. Állal kehién a l'anais nagy

follyo vizet iHeit: Krón. 3bi. A Réu vizén által k61t«iiec (26i.

Által keléc a Dunát (40. 87 1. Állal kel a 'IW-szát (S9) Kel

lyuc állal a lónac tulso jarltyára: transfretoniiis traiis stagnuni

iHell: UT. t^,s> Mikoroii által kílt vohui az .lalnx- viznec rouen

íSzék:Króa 14). Hidassal, konipal által vetnei-, kelnei', kóltí>z-

uec: pontoné tiajiciuut (C'om: Jaii. 91). Altal-kelé :i hegye

ket (Gyöngy: MV. 17). lOuNigiin ált;ilkolvén t&stében velíVldik

(Fal : Nü 333). Eggyen kettfin (a könyv szakaszán) által kel-

vén, félre lehet lenni (Fal: UE. 467 1. Az illyetén dolog Zrínyi

idejétfll fogx'a igen sok változásokon költ által (Kónyi: FIK'im. ci.

általkel: vadum Kr. (fúrt) (Prág:!5ork. 955. Kr.i

be-kel : iiitro (hineingehen, hüix-inkonunenj. líe kelnek

Emathba es del felöl kerwiveen, ywt;niak Ebronnak vara.saban

(JordC 146). Murát hallá, ezen igen ürüle ; Ázsiából Euripában

békele (Tin. 338). Kapukon éiyel az titkon be kcle (HFaz:

Castr. B2). lm l;é-kelflnk az 1628 esztendben (GKat: Vált".

1 832).

ISizólá'-oli). Békélvén immár az szüret (Syr X. 47Ui.

egybe-kel: I) Ipracifaa-: sicli aiisgleiclieu, eineu vertrag

.schliftssen). Egylie kelénec egy mással. o<-ké|ieM (Helt: Krrln

191). 2) conjungor, copulor, matrimoniiun ineo Sí. (sicli ver

maillen). Mbiek eltte egyben kelnek : antequam sjionsas el

sponsa convenirent (\>r: Verb. 171). Az ai«!on) pe<lig jii ideig

való üzvegylé.se után Ap.Hti Istvánnal a szomszéiWigban i«lenej*on

akartak egybekelni (Szál: Krón. 136). Egylje keló l)okor pár

(Fal:.legyz. 933).

el-kel: 1) recedo [weggolien] Oc mondanac: kelly el onnan

lecede illuc (Hull: llibl.L H2). S) (trajicio; liiuill)ergehen, Uber-

setzen). Onnat siete elkolé az Dunát (Tin. 112). Vitézökkel öszve

Dunán elkfllt vala (291) 8) consumor Kr. (vera-hrt werdeu, ^er-

niclitet werduu, anfgobraiicht werden, vei-si'liH inden, verloPMi wer-

deu], Attyam fyaynaknem akarom nyomoniiiigok, ha meg az feyem

elkelne is (líMNy. 11.76). Ileyabau az pénz élne kellyen (11,131 1.

Mert meg láttya, hogy elkölt az ö ereiec : videbit unod intirmata

sít manus (Helt: Bibi. I. eccc3). Mert a keimyér el költ a mi

s'akimkból (Helt: Krón. 126). El kellénec (megölettek) a dar;i-

bantoc, a louagoc kzz&l Ls luigy sockan (88). Uylac el költ

[elesééit, bevették] (Görcs: Máty. 80). El kél azért, nolia mara-

dék (Decsi: Adag. 17). El költ immár az ö lurpi.ssága: leiK>reni

non e<lit (83). Az .szeretet lítssan lassíui el kelhet Diclalir.

18). Hirtelen elkelénec napjaim mint az iTisI és |iár:i(MA: Bibi.

V.46). Miden too<' ela|>adnac, el keincc (MA:Scult. 751 1. Az

inisban ez k&lömbségis gyakorta elegyelödic és elkel (MA: Tan

95). Me hidd |az ariuiy id elkltét hanem hidgyod mostan-is

jelen létét (MA:SB U>2i. Kövid idöu el kél. az mi hoszszu

ideig gyüylottotett (LibEleg. 17). El kél a barátság <\'ás: f'ant'at.

277). Az a pénz ugy el kél, és el fogy : iltae |iocimia« ila

difflunnt (Land: L'jSegíts, 1.401). i\z iidviirokuak el-köll régi

fényességek (Megy: 6J.ij lVM7i. 4) (veneo : verkautl wer-

den). Számárát baromvásiUban akai-MUi vinni, liogj- haina-

réb el-kellyen sem maga sem tia nem filé reá (Czegl

:

.laph. 59). 5) [non sum inutilLs opus est ; brauchbar sein, nölÍL'

sehi). El kél az ió legény, ha meg biklul ország dllyef: .lephla '-

(Szólások). Viilt 8 elkölt: Aiere quoadani stroimi Mil(«ii

(Docsi: Adag. 67). El költ ennek fdeie (171). E költ m
kun az Körösön: in vado e*ie; in portu navigai-e (".

Jókor iöz, el költ az s z fi r e t ( 160). Elk'ilt sava étkének
(F»l:Jogyz. 923). \'mi dkrl rkMl. Ki kiállác lu váiaitian.

hogy Sigmondtól el költ volna a királyság <iIelt:KróiL 7''

A törökec meg iye<l('ncc halnáii, lioiiy az ers Saliatz vár >!

költ volna lllec (149i. Az én leliet.<égpm elkölté én tlem: ao

recosseriut a me neccasarii mei (AL\; Bibi. l,4.">li. El költ orrok

tol a palaszk (Mel:.Sz.Ián 451 >. Imnuí dkdtn. El kélli,! arr"!

(elkéstél arrí^l. hiába vim akarsUxl] i H»lt : Me.*. 197. El kitek
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iinniár ók airi'>l (L)eosi:Adag. 33 1. I>)tv;'ui a felesége, Iiokv bI

ktilt »z trétariil, iiRjan VHlöbaii kezde sinii (Pázni: Kai. 1281

[Kö/.iiioiidAsokj. Ninra oly sok, ki el nem kél, lm iiom ké-

inélUk iDecsi: Adag. 2571. CV.égér nélkfilis el kél .íz \{> bor

(177). El-klt az iga-ssig, meí;-hiMt M:i(yá.s kiríVly (Rim:Ének,

345). Hiitf>-lia elkdlt Ixirod. iKiiáiid is elkiiltek ilvisvt Adag.

119).

elkeléa: [vendirio nierciuin; al)gai)2, veikauf]. Az Imriiak

el kelene wagyoii (LevT. 1.224).

elkelhet: [gauslKír, giltig|. Birhasüik szahadcui mindaddig,

a míg mi le nem te.-3/.iik j,í és Magyarországban olkellietí

{léiizül az megirt siimmát (l^evT. 11.2591.

elö-kel : I ) (prodeo, progredior ; liervorkommen, lieraiis-

konimen, vorwiirts konimen). EI5 kel kelni az í'imyékból : ex

mnbra in .solem prodire (Decsi; Adag. 15 1. Aradomiac és sclio-

lár épittohiénec'. hogy az könyv nyomtatásak me.stersége el-

kelnek (MA : Scult. 1064). Mindeneknek, minden rendbely

l>'ney az Ítéletkor elkelnek az szegienekre, a-i giala-

z;ittiokra cLép : PTük 11216). Az e6 religioja még friss

tojás vala, a nielly tsak minap kele-eló, tudnillik a puritanismus

1 Fal: NE. 601 3) [eniineo, excello; sicli hervortun, sich aas-

zeiolaienj. A ki tekintetben akar lenni, ne maga-mutogatásával,

liauem érdemekkel jeleskedve kellyen elö (Fal: UE. 42ü). Meg

rakták potájokat kiilörabféle tsillámió legyetskékkel, iiogy tes-

.senek, és eifi kelliesssenek (Fal : TÉ. 797).

elkelhet : [lionesto loco ortos, generosus, lantns ; vor-

iiehm, angesehen]. Igen ol5-kelhetS kflnyv-irók (.Szeutiv: Ver-

.seng. 200). EI5-kelliet tiidóss tanétók (Megy: Diai. Elfll) iVi. A
mely 5 kész voltát mikor egy elSkelhetS emter nem igen ja-

vallaná, azt felelte Ignatias (JesTitk. 57). Elö kelhetif g.azdák

tiérKárOs. IV.602). Holott népnek a feje, ol^kelheti, ngy meg-

fitkzének iGKat: Válts. L1229i.

elébbkelhet : cw Az aszszouyi renddeu lévk, kiváltképpen

az elébl>kelhetk (Otr: Tökéli. EI6b 10).

elkel: cv ElS-kello [ígyj nagy emberek (Hall: HHist. 1II.31.

Elkel eml>er volt ez .az olab püspök (MonOkm. VIII.65. Mik:

Xr^v. 476).

elöbbkelö : [praestans, prior : vornehmer, geschatzter]. Min-

deneket uálimknál eléb-kelnek alíttsunk iPázm: Préd. 60i. Ha
vezértl jött s ajándékot nem hozott s tsanznál elbbkel'1

ember volt, mikor az id, szíikség kivánta, 60 tallért is adat-

tunk (RákGy: Lev. 190. Gyöngy: KJ.« 5). Egy mosolygás egy

udvari térd hajtás elWkel, foganatiwab', hogy-.sem a nagy-

érdem (Fal:NU. 352 ».

ell-kel : praecedo, praevenio, autecedo fznvorkommen,

vorangehen]. A lóra vetuén ellkéliuala : et imixjsitum equu

praeoedebat (BécsiC. 62). Vy kuetsegéckel ell kelnéc : prae-

venirent (66). Yme a cillag, kit lattacuala nap keleten, ellkeli

vala ket : antecedebat eos (MünchC. 16). Eii attya ysteraiek

aakarattya n)yndenkoron az te keresdet elöl kellye lÉrsC.

28b). Mindenkort i.«teni félelem aytatossag te etdet ell

kelye (62).

föl-kel : I) surgo, consurgo, a^surgo, insurgo, exurgo C
sursum exsurgo PP. aufttehen PPU. Ismét felkelek : resm-go

U Melsegas vestegsegeben felkele az agyról lElirC. 4). Fel-

kele hog gabona tóket gvytene (BécsiC öi. Felkele, mielöt

embérec ebembe egmast megesmemöc (7). Io.seph felkeluen

almából, tön, miként parancola neki vi-nac angala (MüuchC.

16). neki kel megöletni es harmadnapon halottaiból felkelni

:

resurgere (45). Az ööz ember elöt fl'el kel, es az veeunek ze-

meelyeet tj-ztöllyed (JordC. 105. 172;). Kel ftel es yai": surge

et ;imbula i378i. Vmaezagh vtau fel költenek i,763). Fel kel-

ween, kówetee ewtet (ÉrdyC. 539bi. Ffeel kel agyából (554).

Fel kelé tantoroghuan (VirgC. 35). Parauozollya az meg holtakat

fel támadni e.s fel kelni (115). Ez czeng az fftlembe: Kellyetoe

fel halottjic iljorn:Préd. 573). Ha az szerencse szí'u'nyára

felkél, mindent ü elviszen mint a forgószél (RMK. IV.128).

Senki az helyébl fel nem költ : nemo movit se de loco in

quo erat (MA: Bibi. I.5S). Megszemlélem az gonasztévt, ki

elflkele es elteijede (MA: Bibi. V.18). Ha napfelkeliien észt

muelendi : quodsi orto sole hoc fecerit (Helt : Bibi. I. Mm4).

És igen reggel ménének a szombatok eggyikéu a kojKu-sohoz,

immár a nap fel-kelve (Pázm: Préd. 563). 2) orior, coorior MA,
[crasco] eutstehon, ent.spriugen PPB. fwachsen]. Ad felkel es neu
éimliít : fructnm ascendentem, crescentem íMünchC. 76), S)

[proficiscor ; sich aufmachen, s. auf d. weg machen]. Hadakozásra

fel-k»ltek : coorti ad l)ellum in pugnam PPBl. Felkele lio^ öhaza-

iaba menne : .surrexit, ut in pátriám pergeret (BécsiC. 1). Az

napokban fifel kelwen Péter az atyatfyak közzee : per eos die-s

quum assurrexisset Petriis in medio discipulorum (JordC. 708).

Fel kelwen lnV kzzlk : surgeas (723j. Az leannak zyley flel

kelween, panazlanak reea az feyedelemnek i ÉrdyC. 339 1. Reléé-

nek ftel azért ewk ees onnan az t-u-tomanbol (547b). Kelymik

fel es menywnk el az bodog Ferenczhez (VirgC. 50). Fel

keel vala az veternyere íDomC. 122). Laodici.iuak naro.saba

mene; ennen esmet felkele es mene (TihC. 21). Bocha.sdel

én velem a gyermeket, hogy kelync fel : mitte pueriini mec(un,

uf proöciscamur ("Helt: Bibi. 1x3). 4) [in usum venio ; aufliom-

men, in niode kommen]. Akkoron kelé öéel, hogy az zyz Mariát

lx)dog azzonnak hjrvvnaak (ÉrdyC. 5441)). Elz v&szedelrae.s szo-

kas-is fel kit : usus iste perniciosus multum inolevit incromen-

tumque grandé coepit (Ver: Verb. 143). 3) [ascendo ; liiuauf-

gehen]. Dávid ott felkele egy ers kszálra népével, negyven

magával raéne (RMK. 11.358). Az tuissek felkelek es meg foy-

taak az magokot : ascenderunt .spúiae et suftbcaruut ea (Sylv

:

UT. 120). 6) [pereo ; aufgehen, zu ende sein]. Meg hólt az

gyermek, fel költ .az komasag : abiit et taurus in syluam(Dec.«i:

Adag- 4).

fölkelés : consnrreetio, exortus C. resiu"rectio MA. auf-

.stelumg, aiiferstehung, aufgang PPB. (das aufraö'onj. Heyaba

wagyon tby nektek vylaag elewth walo felkeleastek : .surgere

(KeszthC. 361). Az napnacfel kelésének eltte (Kár: Bibi. L646).

Dorgállyuk és fel-kelésre esztenezzük a böube-esetteket (Pázni:

Préd. 43).

fölkelet : c« Ork életnec felkeletébeu felkit : in aeternae

\itae resnrrectione suscitabit (BécsiC. 87). A napon vepenec

hüzia a saduceosoc, kic ué mondnac hog inc felkelet : non

esse resun'ectionem (MünchC. 55). Dauidnak éneke felkeletrl

(AporC. 12). Te megesmérted en vie.semet as en fel keletemet

(108). Mond V neki lesus : Fel támad te afad Ha ; mond neki

Marta : Tvdom, mert fel támad fel keleten az veg napon

;

mond neki lesiis : Bi vágok fel kelet es elet, ki en bennem

hizen, ha meg haland, el (DöbrC. 489). Na|>felkltét nézi (Diósz

:

Préd. 126).

(Közmondásokj. Napot nem felkeltén, hanem le-fektén szok-

tanak ditsírai (SzD:MVir. 8").

föl-költ: [altus, elatus; hoch]. Fel-költ nyakak szokott

lenni, mint a lovaknak (Hall : HHist. L67).

jár-kél : perogrinor, proficiscor hinc inde MA. [spatior: hiu

und her gehenj wandern, reisen von einem ort zum andern

PPB. Keeryk myndenek, meg bezeeilenee, myut es hol vart

klth (írdyC. 514). Az tartomanban el yar kel vala predical-

wan (^655). Járunk kelwnk atyánkfiainak iozagat elfoztogatuan

(VirgC. 49,1. Jár kél széllel ez világon ('MA: SB. 119). Azért

járt költ (Land : ÚjSegi'ts. 11.55). J;u-, kéli vala (Lép: PTük.

33). Vagy jároc, vagy kelec (Czegl:58j. Jár-kél, lót-fat, fárad,

U*



IfiV .iArIs-KELÉS—KI-KEI. KIKELÉS—KRIJ>< 1K8

Kunddal búval árad íTlialy:Adal. 1.193). A?, ellenség ellen

magyariik i»rtAj;i jAr-kel éjjeliiapial (112.S). Mihellyen ebédlesz,

jAiTii-kelni kel ly fel : lia szerH teheted, déli álini>t hagyel iKelv:

.SchSal". 3). Az aidica vita miud azon tekintetes rabi iiiség, hol

ott a világnak naf;g)ai l)ék<5t, vasat hni(»jln;ik, é« a merre

jániak kelnek, lánizokat tnerí»etiiek i Kai: NA. 228). .Jár kél

bujdosik elménk és sokfélét hordogat szivünkbe (Fal t BE. 586).

járáa-kelés : peregrinatio MA. [das bin-uud ber-gehenj wan-

derung, wandereihafl PPB. Leírta a maga utazását, mitsoda

ritkaságokat látott a járásban, kelésben (Bod: Pol. 193).

járó-kel : huc illnc itinerans Kr. [vorbeigehend, paK«agierJ.

Hallván yaroktwl kelAktftI CYistiisnak byreet (ÉrdyC. 506b).

Nem látszik rajtatl, bogy reád bizták volna ajáió-kelfi utazók-

nak megvizsgálását iFal: TÉ. 731). Járó kehi sátor (Fal: Jegyz.

934).

járt-költ : (lolytropiLs, expertiis MA. der viel hernmgewan-

dert und prfabron Lst PPB.

járta-költe

[bzólások]. örizfl augialúukis mindenütt reánk uigiaz, mind

iartúnkban, költUnkben és uesztég fektünkbeu (ThewrC. 177.

RMK. VI.63. MA : Scult. 252). Az ur isten ugy áldjon meg tite-

ket jártot<>kb.an költtökben, hogy az árváknak igazán gondjo-

kat viselitek (Kadv: Csal. III.224b).

ki-kel : I) egredior, exeo MA. liinaasgelien PPB. Mert

kywe ee» kelbet belle iwnitenciawal (a bnös Allapotbnl,

ÉrdyC. 46). Senky zent Ersel)ethnek azt meg nem yzenee,

hogy eleyben ky k61t volna Í384b). Cliak óleeben zoroytta

vala 68 azonnal ky keel vala lelkíik Ín93b). Ees F, orraaiabol

mj-nden zep.segli ky kSIth vala (WiuklC. 2131. Ith ez leiden ky

nem kelhet ember [nem mehet ki rablóktól való félelem miatt)

(LevT. 1.225). Az liaio legotfan fíildre ki költ vala (Sylv: ÜT.

M35). A hftnSs, niihelt ki kel a kalodaljol, meg igazulta-

tik (Mel : SzJáiL 315). Ha immár 8 az attya birtokából ki

kílt volna: si in jKitestate palris sni non erat (Ver: Verb. lOfii.

Ha az jo.'sag kezebíl ki költ volna : si bona illa a manibns

ejus alienata forte fuerint (137). Az privilégium kétképpen

kelbet ki (pr\'ilegium dupüciter potest emanari) ; elószer tórveny

szerint (235). Általüté ftt és hátid kelé ki az dárda iMA: Bibi.

1.278). Szapullóban vettetnek, hogy az enls lúgban jól ki-kol-

lyen rútságok Pázni: Kai. 8()()). Hajójokból hamar ki-kelének

(Gyöngy : Cliar. 46). Saját országomlxil niiolta ki-kSltem iPhilFI.

3>. Akarsz-o niárványos asztalon heverni, kikelvén prés alul

meszHzére terjedni? (Orczy: KöltH. 16i. S) [oriorj vemo C
eiiascor MA. [entstehon, heraiiskomraon, orecheinen] hervor-

wachsen, grünen PPB. Ki kóltenec (exorta snnt, a magvak),

mert nem vala f51duec melsego (MilnchC 37i. Kikel a 9Z.515:

nasi:itnr vitis (JordC. 246). Mykoron ky kelendnek byuesek

:

i:um exorti fuerint peccatores (KnlcsC 124). Az gery bjTo

liazatwl költ ky az tira (I.íevT. 1.85). Hogy az mag ki nem kel,

azt rziidállya akarkiis (MA:.Scult. 230). Az Ijicediinnion vftra.'í-

béliek az feslett eniliortl adott bíLSznus tanácsot nem akarák,

hogy fi neve alatt kellyen ki (Piizin; Kai. 3ii2). Az igaz augii'*-

tai confenaio soli.'i ki nf>m kit egy nyomtaláilMmnis (349).

LAssuc e tsorlja fogtúl kiklt dilemmát (Czegl : Japh. 42). A
ki-kelend Dagon ledúlése nevfi könyv (143i. Kikél az igasság:

orielur jimtitia iIlly:Préd. IIlüOi. üen knyvetske aliglan

klt-ki .Spányolomzágban ; azonmd maga uynlvtT« iivointattatta

a francia udrar (Fal: UE. 361).

(Sz<Máfl<ikJ. Ktkel ,-mibs!. Ki-költ a gy c r ra ok sé g b .M .

exceteit ex e|)hebls PPBI. Gyermekséglsil kikSItec: epbebi

Com: Jan. 41. Immár az gemiok.segbeol ky kooltliem iIíBvT.

1.115). MlVr a gyermek korlxil ki kJltél (Megy: Diai 106). Alig

kelhelH ki csAirfims korábúi (Gyöngy: KJ. l()2i. Amid<^n a

gyerraekségból ki kelnek iMik:Tl.*v. I36i. Ki kelljiink a gyer-

mek számból íPáím:Préd. 739 1 Olly rettenetes nyomorúságra

jut az anyaszentegyház, hogy még a képébl-ia kikél (Misk

:

VKert. 384) Egy k o h b ú I költek-ki : ex eadem *ofticina exie-

riuit Pi'BI. h'iktl i>mi aldl. Midin az esztend birodalma alól

a télnek kikíjlne, virigoe tavasztól megújulást venne (Gyöngy

:

MV. 11). Kiifl tntüelte: tuetur, protegit, defendit, propngiiat

SL Kellyen ki az igaasag mellett (Czegl : Japh. 4i. Kikél 'Ueiu.-.

insurgit contra alternm Kr. Nem trhetem én-i.s, liogv Sámbár

mérges [)eniiája ellen ki ne kellyek iCzegi:Japh. 3i.

kikelés: I) [exitns; das herauskommeu, verlaasen). Az .uu-

ros es nehéz ntbul való ki kelesínk itslzi ez világból való ki

múlásunkat (l'>;uik : IhmzuK. 69). 2) [datimij. Hiwatal lewelek-

nek ky kelessícrewl (Ver: Verb. 38i. Az levél ki kelesetfii fogi'a

(339). S) Ipropugnatio ; verteidiguug, das eintreten fUr jeman

den] Segéllette niellette-valo ki keléssel, .s-egyéb oltalomnud-l^

(Megy: 6Jaj. IV.26).

kikelet: I) [exitns, profectio; ausgang, aufbnich). Iiméi

seregünknek lehet ki-keleti íKónyi: HRom. 107). 2) ver C. MA.
friihliug, lenz PPB. Com: Ve.st. 150. (Helt: Króii. 91). Bi az

igaz rcjmntz, a kit kikolletkor salatálian észiiec (Mel: Herb

75). A jókat vigasztallyák következend .szép ki-keletnek rcméo

ségével (Pázni: Préd. 5i. Kikeletkor mikor ki rakod miheidet

\ey czelekedg}' (OrvK. 67 1. Sz. Jakali h;iva avagy kikelet után

tdic holnap (jul. Bive quintilis), kisasz.szouy hava avagy kikelet

után hatodic holnap lang. sen soxtilis Com: Jan. 170. Zrinyi

L47. KBécs. 1651. 36). Kinyilik az üdfi a szép kikeletkor, hová

két széniünk lát, oda megyünk akkor l'l'lialy : Adal. 1.233). Kit

bé fedett volt tél zúz téhérségével ezer virágot támaizt kikelet-

tel (Orczy: KöltH. 21 1. S) [germiuatio : das aufkeimenj. A melly

magot fidbe vet a szántó, nem úgy kél-ki, mint liévetik, liaoeni

levele, szára, lirága, kalá'iza, nyigva lészen a ki-keletl)en iPázm:

Préd. 581).

kikeleti : venms C. vernalis MA. zinn lenz oder frübling

gehörig PPB. Anemoue, kekerchen, feyer veragu, kikeleti tiu

(Beythe: Noni. 1). Ez az kikeleti mezei külöml>ség énnékem uua

lom (Zrinyi U.23). A kikeleti szárnyas nép fi'MU a fáknak tetején

a'\-il:NE. 29).

kikelhet : jenasci, exclndi poteas ; was ausgebrütet wer-

den kann] De tévelyegnek, a kik úgy vélekednek, bog)' a sas-

keselyfknek még záii tojásokis kikelbofk legyenek iMisk

:

VKert. 292).

lé-kel: (desceudo; alwteigeu, absitzeuj. I»vakra illenek. ,i

hátjuól megint lékeiének (Gyöngy: MV. 83i.

meg-kel : I) fennentesco C M.\. gabren, aufgeheu nie eii

teig PPB. Menúecnec nrz.iga hasonlatic kouaíhoz, kit iiembei

el reit barom mérce liftbe, migneni mend megkelne iMiiudit

39). Az kynyr megh kelee mynt egy kowaz (.lordC. 4öi. El reyii

liarom aimy tezttaban, myglen tellyeesegghel meg kellyen

'

abscondit in tarinae satls tribus, donec formentatiuu est totuin

(395. Pesti; NTost. 152i. Hadd kellyen meg; megkölt (Szakái

>

mest. 80). S) [tnniosi'o; anscbivellenj. Nagj' fayadalomiual szül

gyermeket, az mellyé (iedig meg kél nagy gytre<lés-a>l i C5s. K i

még-kelé3 : d.agadils ; a|>ostema, ab«ca<wus ; ge.s<-hniir l'l'U

reá-kel. Ha re.í-k>'liink a d"l"i;ra: enni ventuni e<t ;,..

verum PPBI.

Kelés (2. jelenti-sí'.LsMi igy Is? '.Wía. keíif. tiíV", ti'i-i; i)

surrectio Kr. (das aufstfbenj Ne bízzatok eiel keleslkbe iTihC

12). 8) ai)08toma, nli ll^ tiiber MA. geschwilr, beule PPB Kili-

neme: c1;ivils PPl Ki«kély kilyés: ulcas, das ge-vlnvir, Com
Vest. 1."j1. Alfelen-való kelés syciwis PPBI. Mi-gfakadott keléí<

pu»tula*niptiHo. Terjeil kelés, orlvincz: herpes Maj..r: Sí-'í Mi

kor valamely embemei' húsa lirén kelés kel, anagy varr lenzeii

homo, in oiyus i-nte et nnne "rtas fuerit divei-siLs ci»l.tr sive pústul.

i
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I Helt : Bibi. 1. UDd). A varat a kilesiAI lia valaki le vakarna (Moii

:

Ápol. 328). A liegye-s tvi'; t;)TÍau"i!tsélx1| való lév kelesek el-

IrtuLs jo íACsere: Enr, 2351. Az vezér fi nagysígával igen ova kell

liánmink, mint az ért kelés olyan iMonOkni. V.108). Öreg
kelis fnmia állaixit mutatódutt rajta tlábomon. Monlrók. XV. 401).

Az kilis kifakatlott (Thnraí : Lev. 1.208). A fekélly, keléi gyiV

iiet.séggel t'oly-ki íCom: VcvL 44). Pokol varoc avagy tflze.s

kelésec : carbniiciili seu anthraces iCom:Jaa .59). Terjed*

kelés ; a fekély, midu folyni kezdet, kelésiiec avagy tiirnac

laposteina seu aliscessusi inoiidatic; tflrítt vér és genvetség foly

ki a kelésWl (60). S) Az leveleknek kelese : datnm liferanini

Ver: Verb. Szót. 7.

Sgyház-kelés : inti-oductio Kr. (Vajda: Kriszf. I.i;7, Kr.)

fog-kelés: fogzás; dentitio PPBI. (das zahnen) (AOere:

EiK'. 167). Fog kelési gyermekség fa fogzá.s koraj (uo.)

Kelésecske. Fog hason nitt kelésetske: parulis PPBI.

Keléses : apró fakadékos; pastiilosiis MA. voll bbitteni

l'PB.

Keléske. Kis fakadék, keléske, bibortsé : pnstnla PPBI.

Kelet : 1) vadum Ver. [fúrt, iibergang]. Varasdba szállá

tlmborba. hogy Bethleat51 a Dráván való keleteket meg Srizze

iPethö:Krón. 249). Mindenütt az Rába keleteket megálla.5.sa

kiváltképpen gyalogokkal iEszt.M: I^ev. II.:375. 3) valor, pretium

Sí. [absatz, abgaug]. Ha volnaé efl'ole pénznek értéke, keleti

iSL4: SB. 143). Az el kárhozottak poenitentiaiok ollyan mint

valami meg hamisitott pénz, kinek az mas világi országban,

semmi keleti nynchen (Lép: PTiik. l.U'i). Jószágos cheleke-

Jetnek nincb keleti (Zrínyi I.IO). Az rézpénznek éppen semmi

keleté nem lévén (RákF: Lev. n.97^. Megrögzött ez a szoká.«

a régiségnél egy orszjígról más országiba teijedett és volt keleté

frantzLa, német, ola.sz oi-szagokban (Fal:TÉ. 643 1. Ereje és

keleté volt a törvényes igazságnak (657). Bizakottam némelly

friss pennákba, hogy a mihez én kóstolva nyúltam, ök keletit

látván, elJbb ntóbb végig nyujtyák rFal:UE 415). Kinek lárva

élete, van üdéig keleté, végre mulandó (.\made : Vers. 175).

nap-kelet: 1) oriens Kr. [ost, osten]. A magosoc i5ue-

nek napkelettl (ab oriente) Ihrlmbe (MüncliC.16i. Kiteryede

m>Tid nap keletye iCornC. 82). Három kyralyok, kyk lakoz-

nak vala nap keleteu (83). Sokak ye\Tnek nap kelettrfll : multi

ab oriente venient (JordC. 375. DebrC. 54i. Latek mas angyalt

fel Vívni napkelet felni (VirgC. 14). Dycheryetek m-atb, ky

fel mene menyeknek menyere nap keleth fele: ad orientem

iKeszthC. 189). Az mágusok nap keletrl iSnenek (Fél: Bibi.

2). Xap kelettíil fogna napnyugotic (Mon:Apol. 12i. Hol vagyon

a "zidók királya ? mert láttuk az fl tsillagát napkeletben (Pázm

:

Préd. ISI). 8) ortus .solis Kr. [sonuenaufgang]. Nap kelletkort

:

orto sole íHelt:lT. N8). Nap keletkort (Boni: Préd. 229). Mé-

nének a koporsóhoz nap keletkoron (Tel: Evaiig. II.l). Sokféle

virágokat látunk, mellyek napkelettel ki nyílnak, és az nap

nyugottal egjbemennek iPázm: Kai. 12).

napkeleti: orientális NA. exortivus, eons C. morgenlan-

dLsch, östlich PPB. Az nap kelleti szél vtán ha rntol fú az

északi, nagy eghi háború leszen (CLs. H2i. Az napkeleti hegyek

:

montes orientales (MA : Bibi. 1.9). Nap-keleti három szent király

(Land : L'jSegíts. n.921). Napkeleti szél (CorpGram. 18). Zoroa.ster

utánn a nap keleti országokbann igen hamai' elhatalmazott ez

a me-sterség és tovább ia folyamodott (Fal TÉ. 688).

víz-kelet : [principium aquae] („okiratokban a XIII. százail-

ban"? MémökKözlöny. 1880. 204).

Keletez : [in ustun venio ; enstehen, autkommenj. Az egy

személy alat való gyonásnac tevelgése eckor immár kezdet

vala keletezni [keletkezni?] (Diai. 124).

Keletien: íazymus; ungesauert). Keletien tyzta iKomj:

SzPál. 139i. A |>apLstik a szokott es vaUiságos kenyér helyett

amaz pénznek formájára (sináltatott keletlen, sótalan, kenyér

árnyékát osztogattyák a népnek (VárM : ÉgiSzöv. 46).

Kelevény : tuber, tumor, nlcus, apostema M.A. piLshila,

papula ; geschwulst, gescluviir PPB. l'ekély, vagy kelevény

inelly a testben miigát a tsontig béé.s/.i, fene: phagedaena.

Büdös kelevény az orr-lyúkakban, orrban-való süly : ozaena.

Eves kelevény : suppuratum. Meg-ért, meg-evesedett a kelevény

;

exorta e.st ^suppuratio. Megérleli a kelevényt: *movet pus PPBI.

Daganat, kelevény: apostema PPl. bnbo Coni: Jan 59. Gyomra

az kele«ennek dohossagaerth fbgot emelegnye (ÉrsC. 423b).

Ha valakinec húsa brén keleueny lészen : caro et futis in riua

nlcus iiatum es-t (Helt: Bibi. I. DDd2). Nagy soc keleuenyoc

tet el lepec (Born: Ének 679). Egy ki metszet dg kelenen

helyet tiz támad (Boni: Préd. 391). Fíizd meg a feiir mályvá-

nak gyükerit es azt meg törvén kemény kelevinyre ted reá

(Or^•K. .50. MA- Bibi. I. 99. MA: Scult. 1084. MA:SB. 90).

Macrina as.S2ony torkát iszonyú nagy kelevény tellyességgel

elfogta (Pázm : Imáds. "Oi. Mint valami büdös kelevény, meg-

vesztegette (OzeghM.VL 7). A vétek ollyan mint a viszket

kelevény (Illy: Préd. 1.450). Véltem, hogy elttem zúg megint

vfe örvény, kezdé bántni szivem halálos kelevény (Gvad

:

FNót. 261.

Kelevényes : pustulatus, pastulosiis ; voll blatteru PPB.

Nincsen semmi épsége kelevényes testen (Czegl : MM. 32).

Kel : 1) surgens MA. der anfstehet PPB. 8) crescens,

nasceas ; der wacliset, eiitspringet PPB. S) vadmn Kr. [über-

gang, furtj. Valami malomsoki kelnél csináltak más górét

(TörtT. XV.27).

égyház-kelö : introductio ; avatás 81. Egyház-kelfibe megy :

beavattatja magát (Vajda: Kriszt. 1.32. Kr.i.

Kelve, kelvén

[Szólások). Éjtszakára kelve: .snrgentibns *astiis PPl.

Estvére kelve, megtérvén az elefántok (Misk: VKert. 25 1.

Xegiedic eztendre keluen, az Antipater ine az Hircanos-

hoz (Szék: Krón. 72). Az László király pinkest hauába kel-

uen, indiüla minden népénél (Helt: Krón. 89i. Megindulnak a

követek, hétben kelve Nagyszombatban gj'ülnek (RákGy

:

Lev. 248. 336). Kit rizet ala adanak holta kelveig [reggelig]

(DebrC. 176). Ebéd után estig ott mind tánezoláuak ; lioltá

kelve Volter, újudvart tétete (RMK. 11.34). Ágyakat vettete

Holdá kelve immár csak közel dél vala, az Kompauit mikor

el-béjutott vala (49. 118). A ki ma bnösnek tartatik, annak

holnapra kelvén talán ki tudódik ártatlansága (Fal:

NA. 219). Neegyed napra kehveen meg leeleltetyk (Érdy-

C. 70). Nyárra kelvén el mennyen (Huszti: Aen. 29 1.

A [áva szre kelne tollait elhullatja (Mi.sk: VKert 316i.

Regeire kelve hozzaya iniie az w tar.sa i VirgC. 63 1. T a-

uaszra keluén vyonnan leueleznek (Vás: CanCat. 661).

Télre kelue király Béczbe Ijeszálla (G<ircs: Máty. 52).

1. Költ: I) [elatus, altus; erhaben, hochj. Magasan költ

nyakán fejét alá hajtya (Zrínyi 1.33). Magasan költ nagy hom-

loka I Fal: Vers. 863). Mago.san költ nyaka, rövid .serénye (Fal:

NA. 121). 8) [fermentatiun ; gegangen, aufgegangen, gegohrenj.

Ne aldozyal klth kynyerrel (JordC. 59), Jobb lészen a kenyér

kélten, hogy sem ha nem kit meg (Felv: SchSal. 13).

fenn-költ: 1) [altus; liochj. Eg>' ferm költ dombotskán

Leechns üldögél vala (Fal:TÉ. 714). 2) [elatiis, excelsiis

;

erhaben, voniehm). Fönn költt méltó.ság (Fal: Jegyz. 934).

Költés : édeske ; azymus, panls dulciariiis MA. ungesauert,

sOsslicb brod PPB. Innentova (a tót) lesz majd uraságban,

mert bven van az vörös hajmában : válogathat mostan az
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kaRzábuii, iiiuly iilán Icxp az kM^ [i>lv. kAtenJ (7.i|iól>aii (Tlialv-

VÉ. II-)).

2. Költ (mj'nden yo/jigat n/, urwueokra ielteitte valn: in

medicos erogaverat omuem síibstautiam 8uam JnrdC. 551. 109.

yilevdet <Wied WeíizprC. lu'l. 10. feel ioVe KazC. 6S. az peuzUiI

kbtatem RMNy. ll.ion. hUiM íMel: SzJáii. 23. klllcsíg TíirtT.

X.157): 1) (.'iurgere facio) Niiscitu MA. [atifstelien nmchen)

aufweckeu l'Pli. Ixten a luipot jókra t's goiio^^kra egy-aiánt

költi (Piizin: i'ié<l. 12.-)). X) iinpendo, siimpüfacio C coiwumo,

Hxpeiidii MA. verliraucheii, vertun PPIJ. [aiLisgeben, aufweiiden].

Köi'i knltnin : íihuiiki MA. Hogy az tnvdoivt kewlczenk : iit

tempu.s esiJeiidainiiH (Ebi<J. 42). Az eziV'tiit k&IKc fiuSii niagolua

:

argenhun erogaiit in semetipiiis (BécsiC. lii)(. O meiidoii iaiwi

vniosoc-ra kltfjttil vala (MiincliC. 12mi. írókat faradnak, kltnek

(ÉrdyC. .ín). Myndeii yozagat orwossokra kiMitte (.-)15b). Inkab

kevltyk az ov jozagokat (UomC. 138). Mindent az eii zolgala-

tomra kílíed íNagy.szC. 8.->i. S mit fizet'mk mind ezekért

neki, lia meg uuik kSnulinllatasonkat í.h dragan k>j|tti<^k az *>

kenzenuedeKsenek emlekezotibeli '/ (VirgC. 90). Myiid ev tellyes

eletéét kevlto zeatseges jo myelkevdetevkbeii (ComC. 37). Soha

sem en reimi, sem zolgamra egy Isecli t'ylliert sem keolteott

(ÍjSvT. I.3Ö1). Minden kazdagságokat kíllténec a templumok-

iiac ékftsíté-ióre (llelt; Króit 30]. KSIobet a bizoiiságtételnet'

sat'iralxili szolgalatra : trades in iisiw tal)ernacMli tnstimonii

(Helt: liibl. I Kr). Az sonmiánac lóbnac kel lenui, hogy nem
az mit költettél (Holt : Aritliin. 153). Az istenere czac cz^pSgue

kfiltie marluiiokat íBorn t Príd. üiS). Valamit ez felSt rea k51-

tendez: i(Uodcnmque sniwr erogaveris (Fél: Bibi. 108). Egy

tilyért sem kóltfit (Decsi: Adan 55) Dob, begedfi, virgyuia-szó-

val tílltik és kfiltik napjokat (Pázm: Préd 30). A testi .szüksé-

gek meg szerzésére tsak egy szi'.t költött ; fiat, légyen (42).

Ezt az íVtót kiMc8&k ugy, hogy naprul napra nevekedhess&uk

.•iz ióban (I>ép: l^ük. I.22o). Cbiistivs erre inkáb kSltfitte igeit,

liéldáit, oskvésit, cselekedetit iIlly:Préd. 11.29). Egyedül sze-

gény fejem Wtt, magamét költílttem íltókGy: Lev. 269). Vond
meg magadat ; tíJblret szedsz bé, kovasebbet költasz (Fal : NI'.

29(0. Tartva kóltsed eszedet (Fal: UE. -ISfi), Életeket .sietve költik

(J'l). 8) fingó MA. dichten, aus-sinnen PPB. Telhetetloaseegh-

nek okaert költtteok ;iz alamysnalkodast (ÉrdyC. 610). Naziir

U'-k az váro.sba akart kötiVlni s iij trvént külteni az megholt

legényük végett (MonTME. I.Ul). Törvénnyé költé : facit quasi

in legem (MA: Bibi. I.-i:i). Farlafaj beszédek, agriök költötte

regék (GKaf : Válts. II.11:U). Nincs semmi is hátra, üresült

veleje, nem Ind már njságot költeni elméje (Orczy : KdltH. S).

I) [e.Tcludo ova, gigno; briiten). Kikety : fovet ova NémGl. UO.
Egy i>achyrta keivlte oly biiza wetomenbe, mely inmiaran ides-

ded wala (Pesti : Fab. 61). A saskeselyök, sulia félénk gidam-

bokat nem költenek (Szeg: Aqu 05) Eleven állatot nem elle-

nek, hanem tsak tojást költenek (Mi.sk: VKert. 9. Com: Jan.

35. CorpGramni. 317 1. 5) (induco; filhren, bringen). H:i mit

értek s megmondom, vi.sszimiagyaráazjik ; engemet költenek

oaihöbaa [VJ (MonOkm. XXIIL399I.

(Siólások). *Hozzáköltöni: affingo; liozziiköltfitt : aflic-

liliiw MA. Gonoz uewetli költötli e\v liozyaya : imposuit ei nomen
l>e.ssimum i JurdC. 247i. -R e á k ö 1 1 ö m ; aftiugo, iuaimnlo MA.
Keá-költeni valamit: *as,snero ali<piid l'PI. Mikoron másra
valaki gonoz hirt költ (GuaryC. 7) Zentli Kalei-yna .'izznma

.sok hazvvk)«igokatli kewltnek wala (ÉrsC. id^). Gi>noz hyrt

kwitwtem reayok (VirgC. 7. S). Semmit uem cselekedtem

azokban, a miket ezek gonosznl költöttek ellenem (Hly

:

l'réd. U.3Ö4).

[Közmondások |. Ufiliös nefiet kJltenec az ebnec, isjac hogy
megölheaséc, nagy ötté meg a liayat anagy nem. ile pAlczát

kérinek (így) neki (Helt: Mu«. 13;.

el-költ: orogo, iasumo C. expeudu, cousumo, almumo .MA.

verzehreu, ausgeben PPh. Nem költi el mend ezeket : non

expeudet omnia haei- (BéoiiC. 36). Az el múlt idt istennec

zolgalítttaba köllöte el (GiiaryC 6). Az napot kevltevtteek el

iatekokban lUomC. 2ij6). Inminr mynden eletömet sirnsokba

es keserusegönben kel keltenem ( \\'e.>ízprC. 40/. Az eyeket

kn(linllata.s<K'kal költi el (TelC. 53) Az kenchöt yob herro

twdnaa költony el (ÉrdyC. 528). I*ekezyel idödeth elköltenöd

(NagyszC. 95i. Elnuilt idö, kit lieaba elköltt (3o7i. En m^gb
ennenniaginnotbecfi el kvvlthvVm, .-ithy lelkeitekerth 'Komj: SzPál.

241 ). .Vlinekntanna el költettéc volna az eleséget : consumpti^

cibis (llelt: Bibi I X3i El tiidgya költeni, de nem tnd helyébe

kere.sni: pronms magis quam condas (Uecsi: Adag. 114i. Ha
v;Uami meg marad, el ki-oltlk szegények ebeiteken iVás: Cau-

Cat, 057). Az mit fanölt, vagy tök, auagy tnro, mind egyaránt

el költi (lUyef : Jephta. 25). Pénzemet, íistömet, aranyamat elköl-

töttem az fölség szolgálatában (EsztM 1.319).

elköltés : cnnsumptio, erogatio MA ver/.ehning, ása ans-

gel)en PPB.

föl-költ: I) siiscito, p.vsuscito C excito, exiiergefeeio MA
envecken, aufweckeu, anfnmntern PPB. Fol költem : excito ;

Ich vvecke anf Onii: Vest. 128. Teb npgyedn;ippy halottat fel

kewit : re.siiscitat (EhrC. 2Í». 144). Hoé akéniéc elfnssanac ö

feiedelmeket felkölteniec : tit fngiant ad principem suiim excitAn-

dum (UécsiC 41). Felkölcö ö aftnfianac magzatfat : siiscitet

semen fratri sno (MiinchC. 55). Mire költttetök tfel (ascendere

fecistis) Egyptomlwl, hogy ez gonoz herre hoznátok (JordC.

1.59. I71i. Hoza iarulvan, illete es fel kwlto wtet (VirgC. 35i

Jozagos mielkevdetevkre lel kevlteneje iDomC. 3). Mykypen

felkewltetoth az Clir .lasiis balottaybol (Komj:SzPál. 64 1. Olt

fiát ftildröl kegyesen felkölté (RMK. IL270i. Miért költonéte<

fel az én szerelmemet ? (Kár: Bibi. 1634). Egy szami'irt fel nem

merne költeni helyébl (Matkö; BCsák. 105i. 2) (.-itUngo; nndieli

tenj. Ekével .sem tartoztunk azeltt, de most azt Is felk(ilti5tték

rejánk (TíirtT. \'1.147).

fölköltéa : exsiLscitatio MA. auf\vecknng PPR Abailacnnc

bemenetében labockal tapognakiiala fel költésnec okaiért :

cxcitiuidi gratia (BécsiC. 41). Az madarak mougyak myiiekevnk

evrovmnek es vigas.ságnak fel kevlte.s(>et (CornC. 113).

ki-költ : I) exelndo ova MA. die eier aasbrüten PPB. Ax

vi|>era micoron az v fiait ki költi (GnaryC. 13i. Ez madAr

fiait ki köti (TdiC. Ki). Midn a tyúk az tojá.slt üli. és már

szintén tsak ki-kltöleg vainink [kikel félben] iMi.sk: N'Kert.

363). 2) [effingo : ansdicliten, erdichtenj. Magok voltának ki

költi a sok találmányoknak iMatki'i: BCsjík. ii2i. H) excit

MA. aufnnmteni, envecken PPB.

ki-költés: 1) e.xclnsio MA. [das aasbrflten). *) eTcitali'

MA. autirisclning, anfmnnterung PPB

még-költ: fermento MA. [galu'eii maclieni- Midioda ter

mézeli az kon.-iznal; ? Els, hogy az teztat meg klche ( Heytlu'

Epist. 103).

IKöltdögéll

el-költdgél : erogito C.

Költemény (kttúntfni/ CzeghMM. 278. Matko: BCVik

256): I) fignientum, conmientimi MA. [enlichtimgj. A kouuuágbiu

való lelki atyafiság ha.szontalan köitömény (Czegl: M.M 27h.. A/'

ürod hogy én költeményem az, hogy imiidgy átok a szenluki-'

(Matkó: BCsák. 204). A Chrlsttis lesléneo atájjal való meK-ételi-

rettenetes költemény )ApaH : \'end. lUU Nem igaz istent, haneui

tsak valami magok klteményjét tisztelik (GKat: Válts 1.14i

Ez is c.*ndea elmével vette fel, úgymint bainls kulteménrél .h

tndalinn |>órnépnek (FahTÉ. 742). St) (lutiuia SÍ. [gudichtj Ki'

is leginkább csak fordító vagyok, de vaityon elleiit>en luagau

klllleménye Ls (Orczy: Kiiltll. 12'.
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Költés: I) iin|ieiidiuin ('. f;iiit\v;uid] MéitéUletes költés:

(•ai-siniouia C. A raíikóu költés (.ooinpeiidiuin) jász;igossá tészeii

és ineg-gazdagít (Com : Jaii. 189X SzfikSn kíiltés (Teleki: l'Tvél.

71). Noha elég költésünk vagyon, hatalmas csjUzáruak keiesitnk

iMoiiOkm. V,:2Sii). Kfiltés-kémélés iKeiii: Élet. 70). 3) Tyúk

kiütés; imllatio C. (das hrüteii]. S) i'oiiinit>iiliim, H^meutIml MA.

pidiclitmig, eiKiiduiig PPU. Ttímúnlek hazugság az a költés, a

kinél tf meg ;ikarod lianii.ssitwiii a Kalauzt lUal: Cslsk. 150).

Meiinj szélsfi végére a dulogiuUs, értekezzél jrtl, tapasztalni togod,

liogy va,s;y helytelen gyaiiu, vagy költés volt eredete (Fal : BE.

lill).

hir-költés : ^faniigerati'., caluiniiia : aiistragcroi, pustentra-

i6i-ei, verleuinddugj. Keiielseg(eni]et ielentettem liir kwltftsel ( Virg-

V. 8. Bethl: Élet. 463 1.

Költet : 1) [impendere t'acio ; aiisgabeii verui'sadieu, auf-

ivaiid machen lasseu] A sekeremet ne iartafta vuliia lieiaba,

^s ne kewltetet vohia heiaba velem (RMNy. 11.95). 2) [aíSngi

facio; audichteu lassen]. Ew rea gouoz newet kewtete (ÉrsC.

vnhy

Költetleu : absque t'eruieuto [imgesauert]. Heted uapygh

íeiel kSltetlilen pogaczat : édes paiiem absqvie fermento (JordC

231).

Költevóny köUSvény Pós:Igazs. L461. 546): [tictiu; erdich-

rnng], A Genebrardus kSltevénye, mellyel Kalaiiz-is meg-fejel

1 sidó anya.szenteg>'házn3k két féle laistromárul, azon mer
livsag (P()s:Igazs. 1.24). El-euyészik ezzel-is az fi kaczérságá-

i'il és fajtalanságárúi kfilttt hamis kltfivéuy (I..546).

Költ: 1) Költ bor, csapon való bor: *cibarium vinum

i'Pl. Költ *i^nz (Pázm: Préd. 729. 918. Kr). S) pueta Sí.

dichterj. Vers szeraó, iró, kltfi: poéta Com: Jan. 162.

álom-költ: tíctor .somuionim Káldi: Bibi. Deut. 1:3. 5. Kr.
j

tartva-költö : paiens, teua.\ PP. karg, sparsam PPB.

Költöget : 1) (identidem exi)eudo ; uach und nacli aus-
j

;eben, autw-endenj. Valaminc vagyon, arra a mire szükséges,
:

akarekosou ki^ltogessc (Born: Préd. 456). 8) [identidem oxcito;

jfter wecken, ermuntern]. Mint egy költögeti és indítgatja a le

szállásra (GKat:Titk. 82J. j

1

föl-költöget : fordiue expergefaeii> : der reihe nacli aiif-

iveckeu). Zent öopliia ft'el koltögetee mynd három zyz leányt 1

ÉrdyC. 301b).

Költött: commentitius, tíctus MA. erdichtet PPB. Költött

lolog : tíetio. figmentuni ; költött beszéd : fabula ; költött be-

szedi: tabularis MA. A romai vallást, sok hamis.san költt
j

;s gyiHöltetésre gondolt hiusjigokkal terheli s kiszebbíti Baldui- I

lus íPázm : L<ith\'. 22). Vádolod eggynéhány költött czégéres

iki.ikkal (Bal: Cslsk. 1511. Költt b&szédec, maséc: apophteg-

mata (Com: Jan. 162). Költött-beszéd [koholt dolog] (Misk:
j

VKert. 387 i.

j

Költöz-ik (ktUtzueV LevT. 1.142. mtczm Cis. M.): 1) \

iiiigi'o MA. die lierberge ver,nndeni PPB. [verla.sseu, übei-siedeln].

Külön költözöm; semigro : niásua költözni: deniigrare; bele-

költözöm : iiumigro C. Mas egyházban kevlterany valtozny

angettek (DoniC. 102). Mintha e világtn! akkor bu(»út vennénk

é.s amaz örökké-valö ünnepre költöziK-nk (Pázm: KT. 65). Midn
hajója el-merült vólua, maga payssában költözött, és azon evezett

ii a sziirazra (HalhPaizs. 2i. A kik vagy semmire valók vagy

írlalmasük, nem akarnak költözni [meghalni] (Fal: UE. 463).

4 kamukás ágybi'il késblien költözni lehet, tükör eltt tsiuosan

iitözui (Orczy: KöltH. 157 1. 8) (nmtor, transumtor; übergulien,

'erjindern]. Az nyár eoszre költözik (KNagysz. 1613. E4;.

által-költözik : transmigro ('.MA. [hinüberhegeben] iu ein

ander hans ziohen PPB. Által költezénec a Dun.'iii (\'alk:Gen.

7). A .sid<5c az ilordau vizén általkltözvén : transientes ,Ii )rdanem

(MA: Bibi. 1.376). Hidassal, kompal által vetnec, kelnec, köl-

tflznec; pontoné trajicinni ((Áinc.Iau. 91). Az hajónak nem
léte miatt nem költezlietünk által íMonOkm. IX.267). Az hidon

által költzék, noha n.ngy kárával, mert edgyiitt a hid elromol-

víin szjimtalan sok tatár vasze a vizbeu (Liszny; Krón. 66).

be-költözik: immigro MA zii wohnen eitiziehen PPB.

Fogadoth síUassoni wolt, beys kesthem volt kelthossny (RMNy.

11,58).

beköltözés: immigratio MA. das cinzieheu znm wiihiien

PPB.

el-költözik : tnígrt>, emigro. cítmmigro C. demigro MA.
ausziehen, wandern, die herberge veriindeni PPB. A hegyek

szentségi tlünk elköltöztek, szomorú arcával végs búcs('it

vettek (Fal : ^'ers. 914).

elköltözés : migratio C MA. auszug, ver,audenmg der her-

berge PPB. Csak az .szekereknek elköltözése is az sáros helye-

ken idt foglal be magában (RákGy; Lev. 115).

ki-költözik : emigro C MA. ausziehen von einem ort an

d«n andern PPB. Kiköltözik ez életbl (Czegl: Dág. 11.64). A
selléi-nek, a mikor akarja a gazda, ki-kell költözni béres házá-

ból (Szathm: Cent. 237).

kiköltözés : emigratio MA. das au.sziehen PPB.

vissza-költözik : remigro C in meine herberge wieder-

ziehen PPB. Viszsza-költözöm, haza hordozkodom ; remigro

MA. PP.

Költözés : migratio MA. veriinderung der herberge, a(i.szug

PPB. Sok nyaualyával .szokott lenni az költözés ; festum mnltas

habens mole.stias (Decsi : Adag. 235).

Költözköd-ik : migro MA. occupare se in actu migratio-

nis Kr. herberge verandern, wandern PPB. (übersiedeln|.

[ki-költözködik]

kiköltözködés : [emigratio ; da.s au,sziehen, anszng]. Az vi-

ágbnl való kilinltözkedesenee idején iZvon: Pi«t. 1.13).

Költözd-ik : migro MA. herberge verandern, wandern

PPB. [ausziehen, übersiedeln]. Addig váradiak báti-an költözd-

nek, ez Gsak színezés vala (Paskó; ESir. D3).

el-költözd-ik : [mortem obeo ; veiYicheiden, sterbenj. Fél,

el ne költözdjék (Monlrók. XVm.82).

ki-költözödik : [emigro ; ausziehen, aasnandern]. Olasz-

orsz;igból ki ne költözdjék (Mik: TLev. 296).

Költözdés : [migratio; das ziehen, wandern]. A tatárok

Be.sztertzénél bejövén Erdélybe, e miatt az hazában nagy bó-

dulás, költözdés s futás volt (Bod: Pol. 160).

Költöztet : facio migrare Ki', [ziehen lassen, übersiedeln

las.sen]. Szeremnél az Dunán népét költözteté Rigómezöre szállá

(RMK. IV.33I. Az vezér meginduliisa eltt gnlyájokat, s gyer-

meküket inkább mind Szolnokba költöztetnék (Szál : Krón.

122).

által-költöztet : jtrajieio. trajicere faeio ; liinubersetzen

lassen]. Népét által költesztetné a Dunán (Helt: Krón. 142). A
midn a had mind összegylt volna, Constantinápolynál a ten-

geren által költözteté (Mik: MiilN. 1()4).

el-költöztet : [migrare tácio ; entfernou, versetzenj. Elköl-

te.^ztete ökett. az ö tíaitol Isaaktol : separavit eos ah Isaac tilin

suo iHelt: Bibi. 1.1^3). Minec ntánna meg luila az attya, el-
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kAlleüzlAtte &IM erre a f5ldre ; |»Ml(|uaiii iiiortuun »>t páter,

traiutiilit ilhim iii terram istani iHelt: Ul'. liL'. Káldi: Bibi. 'iö'.'i.

ki-költöztet : (eiuigrare tacw; biiiaiuítiihren, verbauneiij.

Ha ky akarsz eiiKeiiiett köUözttítuy ez lialaudosagból iTliewrC

17H). A római liitet Erdélybfll kikOltifeteték (TörtT. IV.io.

Költség ikdthtig JordC. 580. LevT. I.». kelchyk 1.15 ícl-

cteij KMNy. 1155. ktvheg CornC 85. kochry RMNy. U.IOS.

kiUiöij W'eszpK.'. 4 1^ 1) suniptiis, a\i>(íusa, imi)eii.sa, impeudium C.

expeitöuni MA. kosteii, iiiikosten, ausgabeu PPli. M kSltsénó :

.sumptiiusus, profasiis C Ew keiczogyt iiieiuIeniMtewl fü^iau

tekelletest es ayoytato>rt meg tellesejle (ElirC 22 1. Ki tfi k/xll-

letec akaruaii tornot rakni, nem de elítóer ineü^aialalla 8 kJlt-

.•fégét (MünchC H6j, Nagy klcfbeggel lezeu vala az von

deegseeg lÉrdyC. 51tíb). Nem kimiluen az költségét (Helt:

Uibl. I.c2). Nagy faratsfiggal és k51czeggel (Dáv: VUlsp. 1.116).

Ne smuiia kegelmotek kewiceget melletewnk (KJlNy. 1L97).

Semmy heaba walo dulugra as walamy imillieu ainollian newre

kewtcheget ne tetessenek welewk (Radv: Cnal. lU.lH). Mind

ez ide föl megírt költségek elször is váraim jövedelmébl tel-

jesétessenok meg, a mit ponig azzal tol nem érnek, azt tárhá-

z<iimba l)et(itt pénzembl teljesítsék az executorok (Radv: Csal.

111206b). Költségre triokgelttel együtt adtam ueki 2u fr. i lIL371b)

Szereteteket mutattác meg az ki'uyvnec nyomtatá.Siira uyuitüt

kSltség adásockal (ZvunrPost. I.liji. Költségtétel (MA: Tan.

1127). Pénz költség iMA:SB. 364). Ha Gyíingyös.sé Kövér Ist-

vánt csév Wlleni kiUdíittiik, volt uda költsége 12 d. ^MonT^IE.

1.58). Ajáudékjuh vitelre való költséget adtam 16 ti (240^

Oresedvin dolgaimtúl, az elnuilt niipokbeli költségeket s |<ar-

tüilekat revideáltam (Monlrók. XV.32). Hitivei, életével, költ-

ségével orszíiguiikat sanyargatta la török Zriuyi: .SynLb. Elöb.

3). Kinek a feje<lelem ologend költséget adván 1615dik

észt. ment Uejdelbergába iIiod:Pol. 73). Vig eszedet ne mutas-

sad más költségével (kárával] íFal:ÜE. 1811. S) [viatieum;

wegzelirung). Az evkret hozta vala az zout-seges zevletosre való

kevltsegert (OmiiC. 85). Biek wtban kúlclieglietli wewen, az tlien-

(S;erro men (PeerC 4). Parandiula, hogy klehegettis adnauac az

vtra : datls supra clIjariU in viam (Helt : Bibi. I.X2). Bóv költséggel

fordult vissza házji népéhez (Nyr. XrV.515).

úti-költség : viatieum C. MA. [negzehnmgj wog oder reise-

geld PPB. A böltsaség legjobb úti költség: ars optimnm \'iati-

cum PPI. Pinzt szorezviu, magának is szakaszthasson belle

nti költségre val/it (Monlrók. XV.406. Coni: Vési. 52).

útiköltségecske ; viaticiilniii t
' M.\

l'HB.

chlpcliles rei.segeld

Költségecske : v Nyavalyás relesigem is-liulmi kült.sigecs

két hozván magával, azzal kellett kitoUloznom hadaimnak fo-

gyatkozásait iMonlrók. XV.20SI».

Költséges : simiptnosus, im|)endiosiLs MA. pretiosiis PPBl.

|ko8t«pielig, kostbar). Költséges fris öltözet (Fal : Jegy-z. 934).

Ditséri Arthomiziát : való jót tett urával, ulyly költségas temet

épületet tsinállatott neki (Fal:TÉ. 668 1.

Költségi : sumptiinríiui MA. znm aiisgeben gebörig PPB.

Költségtelen : dostitutiia sumptibus Kr. [destitutns \iaticu ;

''hno wegzelinuig]. Költsegteleiinl meg no indnllynnk az i'itni

'lAizlú; Petr. 175).

Költségtelenség : ('Mrenlia sumptnum, iuopia, uge.stas Kr.

lunbeniitteltlu-ilj iprág: Serk. 9. Kr. MHeg: TOazM I 167.TítrT.»

II1.1I.I..

KELiEP : kulopul, zörgettyil, laürKottyiI &U. crepitauilum

Sl. [klapper, ratschel Kolumpockal, kelepeckel cnongetrén: cru-

talis tiiuiientes lC'om:Jiui 12^i

KELEP£!1j : glotiro, crepito MA kla|>peni »ie eiu storeh,

kirreii PPB. <> te i'zaczago gonosz szay, mind éltig akars kelé-

pehii (Helt: Mes. 240). Addig kelepele, és csuiizolá a dolgot,

hogy. mind a királyt, niiod az wrakat el álta (Helt: Krón. 92).

Könyörgésekben semmi egyebet nem kelepelnek Aress szókiiál

(Koniár: Imáds. 81. Matkó; BCsák. 302>. Az ö nyelvek nem

különben kelepelnek miiit az szélnek botsattatot ro«z lautuma

lUBóu: liészegs. 22i. A gólya kelepül és kattag iCom: Jau. 32).

Keléivel a tornyon piros orrú gólya tavaszszal : glottorat immenao

de turre cicjnia rustro (Misk: VKert. 33(.i^

Kelepelés : iívdleatio, crepltatio MA. das .tuhalleii oder

klopfen vom haminerschlageu PPB. [das klapperuj.

Kelepel : 1 ) crotalmn MA. [klapperj. 2) malleator MA.

KELEPCE : tondicula MA. decipula ; vogelstrick, sdilinge

PPB. Tö(V vagy keleptze (MA : Bibi. L459i. Kelei>ciéket csi-

náltok (Bal: C'sisk. 87). C^loka kelepcze (Land : UjSegits. 1.848).

A madarakat keleiK-Jiével (decipula) megtartóztattya (Com; Jan.

81). De nyilván megfSzték elre az én kele|iczémet (Monlnjk

XXVU.36).

(Szólások). A madarász a madárnak sivol, hogy az ó k e I e |>-

eéj é ben a kadna (Monlrók III..')5). Kelepcébe ejt,

csal: inducit in casses Kr. KelejHaéljen e\1 (Tolii: Vigaszt.

36). Ökelepczébe esett, a véle valókat is abba ejtette

ErdTOrtAd. IV.291). Nadányi Miliálynak a Mimiye vajdához

v:ó követség kelepczébe kerülésére s veszedelmére

következett vala (fizal: Króu. 465). A madarász tsak aimyi ele-

delt hint, a mennyivel bé-éri, hogy lépro, vagy k e I e p t z é r e

tsalbassa a vadat (Fal: l^ 396). Solia vgy nem hány-

ba 1 1 i a az k e I e p t z é t, hogy el mehessen ellié : lupa-

aquilam tiigit (Decwi: Adag. 144). Akar mint bannyad a kelej)-

czct, töried elmédet, nem haznttacz istennel (Vás : CauC'at. 518).

Hányja valóban az kolepezét minden felé (MonOkm. XX1IL201).

A k e 1 e p t z e t, mellyet meg v e 1 1 o t, el nem kör&lhetein

(Vallást. Kr4). Az emberke vezérli vala az orotaláiit az ösuen-

nkre a hol kelepz^ket és töreket vettet vala iHelt: Mes. 363 (.

•Szerencsének sorsa vi'Utoztatik biilra, gouoaz kelei«aéjét terjeszti

sokakra (Tbaly: Adal. 1121).

Kelepcél : induco m casses Kr. [in die fallo l'jcken]

il*rág:Sork. 1L)09. 1026. Kr.) Oroi, a ki a uyáj-aklon kiviil

lézzeg, tzelleng, keleptzél, lesködik iSzU: MVir. 300).

Kelepcés : iiisidiosus Kr. [bestriekendj. Az ördögnek kelep-

esés [így] rabsíiga-alnl fel-szabadétotta (Oíúzi:.Sip. 122). Njnges

Iiolepr/ék. s kelepczés török tapasztaltatnak (427).

KELEVÉZ : hastile, iHirtica. siides, liasta. sarMsa M-A.

spi&»s-8taiige, langer steekeu PPB. [lanzej. Mert kelevéz tódult reá

nehéz, azt mondotta: hogy ily veszélyt nem néz (KecskTört

IV.4IX)). Kelevézt hoziiak, lássuk ha begyes (Czegl:MM. 1>

Veszedelmes az liadi kelevéz, lia nád az öklel, az ellaiit ve'

réz (Gyöngy: KJ. 130).

[SzólástikJ. Találkozott más vitéz eleibe, kivel szflkség- -
'

kelevészt kellett törni (Hall: HHLszL U.29i L K.

tre az akkori ffi lovásunesteniek jidzi liolondjával Ked

Élet 86).

Kelevézés : bastatus Kr. [mit einer laiize benalTnetj. P.<

miiny az ö nem Kalauz, hanem inkáb kelevézés írásának el-

ré.szében orczáz vélo (Nagyari: Ortb. M Prág:.Serk. 241).

KJTLL (*tci Érdyf. 505b. /Uí/ietteasewuk 8b. 389b. stb. ú

íeinetestb 521. JordC. ktel CornC. S. KazC. 3. kttlaek Sándort

11). keel RMNy. 11.9. Pesti : NTe«t 11. 72. kdh IVbtC. 2

twüy LányiC. 35. kAlvi 132. W/yneDumC.312.!WZy Boni : Préd.^

EsztTlgAny A3.337.478.i<t/iöttelCioniaC 18.i*MBl:!».)áu.l' -

*.t;/öt Zvon ; Port 1. 11 (.üetleii Gyöngj : KJ " 2(i. Tlialy : VÉ. 4

.
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(ám fkelleiiej Hall: Pate. 401. 448. KákI'': U-s: UA-il. PliilKl

72. X' kin'! kellenék iriioui LievT. 11.256. kytli el ktOlnnek felcy-

(henyi' Konij: Szl'jil. 117. 118. 119. 1.10. kfti lene 120. ili.yeii

ilolgokat többet a luiiit kellenék vehetünk e.'wilnkben Kai.

Ii520. C4i: I) lilxit, Inlxit C. piacet MA. uclallen, béliében

l'HR Ivpllk : iimiiilaceo C'. Ne felvetek kewsdert e/.erdae, mert

kelletek ty attyatoknak aitnya or^gat nektek (ElnC. 39). Ki

momléo, iniker niendenéknec kólléttnolna : (lumi dictniu cmn

lilaenlKset ouinibiis iB«>('.'iiC. 12. 1U5). Ez az en zeretlin Ü'yani,

kyben énnekem ynl kellettem: liic est Hlins nien.s dileetiis in

i|no milii bene eomplaciii (.lordC. 4u7). Ez az en zeretew tlyam,

kyben énnekem ki>llettem (EnlyC. In7i. Wnvine.'it lialt;atam

i'nek miindasykat kyk nekem y nkab kelleten(<k, liunnem i.<teni

i'< lelki vigasagokli (Xir^'C. -1). Kelyen tbe neked siam, hogy

/abadoh mos en:_"emetli: eoniplaceat tibi domine, nt enia.s me
Kiilc-'C. 99\ Walaniyg kednewknek kclle, addog tiitak (RMNy.

Il.íi9). Kellé a wara.w egeer kedwenek hogy a nmzewre menne

Pe.sti: Fal), i;!). Az vélek szerelme-skedfiknek akarnának

N'tzeni é.s kelleni (MA: SB. 221). 8) oportet MA. [niitig .sein,

lii'ditrten]. Több eiíyetmiis kell egy kevéssel: *plusTOla snpellec-

lilf ojins est l'PBI. Kel uiynekewnk az alamisna: neces.sariae

5unt nobis eleemo.s_Miae lEhrC, Sl\ Te neked az zent beke.seg

kel ('V'irgC'. ö). Énnekem semmire sem kel vala ; csak egiedfil

nekem te kSllesz vala iCsemaí'. 11). Énnekem cyak fy kel-

lelewk ..RMNy. n.9iii. Nem kéllisz iZvon: Pust. 1.319). 8zom-

liattok kikun eghl->en gyOltuk, mnnkalkottok es faradoztuk

nem kelnek eunekem (8zár: (^at. KS). Kórom kellene, de

patkósabb az eddig valónál íMatkó: BCsák. 312). Nem egy

lillér. de két tallér kell ide. ivijtás! (Thaly: Adal. I.31\ ») foportet,

ílelxjo; sollenj miisseii PPB. Keryenk my vrnnktol, nieltolyon ne-

keiik mntattnya keiewutat melyet kellyen valazfanonk: quam de-

t>e;imns eligera i EhrC. tí. 82). Okot kel adnia : reddent rationeui

MünchC. 36). Nem krl elmenniec: non habent neces.se ire 611). Mit

mi ndnac az irastudoc, bog Illesnec elfizer el kel ióni : oporteat ve

nire(45). Meeg ky nem tyztehtotta vala, mykeppen kell vala (MargL.

170). Mikoron jn)adkzni nem kel nála (DomC. U9). Énnekem
kel meg kereztelkednem : ego debeo baptizari (JordC. 362). Az
\vy bort wy edeonben kel töltény : vinnm novnm in utres novos

niiltnnt (379). Myt kel meeg teennem : qnid adlinc milii deast?

íJUi. Ének igy kel lenny (VirgC. 38). Nagial inkab kellene

félnetek az farkasnak fogatul (56). Kinek Írását mindnyájan

kell hinnünk (RMK. IV.73I. Nemde vgy kellette a hugonkal

chelekednyi inint egy kunianal : nnmqnid iit scorto abnti

d)fbuere sorore nostra (Helt: Bibi. ÍR). Ez vég.-^ó fitkzettel

megakarnánac késérteni, hogyha nekic anaey az romaiaknak

kellene Pannónia fSIdnec maradni (Helt: Krón. 12b). Miuel kel

sózni: in qno sídietur (Fél: Bibi. fii. Itilem, hog inkab örlnóm
kelh en az te e.seteden, hognem mint bánkódnom : tamen laetan-

dnni magis qnam dolendum puto cJismn tnum (Dec3Í:SallJ.

13). Szakáczával embernek nem kel meg haragunni (Dec.si:

Adag. 307). Nem kell itt valami varásk) guggolást e'^zmellenünc

1^ képzeiiiinc íM.\ : Tan. M40). Keser par.wt és salát;it kellett

ennieo (MA:STOlt. 471). Ezt kel azért az áll orczát le vonni,

az sátánnak hiv.ségére esküdt Zopynisakrúl (Pázm:Kal. 4r)0).

Felette .«zk az húr bennünk, mellyen le-kéne takarodni, va-

ani: gyomrunkba vagyon (Hall:Paiz8. 448).

[Szólásokj. Jókor iz, te kellez vala: capra ad festuni iDecsi:

Vdag. 23.Í). Tílbb hivatalt ne várjon, l)a ji'i kell (fenyegetésj

Moulrók VIII.3301

[meg-kéll : vö. niég-kelletik|

mégkellés: |das gefallen]. TóIein hiven p;irtul.sz, megköl-

il messze távulsz, nu'g meg sem térsz, úgy indulsz (Amadé:

ers. 19.5).

Kellemes, kellemes : gratus, gratiosus, svavls, piacitus

r. [gefáilig, anmutig, angenehm, lieblich]. Kellemes iftin i Helt

:

M. NYELVIÖHT. SZÓTÁB. n.

Krón 112). Kelleniás mez6 váras (3). Kellemes ember (FortSzer.

M2. FortSzor.' 04). Kellemes dok)g, ha az atya híijtre inti fiát;

maga pedig szemtelenül tobzi'idik, latorkodik (IVizni: Préd. 198).

Kellemes keresztyének iiémellyek, kik szeretik ;iz v^w hitet, de

úgy, ha senki ellenek nem támad (472). Ma egy emlékezeti az

kereszt.sé.gnek ki moshat minden rútságot ; kellemes okom vagyon,

hogy tíirtoztatva járjak (P:'izm: Kai. 21.5). Kollemés mentség,

meg-nyug.szik ezen, a ki bolond )P;'izm: LuthV. 68). Az fi kelle-

mes tanituanyj iBal:Epiu. 1). Kerestünk volna kellemes doc-

torf, a ki a hároni kérdésünket )neg visgállya (Matkó: BCsák.

19). A kellemes piipákat ki kldfitte (Sámb: 3Fel. 134). Ne

légyen sered-i.s íziben eczete.s, zavaros, se mr, mert ez nem
kellemes (Felv: SchSal.^ 8). Kellemes dolog (Tof: Zsolt. 87).

Annak .sem vehetik kellemes hasznát, amivel birnak (Fal: NA.

245). Ki száradt-beimek a kellemes beszédnek minden ere ( F.al

:

ÜE. 392).

Kellemet : gi'ati.'i, svavitas íSl. [d.as gefallen). A könyörgés-

nek kellemefi vagyon az umak eltte (Komár: [máds. 17).

Kellemetes (ícÍ7)íeíe.s? LevT. IL2): 1) [neces,sarius, utilis;

niitig, brauchbar, nütziich). Ad tynektek as ty fyaytoknak

kellemetes ewltewze.ft (Ehi'C. 140). Kellemetes éden (vas

ntile), kiben diéekedic, ki biria azt (Béc-siC. 115). Mi kel-

lemetes legén : quid opus sit (MünchC. 23). Kellemetesb

neki, lio^ (expedit ei, nt) malomk kütte.ssec ó nakara (47).

Biz<in eg kellemetfts: unum est necassarium (135). Sokak

kellemetesek arra, hogy a gyonas ygaz legén (Ei-sC. 535). 3)

egregius, placitiis MA. aceeptabihs JordC. 81. fürtrefflich,

staltlidi, gefallig, beliebig PPB. Vesse az ho.^tyanak feyeere liA

kezeeth os keellemetes lezeu (JordC. 81). Azonképpen volt

kellemete-s te eletted : sic fit placitum ante te {387 1. Keelle-

metes len Herodasnek : placiiit Herodi (398). Len kellemetes

y.'rtennel : fit divinitus vemistus (728). Ysmeryeetök meg, my

legyen wr Lstennek yo kellemetes (bene placens) as tekeelletes

akarattya lErdyC 67b). Keerlek, hogy ha kellemetes te zeni

;vkaratodn.ak (570). Mei't vrnak kellemetes lón te benned : quia

comiilacnit dominó in te (UfibrC. 264). Az ty iegiesteknek kel-

lemetesek leliesetek (VirgC. 147). Kiknek kellemetós lenen ez

(a bezed, Debi-C. 64). Ez kellemetes dolog a mi istenönkuek

1 126). Mongiad meg a te zolgaduae, mellec te neked kelleme-

taisec (300). Kellemetevs.sevk e ezek te nekevd, kyket hall.'iz

(MargL. 19|. Leeznek kellemethesek een bezedyin: ut eom-

placeant eloquia nris mei (Kulc.sC. 36). Kellemetes lezeu isten-

nec zanv es kérem uewelew boi'yvvnak feliette : piacebit deo

.snjier vitulum novellum cornua pi'oducentem et ungulaa (KulcsC.

165). Veddel az olayth, a lampiis nem vylagoseytii ; veddel

az zereleteth, az zyzesseg nem kellemetes (VVeszprC. 150). Meg
tiszem azokot, az kik nneki kellemetesek (Sylv: üT. L139). A
keiilnec felelly meg kellemete&sen : piacidé (Com:.Jan. 200).

Kellemetéskéd-ik : piacere conor Sí [sich gefallen, zu

gefallen suchen]. Nem kellemetSsködic fimaganac az lo erSsisi-

gibe (Szék: Zsolt 154). A romai papa-is, a ki ntelen, mind-

;izou által az 8 fertelmes bújja paráznaságának ágyából kellé-

meias imokáUat szállitt le gyakorta (VárM: ÉgöSzöv. 59). Az

irgalmasságnak cselekedetit, jó illatú szaguak és isten elfitt

kedves krillemetes áldozatnak nevezi (Biró: Ángy. 133).

Kellemetesség : 1) placiditas, placentia, libentia MA.

gefiilligkeit, beliebung PPB Cristusuak kel tanaiczat kerdenewnk

hog ew meltolya nekewnk iokellemetesseget (beneplacitum) mut-

tatnya (ElirC. 5). Kyben keelleinetesseegem leend : qui mihi

placuerit (Joi-dC. 72). Ez az enzeret fiyara, kyben énnekem kelle-

metesseegem vagyon (ÉrdyC. 348b). Kyben kedwe as kelleme-

tesseege vagyon (532b). 3) (necessitas, utilitas; bedarfj. Ve-

^enec ekés öltözetét es egebekot 5 kellemetességekre valókat

:

ail usus necassaria (BécsiC. 51). .lozagnac kellemetességére

12



17(1 KKLI.KMHTILKN Ki;i.i.Ki
I
KRí.l.irri!>| KEI .1 .FTII.KN

íreipiihlieae utililatüjj innndlinlnane tönieut I83i Na|i w liiid es

óiIlaKoe mert tenesec leéeiwx es ki ereztettec, kellemetesseeekri'

(ad iitilitates) eiii^ednec (115). Vr valIa Uellpiiietesspaííf : (!<•-

iiiinus (>iiu) iiecossariiiin htihet (MiiiichC. l'ii.

Kellemetlen : [liigratus ; luilieUsaiu^ t'eeliieeii, lios; ititon

iiek kollometleii lebw (lehetsz) (ConiC. 152).

Kellemö : giatu.'*, gratiosiu-, svavis Sí. [upiJurtiiniLs; pa»-

.seiid, gffiillig, aiiiniilig). Nezuen afte kólenlS [olvasd: kri!einC?J

ki.sded zep zemeidet (NagyszC. 136(. Kevés vér-oiitásíial el6

tudg.va szerezni a kellemS l)éke».séíet (Fal: NA. 226). El iio

telejt.sd a kelleinA bátumágot : non vi scordate d'iina competente

líor/ione (fardiro (231).

Kéllendö: (opportuniu
;
[>assendj. íízíigyénbeD levA végezé-

xek kik volUnak, az mely illend és kellendi articniusnk, azo-

kat kiválitóztván (KétMüipl. 1211.

1. Kellet: I) placentia SÍ. Kelleti, mi volta: valur; der

wert Com: Ve.st. 14',i. Az kelleti, mi volta .szelént : .suo valore;

in seinem wert 51. Meg emlekeziel vr mv rollonk te népeid-

nek io kelleteben: in beneplacito popiili tiii (AporC. 72), Taná-

czodban nékem ne adgy, nincz kfdleti it annak (Ill)of: .Jeplita

26). Horváth Sinnuelnek vagyon itt kellnti (Kelv: Dics. 5i. T.ir-

sáf igazán szfn-eti. és világon raii.'<nak nint.< nála kelleti rtiyíingy

:

Chai'. 11). Ennek a viisámak nintsen kellete a zinár emberek

köztt (Kai: UE. 498). Se hire, so helye, .se kellete (M<jln:,IÉp.

70>. 8) nec&ssitas SÍ. (bedarf, níitigas niass, da.s .sollon, «;i.s man

wjII). Kelletinél több : .snperamenfnni C. Kelleti felett : e.\abnn-

danti. Kellete lelett, igen sok : *phi.s niniio Pl'BI. Hogy többet

innék kelleténél iMoiiIrók. 111.138). A váradi püspökkel iddi>

gattimk volt az korona resignáláwikor kelleti felett (Pázin

:

Montíkni. XIX.290i. Erkölcsében birták s igazgatták volna k>'\-

letteképen (Nyr. XII.7ÍI). Kelleténél tovább késtem (Matkó:

BCsíik. Elfib :i). Kelk-tinél lágyabb il.SOi Kelletinél fallyob

haragszik (KC'sipk: Woll. 45U). Kelletinél szatuidosbnl ilven, az

rdSgnec tilriben ne essenek iDebr: Clirlst. 3li). Meg-tartóztatás

a kelletinél több ételtl (Com; Jan. 181). Bibliát nem vehetnek,

ha vehetnekis de kelletént nem olv.^shattyák (MHog : BTan. 2).

Kelleténél is tóbben tndgyák (Megy: Diai. Elíb. 3). Királysá-

gomiuic kellete képpen-v.-ilo gyakorlása (Megy: 6Jaj. III. 12).

Kelletekint le nem írhatja senki (Misk- VKert. 6fi5i.

(Szólások]. Kellete korán, kelleti k o r á n : opix^r-

tmie, lempestive, conimode MA. Kelleti korán adott assö (Mel

:

Jób. 69). Miért róy'ed el mag.(dat kellete korán iMA:Scnlf.

150). Ad mi nekAnk alkolmatus idben való es.si"it, es kivana-

toflt kellelekoran (Szjir: (Jat. D). Az isten kellete korán hozza

el az segét.séget (Evk XIII.58). Ki kelletekor magát nem
.'ilázza, végtére a veszély áztat széllyel rázza (Ki'xiyi ; IlRoin.

Iij9). A pellikánnak sikos Isiszamó béléi vannak, mellyeklien

.1/. eledelt kellete koráig nem tartóztathatja, hanem ha

inar által mégyen rajtji (Misk: VKert. :iii7). Kellelekoiiiig nem
ma( adb.itváii a viz .-ilatt, nagy fiildokva felváiuizorg (Miak :

.\ngllnd. UU). Aoz ('i nekik eledelt az idnek k e 1 1 e t i b e n

(Kár:l-Vedo. 70 1.

Kelletség : (neot'ssit.i.s ; bedarf, niltiges m.'iss]. Nem voltam

rag.adozo al.amyzna kere.s»<ekben. iw l)ennck eli\en kellettsege-

((ek telette (EbrC. 78 1.

2. Kellet: phicere facin MA. gebllén machen l'PH. Ugyan
kelleti magát a .tzép épület : opns vennsti\m h.d)et *ani-torita-

tem PPL Kelleti magát a küzségnek: se plebi *venditat PI'HI.

Kelleti magát mindenekkel: xnnibus .se acceptmn reddit Kr.

Magadat keletned enneekem lÉrsl'. 3S4bi. Hog kivel kellethes-

sfk magonkot : placero quo tandem tibi p<js.sinuis (UílbrC. 239.

Sylv:UT II 76). Auag}' eml)ereknec kellettemé magamat: ant

íjuaero huminibns plai-ere illelt: UT. Aa7j. Az isteni tudonuini

felsége tzifra sz<ik-nélk(»l, maga szépségével kelleti magát (Pázin :

Préd. f). Az eretnek tam'tók szent iras hirdetésével kelletik

magokat (297'. Mi-némil szemtelen l(HzngSiU:gal kelleti magát

(404). Mind a két vallás v.ilóban kellette n(agát a vulgus elAtt

(EWTOrt. I 28). A más ember szép tzégére alatt a maga bfidós

liorát kellethes.se (EsztT: IgAny. I.22i. Valamivel nuigokat kel-

lelhetik, múld meg-núvelik íMegy: 3Jaj. 11.19). Az az igazság,

a mi egyez a sz. Írással, a mi Jizzal inog nem egyez, az uem

igazság, tévelygés, bár akánni s-/.innel kelli-ttessr Is magát (Bod:

Pol. Elób. 81. Nints. mivel btsiMt&sse, a vagy kellesse magái

vélek iKahUE. 3fi4). Ki ne tsallyon (a centrumtól) akár

mely magát kellet, és sokkal kináló alkaknatosság i391). A

mulató elme t.«endes szi'inek jele és tsiida képpen kelleti magái

(40fii.

(Kelletési

maga-kelletés : jmores commodi, cumitaa, obseqnium
;
ge-

fálliges we.sen, gefiilliges benehmen] Eleveaségével s maga

kolleté.séiel megmutatta jövendbeli vitézi állapotlyát (Uyöugy:

(.liar. Elb 11. Gyöngy: KJ.' 81). Maga-kelletése : s-/Jvet gyíW
o.strom (llialy : Adal. 1121).

KeUet-ik: 1) placeo MA. gefallen PPIJ Mvolla kelletek

vniak (placnit dominói, hogy téged latwdac, akarom teuuy,

valamy neked keletendic (EhrC. 981. Miként kélleteiidic tene-

ked : .siciit placnerit tibi (BécsiC. 14). I./5t istemiec baiiifta

isaac, .lakob, Moyses es mendenec, kic istemiec kélléttéiiec

:

ijiii placnemnt deo (28). Ffyam, kyben énnekem kelletteteek :

liliiia nieus, in quo mihi complaeiii (JordC. 362). En zerethm,

kyben en lelkemnek yol kelletteek : dilwtns ineiis, in quo beiie

complacnit ;mimae moae (3»9). En zamiuik zep bezidi vg lei-

nek, hüg kellessenek: nt coniplaceant (IXibrC. 4'). 91). Ho(E!}'

chak mynnen m.igsvnknak kísellettftssownk (ÉrdyC. 8b). Sine

fide impossibile est piacere deo: bit nélkül lehetetlen kelletnie

istennél ^Éi'sC. 27.5) Kelletének the zolgaydnak w kwiiey : pU-

cuenint .ser\Ls tnis lapides ejns (KulcsC'. 245). Kellessek neked

az en t,*míichioni : consiliiim nieiim placeat tibi í<V-or: Cbrlsi.

1.59). Kellessec te neked vmm, hog meg szabadicz ingemet

(.Szék : Zsolt. .39). Kellessék uram te néked az én meg szaba-

dulá-stiin (BöktLí'mip. 4li. !í) (opus est. nece-ssarium eet; nötig

sem, bedürfeiij. Igiríc magoc mindenec, pagioc, bivátok Is, hogy

ha kelletnéc (Görcs: Máty. 66). Etel ital sem fog kelletni

iiekiec (Bom: Préd. 275). Éhez pedig kellutic vy cyclus (Kai.

1591. C2). Még kelletik ám ide a petárda (Matkó : BCMk. 263(.

Meltan kellet bíuitetés (GK.at:Titk. C). ») [oportet, debeo;

.sollen, müssen). Mit mvnelkédiiéd kellessec: qiiid .-igere debeas

(Bé(S!iC. 6). Kelleteek bel yewnm (Érd.vC. 513b). -Myt kelleí>k

m.velnem (LevT. 1.225). Keá kéaszeritéc szegényeket, hogy me^

keletéc adnioc magokat iHelt:Króu. 582i. De 5 liamar kai ,

marrá lé.szen, czak hadba ne kellesi-k mennie : mercatorom se |

atlsiniulat (Uecsi: Adag. 263). Ábrahám nem érte azt, mire

kelletneiec meg liii tiat Iszakot (Mon;Apol. 3(X)i. Visaakell.

tic beszédét vonni (MA: Bibi. I.2S2). Az kisértetnoc hévséf

miatt izzadnioc kelletic (MA: Öcnlt. 225). iHy dolgokatis k

kellelik feji-znem (Pázni; Kai. a2l. Mi okon kelh'tett fogs;»g"i

szenvt«Uiom (Matkó: BCsák 8).

még-kélletik : (opus ksI ; nütig seinj Meg-érz<.<l inajdsii

bányász csákány l'okotis csak popiomod légyen ! nieg-is kelle-

tik t-sak hamar .-i kantji ir (Matkó: BOAk. lOSi fVö mSg-
kellés).

Kelletlen: 1) |imitili.s; nmiützj. A kelletlen lolgat (survuui

inutilemi ve-ssetecki e.s ere2ietec ;i kfiLsTi seleLsogocbe (MiUichl

')2). Kelletlen itolgac vagonc: seni inutiles .síimus (15()) B3g<-

tenibe kellettlemie lttek ; ninceu ki iut tegen, niuceii dak cv

es (DöbrC'. 111 1 Myud el baylottanak oes kelletlenné leticiiek

inutiles facti sünt (Kulf^sC 21 1 Khneiiénk Gircsi M. ! '

bas:dioz, és ott kelletlen elegei lienzélle ^ kérkeilék iimt:

.
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volta telHll (ErtiTöit. U.J..'). Isaiás [Motet.-i az siiluUal ti<(l(|i. cs

az & aldozattyokat, és isteiiiril rendelt iiuiupeUet kelletleiieUiiek

moDdnya (P:uiin: Kai. 193). Ért kelletlen ne vasj (KNa^jv.

1652. 27 1 Kevés i>ap vaii L-iteni .szolgálatin, tslib vai; niiiul kol-

letleii ti^.tre, uras.igra, nagy jövedelmeket mindenik kivánnn

i'rimly: Adal. L12). EgyÜKjiI öltözet, .siseincrem, tisztítóiig, itt

kelletlen virtu.-^, meg vetett bodultság lOiczy: Költt^z. Ü8i. 2)

ti(stidiosu.< Kr. (inisslallig, iiniujgonehni, inissmutig|. Kelletlen

ember: *advet>ins gratiae homo l'PI. Ua kelletlen teneked (si

disiJicet tibil azt ennekéin mógniongad (BéoiC. Si. Ki nnuna-

gauac kelletlen, isteunec kellemets (Xagy.^zC. 2551. Zegemiek

kSnSrgeset nem vtalla, kelletlen sem nize : neijue despe.xit

(IXSbrC. 45). Ezec, anagy kelletben (-leuj halgattyae ^az isten

igéjét) anagy masnna aiulnac (Boni: Préd. 12Stb) Nilia ked-

ue.sbnei' oilia kelletleubuec tetlzic (251,i. Tiztibo tntiya, rost es

kelletlen (390). A mit szolis, kelletlen isten elót (Born; KTnd.

111.131). HettÓu és kedden kelletlen fuuatagoc as bów hauac

iK(ialg. 1582. G). Kelletlenfil immel ámmal baszél (Toln: Vig.

224). Itt mi igen kelletlen veudégec vagyunc (MA : Sfult. 142).

Kelletlen dolog (HalhPaizs. 217). Kelletlen szagú, avasodó ta-

olaj (Bethl : Élet. 12). Kelletlen hir (Mik : TLev. 50). Kelletlen

felelet <SzD: MVir. 11).

IKözmondások). Kelletlen ott a kints, iiol j(i egé8z.ség nints

iKisv: Adag. 465).

Kelletlenkéd-ik : molestum, taediosnm .se exliibeie Kr.

imi^liebig sein, mU«mutig ,sein]. Kelletlenkedik, ke.sereg ma-

gába (Boni: Evang. 1TI.2SÖ). Az ember jo szerenczeibe felStteb

hatorkodic es istennel kelletlenkedic (Boni : Préd. 396) Minden

ioban kelletlenkedel miatta (397. Csiízi : Síp. 9. Kv).

Kélletlenség : fastidium, displicentia, avei.s,itio MA. ver-

'Iniss, eckel, abscbeu PPB. Fordohad ez wylagyakat nekem

kellethleusegi'e (PozsC. 38). Tiltya az imatkozasbau val'j rest-

séget, es kelletleuseget (Born : KTnd. II.6). Az o niaradekioc nagy

setetsegben marada kelletlensegekert (Born: PiéxJ. 26). Kellet-

lensegfinc es hala adatlan.sagmic miat (270).

Kéllö : 1) placens. aeceptiis, [lerbellus, egregins MA. beim-

pbicitus ElirC. 6. getallig, angenehm PPB. Keryeuk my vroiik-

tol, hogy meltolyon nekenk mntattiiya kellewutat, melyet kel-

lyen valaztanouk (EbiC. tíj. Az ég áldozat nincz kedvedbe,

az bfinert valóc sem kell5c (MA: Bibi. V.20). Kell5 szép rend

IMA: Tan. 1294(. Kívánsága is szép Is, kell is (RákF: Lev.

rV'.ölB). Mert az csfimör-szerzö (étel) nem köllc5 (Thaly: VÉ. 1.

110). Kell tekéntettel, kedves mosolgással ide is amoda-is

rSpittik ajakokiul a játékos igéket (Fal : UE. 385). 3) [neces-

.íarius ; iiötíg]. Nem kéllS vi'uos : non est opus medícus íMüiichC.

29). És minden 6 szíiksegere ltell6t el praedált (Bartha: Króu.

136). Társzekereket, voncj raaihákat, és egyéb táborra kellfi

eszközöket (13). S) idoneiis, aptiis, accommodus SI. [pa.ssend.

geeignet]. Kell idn (tempore opportuno) minden zent te rad

imatkozik (DöbrC. 79). KellS idben : praestituto tempore (Sylv :

LT. 11.47). Ho futtára vagot fa mre kell leszen (KBártfa.

1583. Aiij).

[Szólások). Kell dolog, hogy más veti bé az földet, és más
arattia fel : alii sementem faciuut, alii nietent (Decsi : Adag.

32i. Kell bicz ember: sapientum octaviis (Qli. Kell vitéz,

az ki az liartz elót bátor, a hol kel oztjiii meg ijed : iuitío

confidens, in facto timídus (201). Kell képpen beszéllez: per

parietem loqueris (205). Felelne-é valamire kellt (Megy :

SzAÖröme. 57).

maga-kéllö : pliilantas, arrogáns MA. (selbstgefalligj.

sémmire-kéll 'megh eegb esicmyre lezen ídUi'.- ÉrdyC
131): uequam, frivolus C. evanidus, nihili, frivolus MA nequani

Com: Vftst. 99. 137. triobolaris PPBl. uiclitswiirdig, unnütz,

iinbianchbar PPB. Semmire kellül : uequiter C. ííemmire-

kell einlier; luteits homo PPBl. 'ITi vattoc fldnei: saui, bog

ha a so alenezendiu, mibe sozatik ? semmire kell touabba (ad

nihilmn valet) hanem liog ki vettes.séc as emberéétl megnomot-

tas-sec (MüncliC. 20). Az balvvaiiyok semyre kellk (ÉrdyC.

651). Az beszéde semmire kell : .«ermo contemptibilis (Helt

:

VT. zS). A papánac bulezus leuelei haszontalanoe volriánuc, és

semmire kellé (Holt: Háló. .300). Ha adód;it meg nem adod,

;i mit hazádba gyiiitöttél a midn a szüksék kéváimya hazád-

ért el ueni költöd, .sommíre kellyül élsz vele (Tel: Evang. 11.

124b). .Semmire kell ember: liomo trioboli (Decsi: Adag. 55);

connae caleuliis (92), A fid ha.sz(jntalan és üres volt, sovány,

kopár és nihili, semmire kell vala (Pázni: Préd. 72). Mi-nállmik

a sok roszból e^jy seramire-kellö .szokot kerekedni; mint a sok

apró j('iból egy nagy jiJ lehet (Pázm: LuthV. 353). Ez az fogás

semmire kelifi (Pázm; Kai. il4). Uj életet kezdgyflnc, mivelhogy

az óo élotni' czac semmire kell (MA : Scult. 101). Az con6r-

matio-is m.agaban ertlen, ha az donatioja .semmire kell

teszeii : nec valet ex se confii'matio, si donatio in ea inserta

non valere digiiosoatnr ( \^er : Verb. 72). Semmire kell csél-

i\saiioc (Com : Jaii. 2u4). Nem kicsiny vagy semmire kell okok-

ból ment-el (Mad: Evang: 95) Semmirekell elveszend dolgok

(Hly. Préd, 11.213). Fonnvák az semmire kell pókbálojokat

(Tyúk: Józs. ÉIöb. 13>. A Dancs uram praeteasioja semmire kell

(Nyr. XIV.Ö15).

semmirekéllöaég : Inequitia ; nichtswiirdígkeit) (MHeg

:

TC).szl,« I,S5- V.-íjda : Kriszt, 1.30. Kr.).

Kéllve : (sponte ; freíwillig]. Ha immár ezek történet zerent

netkeznek. bátor néha kelueys b\lnre nekyk nem tulaydony-

tatyk (Ozor:Christ. 9S). [Vö. nem-kóve-kételen P)

KÉM {kem BécsiC, kim Helt: Ki-ón. 22. Pázm; Préd. 416.

Lép: PTük. 1.141 1: emis-sitíns, e.xplorator C. explorator Pereszl

:

Uramm. 177. ausspaher, spion PPB. Spíon, kém : ein spion

KírBe.sz. 146. Kémee és czirkálóc (a táborban) : corycaei et

exploratores Com: Jau. 148. Eleibe kelénec neki az A.ssíri(i-

socnac kéméc : exploratores Assyriorum (BécsiC. 32). Kyide

Moyses kymeketh : misit M. qiií explorarent (JordC. 164. 823).

Bélának keth attyatFyay meeueenek Lodomery kyralhoz, do

evíket ott be nem fogadaak, annak wtanna az kwn kyralhoz,

ott kymnek aloythwan, alyg zaladanak onnan ees el (ÉrdyC.

396). Kémec vadtoc tü, es arra íi5ttetec, hogy meg lassatoc az

orszagnac erttleubic részit (Helt: Bibi. I.V4). Tizenkét kimet

boczatanac az Israel fiai az Chanaaii fldenec niegkímlelesere

(Szék: Krón. 18). Ket kiineket vju'asba boczatanac (Born : Ének,

883. Gér:Kái-Cs. rV.484), Szigetbl azonnal kémek ki-száglót-

tak, a kik a töröknek szándékán aggcíttak (Kónyi: HRom. 79).

Faluki-a mentem ki tántzoUii vélek ; de kém deákoktúl ki

voltak tanulva, el-is voltam már én mindenkép árulva (Gvad

:

KP. 73).

Kémei : exploro MA. erforsclien, erkundigen PPB. luel

kyuewl kemlyk vala, mit belwl vele czelekewdneek (VirgC.

38). Nagy veztegsegel kemly vala wteth (40). Ezör lovon való

tereket elbocsáta, az királ hadát kimöljék, megkörüljék (Tin.

98).

ki-kémél : exploro Kr. (erforschen, ausspiouii-euj. Leg tit-

kossabb szándékit-is ki tudja kémleni (Fal ; UE. 370). A blts

azon iparkoiíik, hogy ki kémelhes.se embernek gyengéb' s ingób'

részét (378). Se csínját, .se erkölcsét nem lehetett még annyira

kikémlenera (Fal: NA. 237).

meg-kémel: exploro MA. erkundigen, ausspiihen, erfor-

schen PPB. Vr Bemald vette ew yonhabaii akai-atyaual mek-

kymleni Ixidog Ferencznek zentsegett (EhrC. 3). Bemald vr akara

neki zentseget meg kemleiií (VírgC. 81. DebrC. 25). Boczata-

nac egy kimet, egy Kusi neu férfiat, hogy az meg kimlene a

Pannónia ffildet (Helt: Krón. 21b). Ki'ilgy tirtíakat, kic kémlyéc

12*
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niet; CVuiaamiHc iSlilét; iiiitte viio's. i|"' coiisi(lei>-iil teri-ain

CTiauaan (Helt: Bibi. I.VVv). Uet meg ktíniSId (Hcjlgr. 71i.

Miuec vianna elogge luet; kiiiili!, az mullyeket akar vala : iibi

satis explorata síuit, quae voliiit i IJeesi : ííallC. 13|. Hogy

meg\'iüsgálná és megkínilein'' a várast (Káldi: Bibi. 11.274).

Hogy az váro.it inogsKeinleliiéc és luogkimlenéc : iit iuvestiga-

rent et explorarent civiutem iMA : Bibi. L285) Ez a/, kim rcjsx

kim volt, mert mind az liadat, iiiiiid az hidat rosszul kímélte

volt meg (Moiilriik. ^"^I.:i24J A kikiiec meg nem probáltatla-

tott avagy kémlettctet liivsége : (juoruin moudiim exi)luratiLs

est caiidor (C'oui: Jau. 205). Megkémlik s cirkálják legkisebb

lépésedet íFal:NE. 31i.

Kómelked-ik : (ago exploralorcm, uconlte (ixpluro: .spiilieii,

spiouiren). Montaiiie neked. Iingi en éretem keniwlkwdiien ue [

meny 'VirgC 42^ En utánam kemelkwdiiwd ue iwy (45. LevT.

11.118).

Kémlel megimi/íi Sylv: UT. 11.122. mn^kéyiilil Káldi: Bibi.

368) : exploro MA. erforsc-lien, aus.ipülien. erkimdigeii PPB.

Mintegy kémlelvén az 8 ékesteszédét, ha illenéke az hires

nevéhez (Uly: Préd. 1.412).

meg-kémlel: a; (Káldi: Hibl. 330. 368>. Ijslki szemiúi-

kel és gondulatunkal j('>l mog-kémlellyük, köröl-álló dolgai-

val egyetemben, a mit :ikariiiiU mivelni (Pázm: Préd. Stí3).

Másutt niegkéiidelték linea mivoltát (Tlialy: Adal. IL26^

Kémlelés : exploratin MA erkinidigung, erforschunj PPB.

Kémlel : corycaeiis C. explurator, emistntiiis MA. aius|>aher,

kuudscliafter PPB. Vigyázó hajó, kémlclS hajó : navis specula-

toria : kémleli sajka : exploratorius lembus PP.

Kémlés : exploratio M.\. erknndigung, ert'urschung PPB.

(Gyöngy: KJ. 1«)

[Kémletl

még-kémlet: [explorari curu; ausspííheu lassen. aiwlbrseheu

lasseuj \';ir,t>il meg kimlete (Görcs: Máty ()2i. Meg keuiletnen

az ellenség vlat: explorato hostiinn itinere íUecsi: SalU. 11. 31).

Kémletlen : inexploratus MA. uuerforsuhet PPB.

Kéml: exploratorius C. explorator Sylv: UT. 11.110. cxplu

rator, corycaeas, emLssitius MA ausspalier, kimdsebafter PPB
rálló, kéniló : catascopus PPI. Mikurou hallotta vona azt K;in:i-

neos, hogy Yzrael el yetli vuua Jiz kymiíknek vtan, ellenek

vyaskodeek ( JordC. 1(J2). Mykent ok<js kemló, lassan lassjtn cleb

wepwen, zozatoth halgatb vala iPeerC 7.i). Ijatuan mynd eze-

ket az keinUvk, .syetenek mynd ezeket az kyrahiak meg nion-

dany (VirgC'. 39>. Moyses tudta az igéret-fSldének zirosságát

;

de azért kfilde kimWket (Pázm: Préd. 38. 133).

Kémesked-ik : exploratorem ago Kr. (nachfurschen, spiiheu,

ausspalienj. Igen gondoseau kémeskedtek a nem titeket illet

dolgokrul íEal: NA. 189). Észre ne vegye az itjii, hogy íint'ty-

kémeskedik köriilötte (Fal : NU. 330). Veszedelmes dolgokban

a híiltse-sség kémcskedgyék elSre, és el-ottan a meg-érett okos-

ság lassan lassiui, lépve-lépve nyomozzon ntáuna iFal: UE lOti/.

Tanátstalanúl semmilie se bfjtsiitkozzál, kémeskedve jár most a

világ (439)

Kéméskédés : oceubi cxploratio Kr. [das .spiihenj. A kémes

kwlés szorgos gond, liol mikor w.iikségeM lEahUE .">ii2i.

Kemség: jexploratio ; (b^v spinniren, s|iionagej. iHivid ki

rály kóvetire kímséget fogván 1 1 lall : Paizs. 280). Umi mondám,

liogy kimsegben jártok (Lép: ITilk. I.l!li Kénu-églxín vagy

egyéb csalárdságos (k>logban járó einljenkel dtitkuhii senki

ne merészeljen iTUrtT. VII.128I

KEICENCE (kmicmcu JordC. .vi. 9U<i. 87. l.miwifWu

lleytbe: Epist 205. temonnr DebrC'. 395. iímoir;!' Tel: Fel.

201) : fornax, elibanus. eaniinii^ C. ot'en PPB .\ szoba. flllA

liáz a kemenczével melegedic meg : hypocaiutum fornaue

caleocit (C'Jm:Jaii. 108). [Kemenclie, Kemenec : helységek

neve 1273. 1283. saL Czinár]. Meg goitot kemence: rliijauus

succeuDUs (BécsiC 189j. Ha ki nem imadaiiga az arán ozNjpot.

erezteseec az ego tfiznee komeneeiebe: in fomaeem ignis

ardentis (126). Azokat, kie teínee hanjifisagot, ereitic tfizne<

kemencéiébe : in eaminum ignis (MüneliC 39). Vetyk liwkut

pokoliuik liw tyzes kemenczeyeeben : mittent eos in eaminum

ignis (JordC. 396 1 Eegew kemeuczeebon vettetteenek iftrdyC.

337b). Eg5 kemenczeljeu vettete (DebrC. 44). Egy kuujenoui

•zöld kályhával kiirüle való farostelylyal es padokkal együtt

iRadv: Csal. 11.346). Az<jn palotában két kemeuiv*kl)Ou alja

csinálasátul az kSmiveseknek Hzettem négy ltot (III.26i. Wetheni

egy keinenche mezeeth ímes'zot] ("RMNy. 11.14). A ketskec a

kementzebe Ixíbuánay és félenmec miatta béegni kezdénui-

(Helt: Mes. 304). Keinenczenoc a tnsti i Mel : .Sz.IáiL 23»i. Pesti

kemencze csúiáhlsra kiildítttünk '0 g. (MonÜkm. 11.97 >. Az

kemonczének való téglát kiküldm (.\XIV351i Az kement'ze.

az koli, es a tilz meg proballya az aranyat iMagy: Nád .""

Fid kemencze (Nán:!szfiT. 56). Az ember ti'izet gerjenzt : a

kemeuczét is bé ffiti hogj' kenyeret sfissí'iii (VárM: EgiVszöv

207b). líáin mérted a szent Pál vesszejét. sztmt-Utvániiak

agyonver kíivét, t>idrálí-Miz.sáknak ég kemonczéjét (Thaly:

Adal. 1.21). Ollyan meleg szél jött reánk, valamintlia az égó

kementze mellett mentünk volna el (MiktTLev. 30).

(KözmomlásokJ Egy az síioba az kementzéuel : amiconini

cofflnumia snnt omnia (Decsi: Adag. li.

ftö-kemenee : liyiKjc;Hisis PPBl. lotVn

kályhás-kemence: [kachelofonj (Radv;l'sal ll3:i.-i <«-i

KáKV IV.4.">li. Mázos kájhás kemencze i444. 445i.

koh-keménce: [t'oniax] (Kár: Bibi. 11.128). Koholó kementze

iConi: .lan. l.'i)

mész-kemence : calca)ia tórnax MA l'PI. kalkotén PPB
(GKat: Vált.s. II 1221

mészéget-kemence: :v > Tani: bzeiits. 37i.

olvasztó-kemence : conflatoi ium, fornax aeraria Ki

[schnielz-J'en). Kovits koh, értz olvasztó kementze : ustrina

PPBl. Mint az aranyat a tíiz, az ezilstíit az olvasztó kementz"

:

úgy priíbállya en)bert a ditsiret (Pázni : Préd. 49). Az juta

eszembe, hogy ezeket az íirtiakat coihitliiai éa-nek mondhat-

nánk, a molly érc nem egyéb, haneiri mindeufélébl az

olvasztó-kemencében egybeforrott bányászna (Fal:NU 26^).

süt-kemence : cUbanus NémUl. 300. turnus Helt: Kilil

1. tA-\. C. MA : Bibi. 1.55. Coui: N'est. 130. tiirunm MA clibaniis

;

lv:ickol'en PPB Sütkemeucze szája: praefumiiun Nem. l>i|l

4119. MUlt:.Me-s. 303. Hall: Paizs. 299. .Matk; BCsíik. 38oi.

téglaéget-kemence. Tégla-vetó hely, tégla-lsAr. tégla-

éget kemoit'ze : lateraria PPBl.

vas-kemence Kr. lornax ferrea Kár: Bibi. M"l. Ieis«nier

ofenj. Müit eg uas kemncet tizentt oiel es na[«l Hlteiieit<k

(üobK;. 395. KáWi: Bibi. n.303).

Keméncécske: tbruacula V. MA kleiner ofeji PPB.

Kemencéi: l'oniaceas MA vnm oder aus dem ofen PPB.

KEMÉNY: I) diunis, rigidiis C. severus MA liari, streng,

rinstlialt PPB. Meg .sebht a láncának kem«'n elincl i.A|«<r«'

132). Senky nem vely az kenieen (lozto fotót az isih rwlwiUin:

iiemo immittit commlssiiram iwnni nidis in vestinientinn vetiis

(Joi-dC. 379 i Kernen nyakkal (duri ceriicei tv myndon koron

elkjOP nvgiKloztatok az zent k-leknek 1731) Vyzetli en-íto

e»nekyk az kemeen ke« zyklalK^I 'hjtlU' ^4 Ibi Kcnienl'
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nihakat ai ue niykunm dlivioni tult(K'.l)k;ikat iiiezehteleii Iiuü.ui

znkot viseliiy (MargL. '1). Az ateoliml is kemémb lészeii (Mel;

Herb. 8Ü). A tél vó/.'iíikat Iidz, .i nyár Kpinény jegel 'Fal:

\'ei-s. 913). S) iiiiniilií, rdpugiiax C [liiirt. uusaiift, lioftií;, i;ran-

saiii, niierl>iltlii'li. uiilieu-r-auij. KcMiien bezoiIi'U : asperibis ver

Ixirum NéinCíl M2 Kememvl : ob-tiiiatii>nc 139. l:40ii kömény :

|>oi'scveni.'< : kcniéiiyii : asjicre. ferocittír, bellicose, voliemeiiter

:

kojuény tekintet : vulticulns ; keniéii\- tokiiitetii : atri>x ; kemény

Nivauyusai; : aoor C. ízetlen kemény ember : *anstBriiir et gra-

\'ior hi.)niii I'IM Kemenuaia klinuni erat) neky azt (szidalma

záslj liallauy (EbrC. UV Ewtett hiiles ken\encn gentrinala (2Si.

Vakok azokdt, kyk yartanrik Iiraonsasrhan, kemenen (enicleliten

kewnettek í 11.^1 Klnez>Mii kémen zjiiedet (e/ir lapidemn) e-s

a'loe te nekeit tasty zyuet (53). Testnec kemefi sérelmit íduros

íliilores) zemiedém (BéeiiC. 92). Twdam, hogy kémen enibei-

vag)- : liomu austenip es (JordCI. 59,ii. Kemeeu wad megh

inartha een fyaiiiath Jo.'^ephSt (WinkIC. 137). Életnek nemev-

nemev kememb zokasi (üomC. 16). Kernen kegyetlen feyedelm

'2261. Fene es kemény beszedeket prédikál (VirgC. Ifi). Az by-

nwsek inkab temek istenhez az kegies bezedel honem az kemény

fegielmel (IS). Ewtet sebSsben zereftek kememb kenokkal ke-

wettek íÉi-sC. i47). Kemeen bezeed (ÉrdyC. 50.5). Kemeen

li»T;ta [kietlen] (5Slb). Kernen ncmzeth : gcneratio exasijerans

'KeszthC íiSi. Mwlatal tlie nejjednek kenieuyeketh : osteu-

di.sti populo tuo dnra (KnlisC. 111'. Az veeub ideesb ombert-

kemeuyen-meg ne rongaliad, dorgaliad (Komj : SzPál. STfVi,

Kemin ember; homo ansterus (Sylv: UT. 1.114. Pesti: NTe.st

165)- Tudom, hogy kemény ember vagy: scio quia dm'us es

HeltiLT. Gfi). Hogy keménképpen ne czelekdgyem, az az

hattalambiíj : nt non diunus agam .•ecnndum iK>testatem (Aa6).

Aniuil keménbou kezile a dolgot fogni (Ilelt: Kron. 9<.ij. Némely-

lyec is az wrar kózzl nenr igen kemént aluac vala Máttyás

mellett illS). Kemény keppen rastaltattac {I5om:Préd. 291).

Mtg az vadaknai is vadab kememb te vagy (Boni: Ének. 503).

Mind estig uag keminien tárta az ostromnac viadala (Szék:

Króu. 213). Ne légietek kémen tekintetftek : iiolite fieri tristes

(Kél: Bibi. 9). Midón szent Pal keményben szollana (Mon: Ápol.

M'i). Kemény nézés : ser|ientis oculus i Decsi : Adag. 70). Kemény

tekintet emtier : Teuedins homo (262). Kemény magának való

ember : rubo arefacto [iraefractior (90). Kemény truéuy : Zaleuci

les (171). Keményen és csuf-képpen feleié az követnek (Poenit.

13). Jó kemény tél, de szeles tana.sz lé.szen (Cis. E2). Némely-

lyec szial keménnyen meg ktíteic (Cis. P.i. Az ki keményen

ftiija ki az o maga orrát, vert hoz ki (Kár: Bibi. 1.622) Kemény
oílzáju király: rex impudens facie (MA: Bibi. 11.165). Az kevé-

lyec keményen megesnec (VMuV Kalastrumi kemény élet (MA:

.Scult. 223). Az kik kemények az ö dolgoknak végliez vitulében

(Pázm: Kai. 36) En-iil. és minden egyéb latorságirúl, keményen

meg-feddé 'itet szent János (Pázm: Préd. 23). Noha az apostolok

istentfii rendkivid hivattak : mind aailtal, a sz. lélek vétele-

iitán-is keményen meg-eset sz. Péteri,Pázm: LnthV. 7.5). Kemény
feddéssel áll szeml)en vvlet' (Zvou : Post. 1.566). O minden em-

liereket ítéletre hiu, és kemény szfmiot ve.szen t515k (Li^p:

ITiik. 11.31). Mikor meg-fo2att.itnék peuig, keménnyen kezdett

rettegni (Pós : Igazs. 656). Szoros és kemény truény : jns stri-

ctum et rígidinn (Com:Jau. 134). Kemény nem kegyetlen:

severns non .laevus (184;. Felettéb való kemény indulattal nem
fenekedic senkire (19í5), Meg-oi;geszteltethet, hogy sem iszszo-

nyn kemény : plaeabilis. quani dirus (19S)). Fegyhetetlen és

ugyan kemény életet él vala (Mad: Evang. 40) Kiket sanyaráii

és keményen fogadott bé Jósef házáljan (Hall: Paizs. 200

1

Kemény be.széddel szólottam hozzá (Nyr. XII.79/. Kenjény, és

megértésre nehéz dolog illly: Préd. :i50). Kemény rzüje titká-

nak (Fal: NE. 474i. Keménnyen hajtatott íGvad: Piisty 41i.

|KUznioDdá.sok|. A kemény urak mo.sl neni.-Kiká úrdlindnak

)Ki>iv: Adag. 524i.

Keménybed: (aliqumito durius; etwas harter) lACsero:

Kw. 1:í.5i. Keménybbed (134).

Kemónyded: suhdurus. dnrinscnlus Kr. (etwas liart,

ziemlich hart]. Kemendeden felelt tTel: Evang. 1.230. 326).

Kemónyecske: dmiuscuins C. MA. hiirtlieh. etwas hart

l'PB. E/. a btsnietes uri emlier nem felette lágyan tapogatva,

.<e nem vidann himes bi^szédilel, hanem mint okos orvos

keményetskén kezde bánni a dámával (Fal: NA. 12r.i.

Keményed-ik (Ixménycszik. Lipp; PKert. U.140. 240. Kr.);

diiro, dmeseo, calle.sm MA. hart worden PPB. Sok nappokon

kemeneduen (per multos dies dnraiis), niendenesleulfoguan

lewtuala komorodott (EhrC 50. IJíomaC'. luiii.

[Szólások(. Neki keményedni: olidueere *c.-dlnin alicnjus

animo PPl.

I
el-keményédik

i

elkemónyedett : (obdiuatus, obstiuatus ; liartuiipkig. ver-

stockt]. Iszonyú képpen el-keméuyedett szivek (Fal:NÜ. 252).

meg-keményedik : duro, indnrj, obduro, percalleo, oc-

calleo, rigesi-o C. indurosco, obduresco MA. hart werden, ver-

starren PPB. Megkeméuyídóit : ödlosus, rigidus. obstiualu'*

C. ohdmatus, iudnrafus MA. PP. Te zyued megkemenedeti

mendon gonosagra (EhrC. 52). Zolaa ez ygljeeket (Mstus wrwnk

az meg kemeenySdótt zyw sydoknak (EixlyC. 94). Az wr

istennek yrgalmas.saganak semy ellene nem alhat, chak a meg

keinoenyedSt zyiíi- (419). Midn nemellyee meg keményeduéiiec

es nem akarnánac hinnj : cnm quidam indnrarentnr et non

crederent (Helt : UT. ml). Pénteken kSdkkel nipgh kemennieszik

az ideó (KBécs. 1572. D7). Az gouosságban megkeményedett;

induratiis uialitia (MA ; Bibi. 1.578). Ugy megkeményednee és

megvaknhiac, hogy nékic sem bmácz sem segedelem nem

használ (MA;8cult. 300). Megkeményedett lelkiismeret (Illy;

Préd. 11.445). (A pápa) megh keményedett nyakkal, ugyan a/.

Istennek szentséges templomában rakta be l)uja ditsségének

fényes sátorát fVárJI: ÉgSzöv. 5).

megkeményedés : Induratio, oljdnratlo MA. verliartung,

verstockung PPH. Isten ellen való megkeményedés 'MA; Bibi.

1.136).

Keményédós : induratio MA. verhartmig PPB

Keményedett: (obduratns; verhartet, verstockt, al)g6harlet(.

.\ keményedett szív gonoszokat sokszor nem lágyíthatta az

oktatás (Pázni; Préd 44). A ki még nem atzélos kivfi] Imlúl,

tiiréssel tuié,sre nem keményedet: nem udvarba való (Fal:

NA. 2310.

Keményít: dniu, aspwiu MA. Iiari oiler raiih maciién l'l'l!.

Keményíteni a nihát : linteum aniylo iinbuere : keményített ni

hák ; amylo inihuta lintea PPB. A lágy sjijt megszorittya benned

a megomésztettet ; niiiithog;v durva s nedves, íizért keménjn'thel

(Felv: SchSal.' 12). A süt nap az agyagot keményíti, a viaszt

engeszteli és lágyítja (Fal: BE. 573). Se bé se ki nem lészon

.szjihad unni a hüjkeményitíl írt. pomádát (Fal; NA. 127).

még-keményit : (hiru. edum, obduro, índuro, persolido,

lapio C. verliarten (h;irt machen] PPB. igen megkeményítSm

:

praeduro; magamat megkeményítem: oftírmo nie C. Áldott

Cri.stus sonha hyw embernek zynett meg nem kemeueyty

;

indurat (EhrC. 53). Megh vakoytotta az gonossagh h* zemekel

es h\'v zywketh megh kemeenyeytette ; iiuiurat íJordC. 67S).

Atte zinedet meg keiuenitetc (VirjíC. 21 i. Embernek zj'ueet

meg kenienyhty (ComC. 153). Vala az fi sziuok meg keineuit-

tetuen ; erat cor illornm obcaecatum (Fél: Bib!. 63). Az Phaiaó

megkeményítette magát, hngy minket el ne boczátaua : indni:i-

tiis ej4t Pharao et noluit uos diniiitere iJLA: Bibi. 1.61 1. Az eget
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•Ai ti t'ejul«c felStt mugkeniéiivitem : ibilio vubis caelimi de8upt>]

sicut lerruin (1.114). Az kin akar, kuyrfil, az kit akar meg-

keinéuyít: eujus viiU miseretur. quem N-uIt iiidurat ilV.144). A
Kalléruk, t'udnjf iiicjzj-ktíiiiényitttítiiec, er!>i>!ttetuec keniéujitvel

Ibdoritoval : collaria roboraiitur auijlu (Coui: Jaii. 111). Midii

i.<iten az fl ti5|p tanulni iieni akarókat annyira ines-kemi'uiyiti

ravpkl)«n, lioay a kik lélíéKétl tanulni nuni akarnak, vétri'e

annyira elantalodnak, hogy soni az érteluie.s taniti<kt<íl. sem

a bannuknak ix^ldáiklxii semmi jót ne taniillia.-«anak iMlsk :

VKert. !ii.

mégkemónyités : indnratín MA. VHrbiirtmi);, liartinaeliiniK

l'l'R

Keményít : ruha kenitnyitó liszt ; aniylunj Wl. l'l'. iuuel

mehi, kraftmehl PPB. (.stiirkomelil, stürkej. Fgdrus gallér koino-

nyití: aniyUm C. A gallérok, t'odroc megkeményíttetnec, erónsit-

tetncc keniényitSvel, t'uduritoval : collaria roborantnr ainylo

(C'oni: Jan IMi.

Keménykén : duriut>cule Kr, (etwan hart, zit)inlich sirenf<J.

Az levelet meg kellene irni, de Serédi uramra nézve kemény-

kén lenne (MonOkiu. \'.3til; Kire én is keméuykébbeu tettem

válást (Monlrók. XV.tjyi)). Keménykén, és mint-egy fedéssel

dorgálá.ss;il felle néki JesiLs íOíiizi : Síp. 337).

Kemónyked-ik : iuduresco, durus et diflicilis .sum MA.
Iiart werdeu, verst;irren PPB [hai-t sein, liartniickig seinj. Niiia

niha apostoly méltóságnál « reayiüi kcmenkAdueii i Konij : Sz-

Pál. 11 1>. Kgy' emlier vétkeért mind az egész gyfdekozettre

ItemenkMiké a te haragod: imo pei'caute, contra omnes ira

tua desaeviet? (Ilelt; bibi. l.V'Yy2). Keméukedik, hogy el-foaa

IVóilust iHallíHHist III.121j. Az liafalnia.soc es kegyotlenec-

kemeukedni igyekeznec (Kíialg. 1582. Ft. A felesége .sírt, hara-

gudi, reménykedett, keménykedett, átkozódott iMonlnílí. XI.

180). \'isKz;iadá.sa felól igen keménykedik [mbidenkéiJiien vona-

kodik visszaadni ; XVII. sz.J (Nyr. Xl21i. Hogy akármely jó

erkölcs legyen egy személy, de nem kinriéuykedhetik sokáig

og)' olyan ellen, a kit szeretne (Mik:MulN. 2f)6). Mostan

vagyon kezén; Jizért keméukedik mindkét fél hívein (Thaly:

Adal. \M). Annak (a holdnak > fénye alatt ne félelmeskedjél.

akárki ellen is bízvást kencénykedjél (I.1H7). Az aiiyjiszentcgy-

Uior'ts ily szép keresztényi tílkéletességre, szentségre, é.s igaz-

ságra üdülvén, nem szükséges büntetésével keménykedni iBíró:

Ángy. 132). No keménykedj solia szegény adósoddal (Orczy:

KHltH. 441

meg-keménykédik : indm-esco Kr. |hai-t werden, ver-

stockt werden). Meg keménkedet hfinsi^k (Tel:Evang. IL460).

Keménység: 1) dnritjLs, duritia, rigur ('. diu-ities. asperi-

tas MA. (hiirte, s1arrbeit| hiirtigkeil, herbe PPB. Az niondola

nlay minden keniénséget, sziiraz.'íágot az inaknak uieg lagyittya

íMel; Herb. 13). S) feroiitas. cttVenatio C. .severilas MA. |h;irte,

hartnackigkeit) strouge, erustlmtUgkeit I'I'B. Penetencyanak ke

meusege: ri^or (EhrC'. ;ii Moyses tfi iouhütoe kenieíisegere

lad dnritlam cordLs veslri) ongette ti\uektec tii felesegteket el

haénotoc (MiinehC 19). Zyweteknek keinenyseeghere enghette :

ad duritiaui cordis veistri iiermLsil íJordC. 413). Zanitalan byalok,

kyk mynd le vethweeu az e« kemeeiLseLdikot nagy zylygen

az laburra nieueenek i bnlyC. 403). Kezdc magát nagy kemeu-

segol feddeuy íVirgC 7üi. Igen reigi kemeiisegel meg fedde

wtet roIa (48j. Halainak keniensege meg gyezvven : devicio

inortis aculeo (KesitC 7H. Fene kemyii.syk es haragh iKomj:

SíPál. .íO). Twít viselésben való keménseg : Maidi;nia im|>ería

(IM'sl: Adag. 7yi. liiizát kérének tiMe; ö |)eilig, durius luque-

batnr; dérrel dúrral, keménységgel feleié il'nzm: l'réil. tiötii

Az sz. írásban sok mondások vannak, niellyekel nem \ehetnuk

az .szónak keménysége s tulajdon értelinu-szerént iPítzm: Kai

782). llástyát törni kezdé keménységgel (Zrínyi. I2«i Meg
lAkélletl kemeiiBéggeJ lasitktxlie: ismlmiuii est iConi: .lan ISOi

Keményeéges : valde durus. valde severus Kr rluriis

EbrC. .'>7. terociujimuis 14tj. |hart, verstockt, grausam). Zeol

Ferencz gondoluan fráter Kufennak tyztasagos engedelmeasege-

rewl es kenienseges paranczolatyarol (EbrC. 57). Vala egy

zeniyw farka.s testének iiagysagaual ee gywlhen-zesnek elisego-

uel kemenseges (146) K<'zde <^»nmagat kemeasegest fegnye

i57i. Yol Iwdom az the vetek5deesedet kemeenseghe« nyakadal

íJordC. 272). Ü ty kemenseghcs thevvissek iWinklC. 85).

Kemenseges es zonx zegeenseg (ComC. 03). W meg zabadeyta

engemeth vadazoknak haloyatwl ees kemeensegws bezedtwl:

a verbo as|jerii iKeszthC. 244). Ez kemoniseges fene bestye

feye le haytuau engede (VirgC .>!). Kemeenseeges yteelet

(ÉrdyC. 96). Meene ky nagy kemeenseeges pwxtaban (426b).

Kemeenseegs kegyetlenseegb (tílu). Otet el bywan ez ke-

menseges czüda latnyiÉrsC 43b). Meg tiltva nagy keménségeti

feuitekeckel iKár: Bibi. l.l(>.~>i. Metszek az .szuixis, keménységeit,

é« sanyaruságos élettel V (Pázm : Kai. 2U4 j. Keménységeit gyöt-

relem (IllyrPréd. 1.14). Keménységes vas láne (1.151). Keméuy-

séges számot adnak a búnSkról (11.171). A kemén\-ségefi kfthrtz

hasunió kemény sziv (Csúzi: >Síp. 169).

Keménység : -v Mfiiket kemenségS zolgalaltal nonne

reifnaenieg : durlsniina nos o|iprimunt servitiite (BécsiC 78)

The dichyeseghe.s kezeideth nagy kemeuseg\v vas zegekwei

kerezt fara fezeyteek (PozsC. 3).

Kenaényül : induresco, indiirur MA. Iiari werden PPB
Kogiel el mvlFek, mikeut t7, regiéi uragoziek es el mvllek,

est zairon, kemenóHu (indiu^t) es mog azzion (OöbrC. 166l

KristxLsnak sok vére törje-meg gouoszsjigban-mej'iMtt és keme-

nyltt akaratimkat il'ázm: Préii. 51 7^.

(Szólások). Néki keményülteni a sok trésnek : longa patientia

*occallui PPBl.

még-keményül : indiuvr Kr. )hart werden). Meg kemue-

nyílth Far.üioiuik zywe es nem akary.i el b<X'zatany az en

ueepemeth LjordC. 18). Ez noepnek meg kemeem-wlt hw zySk :

incrassatum est cor populi hnjus (393i. Zent Balaas zeni

kerezthnek ye^eet vethweeu az v\-zre os ottan meg kemeeny\\le.

mynt az azzyw leld ew laljay alat (ÉrdyC. 214b). .\z<jn byneklx?

meg kemenywltem es meg vakultam (Vii-gC. 3).

mégkeményülés : (obdnratiu; erhartuug, verntocknny,

(iyunast eUnulatam meg keménywlesol íVirgC. 8i- Meg kemé-

nyw les ez lezeu, ínykor valaky bwnebe megb kemenywl (12i

KÉMJBHY : infumibuluin, fumariiim M.^. ofenioeli, raiieb

loeh PPB Kémény-sátora : fimiarii papilio, velum camini.

cortina PPB. Leznee mounal veten'iey elondo liánnal, mikoni

forgó zeltöl zeríbon el r.'igattatot por es . miként kemeiil"'^!

ki zarmazot tst (BécsiO. 198 Tof: Zsolt. :i8|i. Az konyhának

az kéményt.irtil gereudiii mind eltlirtek (MonOkm .\XIII.14I

l.ipp: PKert. 11.234 Belhl: Klet 11.252).

KEN iUi„A Pesti: NTest. 11. íf.iyet Nád: Lev. 42. Frank:

HasznK. 11. 16. meg lenyes Zvim: Osiand 121. meg Wnetik

Mel: Sz.Ián. 224.): linó C. luigo, fuco M.\. .síilbeii, lieschmiereji

PPB Hozzá kenm : jdlino ; tSlyfd kenm : suporlino C. Kenni

magát : kenni orczájAt ; einen .•u-.strieh Iragen .Adámi : Spr

9*V Alkola .sart a ha^apjLsliol es keue ilovití a sart A iemeire

(MiluehC. 189). A gaiiel orczatokra kenm (UebrC. 387i. Min-

den tiizes meleg heuséget igen ii) vele kennd lilol: Herb. 33

1

Cliyuz dagadast, auagy zent Antal l5zét, vr&s kzveimek hyuiak

haznos vele kenny (Frank: llasziiK. lob). .\ kichin gyermeketis

zalwdon keiiyhetik vele, annak .•inch ártalmára iltji. & ii;y

meg'tetczik mind ezekljl, melly nem igazán keimye Kalauzmik

C'dvinusra azt a szurkot (Pós: Igazs. I.(i95i. Bfid'« rfthéi másra

hamisian kenni akar<i várass barát (Matkí'-: BCWik. 2.i2i.

jSnólásuk j. Czak lábamat sem kenném búzza: cue-

nuin e triuio 1 1 >ecsi : .\dag. 84 (, Pap fek loual, s rdAg bnös
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\f>\: O tSttH s m».si'» kenni C'iHi. Uniiét máitra keni val;i

íMel: Jób. 76). Mikor kedveknek tetzik, luás kfilinbet kennek

reánk, liocy inkáb gjfllfilteiliessenek (Pázni: Kai. "7.")1 Ne ken-

nvon mitít szegéin- felelvuáttvára lianiisiáKOt iCzegl: lapli. '239).

l-e;; ki.s.<ebl) ayannját sem kenliette senki rAni (Megy : Diai

Klíb. 5V Ennek nioLskát nem i.s kell egyébre kenni (Uyöngyll:

Cliar. 73). Milsr.i keni vétkét iTlialy; VÉ. 11.3U5). Mi liarapo-

v/unk és másra kennyük (a sértést] (Kai : SzE. 520>. Kennyed
a fogadat reá (Kinyi: HKcmi. 10) Aranyírt kent a birv

kezére (WF. 307 1. Az nagy ónodat igen fen kened, hasonló

akarnál vradhoz lenned, maga oUyan vagy mint egy Wkt
valag (FortSzflr. I.3b).

I
Közmondásuk j. A ki jól ken, jól hajt (SzD: MVir. 16).

be-ken : illino, oblino, delino, crusto C incrusto MA. ein-

schmiereii, Iwkleistren. iibertiincliRn PPB. (Pázni : Pi-éd. 28(1

Kri.

fSzólá.sok] Sza^Hiráu .szóra a hazngsíigot, hogy .szemeiteket

l>é-kenlie.s.se (Matkó: BCsák. 28.5 1.

el-ken : (abstergo; abwischen, venvischen). Eve nevezetSket

«I kennyeetek ew helyr<M : nomina eoriim disperdite de lotis

illis i.TordC. 22fii. Az mi idegen, el kefinied en rolani (PeerO.

202).

környül-ken : lirenmlino C. MA iim und umschmieien

PPB.

még-ken : I ) nngo, permigo, inuugo, exuugo, linó, collino,

(lerlino, illino, síiblino, delino C. be.schmieren, eiaschmieren,

liesalben PPB. Meg-fiisülni és kenni a haját: *componere et

ilelibuere capillos PPBI. Mongyanala magatt dragalatcs kenet-

nél meg kentlenny (EhrC. 93). ü orcaiat mégkente: un.sit

taeiem suam (BécsiC 45). Te fedet megkeíiíied : unge capnt

iMiinchC. 24i. Az en zent olaiomal kentliem megh 6tet iTiliC

239). Kenettel meg kennyed te zemeydet: collyrio inungas

oculos tuos (JordC. 891;. A myna az meg kent testit mynddeii

rotadandosagtivl meg oltalmazya (ÉrdyC. 67). Drága kenettel

ineg kenuén (DebrC. fi). Meg keneed olayal een f'eyemetli

:

impinguasíi in oleo caput meum (KiiIcsC. 44). Megkenik az

Krisztust és szent városba megyén be szent atjjához e-sik

íRMK. 1X138). A holl te a kned meg kented: nbi nnxi.sti

lapidem (Helt : Bibi. I. P). V6nek drága kenetet, hogy meg
kennejek .Jesiist (TehEvang. II.l). Egy nagy szép fejér bele.st

kéne megh .szép tejföllel (SalMark. Ifi). Kiket kellStt vala

Izrael királyságára meg kemii {7.von: Post. L377I. 2) tergo

('. [abmschen. trocknen]. Meg kenic oreaiokat: extergunt

faciem ipsorum (BécsiC. 111). Es megh kény wala az kezke-

nówel, melel althal ewedzeth wala (ÉnsC. 87). Kywel konweyt

megh kény vala ees orczaiat zaraztya vala (WinkIC. 172).

megkenés : perunctio. inunctio C. MA. übersalbmig, ein-

salbnng PPB. Labayt az jdue,ssege.s kenettel, kyt vele hozót

vala. meg kéne, e.s az jgyknek tnlaydon formayat mynden
meg kenésre meg mongya vala (DomC. in ). Mit ertez az vtolso

meg kényesrl mely az szentségek kfizzé szamlaltatic (Zvon:

Üsiand. 112). Olayjal valo meg kenyettetésec (Zvon:Po.st. 1.

.598).

Kend: 1) tergo MA mainis lotas abstergo; abtrockneii,

die gewaíchenen hande n-isuhen PPB. Meg-tflrlm. kendém

:

tergo; ich wische ab Com: Ve.st. 148. Riisnia Be,an kengied

moslekos kezedet (Bal: Epin. llt. 8) (fjco; .«chmúiken]. Házasok

szerelme s egyenl/i értelme nints a kendett ortzábaii (Ben;

R>-thm.» 244i.

föl-kend : ftico, coloro Sí. [schminken]. Ugy meg mosogatta,

liogy ezer esztendítill fogva soha ollyan mosdott s fel kendett

nem volt Pázm: Kai. 294. .SzD: MVir. 104 1.

ki-kend

ISzólá.sokJ. Mihály (iidofalvil liogy lia ki kérondi, serény

pennájával bajálinj ki kendi (Felv: Dics. 6).

még-kend : maniis lotas tergo MA. die gowa-scheiien liiinde

trocknen nini ab»i.si'hon PPB. Midn magokat a kend kesz-

kenvel megtrlttéo, meg-kendettéc (ComrJan. 109).

Kend-ik : maniis lotas abstergo MA. dio gewaschenen

hiiiule (abjwisi'hen PPB. .^z atyám vizet tart mosdanom, és

anyám keszkent kondenein (Pont. 221).

ki-kendik : extergor Kr. [sich abwiselieii. siili reinigeiii.

Késn ittél. hanem mosdgyál s kengyel ki az aitóii : aero

veni.sti, sed ojlonon hinc te coaseras (Decsi:Adag 1.57). A
lutherannsok a pápistái óv kovászból már kikendettenek ((3Kat:

Válts. T. ElAli. 3fi).

még-kendik: [abstergor; sich abwischen]. Egy vízbl meg
mossák az kezeket, és egy materiához kendenének meg
(Me,sésK. 9).

Kendés : (fucatio ; das .scbminkenj. Az napnae leg iiagyob

részét orczájoc kendéseben fltic el fPrág: Serk. 4.51).

Kendez: [nnctito; beschmieren, salbenj. Lata angyalokat,

kendezvén zyvz Katerinanak ev sebeyth (DebrC. 545).

Kend : niantellnm (' mappa, mantile M.^. lintemn maiiiia-

rium, manntergium ; handtnch PPB. Kend, kezkeuö: mantile

Com. Ve.st. 135. Étekfogó kend (Radv: Csal. II.40b). Egy vég

abro,sz, négy vég tiirlö kend, egy ingváll (IIL353). Vuen ken-

dt: linteum (Fél: Bibi. 164). Aranyos kend tizenkett (Mon

írók. XXrV'.löl). Szin-hányi'i kendvel fényi amaz rnt varas

orczáját (Csi'izi : Síp. 55).

(Közmondások]. Az mineniíi mosdót t tartotok énnékem, énis

ollyan kendt th néktk (Decsi: Adag. 246). Ha .száraz volt .-i

mosdod, légyen ollyan kend6d-is (Matkó: BCsák. fii i

abrosz-kend: mapp/i ('. ftischtnclij.

nyakravaló-kendö : (villarc linteum. mm-aeniila. mnrae-

nnlae ; lelnenes handtnch PPB.

spanyor-kend : Hos mexicaims : spanisclier anstricli Lipp;

PKert. 1.82.

Kendcske : mappnla MA. tlschtiichlein PPB.

Kends : (f\icatns
;
geschminkt]. Az iga&ságrul .szóllok, mely

csalárdságlian nem mártatik, nem kends (RendÉI. .\8).

Kendz : fneo MA. tarben, maleu, schminken PPB. Kend-
zött asz.szonyok : cei-ussatae, fncat.ae muheres PPB. Drága illa-

tokkal ortzáját kendzte (Ktínyi : HRom. 101 1.

föl-kendöz : cv Felkendzik sárral magokat (Mik:Tí^v.
23-1.

meg-kendöz : fíico C [schminken]. Bársony festékkel meg-

festem, kendzöm: purpims.so PPBI.

Kendzik : fneor, illinor MA. [sich schminken]. Az, ki ken-

dzik : cems.satns C. Kendzött ortza ; facies medicamine infecta

PPI. Görög fejérrel kendzni : *imgi ex cerussa PPBI. (Decsi

:

Adag. 199). Rendezvel kendzni (fuco fticare) ocsmányság

CCom: Jan. 114). A róz.sa még most öltözik, fitogalja kebelét,

fest fSvel még kendzik, esinosgatja levelét (Fal:Vei-s. 870).

Ez kendzik, fiirtöt \nss7.ál, .százszor tilköréhez fut (33).

[.Szólások]. Tiid a nagy pípesség és a kendzött .szépség (Kisv:

Adag. 98). Olly kendz, mint az olajos korsó (480).

ki-kendözik : [extergor ; sich réinigen). Nem kendzhetnek

ki az bálvány imada-sbol iPéc.sv: Fel. 596 1.
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meg-kendözik : 1) uiii,'or KáMi:Bil)l. J Kir. 14: i. Kr

|sich «»lhtíii|. a) coloror, fuci>i- ; slcli lailjen, sicli schmiiikeiij.

>y/J-\) szíiiyel kendfeik iik'kIi :ibi;izatyál)aii iLi»xti:>Iám 68),

Kendöaik-fendözik : [fiicur ; sieli seUininken, sich bemhu-

iiÍKeii). TiKloiiiíinyának kemlfis-A leiwlfeí oltalmíuása (B:il:<"s-

Isk. 2^y

Kendözéa : t'ucJitiu Kr. (díis scbiniukeni. Azoniallatoc orcza-
:

i.K'na<- kei!(iiV/.nsol(,rt c-arlioziiac (OiiaiyC. 401. Náui ollyan aü

kcndiV/.eitnl, mint «i;y olajos korsót calatliiiui sycainiiiorum in

malis lUeeni: Adag 2.i9i. Fastfizés, kwidó/As íMA:.SB 2;W).

A .'i/.íp ortxáiiak keiidízAs nem kell iPiizni: Pn-d. ci.

Kendözköd-ik : sappins liicor Kr (sich wiaderliolt wliniin

kiMiJ. Ki'iidózkiJdA mázolás (Fal: NA,' 71. Kr.l.

Kendz: corussa, pigmentum C. puri)iuTfl8nm PPBl. rubi-

wlra, ftiiiiB ; blelwelis, anitreiihfarbe, schminke PPB, KeudfeS-

vel iV'stpni ortBiját: malas iora,'«a oblinere PPBl, KendSzó

szfiri*zám: offuc-ia ('. Kond^zö s/jn íPázm: Kai. 1760, 114, Kn,

Kgyiktíl ,selymeket, a m.itiktiM kenetoket, fiUtöket, kendóz/i

vizeket válognt (Fal: NA. 143).

Kendztet : cernssíj, fnco MA, scimiinken, fárben, :uistrei- l

chen l'PH A harmadik kÍHÍrtctlben ki-fakasztá, mire mígyen

;i sypnKt^n kosidptt í-s s-z iráwud kondSztetett kisértPtpk vé^e

iPAziii: PrwI. 40 li, Hazugs:i);;it mentegetni, k'uiii, fenni, ken-

d-ztetni iBal:CsIsk, 112), Hlyen S7,ent irás ,'<7Ínévp| kendAzto-

tett in«K!itok letp-zísc (Sj'mib: XFel, 3891,

föl-kendöztet : t« Nem elég vcilt volna az gyernielta-kedi'i.H,

ha azt val.imi ékes hasonlatossággal fel nem kendztette vulna

az barát iToln: Vigaszt. fi3). Az (wdig, az ki mesterséf'e.'i

hazngságokkal akar valamit fel kendztetni, ha.szontalanúl ezt

nem cseleke.szi (l'Azni;Kal. I.íl,

Kendöd-ik : I;ibstorg<ii ; sich idmisehen, sich Irocknen]

Mo-sódjál meg és kendíSiljél, és illlHzzél fel a te tettetesh rnhádba

<Kál<li: Bibi Kutb 3: 3. Révai: Gramm. 909).

Kenddés : [fucatio ; daa .scliminken). Minden lolfltteb való ,

i-iiftrat, kenildesl, ihae fiz nilnan való szemtelen szenielyeknee

eugettec valamegd'écMi: SziIzK. UK). Nem hasaial akki/r pesmá-

tok, dr;i«a kenetetek, oh ti kcndódesben kedvesked, k«lve

tit itfyak (l/ptlTiik I.llfii.

Kendegei : unetito PPBl. (Kingsam sehmiereii. öfter sehmie-

renj (Kecsk : Ötv. 302).

Kenedék : imgventnm PPBl. [salboj.

Keneget: I) circumlino V. unetito MA, ott sídben PPB,

Ktirnyill-mázalom, kenegetem : eirc-nmiinio PPI, Sebeyt kenoge-

thyk (lírdyC, 671), !i) (abstwrgo saepius; wiederholt abwischen],

.NSms *olúval kenegeti vala :i zentknec f sobkot (NádC.

'i59). S) [adulor; schnieiilielnj. Kenegetni kezde, ás meg aián-

dekuza ket illelt: Krón I41i, .Stép sima es keneget beasé-

ilk iHelt: llálA, 130), A feiedelmec mellé vetti magát, és ot

hazndoz kenneget, tórldie iHelt: Mes. l^lli,

meg-kenéget : I ) nni'tito C. (salben), Es az hyw kereztye-

nek veveen az ew testéét, drága kenettel meg keneghethwen, nagy

tyzt9Meggel el temeteek iGrdyC. 218i. Uniga kenettel meg
kenglietween (378b), 2) [exturgo ; abw-inchen, truckueiij. Kezdee

hil lábukat az kezkenewei megh keugelhny : extergere linteo
;

íJordC 074).

Kenegetés : síibllüo MA. unrtlo; .salbun«; PPB.

Kenés: unolio, nnclum, lilnra C nnctioHelt: Bibi 1. .\.\aL'

unctura MA xidbung PPB

beteg-kenéa : laacramen lUictiuiUs : letzte ülmigj (MA: Tnu !

Elflb 40).

1. Kenet: nngvenlum, cbrisma (' s.ill)e, PPIJ, Ijliomhúi

tHiaált kenet: iriiaim V,. Bajnokuk kenete: coroma PPI. Mon

eyauala magatt drágalátos kenetuel meg kentlenny (EbrC. 93i

6 orúiiat megkente kenettel : nnxit ungvento (Bé«iiC', 4.5). Hozii<

vepec eg neml)eri, valiuui e^ alabástrom dragalatox kenetW

Oingventi pretiosi) ts ótte azt az i'lnee feiere (MUneliC. 03i.

Ayaulanak liwni-ky kenetet : obtnlernnl ei myrrliam (JordC.

359). Kenettel megh kennyed : collyrio innngas 'K91i, Di-agala-

tUH wngentom kenetk (lírdyC, 39ti>. Vizc neki nms keue-

tütli (Nagy.szC 106), Vénen egi zelSncze drágalátos kenett

(Weszprt', 1\). Kn kezeym faoz.irgatíuiak ze^pyllatbw myn-a

new keneteth lÉrsC. 219a A haz meg telek a kenet zagaw;il

(Pesti: NTest. 214), C'zniK)rkaba kenetet torralnac iBom: Evaii:;.

III. In, Born: Préd, 394), Az keuetnee olaya: olemn ímetio

nis (MA: Bibi, I,7fii, Nárdns kenet (MA:S<:nlt 4.j7). A meg-

keresztelkedtcket megkenhetik kenettel (C'ze*^l: MM. 26I.i. Sem-

mire hcsnili dr.iga vizeidet, kenetidet (T^j.: FTük. 37), Kéne

tec, fÍLstlésec. ill.it'wAsoc (Com: .lan. UOi. A mennyei malaazt

nak kenete: ungventnni gratiae caelestis (llly: Préd. MöOi

Rendire járja .tz as2«z<)ny.ság az áros boltokat, eggyikffti selyme-

ket és azokbni sztt materiákat, a másiktnl keneteket, fiVitelcei,

kendz vizeket válogat (Fal: NA 143i.

simitó-kenet : psilothrnm MA.

aomfa-kenet : fnstigatio Kr. (schlage, priigelj(('súzi: 17. Kr,

szemgyógyító-kenet : eollyrinm Kr fangenj«llieiiPá«ni:

Préd, 938, Kr,),

utólBÓ-kenet : extrema niu-tio Kr, [letzle ölnne). 'Mik-

n^v, 411),

Kenetes : nngvinosns MA. voller salben PPB.

2. Kenet : [migere facio, nngo; ?,dl)en las.sen. snilienj, A

kik a betegek krnyfil forgódnak, azok dolga volna, hogy

kenetnéjék és fenetnéjék testeket (Tel: Evang. 11.841). Mondola

elajjal kenettem (Monlrók, XV,394i,

[Szóh'tsokJ. Hogy éjjel kúl)orlok, ti.sztek étere vették, m o

gyorófa zsírral faromat kenették iGvad: KP,

111).

még-kenet : a: ^^<x• lietegeket olay nai megkenetuee vnla

iMiinchC 81), Vrnac zellete en reiam, mert inegkenetet eugeniei

ewan^lizalnom iegeneenec (115i, Talpától fogna mind teteiglen

megkenette (DebrC. 122), Kommiuiikalnan s magát mag kenot-

tetuen, kih mulek (22.i) Szent Pávidot nieg-keneté a király-

ságra; de sok esztendk, és galibákulán ülteié w/.'kil»e iPáím:

Préd, 254).

Kenetes : nnitio ,Iord( ', 79, [.saibnng, Ohmal Zent kone-

teost veegynn (ÉrdyC tll.Sbi. Az hA papy keneteesók niyiid

erekké h.iznalatos leegyen (JordC. 79). F-zek az zentsegek

:

kei-eztseg, hazasag, kenetes (\'irgC. 12). A zentb (utolsój keuetiwt

ee.s ayttato,-isagal rea fogagya i271b. ÉrsC. 2711)).

utolsó-kenetes: (extrema nnetio; letzte öliingl, Vetletyk

reez zennt való kerdees anya zent egyliaznak niendeu leul-

segerevi : az kerezt.segnek feel vetelerevl, az lieniudasrul, az

vtolso keueteesrevi (ComC, 17. Tel:KerF. i'3. 72', Ved fel

az \toIsu kenetftsnee szentségét lAgend 130, 9),

Kenetlen : nun unitiis MA, migesalbt, nicht ge.salbt PPB,

[angesclmúertj. Cicurog mint a kenetion zeker))e való kereok

(NagyszC". 247. Debrf. 60O),

Kenit: sulilino MA, wenlg eiubaiulimieren PPB.

még-kenit : sublino MedU<t. I&5. Kevéné loeg-keiwm,

meg-kenitenr snhlino PPBl.

Ken : 1) uuctur C. MA, schmierer PPB, 2) niig«'efilum

Kr. [KalbeJ Ken, fest kenet: pigniemum MajvH- : !!»Jt. Ebbl
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keuiit i-ziiiály, varat, koszt gyopvit (MpI; Heili 841 Nem az

f5 fe az kenyS cyógyétotta meg iZvon: Fiat. 1L325). Hugy

IwiIsamum-kenySiéuel mog oniosollyiik (Zvon: PázuiP. 250).

Megleste szemeit kémével fKáldi: Bibi. 3S3> Köttettem lábaimat

kiiizó keiicVel (orvoslás végett) (Kár: Élet 11.137). A jó.szattu

kenSk szaga az orrodbii hat (Betlil: ftlet STi i )rtzadiiae ratsaga

kenkkel festékes (Petki: Virt ^p.

fSzóhisok). Minden betegséget e g y k e ii j ö vei g y <i g y i-

tani (Kisv: Adag. 141).

ablak-kenö : (fensterkittj. lisztbl tsinálták az ablak kenSt

J'atbai: JSaer. 121)1.

páma-kenö : (?) Nem mimi kenyér az ki li.sztb6l lé.-izen,

mert az lisztbíl |iania kemlt. ablakok rámájának kenSt, pépet

tsinalnak, de azért ugyan nem kenyér íPathai: Sacr. 126).

8zekór-kenö : 'zir ; axungia PPI. fwagensclimiere]. Szekér

ken vag háj Com : Jan. 87. Ha a szekérkenöt tbgod. Iépe.s

vesszt, hát köntasödre ragad iKisv: Adag. 212. !<zD: MA'ir

1041.

KenöOB : ungven C uugventimi Kr. [sdimiere, salbe]. Ke-

iíJlsel megkenm : inftico C. A Jacab kenetébftl nem csinál-

hatnak pápista ken'vst iPós: laaz.''. 420). Nem csinált flastromot,

kenScsiV íMad : Kert. 269. Bethl:Élet. 38.5). Ijiis vei-digálya,

Phrine kenötsei (Orczy: KRlttíz. 193).

Kencse : ungventnm Kr. fsalbe] (Alv: Hst. L162).

Kenöcsös : Hng™o.sHs C. ungventosus MA. .sídbicht. .schmie-

richt PPB.

Kenöd-ik : [imgor ; sich salben). A»i>asia aszszony nem akar

kendni iBFaz: Asp. 5).

meg-kenödik : [abstergor : sich abwisehen, sich reinigen].

Semmi ratságtol meg nem kenSdik (GKat: Válts. 311i.

Kent : l\icu.sus C. fneatus, uucttis MA. gesalbt, jujgestrichen,

geschminkt PPB. Kenett barát i^MA:.Scult. 187). Tegyük koro-

nánk kenet tejére (Gvad: Orez. 7i.

Kentefitól : [linó, ungoj como Sí. [.salben, schmiiikenj Ne

Uentefitéld. ne ficzkézd azokat [arel'e.''fékeket] az orczádra, és

testedre (GKat: Válts. 11.1109).

Kentefitólés : [unctio ; salbung] Feiedet az Luther szelen-

i-zéiébSl vStt kentefitélés.sel meg nem giogitod (Bal: Csisk. 40).

Kentefltés, kentefentes : (uuctus ; gesalbt (in pejorali-

vem sinnij. Atte kentelites mérges etetddel es ördögi hazug-

sagiddal hitetteuec el minden nemzettec (Mel: Sz.Ján. 451).

Ördögi czalard hamis tndomamiial czalardsaggal, mint egy keiite-

lites 6rd5g6c babac, ty papok, meg etettetek a népet (Mel:

SzJán. 457i. Papa viszontag az 5 kente fentas pilissös papiaitol

meg tíltya az házasságot (EsztT: IgAny. 404).

KÉN (Wmkö? KrisztL. 29. kényk^yes Bora: Préd. 67. km-

knuel GiiaryC. 2. íinkü Hly: Préd. 1.51. í<fnkRues Magy; Nád.

35. ión;;k6ues Helt : Krón. 3b) : sulphur 81. [schwefel]. Mél

napou ki méné Lot Sodomabol, ese tíizet es b&dös kénest

menböl ; pluit ignem et sulphur de eaelo íMünchC. 151b).

Miképpen alhat az 5 zörnfiseg6.s zünenec as az v kínkfiuel

langazo zömeinee eltte (GnaryC. 2). Erzékenségid a gonosz

kívánságoknak felgerjeszt kén-gyertyáji (Megy: Bayle. 75).

KENDER : cannabis C. &IA. hanf PPB. Kendert áztatni

:

cannabim in fos-sa macerare ; kendert kitömi, tilólni : cannabim

philyris exuere PPB. Kenderhelfevf, locus metae 1257. (CodPati-.

M.91). Keudertofeje, lacus 1261 (CodDipl). Rivns kenduraga

nominatus, rivus gekenusaga vocatas 1338 (MF. 95). Ne etezyel

olj rwbabaa kyl gjapywbol as kenderbl (e Unoj z\\ltenek

(.JordC 246i. Kender pozdorya : stipula lini (286 1. Kendert

.M. XYKLVTÖRT. SZÓTÍR U

i-jsapni (Boni: Evang. lU.lö. Mel: Herb. 162. Beythe:Nom. .)!

Végy nyers kender fonalat, hainvazd jol u)eg es (üzA meg jol

(Oi-vK. 94 >.

[SzólájiokJ. Se lened, se kendered, mégis kocsissá akarsz

lenni (Czegl: MM. 184).

(Közmoudilsok). Fakó kocsi kender hám, nemes ember sziir

dolmány (Fal : Jegj^. 923).

magOB-keuder : c:mnahis mas MA. |staubhant^ mannlicher

hanf].

paszkonca-kendér : caiuiabis Cemiua MA. (bastliug, weib-

licher lianij. Itt elég kendered leszeu. Imái- az kit kiszaggattak,

két [olv. kit) piLszkonc/.ának himik, vagyon harmiuczhat kei*

(Thurzó: Lev. 1.31).

róti-kendér: lókalark; alopecmus ITBI. (fuchssehwauz-

krant). Réti kender, avagy gyapjasfS, rókafark ; alopecunis

Com: Jan. 24.

vad-kender : lannabis silvestris MA. alysson MAI. wilder

hanf PPB.

Kendéri : cuimibacens MA. hánfen, aus hanf gemacht

PPB.

Kenderike : camiabeus, avis cannabea MA. hanfliug, eiu

vogel PPB. liiiaria Com: Jan. 31. Com: Orb. 43. Kenderika

(igyV): cannabens Noni. 102.

KENDÉSZ : [exploro ; tbrschen). Keresve-kerasik, tiyomozva

kendészik, fiVképpen az eretnekek, benne az eredend(5 vétket

:

qnaeretiu- peccatum illius (Csi'izi: Síp. 613). [\'8. KUNDÉSZ
Kr. Tájsz.)

KÍINESÖ {kenyesS KNagysz. 1613. U6. 1621. H2. káiycsó

BethhÉlet 11.173. kinesó Alv: Post 11.316): hydrargynun,

argentum vivuni C. MA. queck-silber PPB. Kenesew : mercnrium

Pesti : Nom. 40. (Helt : Krón. 2). Az kenesö meg nem kazdagittja

az ö kereskedit (Kai. 1582. Ft3). Kén-es6, melyet mer-

ciu-iusnak-is liínak (HalhPaizs. 71. VectTratts. 20). Kén-

esnek megvételére .szerezzen egy bizonyos factort (MonOkm.

IV.69). Egy palaczban kénes (Monlrók. XXIV.168). Vévén

az olajost a kénkért, a kénest az mercnriiuisokért ^AC.sere:

Enc. 134). Az kéne.st örömmel vennék 60 talléron (ÉvK.

XI1I.56). A böltsesség hasonló a kéuesöhez, melly, ha jó kézben

vagyon, tsuoa hasznot hajt. a ro.sz kézben legvaszedehneseb

!

(Fal: BE. 623).

eleven-kénes : hydiargyrum, argentinn vivimi MA. queek-

silber PPB. Com: Orb. 23. Ved eleuen kénest, ld meg

etzedben, tyikmony feyért habary belé (Cis. 04). Túros lábak

ellen: végy mizet, fenyft magot, tikmony szikit, annak utánna

eleven kényesöt kell köziben vetni lOi-vK. 48). Az eleven kén

es egy .száluyéra sem ázik meg (Com : Jan. 19). Az eleuven

[így] kén asnél avagy viz ezüstnél semmi nintsen tsudálatos-

sabb : argeuto viv seu hydrargyro nihil mirabilius (Oim : Jan.

19. ACsere: Enc. 202).

[Sz(ílások). A nyelv nyughatatlan gonoszság ; mint az eleven

kényesö mindenkor mozog (Pázni: Préd, 814)

Kénesös : [queck.silber-]. Kénasfls iskatulya, kénesös szeleu-

cze, kénass ruha (Kecsk : Ötv. 354).

Kénesz. Kénesöznyi, megkénesznyi, megkéneszödik, ké-

nesvel megfognyi, megfogattatny ; verquicken (Kecsk: Ötv. 354).

KENÉZ : [du.x, praetor ; hauptmanu, vorsteherj. Kenéz.

iioraen viri nobilis (1268. 1294). Kenezii Valachorum in C.

Beregh et Zathmar 1383 (Czinár). Az faluk kenézeit élmben

hivatván, igazításban vettem dolgokat az quártélyozás ii-ánt

(Monlrók. XV.289). Olahus probationem faciat per knezon

(Gál: Vizsgálódás, Miklasich: Slav. Elem.i

13
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Kenézség : [?| A kenuziiuk uie^' iiegiien toriiitnt kel adui

e-s ozton a zegen nep adoyoknak felet niegeugegyelek, kü-

liímben se legjeii, jo iiraim, ezen felete igen kérlek, iiagi

lieoig agyatuk meg Ijator keneseget iiz kenézeknek a kjf

I Radv : Csal. 111.9-lb).

KKNG'V hi 1

1

: 8tapedes, ^ubux ephippiariux MA. bistapia,

^tapia I'PbI. epliippiariiu .seaniillitt, ephippiaria scaniliila, .<tape»,

strel'a, •utalta, subsellares ; steigbiigel, steigieif ['l'B. Kengyelbe

tenni a lábát : pedem in ücandulani ephippiaiiuin indueore PPB.

[Kengelu, aqiu 1121. Keugel, acjua 1075. Kengel, possessio 1348.

Keugell'eu, locus 126b. C'udÜipl. Kengel, piscina-1260. CodPatr.

VH02J. Más felé nyuma ó kengyelét (ValkiGen. l<j. 61. Alv:

Itin. 2U1). A loviw a kengyelekben áll : eques .stapedibux insistit

íCom: Jan. 8ö). Az tel lába iminar kengielbe vala ('ínriH. 4).

(Hagyok neki] egy gránát nyerget, egy bokur ezüst magyar

kengyellel (Kadv : Csal. III.2tí9b/ A pájKi azt kivjümá az imiierá

tortul, liogy kengyelét, vagy lova fékje ereniléjét tarisji iCzegl:

BDorg. 123). 'l'engcr-szinft vontt arany tzafranggal kengyelig

vult teritve (í«zD: MVir. 473i.

kármány-kengyel Kr Kármány kengyel vas iTíJrtfl'.

.\VIII.229. líadv: Csal. I1.2S7). Kármány kengyel, kármány

zabola (Fal: Jegyz. 931).

rKÉNSZÉRÉD-IK
Kónszéredett : (macuratns; lierabgukuinmen, verkunnnenj.

Az éhség miatt is már sajlóttabbak és kénszeredeltebbek (Szal

:

Kn^n. 274).

el-kénszeredik : (raaceror ; verkonunen]. Erdély országa

is már elkényszeredvén, erszakuskodása miatt protestatióval

s<jpánko(lik (Monli-ók. Vllí.öO). El-kénszeredctt lélek (Megy: 6Jaj.

n.37). A nagy éliség miatt Ls vánszurodtak s elkénszeredtek

levén, ottan tractára ereszkedének (.Szal: Krón. 27i;).

meg-kónszerédik : cv Az tiirök igen niegkénszeredett,

lovat szokereket hagyják íMoriOhjn XXIV.581).

KÉNSZflRaET, K±N8ZÍ!RaET : 1) snbagito fPBI.

(uogo; zwingen, drangenj. Valakit fej és jAojiga elvesztése

alatt valamire kénszergetni : oppugnare alinuem capito et fortu-

nU PPBI. Kénszergette liog bimeit meg vallya neki (Alv:

Post. 1.102). E világi bitsííketis a f5 boldogsiignak fel kere-

sésére nem kevéssé kénszergeti (Ker; Préd. 2). SzomonVsá-

Kokra kinszergetnek iHall; Paizs. 29). A király Ha helyt

nem adván mentségének, ugyant-sak kénszergeti (az a.-wzonyt,

liogy menjen hozzá nflillj ílliill: HHist. II 2<il). Mostan mind
ezeket arra kéuyszergetik, hogy a jjápával és liispann,ssal meg-
egyezvén, hatalmiLs császárra támadjanak (Monliók. \'I1I.10).

A nagysága kénszergeltetik a feliilésre s mozgol.jdik is (Mou-
Okm. XXIII 576). S) fmaeero, tonuento; bedriingenj. Akkor
•semmi elleasége nem volt, a melytíil kénszergetletett volna

iBátai: LPrób. 84). Moldova ellen is ennnpálván, adi'izással

kényszergeti flket (Monlrók. VIIL59i.

KENSZfíRINT: (cogu; zh ingen, driingenl. Kérem-i.t a

pjipiílákai, hu«y kénszerincséc rá, hogy no hazndt'von (Matkil:

BCsák. .^7i.

KÍaMSZÍaiiT, KÍNSZÉRÍT, KÉSZÉKÍT, KÍSZÍ!-
RÍT (U^cdal PwrC. I^i. 123. kfzr'U TelC 24, áí,>:.I.'iícs llelt:

Bibi. IV.lt*. iúzrlillelmec .Szék:Kr<5iL 8. iiajíí/íueu hszdieleX

ongemet .Szék: Zsolt. 122. kiztrit WeszprC. 77. likíril 94. W-
'urU Helt: Bibi. 1.(^2. W-.t.y.A^ Beythe: EpLst. 122): cogo,

adigo, iníto, impcllo, compello, oonpingo C. nrgeo, siibigu MA.
zwingeu, bezivingen PPB. A nem ak.nokat inna kézé-

reitené: noleutcs cogeret ad btbeiidnm iBécsiC. 18), Otet kén-

zereitec (compulorunt) menüi a vendégségbe i62) Kiralnac

paraniolafta kenzereitinala Aket: jnssio rexis iirgebat (127)

Kenzereite felnienniec: jnwit .-iH-endere (MilnuhC. 41i. Ezt ken-

zereitoc iliune angariaverunti, bog fel v^nni" •'. kereitél n'íi.

Es hw .Hzolgalattyokra kezeroytyk h\Vketh : strvitiiti .iubjicietnr

ÍJordC. 727). Kezereythlek teghed Jesnsnak hatalman-al : ad

juramus vos per Jesum (772) Kezereythwen karomlani: coegi

ad blaspbemiam (792i. Kezereyteteem egyszer fel vonny en

sarumat (l)omU 120). Az madaraknak zepen enekeluen kezo-

rejii 5ket be mennye az trbe íBodC. 7). K.'zerehtetyk vala

az priorLssatvl elviselni az ruhát (MargL. 2i. Kanyargatom en

testemet es zolgalattra kezen^ytóm : cjistigo corpus meum et

in servitutem redigo (ErdyC. 88). Annak myatta kezereyteteek

az ow zent rt'yat ez vylagra bochatany (129) Kezereytetyk

vala, hogy balwant ymadua (169). Nem kezerytheth es nem
erSltethetli liwneky engednie (ErsC. 274). Buzgósága kezi^rit

vele eében keserSgnSnk (Nagy.szC. 153). Kénszeríteni kezde,

hogy meg állana a fogadást (Hall: Mes 406). Kéiwzericzed be

lOni ket, hogy meg rakodgyée az én hazam : compelle Intrare

eos, ut impleatur donnis mea (Helt: UT. T4). Tanetaíatid ke-

szerettetnek vala (\ benne hinni (Tel: Evang. I.40b). De mldSn

viszontac fiket az traditiokra keszerettific, melliec az aposto-

loktul vannac: cirni vem ad traditionem eos provocamus (Mon:

KépT. 10). Az gionasra fiket ke-szerilik (Fel : Tíui 245). Hog.\

nieg-bfintessék, és cogállyák, kénszeritcsék a vakmerket (Pázni:

LuthV. 254). Az szükség végre r«i keiiszoritette éket (Ver:

Verb. E16b. 39). Erltet s kén.s/x3rit jKihár (melyet az emberre

ráerltetnek) (Olr: Besz 310). Ensebins imigyen folytatá : íiyet-

len egy lelketekre kinszerítlek benneteket, oktas.satok róla, miiK

fér ez a két dolog ils-zve? (Fal: NA. 148).

[Sz(ilások|, ;Vz istenre készeritlek: adjuro ('. Hitire kén.v

szeritem : adjuro PPI. As.szonyomnak anyámnak Ls ajánlom, mini

gyenuekét az szegény atyámtiát, az istenre kényszerítvén,

hogy ne hagyja, liiuiem legyen mindenekben kegyes anya ék

gondviselje (Radv: Csal. ia234).

ki-kénszerít : exorciso C. (dnrch beschwílmiK; vertreibenj

Kénszeritós : adaclio, coactiis, cmnpulsio, impulsio ; zwang

und drang PPB. En^szak szerint vali'i kéaszerités : exactio

;

oskiívé.ssel valii kén.s7,erités : exorcUmiis C. .^z isteni trvennek

kezöriteso (TihC. 72) Kezereyteos alat meg kellé mondany,

hogy azért vothue orczayara, mert félne e» tewle (ÉrdyC

435). Sem kellemetea ev neky ;iz kezereytessel való tolgalat

(DomC. 103). lla miuel Is az ember nília nalamit ketelenseg-

bi, azért az n lelke ellene rugdoz a keszerétesnec (Tel: Evang.

I.463b).

Kónszeritö: impul.sor C.

ördög-kónszeritö : e.'iorcista .MA Ixjscliwörer dcs toufels

PPB.

(KÉNSZÉRÜIi,

el-kénszérül : [maceror; hernnterkoinmeii, verdéiben] Ig»ii

elkénszerlilt hadak ezek, lovatlanok (MonOkm. V.Ö12).

KÍINTET, KÉNTAT : urgeo, s^.llioito Sí. (zningeni

No bot.Nisd \éie<li'r, ha szókség nem kentet (KI/cs. 1674. 15i.

.Szent Péter kéntatja KrisztiLst, hogy iitl maradjanak (GKal:

V.álLs. I.U77 ImreS: fjKat. 2ii). Ezen tekintet már szeretni

kintet (Gvad: Pllsty. 37). Kintették .u-ra, hogy a vezérséget

vegye-fel magára ; a gríif kéntelen viilt ;auH hivatalt fel-venni

(Gvad: RP. 397 1. A nagy ernek kintotelt engedni (21 R Tán-

czolui kéntettom [paia.] (Gvad': FNót. 19). íizündliság kéuszerítle,

kéutete. hajta, üze erre (!»D: MVir. lU

KÉNTÁLiÓ \?] : miLsicns (miwiker] HeghetlA'okiH-k. keini-

taloknak kaanlalokiwk ? keentonialoknak ?), trombita-soknak,

kyrteseknek zozattya, zenghee.se ymaran nem leelettetyk ew

lienne (.loniC. 919).

KflNTUljA : ([vuini gena" ; eiiK- art zengj, ."székekre való

vürös kenlula (Radv: ('.yill II 146 liirtT. XVIII.2U'. VetU-

IVaas. 7i.
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KÉNY, KÉNY: deliduiu MA. liist, freud, ergötzliclv

keit PPB. Ma gíliPtéc lígbe mendeneket, kic evarosban vadnac,

lio^ mend knkén .'igguc ineR inagonkat : nt sponte tradamus

uos omncs (BécsiC. 2öi. Niuesen olly finnyás kény s oUy

kényes tinnya.«ág iGyöngy: K.I. 53i. Változik .12 idó, néha

kemény fagyra, néha fór lágy kényre iPhilFl 12). Két Ufilóus.

de 5szve-fér5 tárgyakra tarts -, tudni illik : vidully-i.'--. épfillyis

a beszédbíil, kényednek-i.s, cízednekis adgy benne (Fal : L'E.

S63p. Ki beborult a fiilhíiben, megtért napom fénye, vár;is é.'*

nem jövés ut;in édes szivi^m kénye (Amadé: Vers. 169). A

tíödör paripák kcnyekl)en bevillfek (Kónyi: HRom. 31\ Tzifra

ruhába kényét fitogtatja iGvad: Idít. 124).

(íydólásokj. Kényén: sponte, sponte suii, ultro ; kényén

való : nltroneus MA. E 5 n n 5 n kényén: ultro MedLat.

.i50. Ónként és maga k i n y é n : nitro et sna sponte Com

:

.Isu. 189. Minden nyanalyara rea erezte magát ón kényen

a Chri.stns rBoru:Préd. 2U'l. Minden magimc kinyén kSlfStt

Isteni tiszteletet kárhoztas.son (MA: Tan. 1277). Az pusztákban,

vagy rekeszekben, mint magok kiimyéu választott 5r5k tm-
I5ez6kben, nagy .sanyarúságban rcimest élnek (Pázm: Kai.

25>. Onnón-kényén kivetkezik (Jlad: Evang. 126). Maga kényén

magát a halálra nem vetné (299). Onnn kényeken meg engedik

vala magokat fogni és ólni (458). Maga kényén s-akarattyán

viselt mindeneket (Teleki: FLél. 166). Magok kényén szánt-

szándéckal vétkeznek lAlv: Post. 610). On kényeken, szabad

.ikarattyokbol (Sam: Cer. 116). Bizonnyal nem tudták, hogy

kitsoda légyen, egy aranyos .szofán a 1 u 1 1 igen kényen
iKónyi:HRom. 114). Mint basa kén n yen dohányozott
iGvad : RP. 327). Kiket lát az órdog a magok k i n n y é u

henyélve élni (Illy:Préd. 1.339). Elentherius, kényén él5.

a jámbor élettül idegeu úri személy (Fal: NE. 3). Mi .szfikség

volt ket k é u n y e u n e v e 1 n fi n k (Land : ÚjSegi'ts. II.823>.

Kényen tartott: molliter altus, educatus Sí. Kényén
kedvén nevelt, tartott gyermek : delicate enutiitus. educatus

Kr. Kényén kedvén (Land: ÚjSegits. 1.14). Kényen kedven

(CSiizi: Sip. 397. Kr.i. Kényén nevelik (Ker: Préd. I.ö2). A
királyi bévségben kényeutartá-st kivánó testét bjtSléssel sugo-

ritotta (Tam: Szents. 61). Kényén 's kény tétlen, nolle

velle (GKat:Titk. 1119). Igen kény en-könnyen, sere-

gessen, sietve, roliannak a Venus soldosi (Csúzi : Síp. 299).

Kényére él: ju.\ta giLstum suum vivit Kr. K i n y e k r e

eresztic (Bom: Préd. 87). A ki az engedetlen .szolgát
(

gyengélteti, és kinnyére tartya, hátra-rugóvá és engedet- 1

lenné teszi (Pázm: Préd. 354). Nem keres buvo helyet, hanem
Sn kényje szerént eleikben mégyen azoknak (GKat:

Válts. 11.311. Jó kények szerént engedik magokat meg-igéztetni

(GKat : Titk. 6). Szölómunkára, fShordásra zaklatja fiket, melyet

40 magyar forintért meg nem cselekednének kények szerént

(TörtT. V1.12S).

Kényes : iietulans, petulcus, delicatus, protervas MA. putidus

FPBl. mut«illig, frech PPB. zartling Com : Vest. 125. Kénye

sen él : molliter .se curat, delicate vivit ; kényesen-taitott

:

abrodiaetns, delicatus, molliculus PP. Kényes, környfll kerül,

nagyra vágyó: ambitiosus PPL Kényes, torkos, részeges (Born:

Préd. 285). OUy nagy kenyesekis vadnac, hogy bár orra eli'tt

legyen a predikatioLs, inkab l jz fal alatt, inkab tereczel

i410). Kinnyes nyugodalomban nevekedik (Hall : Paizs. 37 1.

Kínyes gynyríiség (38). A gazdagok kényes pompáját csúfság-

nak tiuíotta (209). A kényes ember akár-mi kicsiny szón fel-

indul (259). Kinyes kevélykedés (MA: SB. 2191 Akkor a fiak

átkozzák az atyákat, kik ket kiuye.sen nevelték (Pázm : Préd.

20). Nem illik, hogy a fvisses f-alatt kinnyes tagok legyenek

:

non decet, sub capite spiuoso membra e** delicata (506 1. A
kéuyesec, negédeséé lektikákon, szetzel .székekben hordoztatnac

tCom:Jaa 87). Magok gyengéltetó kényes aszazonyi állatoc

.Megy;6Jaj ni35). Eretnekek a messaliaiiusok ; a kik bizo-

nyos órában, bizonyos .szániu imádsjigokaf mondanak vala el.

és az után mint valami .szakványnak le fatele után kényes he-

nyélésben tiMtik vala el fidejfiket (VárM: ÉgSzíiv. 128). Kényes

aszszonyi ;illat ; kinek homlokán ar;mytTiggók ; föleiben drága

n;i.sfák vannak (TKLs:Pan. 65). A juh igen kényes, nem eszik

meg mindent (Misk: VKert. 204), Némelly jóságos jegyzés

primitivumokbi'il vétséges derivativumok szirmaznak ; mmt

:

erkülts, erkSltss ; kény, kényes (CorpGramm. 325). Tsak egy

.szíts háza : de kényessen el lakhatik egy fejedelom benne (Mik

:

TLev. 387). Kedvekre kínyesseu mások ör\-endeznek (Tlialy

:

Adal H99). Kényes falatok aprifá-sában, ha lehet, az elégnél

is tovább igyekezem (B'al : NE. 82). Nem kémélette a kényes

csemegéket (83). Minden dáma kötelességének tartya hogy keik*

színben, tetsz gyengeségében tartsa nyomós idSkig kényes borit

(Fal: NA. 155). A koz-nép t516k (a fo aszszíjuyoktól) fanuUya s

vigan Szí a kevély feleleteket, a kényes lépéseket (Fal : NA.

178). Hogy valami íf< ember és nemzetes úrfi látszatos légyen

a kényes világ szemei eWtt, ahoz jó daiab erezény kívántatik

(Fal: Nü. 273). Ez a szeretet kényes, semmi asztalt nem szen-

ved {Fal:SzE. 527). A hol kényfts kady keresztyén rabokat

sartzra vetett (Orczy : Költ. 206).

[Közmondások]. A hol nyájas ;mya, kényes lesz leánya

:

*blanda patrum segnes facit indulgentia natos PPI.

(Kónyesed-ikl

el-kónyéseíük : efteminor Kr. fverweichlicht werdeuj. Czac

hogy az ó io elómeuetekbeu el keuyeseduen, tesíi keuansago-

kat es egymás kzött való gyfilölkodeseket fiznenec (KGalg.

1582. F4). Keménységgel meg fajuhiak, lágysággal elkényesed-

nek az ifjak (FahNTJ. 330),

Kónyésget : [effemíno ; hiitschelnj. A mi mostani roháza-

tínkkal kényesgetteteft testeinketis le kell vetkeznünk (MHeg

:

TOszL 124). Otet kényesgetem az H kiváiusága szerént nyugotoni

(MHeg: TO.szl.'' 188).

Kényesked-ü : protervío MA. [molEs sum] mutívíllíg .seiu.

widerspensfig sein PPB. fsich ziereu, aöectirenj. Kényeskedve:

petnlanter, delicate MA. Kenyeskedic az ember az io szereu-

czebe (Born: Préd. 257). Hogy a gyny(«-flségekkel ne kínyes-

kednéuek (Illy: Préd. tl06). A kiknek ez a kevés is fáj; el-

hite-sse magával, hogy lágy puhasággal kényesked aszszony

légyen (Fal: NA. 196). Az as.szony drága ételek közt kényes-

kedik, tsúfra, tréfa-nevetésre úti felebaráttyában még a jót Is

(Fal; NE. 84).

Kónyeskédés : petulantía, protei-vía MA. mntwille. wider-

.speiistigkeit PPB. (MA: Tan. EIöb. 25 1.

Kényeskédtet : delicate .servo, effemino Kr. [hiitschelnj.

Ezek is szereitekben addig kényeskedtetik és gyengéltetik fió-

kát, hogy szerelmek- miatt el-vesztik lelkekben, és erköltsök-

ben (Pázm: Préd. 20.5).

Kényesség: petulantía MA. mntwille, frechheit, leichtfer-

tígkeit PPB. Nézd el az vduarba, az venec, az iffiac, melly

sok kenyes.seget ftznee (Born: Préd. 410. 386). Puha kényesség

(Hall: Paizs. 221). Magokat vakmer kinyes,ségb61 szerenczére

vetic (MA : Scult. 17). Kevélségben mentél el, és minden ke-

nyes.seget ílztel (70.5). Amazok kínnyességgel, gynyrftséggel

csalogattyák az embereket: ezek bjtlés«el, é.s fájdaUnokkal

fejtik ki az hálójokból iPázm: Kai. 49). Mint a szolga, ugy a

test, ha kedvére és kínnyességben tai't.yák, hátra rúg (Pázm:

Préd. 147). Az udvarban lemii szokott puha kényesség (Tarn:

Szents. 11). Ezek az vy romai akolban bé rekesztetett kegyet-

len farkasok és dfihskdo vad-kanok a galagonyán meg híz-

ván, magok kényességekben, el hatták a vad gyümölcsöt, s a

tövisnek .szopták hegyét (VárM: ÉgöSzöv. Elöb.). Arra-is sen-

tentziáztál ben;iimket, hogy udvari kényességgel báimyuuk a

13*
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HKulgákkal, vík kedvnket ervel i« tojtoiíiisMiik jnlen-lt^tekbeii

(Fal : NE. 72). Szfiniyfi dolgokat forgata ! aira kinraeritvéu

liennUiiket, hogy inaguuk niaíunkat lia^iiittolyiik ; meg ijed

ettl a t6«t 8 vér, a iioiiien kéiiyeíségliw. .«einii]i iitfiil iieui

tér (Fal: NE. IH).

I
Kényesül

I

meg-kónyesül : |ell'eniiiior; verweitlilidit werdenj. Meg-

kéiiyesBlt é» bálvAnyowi«iak szelliStt iiep (genn efleminatal

lOKal:Titk. 399).

Kényeztet : nimimn iiidnlgendo emoUio, eftemino Kr. |hat-

.scheln). A kik tfesteket istoii akarativá ellen kinyeztették a

fíMdfln, kedvek-ellen kirio/,taK«in;ik a tflzljeu {Pázin: Préd. 18i.

Annyira kényetiztetik liokaf, lejinyokat, hogy csak nem magok

legyenek keritSjflk a gono-síra (Laiid : ÚjSegits. n.827i. Maga-

kinyeztetJ (Hall: 1'alz.s. 496). Akik igen gyengék, gyomrokat

kcnye«eii, s' i«iháii kényeztették, ételt unalommal s fenyalogva

ették, ereket vágatni meg ne meréüzellyék iVelv: .SchSal* 30).

A kit inten szeret, áztat nem Uényt-sztet [igyj. de gyakorta

.•nUytolya (Kisv: Adag. 536).

Kénytelen : aiactns, coacte MA. gozwnngeu PPB. Ha kén-

telen t'felekeszed iCom: Jan. 1). Ha szelid paripa lovakat nem

tanálna kegyelmetek, kéntelen vadakat kell hozni (KeeskTrtit.

111.322. Matkó: BCsák. 291. Mad: Evang S26j.

kéj-kénytelen, kékóntelen : uoaete, necessarin MA
gezwungen PPB.

nem-kénkónytelen : cv Kei énnekem nem ken kente-

len meg kellye myelnom (LevT. 53

1

ké-B-kéntelen, kény-s-kénytelen : cv Immár ké-s'

kénytelen reá tér, és meg-engedi (OKat: Vált.s. 1.94), A szent

Írásból végére nem mehetni, hanem kény s' kénytelen eccle-

siastica históriákat kell felílSk tanáeslani íno. Elfib, 49).

Kénytelenes : (eoactiw
;
gezwnugenj. Az szükséges és kin-

telenes z.'iIogiwif!Ís (Moiilrók XXI1L263).

Kénytelenit : i»go, adigo SÍ. [zwingen, nötigen). (Mik:

TLev. 72i,

Kénytelenség: necessitas MA. notwendigkeit PPB i(>Kat;

lUk. 5).

[ROznioudások{. Nagyra viszi embert a kénteleu^g ^ijzlJ:

MVir. U).

KÍINYÉR {k^tyr, kenyrrt RMNy. 11.42. kenir Üylv: UT. 6.

íermye'í LevT. 1.51. hyntr JordC. 405. tyiiíret 773. iynytr

írdyC. 515. ivncret VirgC 40. 49. hjnyfrrel MargL. 79. kinye-

rftne Mel:Ji5b. Ul. imyíredet Beythe: Epist. 76. kinyer Pós:

Igaar. 708. kynyr JordC. 362. ÉrdyC, 93. 6()9b. iinírt VirgC.

47. kmir TihC. 12. Wneremet DebrC. 377. Wnierek Ozor;

Cbrist. 176. Wnífrt, iíiiirböl 178. ki'„inyerec Helt: Mes. 328

kinyrra Boni: Euek. 404. kvnier Zvún:Osland. 127 1: paiii.s C
MA. brod PPB Kenyér oiódra sütött jiWig : pastillns C. Ke-

nyeret silt : imiiem pilisit MA. Kenyeret .szel : panoni distriiigil

PP. Zent Ferenc Heinmy eledelt vele nem vyn, lianemexar

kot kys keneret (EhrU. 27.i ly ide ea ögel kénéivt iBéesIC.

5a Ez kuuek Igenek ktíúürtícke: pane« tiant iMiiiichC 19i.

A het keííérékét uiegzege (43). My meiiyey Uyuenvuket agyad

nekwiik iiui : jianeiu nostriiin da nobls lio'lie íjordf'. 376). Az
zent kynyerekben eweek : pane.s pr>>positioiiis cume<1it (38Mi

Az zent ky nemek kl^zu«eghe« meg zegheejc : coinmunicali^i

(713). Manna kynyr (»13i. Valainy leiuoek kynyei'et keoi vala

ew tewlJk I ÉrdyC. 339b). Minden pénteken vizel keuirel bwi-

tvvliie (VirgC. 90). Az aii^ali keiionie|k) ft bn^aya mes avatta-

tec (NagyszC. 182). Noraíac keíiertien el einljer: nuii in solu

paiie vivit homo (DübrC. 302) Elew kenyér (PoznC. 14. 45i.

A sidokat nieiuiyei kenyérrel tárta i Helt: Bibi. LA3). Ve«»elei-

valami bt'ist és leiie« kenyeret neki (Helt: MeH. 316^ Küiut«ZHt

lan kenyér iBom: Evaug. U120O). Hogy nem iiohiaiiac aj ki<

szegdelneiee mi köztüiie e^ 'iKztogatnaiac az evaugetiomnac ke

uyerét iTel: Evang. L94b). Az ó pulay ee maradéki s«lia keuiér-

rel meg nem elégelhetnek (Mel: Jéb. 64) Ha ember, kenyér-

rel él (Decsi: Adag. 232). Kenyér tórdelús iZvoii: Port. I.68I1.

Ki fftt kenyér: panls propositionis (Káldi: Bibi. 256/. Zsengéi

kenyér (327 1. Szegd meg :iz éheznek az tií kenyeredet (Marg

;

ImádsL 48). Az kenyér )>e.szmét nélkül nem lehet (Monlrók

XV.551). Nem imádgyuk a kenyér-szint, avagy bor-«!Ínt (Szentiv:

Verseng. 79). Kenyér isten tartó záros potzotska (szentségi

(MNyil:Ii-t 132), Kfinyhullatásoknnk kenyerével étették Atel

illly: Préd. 1.89). ífeaiwiátlan kenyér (Fal: CV>ast. 245..

fiSsúlások]. Ez zentseges zvznek ev syralmy v a I a n a k « v

11 e k y ev e« napy k e u y e r y (.MargL. 8O1. Nem kenyerem

énnékem a hazugság iMatkó: BCsák. 125). Pana.szos kényé r

(Mik : Tl.«v. 3Ü4). Hátán a háza s kebelében kényen-
(Czegl:Japh. 125). Eg^: keíieren vágok vele. az az eg;:

iletenn. Keneret attauak néki, azaz tisztet hoiuiau ilett

legén. El vfittik keáerit, azaz tisztit nielIbSl ilete volt

Sylv: LT. 11.164b;. Két hétig tartottam kontuuiácziát keuye
r e II ós vizén, inig nyertem grácziát (Uvad : HP, C4 1. S u I y o s

munkájával eszi kenyeret: *eibnm e tlamuia petii

PPl.

abrak-kenyér. Edgyik inas hozza ki abrak kenyeremet

iSzoutM: 'IFii'i, 14),

árpa-kenyér : panis hordeaceiis Nom.* 309. (gerstenbrotj.

Latam almámba oly mynt egy kysded hamvban sylth árpa

kynyr (panis ex hordeo) yevvny MadyaniiaU talwrara (JordC

332), NyaiialyíUi aqia kenyérnél elegedhetnekh meg (VirgC

129). Hol vannak az enibrk, kyketli az Jtli arp;i kenyérrel

megh elegheytfittee! vala (WinklC 165, ftrdyC. .'*i9b. Bom:

Préd. 317).

bába-kenyér : li") (tszakácsmest.;

búza-kenyér : panis artopynis Nom." 309. farreus panis

PPB. i»mLs triticeiLs Kr [weizenbrotj, (Bom: Préd, 459), Kftvér.

siros, sfikeres búza kenyérvel éltei (GKat: VáJts. I. 1083b),

cipó-kenyér. ( Vettem) katonáknak czipúkenyeret iMonTMK
1,2421,

diaznó-kényér : oyclainimis PPB, .Major: Sziit, oyelami-

niis; sjuilirot Noni, 87, erdajifel. whweiasbrot PPB, Disnii

kenyér gyókere: arthanita, panis pordims (Frank: Ha.«nK. I81.

Cyciamen, kit az németek disznó kenvéniek neveznek, ma-

gyariM porcs fö (Lipp: PKert 1.64i,

cirok-kenyér: (brut aas spelty) (Mel: Alám 113;

derce-kenyér. Korpa- avagy dertze kenyér, ebeknek wá

niokra sült kenyér : *cflniceiw panú! PPl. (kleieniirotj.

fejér-kenyér: panis candidus Num.» 309. |wei>«))r..r

földi-kenyér : cyi-laininiis MA, Jsanbi-otl,

hamu-kenyér : |)ani« loearius. azymii* Kr, Tengeri gállváni

kiildMtt hamu-kenyérre. »iis-vi-zre iKal:NA. 170i.

házi-kenyér: panU eibarius Pl'l [hau«bn>t|, iZvoii: l'osi,

1.598 Pázm: Préd 98ii Kr.>.

isten-kenyere: botrys; trnnbenkrant .Mel: llerli r*\. tHHí!!'

.StiriiH, (Coni: Jan 2öi.

katona-kenyér : vita militarís Kr, Isoldateulebenj, Nehé»,

a katon.'i koiiyér (Csiizi: Síp 19 Kr.l

kétszersült-kenyér : eepta C. panis bi.»i-.Ktiis, [wni*

nauticiis MA IzwielulckI (Cuui: Jan, I46j
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komlós-kenyór. Ort kmnliis kt>iiyérrc mikonni rákaptak:

•lieii-niolióii PitPk. majd iiiiud meí;l\ill!uitak i'l'haly: Adal. 11.346)

korpa-kenyér : paiiis ftirfureus, pitj-rias MA. kloienbrot PPB.

Jizony meg nem érdemlik. Iiojv Im/áiikhan korjvi koiuprof

gyének (TiirtT. XVliíd.

korpás-kenyér: abrak tzipó; autopyron PPl

kovászos-kenyér: zymites MAI. [gesanei-tefs brot) (Pázm:

'réd. 794. Km

köles-kenyer. .\rp;). k'i\9K kPiiy«r (Moii:Ap"l 14. Patliai:

CKT. 12IV

köz-kenyér: [ctiiík rommiiiii^ Kr lutnis .secundus PPBl.

lanls ater. iiltiini ordinis, paois oaeparias; schwaiyas oder

Iprinsps íriosbriit PPB. Az mef keuier auag bor meg marad

17. vniak vaczoi aiatiil, inimar az nem .sz. ieg', hanem czak kSz

;enier es bor (Fé! : Tan. 407). Verseugettetec raitta, ha ostiaual

lelletneke az ti vendegeskedS vachoratokat tartanotoe. auagy

i.'iz kenyfirrfl íMon: Ápol. 14. Pázm: Kai. 1766. 878. Kr.)

ostya-kenyér : [hostia : liostie]. (Xvon : Post. L,í99).

özvegy-kenyér: paais vidnitatis Kr. [conditio riduae: vvit-

íenlosj (Pázm : Préd. 146). Özvegy kenyérrel él, ái-va.ság életf

r.TfingyrMV. 22. Csúzi: Sip. ,n86. Kr t.

pogácsa-kenyér : 'panis azymus : uugesauerte.s brotj. A
"jgacza kenieret kel valn "sMtlminl; í\\>>;zprC, SR. Telt Evang.

.477).

pogácsás-kenyér : ai toptitins pani.s MA brot das wie

.uchen gebacken ist PPB. Pogachas kinyerek (Beythe: EpUt

01 ). Pogátsa? kenyémeo ínnepe (Knlc-i : Evang. 246).

rozs-kenyér: pani.i .siliginens MA. [kombrot]. (Euy: Gizni.

"' ^'•'s.v két dutkán nw kenyeret (WarmrGaz. 101

1

szen-János-kenyere : filicnla v. polypodium Nom.'^ 35.

ír. polypodium, siliqna PPBl. Filicula, ^wlv-podinm : Zent János

lenyere ; lehetsegSs hogy az k5r6zt('l5 z. puzt;iban való laktaban

1t vele; Vng var megyeben beusegóssen term ; az leneley czy-

nazokat meg Sínek (Bej-theA: FivK. 133).

tábori-kenyér: bnccellatnm C. MA. zmeback. taiegsbrot

'PB.

zab-kenyér : janis avenaceus Kr [haferbrotj. A ki /ah

:enyérhez és kemény élethez szokott, azzal nem gondol (Kisvt

kdag. 28). Eb eheti az í szálkás zabkenyerit íTlialy : Adal. n.347.

lialy;\'É. n.6).

zab-zsömlye-kényér : cv Zabkenyéi-eu, tót hajdinán nyü-

;ünk az nagy inség mián iThaly: .\dal. n.314.Thaly VÉ. I

144).

zsemlye-kenyér : panis similaginen.s Nom.- 309. (semmel].

Kenyeres : 1) panavius, panaceim -MA. vom brot. znni brot

whörÍ2 PPB. Kenyeres táska : pera C. 3) (convictor, contuber-

alls: genoR.se. gefahrte. compagnon]. Eddig barátom voltál,

anitványom voltál, kenyeresem voltál tPázm : Préd. 494). Ültesd

nelléd kenyeresedet-is íCzeglrJaph. 129). Adgy hitelt hát ez ú

:enyeras baráttyánac Í39). A te kedves pajtársod. kenyere.sed

:

odalis (Com : Jan. 206). Kit el rongyolt a rabság, s annak ke-

lyeresi, az kén s uyomorasag (Gyöngy : KJ. 90). Mit búsulsz

[enyeres. midn .semmid sincsen? (Thaly: Adal. 1.230). Azt

éled. kenyeres ! hogy én e szegletbenn, gyáva henyélésnek ülvén

iz ölébenn. . (Orczy: KöItSz. 149).

külön-kényeres : iselbststandigj. Minden külön keuye-

es ember adjon egi.- tyúkot két külön kenyeres egy hidat

RadvOal in.71). KüICd kenyeres ember (Gér; KárCs. IV.

96i

Kényerez : pan«ui manduco Sl. (brot ess«iij. Mikoi a cal-

vinisták kenyorranek (kenyéri-el áldoznak] (Matkó: BCsák. 161;.

A cjilvinistiUi az nr-vacsorájábau csak kenvereznee és boi-oz-

nac (Pós: Válasz. 11.') i. Eggyütt ki'nvcweztek (Vajda : Kriszl.

UI.73). Kr.).

Kenyerezés : |das brotfas.sen, vorproriaiitinmgj. A jiandui--

silgnak a kenyerezísre ne legyen alkalmatcswága iMonlrók.

XV.3S8,i. Tegyek dis|)osifirtt a hajdúknak kenj erezi'siriil, mint

hogy elfogyott a kenyei-ek (XV.392).

Kényérke : [pjuds parvus; kleines brot. bratchen]. Ket

kenyerke íBorn: Préd. 1551

Kényérség: Inatura panis; brotnaturj. A kenyér az ú kr
nyérségében megh nem marad (VárM: ÉgöSzOv. 49). A kenyér-

nek kenyérsége, a bornak bor.sága, vagy-is mind a keltrtnek

természete, mivóltji és állattya (Bú-ó: Ángy. 185).

1. KÉP (kipet .Szék: ICrÓH. 19. íij.utalo Szék: Zsolt. 163.

<:íputalas ISO): 1) imago. efíigi&s, siniulacmm MA. [bildj. a)
(imago, pictm-a: zeiclinuug, gemalduj. Noze zent Ferenezuek

kepére (EhrC. 76). Elmene es zent Fferencznek seby helyt

azanneban vakara el, hogy az képnek (pictuiae;) alataualo

mezeytys el i-omta (67). Meg nem yrhatta Mariának kepeet

lÉrdyC, 589). Vala egy fa tablan zent damauoosnak kepe
iDiímC. 171). Wnekyk kepeketh semje tegyed (KesztliC.

183). Halálnac abraz;ittya, auagy képe(HeIt: \'igK. 47l. Garas-

som, kire az én képem volt fitve iMA: Scult. 730). A kép-irók

és faragók ezek gonoszságának ábrázásában mutogatták mester-

ségeket (Pázm: Préd. 91). A képet le-raj.szollya kép testó etse-

tetskével (Com:Jan. 167). Szabadé az élS örök istent akár

mint .s akár hogy ki ábrázolni, é.s abban a ki .ábrázoltatott

képben imádni? (Vái'M: ÉgSzöv. 21). A léleknek képe a beszéd:

imago auimi sernio est (lUy : Préd. 11.235). Antiehiistasuak

képe, vagy bélyege ill433). b) statua Helt: Bibi. I. Nn3.

idolum >L\. [standbild]. Az képüket ymadny: ut eas figiu-as

adoraretis (JordC. 730). Dianának kepe el oluada (DebrC. 73).

Az farkasnak kepét az varosba fel faragtalak (Vii-gC. 53). Ot
láthatni a zent László szép rjz képét is (Helt: Krón. 5). Boriu

kipet emelenec a sidoc a tálxirba (Szék : Krón. 19). Borjú képet

fintSttec magoknac : fecernnt sibi vituhnu (MA : Bibi. 1.78).

Szabad legyen képet tol állatni (Mon: KépT. 78b). Michol Dávid

helyett egy töke képet vetfi az sidókeleiben (Pázm: Kai. 704 1.

Az isten munkáját halálba gyfdölteti, a kép faragó Fábiánokét

pedig tisztelteti (Matkó: BCsák. 450). Templimiokat építnek;

kepéket emelnek es gyertyákat gyújtogatnak (a szenteknek,

VárM: ÉgSzüv. 179). c) [imaginatum, imaginatio ; voigestelltes

bild, vorstellung, phantasiegebilde). A megfez&It lesasnak kepét

f benne viseli (Nagyszí-. 97). Hogy eszembe int az álomnac

képi, meg posdiil ;i lelkem belé (Illyef: Jephta. 4). Mikor henyén

hever testünk, lerobban jár kél, bujdosik elménk, és sokfélét

hordogat szivünkbe, és ott hagyja képét (Fal: BE. 586). Változ-

tassa a sok friss szint és szem legel képeket, mint valamely

játékos theafnim (Fal:l'E. 407). Az udvari ember adgyon-ki

az eti'éle tv'mder képeken és hiteget remény.ségen (464). llly

hamar feléd tsapott lángja a .szerelemnek í nyilván valami asz-

szonyi szép kép szállott-bé szivedben (Fal: NE. 5). Féltlek .szi-

vem, mert vagy .szép s ép, en elttem isteni kép (Amadé:

Vers. 51). d) (symbolumj. Cristns ki az el\vLsten)iek kepe abraza:

qui est imago dei (Komj: .SzPál. 209;. Háromfelé kepék vadnac:

els rendbeliek peldazoc, melliek az iönendö dolgokuae ai'nieki

voltának (Fél: Tan. 350). Az Antiehri.stus megirattatic nekSuc,

egy ket szamo bestianac kepe alat (EsztT: IgAny. 198). Az
tereh hordozó szamár képe az sydó-nemzetségnec (Zvon: Post.

1.11). Jerusalem, ki kepe az romai egyhaznae (Zvon : Osiand.

64). A vad-ketskék pedig példázatban képei a nyughatatlan

elméj embereknek (Misk:VKert. 221. 285). e) [tropusj. Abrá-

rázatoc és képec : tnipi (HA: Bibi IV. 240). Ez dologuac szép



1. KKI' ÁlJ/VKÉI'-KnKKI' 2iM

képe. iiéldája va^'voii a/. iiapk»l«ti bJIczekbBii (MAtScult 1211

f) typat C. ^LV. [abbildj. Ez alkutotl niiuket, euiiek vagyunk

«ép képe. eejWI egy tetshírek lOii-zy: KOltH. 36). 2) forma ('.

Kép, forma, szép-termet: fonna; Keetalt Coni: Vert. 12í>i. «)

Ollyan kepew wala vstennek liw dycz&teeghe : species gloriae

(JurdC. 62). Puí^nokiuik képre vettél minket: posuisti nos in

KÍmilitudineni getitibiw lUöbrC'. 99). Galamb képben rei;i szalhi

iTel: Evaiig. L203). Állott az váro.s I5l5tt egy czülag, kineo képe

jllyan volt mintegy tr (Zvüu:Po«t U.252). Az X-nek kerowtt-

képe, formája vagyon: X habét cnieis formám (Coui: Ve.st f*i.

f) változtatta Nabukodouozor királyt barom kéjiébe, úgy hogy

a csordával járna és fiivet rágna iFal:SzE. 53y). Azt hinnéd

hugj mán feleségével liál^z, .s vóltakéi>en saját feleségedet tar-

tod karjaid közt, tsak má.s képben iNotPM. 51). b) species C
lachein). C'hac :^ie, es kiL*5 képe vagyon iialatoc az Í8tenes.scg-

nec ^Mon: Ap<jl. 322). Az Lsteni szolgálatnak képét mutattyák,

de annak erejét meg-tagadgyák iMalkii: BCsák. 1). c) Iwue

hozza .íz nTdwgh Crl^tiuiiiak kejielie (\'irgC. 22. IV). Egi csóka

kepebí'n az ördOg kezde orczaia eli't ripíisnie (DebrC. 221).

Myntha myiidenkoron latnaya az vr istent az fezvietnek ev

kepében iMargL 111. Sz .1. bárány, és oroszlán képében látta-

tott i.Illy: Préd III. 8) (vnltiis; angesiclit]. Kik hasonlatosok

valanak mind nthaval, mind kepi>el (DomC. 81). Zinte illen

kep\Vh vala Petr vram (DebrC. 102j, Nem mutatia .sem képed,

sem termeted (CSsoniaC. 22^. Vala neki egy vitéz szolgála, ollyan

képfi mint 5 maga <Helt: Kn'in. 8t>j Nemze egy fiat, ki az ó

képéhez hasonlatos vala : genuit ad imaginem et similitudinem

siiain (Helt: Bibi. I. B4). A verejték képemet elborítja, szeme-

met (Amadé; Vers. 260). 4) (képvisel, helyettes; vicarias

;

stellvertj-eter, reprisentantj. Birí képe : proconsul Nom.' 265.

.Mikoron az Egeas nr, a csazarnak kepeh, iutot volna Patras

neiift varosban (DebrC. 5). Az te fölséged kepe, Telekesy wram
iRMNy. 11.11 1). Tanácsa, B képe királnak vala (Tiu. 195. 366).

A aúíít Ijipasztaloui, országos követségben foglalatoskodó! ezeu

bi'tsfiletes tj'irsoddal, s egyetemben képei vattok a tJbb londrai

lUmiiknak (Kai: NA. 131). 5)[niodn8; art, weisej. Mynd a haaz

iiep<- melly igen engemet zeret meg nem mondluitom a kepét

.Pesti: Fab. 32bi. Olly képben adja elö gondolatinak mivoltát,

mintha bel/^l mást forgatna íFaI:UE. 370/

•SzólásokJ. Mint az kép, c z a k halgát; Doryphore-

malis ritn (Deiai ; Adag. 294). Képében: nomine suo, v. in

sua persona ; maga képében : in propria persoiui Kr. Valiunelly

t-mlieniek ké|>ébcn lenni: sostinere aliqiiam *per8onam PPBI.

Ilalakat monda télies embfiri nemzet kepeben i DebrC'. .521. Ky
legedet kerezisegre hoz vala, zol vala te erted vagy te keiiedben

lUomC. 212j. Az oly betegeket ev kepeben meglatogagya vala

némely jgen veen fráterrel (MargL 57 1 Balint isjwnt hágom
ot en kepémben minden dolgomban iKMNy. 11.91). Király ké-

[lében hitet nekic ada, hogy kegyelmet király ni'kic aiánlja

i'nn;ZBigm. 47 1. Taniltya tSkepen az itüakat, de azoknac

kepeben minden álapatbeli embereket {Hel: Bibi. 1. íii Az
tse képében visselte az gubernatorsiigot iHelt;Kn>iL 76). Be
ment az niennyeklje Christiis az mi kepnnkbeu (Fél: Tan
279i. Ah anvak ki;p<;ben, es uevi;bon iVer: Verb. 197). Betlilen

a (t\ l5ldAn maga képélwn Kákóczi GyórgyJt hagyváu, el jjve

iPethö: Kriiii 241 1. Az egész lullieraunsok képélwn miuel vi-

gaszlaJlya magát (Bal; Cslsk. asli. Hat ember a város képil)en

jfljjón bé (KecskTörl. UI.SWi. Olly nyomoniságra jut, h'>gy

még a képébAI-is kikél, undokul el-vajuazik i Misk ; VKert.

384| Az császár lietegeii kez<l lomii, minden ké|>ébAI kikOlt

(TörtT. 1S78. llö). .\z én mennyei .«eut atyámnak adok

drökké való nagy liálakat, hogy engemet az íképére te-

remptvéu, az esetben és kárlK>zatban uem hagjott Jiadv:

CsaL III. 243 1. At kik mioden székekben akár mi renden

lévAotékelyekuek személyeket és képeket viseljék (íscék-

Ukl. I.S07). Vlgau kezel ada \'inlzéiiek arra, hogy képét fogja

tisehii, la viadalbani és remélli, hogy gyi\z«d«lme!<eti 'Fal; TÍ.

636 1

álló-kép : statiia Kár; Bibi. U.157. Káldi; Bibi. 311. idolum

SK. fstandblldj. Valamelly álló képet földre rontani: *afBigerH

statuam aliquam PPI. A te felemelt álló képedet soha uem
tisztellyfic (Matkó: IlKoml. 1U8). Az állo-képoket egybetOrjétek

(Illy:Préd. I.40Si. Az állrtké|>et térdek hajtva imádták (II.442i.

álom-kép : [sonuiinni ; tranm. tranmbildl. Az 6 élete iloiii-

kép I Fal: BE. 607).

angyal-kép : fimago angeli ; engelsbildj (MesésK. 32i.

árnyékkép : repercuasa imagiuis umbra, adumbratki ; acliai

teubild Kr. A sz. Péter árnyék-képét úgy becsüllek, hogj- a

Ijeteaeket ezzel kivánatosan illetnék iPázm;Préd. 1038. MFi.

báJvány-kép : idolum, status MA. bild, gStze PPB. KI

tSreek az oktalan balwan keep5t (ÉrdyC. .599). Az balwan

keepSketh mynd az fejdre veryeetek : id"l» connuinuite íJonlC

226).

biró-képe : vitze-bíró : propraetor PPBI.

borju-kép: statua vituli MA: Bibi. 1.319. istaudbikl eiu>r,

kalbes, goldenes kalbj. Keth boryu kept öntettek (DebrC. 428

1

Boriú képet óntSttetec vala magatoknar ; fecistis vobis vitulum

oiiiHatilem (Kár; Bibi I.I661.

elÖ-kép: (specimen; vorbildj. Az emberi ueuizetnek Ádáni

volt tekélletes formája és elképe (Fal:TÉ. Ö6«>i.

ember-kép : [figura hominis ; menschliche gestaltj. Hogy

seinminémft hasonlatos.sagra ember képet ne nchón (Mon

:

Ápol. 50i. Egy szabla, melyre volt ima egy emberkép iToln

Vigaszt. EIöb. 12). Kár|iitr;i irott ember képek lOK.it: Válts. I

948).

fa-kép : idolum, .statua lignea Kr. Ihöhiernes .>itandbild[. Egy

embernek wala egy fa keei*, mellyel isten gyanánt imád ualn

(Pesti: Fab. 72. MA; Scult. 748>.

[SzólásokJ. Titeket a fa-ké péknél hadtak <Czegl:

.laph. 125. 52). Bizony, lia n lenne, sokau a fa-kép mellett

hadijának benneteket (Pós: Válasz. 179;. Az Báthorista uniui

köszörülhetik fogókat, de bizony az faképnél fognak maradni
lErdTörtAd. 11.57 j. A mint tetszik, úgy vehet a fa képi 11

vég b ú t s ú t (Fal : Vers. 872i.

faragott-kép : síulptile, idolum L'. statua MA. ein geschiiitz-

tes oder L'egrabenes bild, eiu bild von stein ixler holz geechnitzi

PPB. Hamáság az, hogy az irott s faragott kép istent jegyie-

néje (Pós: Igazs. U.tit'.Si. A faragott képeket elégewétek : ih:uI|>-

tilia comburite (Illy : Préd. 1.408). A faragott kép nem kivániiá

látni mesterét, se az adós azt, kinek adós {.Fal: UG. 192'.

feszület-kép: (cnicifixj (Kecsk: ötv. 34>.

két-képú : biformatits, bifomiis MA.

király-képe : praeses Ver. [inirex MA. vice király : pmres

Major : Sziit. der dec königs stelle vertritt, stattlialter PPB
Zembe lettének kyraly keiiewel es azt wegeztek, hog (RMN

11.331. UvT. 1.96i. Ardflg Mátyá.* királ képe, két niz U

(Tiu. 96. 57. 417i. Követségben kfildi a vice királyokat, kirab

képeit- aliorsiim legát prorege*. vicarios la kiráh. Com- Jaii.

110.,

királyképeség : jproregis munus ; siatthaltersctiafl, .)'-

kónigh vertrelungj. Az új generális nagy pompiival bé axoí-

Ka.Hsába a király képenségre lErdTörtAd. 111.1951.

kö-kép: statua lapidea Kr. [suáaenies slandbüd P«<ti; '

Fab. 52. Páim: Kai. 1766. 437. Kn. '
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leány-kópü : [nrniiii similis : miidchcnalnilich). Ouigh le«ni

(<pi\iink, azon alnl lial moduak voltAiiak iDecoi: Préd. 39).

lovas-kép: freitersfatvie|, Adrianiisnak lov.is képe (Mad:

Cvan.E. SHOi.

márvány-kép: (stalua iiiaiiiMiwi: niannurstatue] (Zrínyi

I.IOO).

oszlop-kép : Mtalua Kr. Egy oszlop ké|«t uiiieltek fel iTani:

l'^ak. Tm)). Mái'váiívt aranyt fejteKessiink, ozpr iiszlopkéiieket

issronyunknak eregessünk (Fal: Vers. 881).

Úr-képe : (vkwrins ; stattlialter]. Táborával basa Buják alá

«illa, porkolálx nrképe ott Márton vala iTin. 95i.

Kepebéli : [vicarius : .stellvertroter, reprasentant]. Pilatos a

zaramak tiztartoia es kepeheli embóro (\'irgC. 84). Az feyede-

^m kepebeljet hagj'a sw zoniorvisaggal elinene. Tabat kepebely

ispasyas nevov parauchola (ComC. 41-5) Az fl kepeheli emN'rt

t hagiuaii elmene (Debi-C. 145). Az nagsagok kepebely ember

i.pvT. 1.9 1). A feiedelmeket isteneknec e-s isten kepebelieknec

euezi az iras (Bom:Evang. HI.l). Lám .szép be.széddel ket
negtanitá. képebeli embört vélök bocsáta (Tin. 19tí). A szolgá-

ltra és rabságra-jatott 'zidáságnak Tibérins, bálványozó |xigAny

síiszár, volt líra; képe-béli gondviselje Pontins Pilátn.s (Pázni

:

"réd 7S) Nem igaz, hosy vicariuíwa képebélie esak annak

iliet, a ki táviil vagyon : nem igaz. Iiogy az apostolok Cliristns

icarinsi nem voltak : mert sz. Pál nem egyszer írja, hogy az

postolok Chri,stiis képében követséget viselnek (Pázm: LutliV.

48X Assessorok, wagh kepekbely íVer: Verb.' 19). Ez ország

irai közzfil eggyik elt, vag penig kepeheli emberek élt:

orani nno es judieibus regni ordinariis, vei eornni vices geren-

bus (Ver: Verb. 188). Mint képebelinket ngy uralják íMunOkm.

T.ll). Nem kerestem képembéli személyt, hanem én magam
arczoltam (Illy : Préd. 1322).

Képecske : imagmieula C. ienncula MA. bildclien, kleiues

ild PPB. Eg)- kicsiny láda fia teli niganina képecskékkel

íadv: Csal. n.315. Zrinyi 11.132).

Képes : 1) imaginosus C. MA. voll bililer PPK O.stiazok,

Itarosoc, balnaniozo kepesc (Mel:SzJán. 87). Képes-tábla

iyöngy : Char 302). 3) [fomio.su.s, pulcher. speciosns ; wolge-

allef. zierlich. .schiin]. Képes az abrázatia, de l;i szöktek az

ils'i várból : caput vaeunm cerebro (Decsi : Adag. 203). Izent

éked tlünk kéjies kívánságot iZrinyi. I.99V Mellyel hogy ké-

esebb és tettetesehb szin alatt tselekedhe.ssenek (GKat: Válts

L1071). Ezt a könyvet az angliai fS asszonyok képes udvari-

iegal fogatták CFal: NA. 119). Fertelmes ellenségét képes

ándékinak titkos fortélyival szokta a bólts meggyzni (Fal:

ÍE. 369). Mihelyt a képes dicséret béfogaaszik a szivekbe, el-

atalmazik és kivánt niaga.sztalá^okra válik azoknak, a kiknek

iszekre mondattak Í3S51 3) competens, conveniens, condecens

equnm MA. fiiglich, ordenflich, be<iuem, geziemlich PPB. A
larhat képes arr.m ad el (Mel : tízJán. 436). Ha nem értenél

ibbet magad felöl annál, a mi képes, egyelieket .sem vtalnaS

leK (Tel : Fel. 206). Ha az mágusok ,iz istállóban imádták

hrisfns nnmkat, képes, hogy mi tet az oltáron imádgyiik

'ázni: Kai. 698). Képesen és illendójnl visellyétek magatokat

*ázni:Préd. 272). Ha igen képes, es illend nem volna, bogi

í egihazi paztoroc igy ehienec (Pázm: Fel. 102). Urak, a mi

;az és képes, adgyátok meg a szolgáknak fPázin : Tniáds. 367).

!era hogy elegend, de t.«ak képes árra sem találtatik e föfdiin

mi lelkünknek és üdvösségünknek (Pázm: Préd. 764). Isten

Itya testünknek beretvával való metélését, ile a képes sanyar

atást nem (CzeghMM. 115. 143). A hasonlítás képes es illend.'.

g5en (GKat : Titk. 57 ). Képes és igaz árát megadják az ele

,:giiek (ErdTörtAd. 111.295). Gyötrdve s epeilve képes hál

i;góilnoni ; lankmlva s l)ágyadva, éhezve s koplalva illend

hiisúlnom iThaly: .\dal 1.186). Xínt.sen közel való képes egy-

gyenlség iproportio) köztetek (Fal: NA. 135). Képe.s, hogy a

rósz termé.szotekkol-is meg-alkndgyunk, kivált ha reájok szoriil-

tunk (Fal:L'E. 424). 4) (cinod tiori i«itest; möglidi]. Ha kepös

uoUia annak lenny, bog ;iz testk [wkol tüzében vettetneyek

(SándC. 7). Nem keiies dolog (LevT. 1.87). Christiau nem

keieztyen, mel szu igen el távozik az í eiedetitul ; kepw

hinni (hihet], hog regen az mi eleink nem igen szoltauak

mint ma-stan (RMNy. 11.46. Sylv:LT. 11.167). Inteni kezdik,

hogy látná, hogy nem kép<is vóna a házat megtartanik íMon

írók. 111.157). Képe.s, hog' ketske, mert kurta farka: sur

daster cum snrdastro litigabat, judex autem erat utroque snr

dior (Decsi: Adag. 207). Képes dolog el hitelre, hogy... (E-d:

Cslsk. 27). Nem t:zac képes es el hihet, de vgyan az igas-

sagbol vetetet argumentum (EsztT : IgAny. 115. 499). Ébreszti,

biztattya minden képes jóra (Fal : NA. 1 19). 5) [ingeniosus,

bonae indolls ; fiihic, Uilentvoll]. A kik ily képes emberek, mea

érdemlik, hogy mások eltt iMlyenok, a kormányt igazgassák,

vagy kézzel vagy észszel (Fal: UE. 397). 6) Képes aiiag ha-

sonlahis : simile NémGl. 346.

[Szólások]. K e p s z e r e n t h ualo taxát fizettek (RMNy.

11.270), Az árpának termese nem kichen remenseget iger,

az árrais kopes szerint való leszen (KBécs. 1572. FS). Az kepös

zerint való étel es ital az testnek taplala.sara vagon, de isme«

az flötteb való étel ártalmára vagyon (Frank : HasznK. 1031

Zeretnaj Nagj Bálintot kar vallásáért es zolgalattiaert melt"

es keiies zerint megj elegitessek (Eadv:Csal. III.124b). Nagy

böntetést ne reiidellyen, hanem képes szerént valót (Sam: Ag.

1.56).

Képesít: tingo. Magát kei«seile loab mentet: i|ise se

linxit longias ire (üöbrC. 320).

Képesitget: (polio, excolo; bilden, ausbilden]. Képossitgeti

otromba értelmét (GK.at: Titk. 256 1.

Képest: 1) [similiter, pariter; ühnlicb, gleichj. A dolgot

színéhez képest festeni : *assimilare colores rei PPI. Hogy

azok e.s syrnakuala hozyaya keppe.st : ut cogeret etiam alias

lacrymari (EhrC. 69). Óys hozzji képest ymadkozny kezde

(PeerC. 100). Hcjzyaa kepst zent Er.seböt ees kezde eenekleny

(ÉrdyC. 645). Én hozzám ké|)es atyát te nem találsz (RMK.

n.2fi4). (A császár sírt) és öhozá képpóst mind az egész hadban

sírtanak (.Monlrók. HLlOl). 2) respeetii MA. in aiisehung

PPB. [im vergleich, in anbetracht]. Hozzá kéjiest: respectn

illins, illi comparatiLS, in eomparatione cum illó Sí. Mynd

senimy az ii zepsegkhz kepst (.SáiidC. 2). Az meíiorzaaghoz

kepsth olyan niynth egh estíuillo (12). Mind igen .senii azokhoz

képest, melyeket megh sem gondolhatnak (VirgC. 98). Azokhoz

képest, ah kik el néztek iigian keue.ssen wdvózöltek (Ozor:

Christ 434). Egy dolgot máshoz képest kel meg ítélni (Decsi-

Adag. 88). Más-saknac magához képest való vakinerö nies

utalása (Zvon:Post IL284). Az termeszét trvényei ketkeppen

erthetyk : Elsben az emberekre való képest : ín qiiantimi

coiisideratnr homo (Ver: Verb. Elb. 32). Bizonytalan az halai

az helyre képest, mert senki nem tiidgya, holott leszen fi neki

halála (Debr: öirist 172). Mimienmagunkra kejiest ingyen

igazíttatunk meg, de az Chri.stnsi-a képest fizetésért (Der: Préd.

121). S) [secunduin, juxta ; conform, laut, nach]. Ez lewelhez

képest nekwnk ezt meg agyatok ertenonk (LevT. 1.140). Vigyen

ko.st az áldozatra, .ihoz képest az mint az pap bczt'illi az

en)ben)ec búnét : jnxfa measuram. aestim.atíonemque peecati

iMA: Bibi. L02). 4) (ob, propter: in anlietrachl, zufolge, wegenj.

Kihez képeit : quamobrem, quapropter, igitur, itaque SK. H>hez

keijest mondgiwk. hogy (RMNy. II.I6I1. Az > truenben meg

tiltot allatokat, vgmint az ó truenre való képest, nem szab.id

meg enni (Tel: Fel 109), Régi barátidat, azjvyakra való képest

meg no vessed íDecsi: Adag. 198). Vége lészen ez világnak;
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erre valrt képeNt. nem szánta, wm vete »z parasztíát; iPázm:

Kai 129. 711). Sok alamLsiiái iwztoKatoit, mellyhez képest igen

szerették a sikílkAdk illall: HHist. II 22). Feleségem mastaiii

állapotjáhuz képext igen ktadett siílj-osodiii (Moiilrók. XV. .')»«).

Az éjjel várandós állH|X>tjáliu7. kii>e<t a ícle.sÍKeni eliiebezedott

'öSSi. Mire képest niundaifsunk Clirttue vitézinek; én ennek

liámm okait látom (TKis: l'an. 21» Semminemfi jo áll;»patra

képest fel iK- fuvalkiicieyal (KxPrinc. líJ^i Ezen kunyvottkét

nem kis liattzitnna! olviiKsák ; erre képest méltónak itéltuin

lenni, liogy a frendek magyanil-is mee-ismérkedgyenek véle

(Fal: UE. 3611. 5) fin modum; nadi der art, in der wetsej

Szél-véffi ké|)e8t rohannak reánk a kfil.«') szerentsétlen-^gek

iMad: Evani. 152) Az iir nem teftetés-képesf, lianem valóság-

ban tániadut-fel (316. r>2\).

Képez (kebízeei ÉnlyC löl. ieeioílietetlen 489): 1) iina-

i;inur, exintiino, pnto MA. eiiiliildi'ir, nmineii PPB. [vorstellenj.

Ha kí'pzytek hogy az ellönseLnu-k aluuk.sagitli elwls.»ellietj1ek,

ith ez kyetlenberi megh niaragjatok (TelC. 308). A nSmfls

kenetóth kebztte vala haroni zaz |)euz2u intouac (NádC. 153).

Az nemes koneteth keebzette vala haromzaz peeiizen iutonak

(WinklC. 113i. Má-s istene vagyon, az niinemüt elmeiéin' ki ki

maganac talált, o-s ke|jezct : finxit (Mon: Aixjl. 6) OUyan profeta

nem volt <\ az minemnt az kébzett és magábiui elgimdolt magii-

ban (MA: Scult. 311). A mit íondohuik, é.s elménkben képezünk,

azt az isten tzikkelyenként fel-jegy/,i (l'azin: Préd. III. Innel vett,

képzem, szent Dávid okul rea, hoüy neniellyeknek feiekre ve.szelyt

kivánnyon istenti ilj»-p: l'I'iik 1.3.51). Inkább uhajtya a \alót,

mint a képzett jót (íjmd: lTj.Segits. 1.383). Azon az fSldSn szám

talaii darvak levén, kiket éjjel felbúdítván ;iz had népe, távolyiYÍl

az pogányság azoknak kiáltiWikat emlierek kiáltá.sának képzetté

iKem: Élet. :;73). Nem olly kitsiny munka, a miut képzik (GKat:

Titk. 84 1. A ^aag cfak oly büzií, a mint ember kéjiezi (Kisv:

Adag. 42(i). A valóban okos, ki nem sokat képez niagi'uiak

i447). Ez tiszve kapstolást lia fontosán nézem, Jónáthás és

Dávid barátságát ké|«eni (Gvad: FNót. 39). 2) [adoro idola

;

bilderciiltns tr.iiben|. üntiazo en oltarozo, kei)ez5 ne|wc (Mel:

Sz,Ján. 282) 8) fformo ; fonnen, bildenj Kepekis azért meltoc

tiszteletre, mivelhogy valamiOy niartyrnai-, apo-stolnai: kils lia^xm-

latO!ia!;ara formaltatot es kepe.'c'.totel (Muu: KépT »). Hoj-y a

went lelei' meg iratatnec. es kepesztetnee galambnac kejiebeai

(9). 4) (adimibru, repraesento ; versinnbildliclien, v«raii.si'Ji;m-

lichen). Az istenijen nintsen az tTildi dolgoknak kejiezó tiikAre

(Gyarm: Fel. 26 li. C'ainnak szAmkivetetsége iövendöle es ké-

l)ez« az kárlioznttakuak nyoinonisiigos igyeket (I^p: PTük. 1.

129.1. Elnézvén az (í álla|iotját : istenasszonyt képzó testét s

ábrázatját (Thnly: Adal. 1.1 20). Hony levesse saruit és ugy já-

níllyon a mBK-tcstesfllendfi isét kéiiezi"i isipke bokorhoz (C'ji'izi

;

•Síp. 59). Irgy tehát elí/ibonis esodás paduai szent Antalnak

angyali iniizességét képezA feér liliomot (Csúzi :SIp: 511).

el-kópez : [imaginor; vorslellenj. fíondolattyaval elképzette

és megfo'^ta (MA : Tan. 83).

ki-kópéz : eHurmo, elliugo Kr. [darstelleu] Az eedesiánai-

tejTnészeli ugyan ábrázatképpen ki kéjieztetic, mind az által

alkolmatosb és s-'vakrab aUg vagyon i-zac- eggyis annál, kit az

szílftrfil vészen az sz. lélec isten (Zvon: I'ost I.393j. A nagyob'

tükör nagyobban nnitattya az ábriizntot : de azért a klseb'

tökür-ls épijen azon ábrázatot ki-kéijezi (Pázni: Préd. 751). Ha
istenségét ki akarod ábrázoln'u log jobban képzeil ki. ha egy

égfi lazet inas iLand: Uj.Segits. 11.227). Az istent semmi n««loii

nem >aabad ki-képeziii, ábrázolni iPós: Igaza. I.117i.

le-képéz : cv .\ véghetetlen és uién*kbetetlen szent barom-

ság i.stent le-kéi«>zik i.Pós; Igazs. 1570). Magj'ar-^.n^!; ötven

szentéinek lt-ké|wft, leirott élete iTarn : .Szents. fínil.) Histó-

riámnak UbigoH voltát illeudó ábrázoliissal pennáin sem tudta

le-képwmi (GyiliiKV : MV. El* 4. OyOngy : K.) - 32i

meg-képez : [effíngo, imaginor: damtellea rarstellenj.

Magatoklra inegkétóteo é.s elmétekbe ábrázoll.váloc (MA : Scnit

712i.

Képezés, képzés : I ) iinaginatio, existiiiiatio MA. einbil-

dung, meiiiung PPB. Kevlemb kevlemb keebzeeeket es rémü-

leteket vizek neky (ComC. 359). Az kJuetees veetetyk ketb-

keepjien : Elezer hasonlatossiiag zereiit. ma.sodz<ir kebSzeeí

zoieiit (ÉrdyC. 461). Magadut csalod meg ez féle képzéaeddel

(MA: Síi. 142). Nem való, a mit álmo<lunk, bauem hiúeágos

képezés (Pázni: Préd. 30Si. EMszür csak eny puszta gondolái

tnik szüveíiljen ; azntui erfls képezés és elmélkedén ; végre

gyönyörködés, gonosz indulat (Pázni: KT. 41) A szomomsie

származik valami kelletlen-dolognak képzéséb/>l iHall: PaJZK.

217). CbristUB bizoay ember es nem valanii képzés itíeob: Dáv.

61). Nagy dolug a képzés (Kisv: Adag. 426). Ezen szSruyii

haláln.ik vagy képezé-se Iszonyú fáidalnias lészen iCsúzi : .Síp.

97). Jadzi fabulás képezésekkel nem merészlek béUx.'sátkozui

(98). Felszabadult a sok gyanú vélekedések, és ssivQnkei

bátxirgató ké|)zé.seknek szolgalatjából (Fal: UR 366). KSonyfi

az elmének ttindér képzésekkel játsz^idozni, de nehéz munka

mind^aokat végbeu viuni (374). 2) liniago, opus; bildnerk

gebildo]. Az. mit a latinok neueznev simiilacra kepozesekiiii

.

azt a gOrögöc tíui/.a (Mon: Kép. Hi2). Akár-nii-néroíS iia^.v

inéltóságii ember seui egyéb, hanem gyarlüság«jk tAköre.

szerentse kereke játéka, álllialatlanságok kéi>ezé.se (Páim

:

Préd. 622). 3) similitudo [iilmliclikeilj. Yiedes v nekik kigonai

kepezeseint : fiiror illis serundiiin similitndinem serjjentLs (DöbK

116).

Képézet: I) (imago. symliolnin: siiiubild, bildj. Fel emeztyk

az özvegyeknek biizokat, hozyw ynnatkozasnak kepözety alat

:

.sub obtentu prolix:ie orationis (.lordC. 409). A Bálnak tisztele-

tére iudito .lezabel asz.'Sonynak képezeti alat mind ezekuek

szabados voltál tauitották iTitk.Jel. 24). S) simulacrum fbild

werk]. A süket kopezetec vtan iiidulfitoc volt : simulacra muta

prout dueebamini emites iMon; KépT. 102i. Simulacnim <iz;<7

ké|iezet il02b).

(Képézgetj

Képezgetés : ligiura Itigur. «oudmii.'i .4z értelmes luouda-

sokat kidsTi színe.«getésevkel. képezgeféseekel .izinesíti if'om:

Jau. 1611.

Képezhetetlen : [snpra quam cogitjui jutest, incredibilis

;

Lindeukb:ir, unglaublich]. Byzonnyal valhattyok es hyhettyek,

hogy az eede.s i.stennek zent aiinyanak keebSzhetetlen [így]

ínyndenneel beeweb cagyob es tekeelleti5sben adatot ínyndden

meeiinyey vozaagh, eerdem, korona es dycIii^seeKh lÉrdji.'.

189V

Képz-ik: limagiuor; .sich eiwas einbilden
/J.

A jó lelek i

uinis nagynb keserfisege, mint mikoi ng}' kéiizik, hogy isti-

el-liagyatott laítai: LPrób. 92i.

Képzel: I) imaginor PPl. \VF. sibi in mente repraeoenl.n'-

Kr. (siih vorstelleii. .sieh einbildeu). Elniébeo fbrmáitt, kép-/.'

goiidoltt : imaginárius; képzelt méltóság: *imaginarü fa- •

képzelni \niit; tiiigere ali<iuid sibi *üOgitatiijue PPl Ké]-'

eró iFal:NE. 4öi. Ily «!ép hasznot teremtenek a iiliant;i«;i'

képzöló vélekedések, hogy ha nem emlierkedöuk a vezérlési

s luilalaii nem mérlékellynk iFal: UE. 377i. taorte vas darai- *

töriitt kópiákból látszatnak, naity romlást képiellietiz a»iki'.'l

lOt-zy: KöltSz. 46). llt a l'eszilletet a kezembe adta, c*'.k
'

me'.; ezt tiain : én nékem mondotta. Sxiwmbez sioritváii, ör

mel ezt tettem, mert a kit ez jelent, ótet képxollottem iGvai)-

Rí'. 131). 8) (formo, repraesento; versiiinbildlicheii, veruiucliaiv

licheu{. Az igaz.sá;;iuik képe as.sxoiiyforma kép volt, jolib kea^

ben meziteleii ptillo.s l>al kezében serpeuyAs mérték, lába

kerekded világit képzelA golywUM (Fal: T^ A5Ú..



KÉP/JiLÉS—KÉFl'KLKN KÉITKI-ENSKí J—K ÍA'K 210

Képzelés : imasriiiRiio, idea. |>haiita.siH PPl (eiubüduiig,

phmitnsie] Elméd uyiigliatatlankodó Uíiwelését tiiértékellyed

(Fal: VE. 376. SzD: MVii-. 124).

Képzell-ik : (iraaKinatioiies foveo
; phantasiren, nadiden-

ken ?]. Azt mondja az aga, még éjjel is, és nappal mind ezen

Magys;igod dolgával képzollik (MonOkm. V.971

Kópzelöd-ik : a: Megviliigo.'sodik iimon az-i.s inelly mtul

tévelygettenek légyen az elsil fel tjimad:l«iiak értelme l'elíl a

cliiliaMták, a kik meg-K'lbiilváii a .szent Jánosnak amaz irásá-

Iwin, nem tudom milsoda el.sfl fel-tAmadá.s felSl képzelSdtenek

és téi^elSdtenek (GKat: Válts. 11.9961

Képzemény: pbautasma GKat:Titk. U19. iniagiuanum

quid Kr. fphanta.«iebild, pliantasiegebilde). (GKat: Válts. I. E16b.

ISi.

Képzdés: [imaginatio; eiiibildung, pliautasiej. Itt-is caaU

.1 maga agyának képzfidé.sével tJisaUodott Kalauz iPiís: Igazs.

1.713).

Képi : [symbolicus ; .sinnbildlichj. A szekrény, az isten és az

IzrHel tiai-kOzött, békességnek képi jele vala (Csiizi : Síp. 190).

Képlag : képmutatólag, Kassai [specie, in speeiem ; zuni

scliein) Jámborsággal és szelídséggel képlak ámítják vala a

kSzséget (ErdTörtAd. 111.50,).

Képpen (mksíépp Mik:TLev. 255. Orczy: Nimf. A") : in.star

C. XIA. gleich, gleifhwie PP. a) Ysten elettSk nieegyen vali,

vthat mwtatwan nappal setét kod ozlop zerenth, eeyel kedegh

tyzes ozlop keppen íJordC. 37). Némely azzonyallatnak vala

choda kepjien ev háta meg gevrbedevt (DomC. 162j. Pokloskép-

pen es byn6.skeppen zydalmaztatal (Tliewi-C. 193). MenybSl

nyelw keppen zentb lelek lee zalla (271). Zerzete,s kepén uem
eltem (VirgC. 3). Az ur isten az kegyelmetok nemzetsegy kzze
Iielyh5ztet8t iSuemeny keppen mást (Frank : HasznK. ElSb.l.

Rágalmazás keppen veszik (114). Az 5 híre neue minden felé

ki méné, minél hogy cznda képpen forgatná magát (Kár ; Bibi.

1.397). Soc czudaképpen való dolgokatis kezdenec czelekedni

(MA : Scnlt 1028). b) Maria zent János enaugelistanak tevt

gyónást ez felyewl mondót keppen (CornC. 30). Barátságos

kippen ehelekedet vramal (LevT. 1 226). Igen kegyelmes képpen

tárta magát hozaia (Helt: Ki-ón. 76). Ollyac ezec (dolgok),

kiket kStele-sképpen tartozuac az hiuec czelekSdni (Zvon : Post.

1.45). Elválhatatlanképpen eggyesfllt természetek (586). Ki

bes7.élhetetlen képpen (GKat: Titk. 40). A halálos képpen vétkezfi

illly; Préd. 11.481). F6-képpen az ország-gyölésének alkalmatos-

ságával (Csúzi: Síp. 41). c) A sz. kereszt jegyét, két-képpen

szoktuk magunkra vetni (Pázm : Imáds. 56). Sok képpenn, .szála-

tokban vagyon az i-água (Bal : Csisk. 9). Soc ezerképpen többet

czelekc'dhetic isten, hogy sem az mit az mi okosságimc meg
foghat (Zvon; Post 1.14). Harmincz t képpen (Czegl: Dág. 10).

Az istennek képe elsképpen vagyon az lélekben, másodképpen

vagyon az testben (KCsipk : WoU. 67). d) Kyn lehetetlenképpen

nem keel chodalny [úgy, mintha lehetetlen volna] (ÉrdyC. 571).

Talán Lucretia keppen títt volna [megölte volna magát] (BFaz

:

As?z. 41). e) Gonoszt kivan másnac titokképpen [titokban, alat-

tomban] (Zvon: Post. 11151). Tikozlásképpen elköltik a gazdag-

ságokat aily: Préd. IL162).

Képtelen (képtüci Pós: Igazs. 1306. Monlrók. XXIV 266i:

I) amorplius, absurdiis MA. imgereimt, imgeschickt PPB. [un-

möglich]. Képtelen kíván.ság : *rogatio injusta ; képtelen ok-

adás : absiurda ratio; hiteké képtelen dolog: fidei aljsonum;

balgatagul, képtelenül : absiirde PPBl. Keeptelenre ne hyi-te-

lenkggyeel (Érdyt'. 563j. A mi okossaginknakis képtelen el

himii, .az halottac fel támadását (Bora: Préd. 269). Képtelen

dolog: pilos pro lana (Deesi:Adag. 60.j. Ne .szólj képtelent

:

adversuB solem ne loquitor (174) Képtelen dolgokat szcílnac:

U. NVELVTÖRT. SZÓTÁR, il.

stulta narrabunt (Kár: Bibi. 1.U64). Képtelen balgatagság (MA:
Tan. 1185i. Az pártos tanítók irás;iban éktelen és képtelen

kába.ságok vannak (Piizm : Kai. a2). Oly képtelen czigánságokat

imák és kiáltnak reánk, az kiket liirrel .sem hallottunk (226).

A mi pápista synatynkbannis sok képtelen dolgok vaduac afi'é-

lék; multa in nostris cunsultatioiiibus absurda (Czegl: Japh.

229). Meg-tlt5tte azt némi-néui setét és képtelen hom.állyal

:

replevit eam tenebricosii iiudam et infoniii caligineíOim: Jan. 1).

Kiknec kfilSnibóz zengése dísztelen, illetlen, képtelen : qnorum

di.ssonantia absurda est (169). Soc képetlen dolgot fogtanak

azokra a régi keresztyénekre (Pós: Igaz.s. 1.306). Kezde Cal-

vinusra gyomroskodni, mintha igen képtelenfil irt volna (Megy

:

SzAÖrfSme. 8). Képetlen és az tegnapinál is nagyobb szél volt

(Monlrók. XXIV.266). Azon a füldiin képtelen pusztaság volt

(XXVn.27). Egy kfptelen, minden hus nelkíil, senyvet tetemek-

bl Sszve kttetet horgas kaszás (Sz(111: Dáv. 78). Képtelen

hazugság (Péc.sv:Fel. 316). 2) inimanis, enormis, immodicu.s,

immoderatus Sí. [masslos, aas.serordentliclij. Képtelen diága:

nimium canis, jnsto cju-ior Sí. Az te képtelen czeUhiapasodat,

soha sem olua.stam (Mou: Ápol. 255). Képtelen sarczoltatas

(335). Képtelenül szalad (Zrínyi. 11.18). Hogy hogy fér illyeii

képtelen nagy vakság a feletekben '? (Bal : Olsk. 99). Ha az

álló kép képtelen iszszonyu nagy (immanlsi, bálvány oszlopnac

mondgyad (Com : Jan. 168). Az 6 bflnSk akarminémfl .szSrnyíi

képtelen sok, és megszámlálhatatlan légyen is (DKal: Ker. 248).

Képteleníil fú a .szél (Hall: Paizs. 408). Képtelen fájdalmak

(Mouli-ók. XXVIL119I. Fel-faszéttetvén képtelen gyilkossággal

ölettetik-meg (Csúzi: Síp. 97). Didó volna, még is megszánhatna,

vélem nem bánhatna olly képtelen (Amadé: Vers. 13. 65).

Képtelenség : absnrditas, enormitas MA. ungereimtes

wesen PPB. [immglichkeit]. Képtelenség, lehetetlenség (Zvon:

Post. 1.13). Muta.s,sák-meg, hogy azokat a képtelenségeket val-

lották és tanították volna, a mellyeket ellenek kákognak (Pós:

Igazs. 1.306). Oh jesuitaí nagy maga gondolatlansíig, tsak hogy

ez uyetásinak magát urának lenni tettethesse, akar mínemQ

szrnyfl képtelenség következzék- is utánna, nem gondol véllo

(Megy : SzAÖrOme. 374). Melly fonákul fordult, és viszsza járó

képtelenség volna, ha ki önnön m'ának iira.ságára ásítozna

(Fal: ÜE. 366). Azt gondollyák némellyek, hogy a nagyságos-

név arany érdemre emel minden képtelenséget (Fal : NE. 1 2).

Képtelenséges dolog (GKat:Képtelenséges : [absurdas).

Titk. 2).

2. KÉP : venabulum, telum, jacuhmi MA. jagerspie.ss, ge-

schass, pfeii PPB. Kép va.sa : laneea PP. 271. Vgyan leeznek

mjTith az vass zegh ty zemeytekbe «? eless kep thy oldala-

tokban : lanceae in lateribns (JordC. 191). Kepét ragaduan

által flte mind a kettt: airepto pugione (Helt: Bibi. I.Ccc4).

Egy képpel által fltéc, és ugy hala meg (Helt: Krón. 34b). Az

ö kepeckel, kopiáckal és háromszegfí hegyes töreickel mint egy

semmin vgy mennec vala által raytoc (87b). A gyalogoc köz-

zfil kftide egy ré.szét kipeckel a sereg megé (90). Az louakat

gyaknac a kepeckel (90b). Vassal és hoszszu képpel czépli le,

valaki hozzátoc akar nyidni (Helt: Bibi. 11.229). A vad kan a

vadász dárdával, képpel (venabulo) által verettetvén, meg öletic

(Com: Jan. 80). Az hoszszu elfi kepékkel meg öklöldöztetven

(Fori-ó : Curt. 722).

Képes: [lancearius; lanzentriigerj. Kezeyczetök keth zaz

vytezöketh es keth zaz kepösöketh (stipatores) eeyuek harmad

horayglan (JordC. 785). Készóle népével, tizeimégyezör képös

kopjás kézivösvel (Tin. 255). Elöl látá szép képös íves hadát

(256. RMK. IV.323).

KEPE: capetia, acervus frugum MA. ti-uchthaufe PPB.

[mandel]. Kepe, kéve, kalangya : capetia PPBl. Kös keuet,

uigan rágd be kepédbe szépen (KNagysz. 1579. B7l. Imár az

14
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kit klizagKatfak. kit pmxkonevÁnaW liinak, vagyun liarmiiiczLat

kepe (kenderbíl, Thurai: Lev. 1.31).

IKíizmoudAsokj. Knmiyfl a kepe mellett hiiza tejet azedoi

(Fal: Jeg>z. 92fi|.

Képecske : Iparvii.s acorrus; kleiue koniinanilell. Húzája

nem terem egy képecske (Tlialy: VÉ. H.5).

IKEPÉL)

Kepéléa : [kepébe rak^J. Ai'atás, kepeilés iLép : FTiik.

2411.

Kepéa. Kepé.'« arató: kit nem napszámra tizetiiek, lianem

kereszt számra ; közönségesen minden 12 ik kereszt az aratóké

Kr. Parlag flildön a kepés sem arat (Gvad: NótTest. 216).

K£FF (?J : crater. Te kfildSkSd miként haitogatott kepp

ipohar): umblliciLi tiius crater fornatilis (DöbrC. 481).

1. KÉR (kyr\0k Lovl". 1.2. tycrlekV Ír- rogo, peto, deposco,

depostulo, (juaero, exigo, procieo C. pi-ecor Mii. bilten, fordem,

begeliren PPB. (freien). Leánt kérek : .spoaso C. Meg-kivánom,

jus szerént kérem : posco PPBI. My vjinadsagonban kerj-enk

Crishistol, nieltolyon nekenk mutattnva kelewiitat, melyet kel-

lyen valaztanoiik (EhrC. 6). Kerek (rogavenmtj bodog Foren-

czett, hogy ez fráternak vétket jTgalmazuan meg boczatna

(68). Kérlec en lanim ne akariatoc ezt ténnétée: nolito, (luaeso,

filiae meao (BécsiC. 2). Valamit kérteneo uolna (qiiidqiiid pos-

tnlassent) S SltSzetékre tartozót, véiekuala (52). Ky keery,

voezy : qni petit, accipit (JordC. 373). Keryk vala, hoé el menne

az bw határokból : rogabant, nt traiisiret a finibai eoriim (378i.

Keeryetek ty en érettem vr ysteut, hogy .semy ne yeyeu ezek-

ben en reám : deprecamini voa pro me apud dominum, nequid

siiper^'eniat mihi (JordC. 731). Keryk vala 6tet bogi kereztfara

l'ezituen 6lneieh meg az 8 nagiob zegiSneert (WeszprC. 93).

Keryed istenek irgalmasagat (VirgC. 1). Kerlekh, bogi világos-

idbad meg en ziuemnek setetseget (25). Iduezitenk mongia

:

kerietek es vezitek (78). Kozde 5tet (a lányt) hazasiagi-a kérni

(DebrC. 143). Kérlek, gondolyad meg (MargL. 26). Kery eou

tiilem : postula a me (KulcsC. 3). Halgas meg myiikotli az napon,

mely napon kereudeuk tegedeth: invocavorimiis te (KeszthC.

36). Kérlek iesns sebeseyohyed megli en zywemetb (PozsC. 14b).

Nagsagod myre kert vala, in)ar nagiob részére kezén vagion

(HMNy. IL76). Kerék a Dávidtól, hogy eledelt vinne az táborba

(RMK. 1L352). Saul kirallia tetetec Í<amuelt6l, kit a sidoc 8c

magoc kírenec felekre (Szék:Krón. 27 1. Baráti I'8l6tte kérné-

jék, hogy magokon, feleségeken, gyermekeken knySrfllnének

(Pázm: Kai. 53). Chalcédoui gy81eki5zet, ugyan kérve kéri az

pápát, hogy megerSsittese az végezéseket (6u7). KeriSc 8ket

alazatossan (EsztT: IgAiiy. 192i. Az hadi készfilet igen sokat

kér és kivan : apparátus bellicus multa reqnirit (Com: Jan.

144). Erról botsánatot kérek (Kónyi: HRora. d). Nem kérhet

semmit raytani, mert minden adósságán kitírSltettenec (MA

:

Scult. 984). Ártatlan ueroraet kellek [így] megli szaniatok

(BátbSncs. 3). Lovamat alattam ellfliték, egy jó lóért kértem a

kapitiinyomat (Gvad: RP. 121).

[Szólások]. Vmicrl kér. Az te zenczegAs sebeydeth kérlek

vram Jesaa (CzochC. 22). Istenért kérlek: obsecro C. Kérem
le Kdét erílk val(i szolgálatomért (LovT. I.6i. Istenért is kéiem
Kdét, elvégezvén dolgát. Öcsém uram 6 kménél ne késsék

(n.254). Ma^dho.: kér. Megbagya a fiának hogy hozza kéme
baratyt, ees holnapon a wetement megaratnak (Pesti: Fab.

61b). Vkin kfr vmit. Reánk izentek mind falvul, hogy száz

forintot kér az falun (LevT. I.32H. Vmin kér. Nem keerlek

azon (non rogo), hogy ky vegyed liAket ez vylagbol (JordC.

B87). Aiou keerlek, hoé ymaggyatok eerettem es testemet te-

gyetek az en ye^*)8em mellae (ÉrdyC. 5151. Kére azon ntet,

hogi egi kenés ideig hadoaia vele lakozni (ViriK.' 25 1 Kerek

azou zent Ferenczet, bogi ez meg mondót tizteket kwzwtwk el

oztana (74). Ezennis kéri6c hogy (Bom: Piéd. 413). Azonkerec

minden iambor keresztyen oluasot (Tel .-Fel. 9). l'mire kér. Ra

kérlec dolg(jtokra (Valk : Geu. 63) Arra kéri, hogy olyan helyre

helyeztesse (Mik : MulN. 28). A királyt reá kérte, hogy (Kóuyi

:

VártaM. 6) Vnil kér. Szabadságot kér a bor árulá-sáért (Mik

:

TLev. 95). Kérem alázatossan nagyságíxiat, ba úgy nem

Tolna is, az mint elgondolom, ne bánja. Iiadd hizelkedjem ma-

gamnak véle ! (Thaly : Adal. L303X

[KtízmondásokJ. Az ki nem kér, jókhoz nem fér (MA : Scah.

253). Pap paptól nem kér fizetést: clericns clericnm non deá-

mat PPBI.

be-kér: [exigo; einfordemj. Az ó annia beh kerl oala. a

mit giutSttenek (DebrC. 16.8)

el-kór : expeto, deposoj milii aliquid 81. [verlangen, abfor-

dernj. Az isten zolgainak adót alamisnat es merezlitek elkérni

(VirgC. 47).

elö-kér : petit sibi exhiberi Kr. [abforden, recheoschaft for-

dem]. Pénz el8 kérése (Zvon : Post n.603). En tólem ne kérd-

elö nemzetem vérét (Zrínyi, n 162). Kérjük vala el5 tUle az

hivatal levelet, vagy pedig keresztelje meg az kárt (Gér : KárCs

ra.S19).

föl-kér : petit sibi dari Kr. (verlangen). Pénzt kémi-fel

:

ferre ab aliqao argentiun PPBI. Kónyft fel kérni, de nehéz

meg tizetiii : semel rubidus, ac decios pallida'< (Decsi : Adag

215). Nagy kitérésre kölcsön felkért pénzzel (RákF : LevT.

L64). A kölcsönt, vagy hitelbe felkért és vett pénzt, luigy i«é-

gyennel járó dolognak tartotta (Fal: NU. 281).

ki-kór : expoto, cffiagito MA. [sich erbitten]. Kérd ki a vas

hámoron lév5 nagy fúvókat (Matkó : BCsák. 376). Egyetemben

kérjék-ki a kUiró hit-leveleket (credentionales) hog)' ezeknek

ajánló erejével utat nyithatnnak magoknak az idegen minis-

terekhez (Fal : Ntl. 327).

kölcsön-kér: mutnor; eutlehnen, auf borg heischen PPB
Kerthem kvvlthwn zaz foryntliotli (RMNy, n.l04)i Ha kelchewn

keer, ne nondmeg magadat : volentem mutuari abs te ne aver-

sare (Pesti : NTest. 9). Nem kölczen liérte az istenliöz való

egyellóségét (Dáv : VDisp. L88).

[KözmoudisokJ. Értelem nélkfil nem lehet élni ; ha o 1 1 h u u

u i n t s e n, kérj költsön, azaz. ha nem érted, értékesééi

(FahUE. 455).

meg-kér: ix)sfulo C. repeto, i-eposco, reflagito MA. wieder-

begfhreu, wiederfordem PPB. [begehren). M«^ kéri az adós-

ságot : debitum e.xigit PP. Meg-kémi, fel-szedni az adósságot

:

ciere nomina ; fillérozni avagy a vendégség árát meg-kémi

:

*a)llBctam a convivls exigere PPBI. Ha en orzagomuac ffl.

mégkérendéd es, adafic neked : etiam si dimidiam part>

regni petierU, dabitur tibi (BécaiC. 59). Ki elveii, mel' tied,

keried meg : ne repetas (MiInchC. 121). Ez barom dolgtik

megkeerteni ht i-stentewl (ÉrdyC. 520). Murhaat adót nek>

kyt mykoron meg keert volna (526). Életemet az<jk kérti'k

meg [azok könyörögtek a fejedelemnél, hogy keg>elmel ns-

jek] (Matki'i; BCsák. 12). Megkéré a kiraljlol: postulavit a re.

(lUy; Préd. I.ikSi I.«lkedet megkérik tóle<l: animara tuam n>i-

teut a te '432i. Pilátushoz méue, és megkére a Jesns ta«t'

(11.237).

mSg-kórés : repetitio V |Kvstulari<' M.\ vviwl^rl'etfHfiniiiií

PPB

vÍB8za-kér : rejieto, repusoo C. »ie<ler /.uriickvt<rlsin,-Bn,

ziu-ilcklorilern PPB. Gyakran elmédtJI viasza kérjed, inagad- 1

ban el mondjad: frequeuter repete (C'oni: Jau I55i

vÍBSsakérée : repetitio MA. dar lurUcklurderu l'PB
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Kerdégel : ro^tito PPBl. [nnederholt bitteiij. Kérdsgel, hogy

i.'*eleke<ijeni-raeg ; *rogitat ut faciani PPBl.

Kéredz-ik (ifTícAiiek LányiC. 415. kéretieHX GKat:Titk.

'.'00. kcreez9ia Gyöngy: KJ. 102. eliírreueu TelC. 101. tót-nec

BFaz : Ass^ 6) : veuiani abeundi peto MA. eriaubuis fortzugeheu

iiehmen PPB. M^gb az Srdógis CUristustul kéredzik bog' czal-

liou íMel : SzJiiii. 22). Liitváii urokat balálos fogságban, tOm-

letztikbe kéredzettek (Pázm; Préd. 242 1. Az tatái- Delimáii

ihászárhoz be-ineue, régen kéredzet, s uéki igy beszélle (Zrínyi

L149). Jónatá.s tanúiul kéredzik ; el-mégyen, és igen jól tanúi

voh (Hall. HHist 11.215). Inimár kétszer kéredzettem, de még

fi felsége tíl nem eresztett (Gér: KárCs. in.377). Kéredzve bé-

jSjni akaró (Megy : Diai. EI6b. 9). Amaz haza kéredzó tanitváuy

iTKi9:Pan. 67). [Vö. Kóretez-ik)

be-kóredzik : peto admitti Kr. [sicL bineinverlangeu, ein-

!«.« begebren]. Mykoron az noniciak az zerzethre bee kerech-

nek (LánjiC. 415). Az ördög eg* zarondok kepébe iöue es be

keredzek (DebrC. 573).

el-kóredzik : peto veniam abeundi MA. erlaubnis fórt zu

gehen nehmeu PPB. [mu entlassuug bitteu, sich seine entlas-

simg erbitten]. Ha elkéredzbetem, nem akarok ismég visszajöni

Fogarasba (LevT. 11.266). Elkéredzéc a királytól (Helt:Kión.

13). Az éu uram, az fítolmács vérben esvén, elkéredzék az

fAvezértól, hogy gyógyíthassa magát (Monlrók. VIII.367).

elkéredzés : petitio veuiae abeundi MA. da.s erlaubuis-

uehmen fort zu gehen PPB. [bitté nm abschied).

ki-kéredaik : petit se foras dimitti Kr (sich hinausverlan-

gen, nm entlassuug bittenj. Midn kéredzenék ki az ur Jesus-

túl az 6rd6g, meg-engedi 8 felsége, hogy a disznókban mennyen

íTof: Zsolt. 617 1.

Kóredzós : veuiae petitio MA- erlaubnisnehmung PPB.

bitté uni abschied]. Sok kéredzésekie azokat-is hazájokba bo-

tsáttyák (Hall: HHist. nL268).

Kéredzetlen : [ohne abschied zu nehmeu, ohne lebewoi zu

sagen]. Fogták osztán magokat a regalisták nagy részént és

kérezetlen a gylést odahagyták (BethI : Élet. 11.193).

Kéreget : rogito, peto stipem, mendico MA. cogo stipem

;

geld sammeln, betteln PPB. Kéreget koldusok háza : proseucha

PPBl. Az wyonnan való kerezttyenektSI keereghetnek vala

alamj-snaat íÉrdyC. 361. Bom: Préd. 458. Fél: Bibi. 71). A
magunk felei is irigylik e sok jót az ekklésiának, a kik azt

akarnák, hogy a prédikátor ne is ehetnék, ha ík kéreget fa-

zékokba valamit nem botsáttanának (Bod:Pol. 119).

ki-kóreget: emendico C. MA. ausbetteln, abbettein PPB.

öszve-kóreget : corrogo MAI.

Kéregetés : rogitatio, petitio MA. bitté, das bitten PPB.

Kéreget : kéró, kunyoráló
;

petax. importnnus flagitator

PP

[Kérékenyl

Kérékénysóg : petacitas Ki-, [zudriuglichkeit]. Mmdeuek-

nek bévségesen ád, és senkit nem pirongat kérékenységeért

(Pázm: Préd. 657).

Kérel: placo Kr. [erbitten, besanitigen]. Szép szóval valakit

kérelni ; precibus alicui *blandiri PPl. Ymaggyad ez zyzeth

ees kerlyed ewteth aj-tatosou, hogy megh mwtassa teneked az

ew édes fyath (DebiC. 514;. DflhSs neuet kSltenec az ebnec,

czae hogy meghSlheaséc, uagy 5tte meg a hayat auagy nem, de

pálczát kerelnek (keresnek?) neki (HeltiMes. 13. 14).

meg-kérel: cv (Pós:Igazs. 11.185).

Kérelem : petitum, postulatum MA. preces EhrC. 153. bitté,

aoforderung PPB. Ew kérelmének sem egy haznalattyat alloyt-

uaa magát vallauy (EhrC. 153). Az baiatokuak myatta lent

kerelom (157). GíiSrkfl^l vrban e-s neked te zivednek kirel-

met agéa (DöbrC. 86). Izzó kérehnére megfelele, lígy a mint

tudott (Kónyi: VártaM. 18).

Kérelmés : prece."! JordC. 162. deprecatio 516. (das bitteu,

bitttí). Megh jtelee hw kerelmee.seket ; adjudicavit fieri petitionem

eorum (JordC. 613). Keerelmeeseketli meg halgathaíi (ÉrdyC.

143). Nagy keerelmeessel meg uyeree az pyspektewl (447).

Sokaknak kerelmasíket megh utala (KazC. 43). Jwsson en

kerelmesem the eledbe : deprecatio mea (Kulc.sC. 322). Nag

kirelmisuel kiruhi m&nkSt : magna cum exhortatione nos rogantes

'Sylv: UT. U.4S). Sámuel népe kérelmését urának, istennek

megjelenté (RMK. n.350). Az ft aiakinac kirelmeset meg

nem tagadod fi t511e (Szék : Zsolt. 18). Ez imádságot h§tt kérel-

mesékre el ózta (Bat : KTud. 124).

Kéremény : oratum, oratus, petitum, obtestatio, obsecratiu

MA. bitté, da.sjenige, warum man gebeten hat PPB.

(Szólások). Kéremény szerint; precaiio MA. Sót

ugyau kéremény szerint kérte vala ;iz erdt békésiektl (Bék.-

Hajd. n.226).

Kéremés : [petitio, rogatio ; bitté). Az 6 bolond attatianak

keremesenek miatta meg gztetuen (BodC. 12). Az 6 kereme-

s5ket meg halgatia ("DebrC. 261). Adya the zywednek keremel

syt : dabit tibi petitiones cordis tui (KulcsC. 86). Halgassad meg

isten en keremesemeth : deprecationem meam (143). Ziuemnec

keremesit halgassad meg i:NagyszC. 388. RMK. V.238). Nagy

kéreméssel kémén minket : cum multa exhortatione obsecrantes

nos (Helt: UT. z4). Minden szflksegfinket neki ielenczöc meg

kéreméssel (Bom : Préd. 553). Ha meg-szükül, kövesse szent

Dávidot, ki uem ragadozott, hanem Achi-mélechtl kéreméssel

nyert kenyeret (Pázm: Préd. 1182),

(Szólások]. Egy korban kéremésképpen kért fél akó

bort ajándékon (TörtT. Vn.l09). Kéremés szerint: pre-

cario Kr. Keremes szerént jó szóval és szeretettel kéri az bírák-

tól gazdálkodását (MonTMR 1.360).

Kérés : petitio C. rogatio, postulatum MA. petitum PPBl.

rogamen EhrC. 6. da.s bitten, das ersuchen, forderung PPB.

Siralmas kérés : imploratío MA. Ez pap vevvue az mysaalt zent

Ferencnek kérésére (EhrC. 6). Mit akarz, mel' te kérésed?

quae est petitio tua ? (TJécsiC. 59). Haluau ez kéréseket, engede

nekik (VirgC. 75). Ez kere.st háromszor teue (87). Kereset vigan

jóvá hagyá (DomC. 16). Beniamínt nékik nagy kérésre adta

(RMK. IV.22). Kérésnek napja : rogatíouis dies (Mad : Evang.

380). Nem terhelik istent hoszszii kérésekkel, hogy eztet adja

meg, áztat hárítsa el (Orczy : KöltH. 73).

Kéret: cmo rogari Kr. (expeti curo; bitten lassen, freien

lassen]. Sok vrak keretek házasságra (DebrC. 10). Kuetet bo-

czáta Valentinianus ezászárhoz es kerete az 8 húgát ti le

házaságra (Helt: Krón. 19b). Kerete, hogy gyöngyben czelekd-

néc az czéuel (93).

ki-kéret: (expeti curo ; verlangen lassen, auserbitten lassen].

Eltökéllé, hogy az szent könyveket kikéreti, megtólmácsoltatja

ket (RMK. IV.210).

meg-kéret: [expeti curo; freien lassen). Megnysztette az

pücsök az vitéz fiát, megkérette szúnyognak hajadon leá-

nyát iThaly : VÉ.. L345).

Kéretez-ik : (veniam eimdi peto ; lun erlaubnis bitten].

Midn bemenne, kéretézéc (petiit) ho^ zabadsag adatnéc 5 neki

kimenni ymadliozni (BécsiC. 36). Nagyon foga ivteni és az

várban keretezni, kit beeresztenek (RMK. I. 45). [Vö. Ké-
redz-ik]'

14*
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be-kéretézik : (veiiiaui iiitroouiidi \iet'i; mii einla»i bitteiij.

Az aiton kezde csergetni, Ijeli keretózuen a piníjíkliz (DebrC.

7). Ki rekezte 5ket a meiiegz&bdl, ho^ bekeretSznec vala (586.

NaKyszC. 261).

Kéretlen: non rogattuKr. [üngebeten, unverUuigtJ. Kéret-

leufll ; non logate, ultro Sí. Kéiütlen, kénszeritetlen kéraitetne

nékiec egy ónendete-s lakodalmat (MA:.SculL 7121 A ki mit

nem kérettetvén, kéretlen ingyen ád : <|ii(id quis non rugatiis

largitur (Com : Jan. 184;. Kéretlen nem ád 'Mik : TLev. 42).

KérXeiaélleUl megh TliewrC. 170. ííUeMssel Sani: Cer. 214)

:

rogito, niitiga, plató, reconcilio MA. oft bitten, versölmen PPB.

[besanftigenj. Vigaztaliak es keorlelyk vala ewtetli (WinklC

116). Kérleli istennek liaiagját (Halassá: Ének. 12). Semmi Atet

arra nem kérlelte: az Oiinün szive vitte fltet arra (MA:Scult.

665). Siralmas artzidattal kérlelly'u- ÍMA : Tan. 1265). Azon

kérlelsz, hogy hatalmas tsászár hariigját íMendesitaük (Monlrók.

66) Ha háborgattatik, nehéz azt kérlelni (Küsv : Adag. i.

még-kérlel : demitigo, |)erplaco, i:oniplaco, precibus mitigo

Kr. (erbilten, besanftigenj. Kelleld meg vradat (Tlio>vrC. 170).

Senki megh nem kelelthethoti [igyj i Pont. 30). Meg nem tér, és

istent s az ecclesiát meg nem kélleli élete jübbéttásával (Zvon

:

Post. II 1511.

Kérlelés: placatio, recouciliatio Kr. (bitté) (Pataki: Reg. 112).

Ollyan ember, a kin se a szép tanács, se a köuyfivel áztatott

kérlelés nom fog, méltó, hogy lehengeredjen s nyaka szakadjon

(Fal : NE. 37). A kérlelés tiszta, bnzg(í, tiirfl legyen (Fal : SzE
536).

Kérlelhetetlen : inexorabilis C. indeprecabilis MA. ímer-

bittli.h PPb

Kérlelhet : exorabilis, deprecabilis MA. erbittlich, zn er-

bitlen PPB.

Kerö : 1) pelitor C. rogator MA. bittér PPB. Yot aad liew-

tet kérknek: dahit Ixjna potentibus se (JordC. 373). 2) pro-

cus Sí. [fi-eier]. A jegy ruha és ékes termet néha mi'issjd azon

edgy szsmély kérket és edgy lejiny szeretket (rivales et

coamantesi szereznec íCom: Jau. 116).

[Szólások]. Kérben küldi: mittit ad virginem desi>ou-

dendam (Pázra : Préd, 1054. Kr.i. Mint az éh madarak a szemes
széröre, ugy jániak !iz iffiak ezekhez [leányokhoz] kérre
íUyOugy: KJ. 4i. Kért kér: i)etitionem petit MA. eine bitté

begehren PPB. Ha tv thyv^atok yo keeröt adnya ftyaytoknak :

«i voH nostis hona data dare HliLs vestrLs (JordC. 373). Keery
keert en thwlem: [jete a me (473 1. Myeert idwe>«egfts tanat-h-

nak enghettel, keer keerth wr istentAl ei adatyk teneked
(Erd)C. 650b). Fogadaast tfin hog' valami kbt kimé, flneki

megadna : spoponderat se datnnnn ei iinidqiiid petiisset (Sylv

:

UT. 1.23). Kéri kért on tülem, valamit akarsz, es meg adom
országomnak feleigh (DecsiG : Préd. 50)

adó-kérö: exaetor [stenereinnehmer]. Nem niegeu louabha
ft reaiou ado kér ; non traiisibit siiper eo« ultra exactor (BécsiC.

307).

kegyelém-kórö : supplex pro gratiaKr. (Pázm: Préd. 651.

Kr)

leány-kér : procus C. proxeneta MA. t'reier, nerber PPB.
A nsz, leány kér legény: procns tA)m:.Ian. Ui;. Az angyal,

és mennyei leánykér megjelenek a szentséges szznek ilUy

:

Préd. 1.569). Leánzokér (MA: Seult. 941).

mátka-kér: pmcus; leány-néz Major: Szót. [IVeierJ.

Kért-e: (petitum; bitté]. lásson eszedben atlyám soe kjrte

(Gflris:Máty. 56). Hald kegyesen kértemet' i Balassa: Ének. 1).

Tn kegyelmes király Miliály kertére (tJOros: Mát). 31j,

Kértemény [?] : iietitimi PPl PPBl. (kéremény? v». peti-

tum : kéremény MAI
]

[2. KÉK;
agy-kér: meninx PP. hii-nhautlein PPB Agy-vel l^elakaró

hártyák, agy-kér. mellyeknek egyike pia mater, másika dura

mater : uioninx PPBl. Hozzonegie a thuuissekuek által hatuan

meeg feye kajionianiatis es meg zakaztuan az agi kert s meg a

feie veiéit es AVe.szprC. 88). Az agyvelt l)é-takaró hártya, mellyel

agy kérnak-is hívnac (PP: PaxC 1. ISli. (Vö. KÉRÍiGl

has-kér: peritoneuui PP. eingeiveidsíell PPB. PeriloiieuDi

:

vékony, de ers hártya, nielly a hasban a több bélt befedi éx

környíil-füaa, Iias kér, has kéreg PPl.

KÉEU) (Mrd BécsiC. 289. MiinchC. 31. k^dgya Hi>lt ; IT
Ell). 2. il:<)-<ieszkttec IV. 8. /<rdezé8 m3) : interrogo, quaeru,

quacrito C. rogo MA. fragen PPB. a) Soha nem kerdttem '<

tle az enibrí meg valczaguak moggiat (WeszprC. 34 1 Igen

kerdy kiral, hog mith sirna (RMNy. 11.26). Azt kérdheti az

ember (MA:S<-ult. ít). Ne mástól, hanem magadtól kérdgyed :

ki vagy le? (Pázm: Préd 6)5). Kitl, midn egykorban azt

kérdenélek, miért születet volna, feleié (I>ép: PTük. IU.fii.

Hlyen kérdést kerdhehiék iMatk: BCsák. 112). b) Ha ellent

neked mondand, ewt m kerdyed ez allattrul (ElirC 511 Kergéd

a papokat: intenoga .sacerdotes (BécsiC. 289;. Kerdy vala hw

tanythwanyt : interrogabat dlscipulos snos (JordC. 4o.ti. Mj-t

kérdez enghemet? quid interrogat meV (414i. Kerdlek lyteket

iperiwntor), myert ede liywattatok enghemet (743). Kérdette

vala .'iz szolgait: interrogavit servos suos (M-A: Bibi 1.42).

Otet aliizatossíin kéi^dették (llly: Pré<l. 1.57). Ez világon kedves

vala nevek: kérdenélek: ezek minil hova lnek? (Thaiy:

VÉ. 1.49).

[Szólások). Kérd vmin. Semmin nem kerdéc tet: uibil in-

teiToganfes eam (BécsiC. 32). Kérd rayila (kérdez felle), myt

kellyen tenuy lÉrdyC. 82). Azon kérdlek n)am érsek, ha eni-

ber-e az pap iRMK. 11.218;. Kérd xtmrúl. (Császár az Eudemus

népérl kérdé iRMK IV.88). Seá kérd i>mir<:. Szóla ottan az

lu'itvannyoleadiknak, erre kérdi mondja meg (RMK. I\' 236).

Lis Plautiiis truenye által az I... Paiilii.sttd rea kerdetet vala

:

ipse lege Plautia iiiterrogatns erat ;ib L. Paulo (Decsi: SallC.

23). Arra kérdlec, hogy az mammonn:ii- akarszé örömesben

szolgálni, hogy num az isteunec? (MA: Scult. 879). Arra kerd-

lek itt elször (Bal: Cslsk. 264;. A kálvinistákat is ha reá kér-

deil (Sámb: SKénl. 25). Weres Andrái-t reji kénlk, hogy ha

is akar bizonyítani (Gér: KáK's. Iil.321). Az eel ystenre
kerdlek teghedet : adjiu-o te per Üeum vivum i JordC. 4431

Kérd vbt liiMÍ. Kérdé isten az .szent Jóbot sáláiiíul (RMK.

IV. 62). Tanácsot kérdk: consulo C. Bódog Feroncz

ymadsagaban hyua Cristast es kerdo tanaiczot (ElirC. 79 5).

Erdegliy bycsseegghel tanachot kerde az erdegtAI (ÉnlyC.

357) Kel tanachot keniewnk es vennwnk a mi vnmk lesiis-

tnl (N'irgC. S3V Hogy az istentl tanáczot kenlirjen (MA: Bibi.

1.65;. Tanácsot kérde Saul az nrtól (Káldi: Bibi. 248;. E> er

kslcses ember, nem jó b(igltani délután, uem jó itt tanácsot k>

deni (Thaly: Adal. 11.3661.

elö-kérd: (memóriám experior; (sichi UberhOreo). üloii 1

járásunkban letzkénket kérdgyAk-ell : re|ielemuR ; »'ir wolleu I

rei)etiren imter wegs (Com: Vest. 61). I

még-kérd : perquim, (lercontor Kr. jinicrrogu ; fragen,

fi-agenj. Az ydzefre]nt, mynt meg kérdette vala az kyralokt^^

.secnndum ten)piui, quod exqiiisierat a m^igls (JordC 360). K'

gyetek meg ky va^n ot melto zallasth adny : interrogate, qi..

in ea dignus sit 1 382). Meg kérdek az tfariseosuk - iiitenuga- 1

baut enni (388;. Senki meg nem keni, hona megyeo (Bon'

Préd. 298). El k&lde urimkhoz kel tanetvanyat, hogy meg K.

deneiec (Tel : Evang 1.32). Az Jngiirtanac tnienlien naio a)t>h
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kerdetetie (Decsi : Sall.l. 30). Ki ki kfezíiifiiik kérdgyemeg magái

iPP : PaxA. 721.

[iSzólások]. ileghSd nniröl. Ei« 1 «M iiiet; se bergied (VirgC.

2Ü). Meg kerde evket az ev 7.erzetekievl (DomC. 181). Nem
iiieríc vala ines kérdem e Ijeszédröl : tiiiiebant iiiterrogaie eiiin

(ie hoc veibo lUelt: OT. R5).

Kérdés : interrosatio, eiotema C. qiiaestio MA. t'rage.

iiachfiafie PPB. Vetekedé.sie kiivott kérdés : thasis ; disim-

laláara kiíratott kérdés : protasis C Kjnek eertelmeei-e ker-

deesek zerent yanvH\Tviik es yobban ezewiikben veliettyek

lÉrdyC. 538). (A tiidAs) nagy nieell' kerdeest kerdneen

ew tewle (570). Kerdetyk egy kerdees (ConiC. 29). Ime-

lefen kérdést tehetne ualaki : Valion micoda lelki iozagh

jus? iTihC. 1). Megfelel Thaiuas e kérdésre (NagyszC. 338).

\'alami elJI vágjon az kérdésnec renden, azt tSd elól (Helt:

Aritm. H6). Ezt az kérdést alkolmason meg fejt6k ennek-

elStte iPázni : Kai. 526). Noha mást jelenget Baldninus, de

nincs arrúl kérdés (Pázm : LuthV. 271). Kérdés kivfil vetet

dolognak monda (Sall : Vár. 61). A kétséges kérdésekrl argu-

mentálván (Qim : Jau. 160). Valóban fogas kérdések ezek

'Matkó: BCsák. 351). Minden kérdéseit majd meg-sem felelte

I Kónyi : HRom. 53).

[Szólások]. Ez a dolog kérdésbe jö, tétetik, forog : hoc

venit in *disíiuisiti()neDi PPBl. Ha az kiszállott hadnak és fold-

népéuek dolga is k é rdésbe kél, mondja meg iMouOkm.

XIV.109). Kérdésbe meri tenni (>Esk : VKert. 7). Kérdé-slie

tésdk (296). Kérdésbe venni: *adducere in controversiam

PPl. Noba megtellet ez a tarka világ sokféle bolondokkai,

egy sintsen, a ki maga el-véltében az, se a ki gyanii-

kérdésbe venné, az e, nem-e ? i Fal : UE. 469). Kérdésben
forog ez a dolog: *controversia est de hac re; a mi most

kérdésben forog ; qiiaestio quae uiinc iu *maiiibu3 est PPBl.

Maga akasztotta-e fel magát, vagy az 5rd5g, kérdésben
h a 1 1 á k (Pázm : LuthV. 104). A mi ebben a Kalauznak má.so-

dik kSnvTében kérdés b(en sem volt (20). Fogják kér-

désre az apostolokat (l^and : UjSegits. U.21.5). Mindjárt is

bennünket kemény kérdésekre fogott : tagadással feleltünk

ezekre (Gvad:RP. 63).

tanács-kérdés: consultatlo; das fragen nm rat Márton.I

lat. íMad:Evaiig. 120).

Kérdéséeske: quaestiimcula, interrogatiuncnia, rogatiuncula

C kleiue frage PPB.

Kérdetlen : non interrogatus Kr. [unbefi"agt, ohiie zu fra-

gen) (TebEvang. 1.606. Pázm:Préd. 1238. Kr.). Úgy sem mé-

gjek-el t6le kérdetlenfil ; kérdem : mi okbúl járt illy .•szeven-

tsétlenfll ? (Gyöngj- : Cup. 10).

Kérdez; inquiro, requiro (_'. di.squiro. percontor MA. uutcr-

suchen, nachforsehen, nachfragen PPB. [>asd meg, mikepen

Heródes kérdezi vTonc Cristust lesii'^t fVitkC. 80). zemei

zegenre néznek, 6 zemfedeli emberfiait kérdezik (DöbrC. 27).

Kezde kerdezny az ev tarsitnl (MargL. 1). Kerdezy hw thwlSk

az czyllagnak ydeyn [?] : didicit ab eis tempns stellae (JordC

359). Valamennyiszer kérdezsz, annyiszor mondom (Pázm : Pré<l.

5ö).

(Szólások). Kérdtz vmin. Most már azon kérdezlek iZrinyi I.

167). Kérdez vmirdl. Miért kik minket fogván vittek vala, ot

minket inek zorol kérdeznek vala: quia illic interrogavernnt

nos, qui captivos dnxenint no.s. verba cantionnm l214)

el-kérdez : iwrquiro Kr [ansfragen). Végig elkérdez : i)er-

rogo C

még-kérdéz : interrogo Ki (fragen, belragenj. Kjt zeut

Péter faz fl] nemzetseeger'l meg kerdflzAt íÉrdyC. 654). Ker-

deztosek meg tovfle az életnek iamborsaga (VirgC. 127). Zerel-

metest meg kérdezet (132).

meg-kérdezéa : (interrogatioj examinatio ('. [das befra-

genj. Maragyon isteni meg kérdezésnek mynden iteletli (VirgC.

139).

Kérdézdégel : rogito (J. quaerito MA. off fragen I'l'li.

Kérdezés : di.squLsitio. inqui.sitio C. interrogatio MA. Irage

l'PB Nagy meelseeges kerdSzeesek ej* bSlili feleletek leenek

eg>' máshoz (ÉrdyC. 661b). Ég\-enesehed az cn zywi'metli, hogy

en tetemenymuek kerdezesekoron bátoron meg maradbas.'iaU

iTheivrC. 132). Az kérdezésre felely (Mon: Apol. 335).

Kérdezet: quaestio [das fiagen, fiage). Lflt kérdezet lanos

taneituani kúzzól a sidockal a tiítolatrol (MiinchC. 173). Ki,

monnokrol kerdézotnec vállasat véuón, halaira parímcola vi-

tetni : qui, de ntroque habita quaestione, coiifwwos jussit duci

ad niortein (BécsiC. 74 1.

kórdezkéd-ik : quaerito, rogito MA. oft fragen. sehi- bitten

PPB. contor; nachfragen Com : Vest 124. Eg'mastol azon okon

kerdezkednec vala : seiscitjintes (BécsiC. 168). Kerdezkeééetei-

a germecrSI : interrogate de puero (MiinchC. 16. JordC. 359).

Kerdezkedneenek raytta: conquirerent inter se (456). Myii

kerdezkSdtek vala ty kSztetek : quid conquirlstis inter vos (484).

Ne kerdezkevgyel toab (DomC. 86). Vgy mond ázzon mester

emvl kerdezkwdwnek íVirgC. 121). Ennek5m kerdSzkSdJnec,

avag kerdnee mutadod[így] istensegSdet.emliersegdet (NagyszC.

21). Ne kerdezkeggetek azomi (.Sylv:UT. 1.103). B^ymas be-

keségerSl kerdeszkedtenee (Helt: Bibi. I.Ll). A népec kerdesz-

kednji kezdénec az 5 feleségefelSl (Helt : Bibi. I.M). Midón (a

madarac) eg,vbe gyfiltenec volna, kfrdeszkdni kezdénec egy-

mástól (Helt : Mes. 53). Kerdezkedet ideiérl (Born : Préd. 83).

KerdezkedS es patuarkodo papoe (Bora : Evang. L99). Kerdez-

kedgyel az nemzetségekrl (Mon : Apol. 3). Az i5uend5lktfil ne

kerdeszkedgietek (Fél : Tan. 342). Hittélé juendS mondóknac,

értekeztélé és kérdezkettélé 5 t515c? (Vás: CanCat 209). Tudat-

lannak, kételkedSnek, kévdezkedínek mutattya magát íPáziii

:

Préd. 39). Valamenyiszer kérdezkedel, mindannyiszor azt mondom
(Illy ; Préd. 1.246). Ha kérdezkednek tCillem, jó szivei szóllol; a

dologhoz (Monlrók. XXIIL679). Kérdezkedik az mi rasolutiónU

felöl iTörtT. XIX.15). Egyrill másról ez is, az Is kérdezkedik

(Thaly: Adal. 1.157).

Kérdézkédés : inquisitio, percontatio, disquisitio, quaestio-

nes MA- uachfVage, untersuchuiig, erlbrschimg PPB. Kérdéz-

kédés, vi.sgálódás : examen [az iskolában) Com : Jan. 1 56. Ta-

mada nem kysded kerdezkídes az vjteiek kezSt: fit tumultus

non parvus iuter milites (JordC. 750). Mykoron sok kerdezk-

dees (di.sceptatio) let vona (759). Kérdezkedés, tudakozás (MA-

Scnlt. 121). Kérdezkedés iiélk(\l serényen el-járjauak abban

valamit mond Kiistus (Pázm : Préd. 254). Mit zoUyac penig ma.st

azokról az kerdkSdeseki'úl [ígyV], kic nem czac haszontalanoc.

de maid mondhatnám, hogy vgyan isteutelen6kis? íZvon- Osiaud.

20). Véghetetlen kérdezkedésekbe egyelitsék magokot Cllly:

Préd. 1283),

Kérdézkédö : percontator, inquisitor MA. nachforscher, sn

erkmidigimg einzieht PPB. (Pázm; Préd. 59. Kr).

Kórdézkédöz-ik : [sciscito. percontor; nachfragen, nach-

forsehen). Azon kérdezked/ízik a nagy tök (Pós : Griot. 38).

Kérdezöd-ik : .scrutor Kr. [nachfragen, nachforsehen]. Tuda-

kozzál, kérdezSdgyél i'MA:Scult 45. 121. Gyöngy :Char. .56).

Kérdézödés : scnitiuium, scrutatio MA. PP. nachs\xclmüg,

erforscbung PPB. Nem illic sokféle SszvefSzStt czSpSzStt ha

szontalan kérdezdéseket elS keresgélni ('MA: Tan. 140. MA:
Scnlt 12U
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Kérdezösköd-ik : ideotiduoi, et a pluribun percontor Kr

l'tiich erkuiidigeu, uacblrageDj. Mit liaiiznál erról kerd&zeskedned

fFortSzer, 2. kiad. I.b. 1. kiad. kerdezkedned. Csúzi: Tromb.

140. Kii.

Kérdezösködéa : iterabi percontatio Kr. (erkuudiguug,

iiaclifragej (Csúzi : Tiomb. 86. Kr.). Hogy utóbbi kérdessíske-

désre alkalmatosságot ne adjak, azt irtuk a zászlóra : riforma

supra riforma (Kai; NE. (il).

Kérd : I) iiuaereas, rogator C quaesitor, intorrogator MA.

uachfrager, uiitersucber PFB. A kérdSnec felelly meg kelle-

metessen : iuterroganti retii>unde piacidé Com : Jaii. 2iX). ií)

appellatio [provocatiuj. Az kérdSt nem bocaattyak miudeukor S

felsége táblájára : appellatio in euriam regiam non semper

admittitur (Ver: Vurb. Szót. 2i.

[Szólások). Kérdbe hozni iPétsv: Kel.678). Kér dóbe
jöhet ezen dolog: poterit baec re« in quaestiouem, in oontro-

versiam sumi Kr. Kérdben jbet az-is (Uall : Paizs. 228). Mél-

tábau kérdben vehetné (Hall : Paizs. 377). Hanem az a

dolognak k é r d 8 j e, és a két fél kSztt villongásnak bök-

kenje (Pós: Igazs. 1.73). Kérdre vették, fogták, von-
ták: in quaestioneni attractus, sumtus Kr. Ott azzal mit kezd-

gyeu nem veszi kérdre íGyíingy: C'up. 21j. Kérdre venni és

vinni a trvényt (Ver : Verb. 2). Kérdre veszi tnényét

;

appellat (Ver: Verb. Szót. 2). Ha ebbe kétes ua^, kérdt
keré ez eltt valo nemzetségrl íMel: Jób. 19).

tanács-kérd : consultor C.

Kérdt-e: ((luaestio; fi-RgeJ. Kérdtomre illyen választ aJött

Gyöngy: Char. 243),

KERDOL : szédül, bszlil, kergetegesedik SzD.

meg-kerdül : [vertigine cuiTipior; schwindeln, den scbwin-

ilel bekommenj. Megkerdfilt a marha SzD. Meg-szelesedett,

kerdfiltt, -kótyagosodott, -tibolyodott, -kergetegesedett, -ezédAItt

fejében, elméjében (SzD: MVir. 133).

KERGET : persequor, insequor, insector, consector C. fiigo,

propello MA. In die fluclit schlagen, forttreiben, nachsetzen PP.

(jagen, naclijagenj. Barom kerget fene bogár: tabanus C.

Bögöly, barom kerget bogár : asiliLs PPI. (Pesti : Fab. 37). A
ministerekeí az igaz vallásért ne kerges-se (Dáv: VDisp. I.ISO).

Isten kerget os keuely czaszar vala (Illosv: SzPál. 24). Ha a

liallászoc kergtni kezdenec, igen hamar el émec és meg
fognac, ha így kezdesz ballagni (HeltrMes. 409). Az cassai

capitansagért ne kergesd, meg se öld a baratou, eanok pén-

zeiért az igaz taiiitót (Mel : Sám. 366). Kergettec az szenteket : pei-

sequebantur (Mun: Ápol. 32). Nem itílem, hogy el-éi-tem a luitárt

:

hanem persequor, .id anteriora me extendo; el nyújtózom, és

lállyatütásaal kergetem a fel-tett tzélt (Pázni: Préd. 322). Mind
országostul tille elvévén gyjtött gazdagságát, számkivetésre

feleségestül kergette il magát íEI^hilKözl. IX.181). Eggyc
helybl másba korgettessél (Zvou: Post. I.22.'i). A halászoka
lialakat az eny-helyekröl lurboklo fával a háiora kergetik

Komár:Imád8. 225). A liajót a tengeri kszikláktól el fizic,

távul kergetic (Com : Jan. Síii. Az agarac a vadakat kergetic

és el érit- (80). Semmi recrutázó avagy liad-kerget tiszteknec

nem lehetett szabadságában ezeknek elosztások (RákF: Lev. II.

2ö9i. Ott lovas gyalogot kerget igetéssel (Orczj-: Költ. 178).

Az uémel armadát Bécs alá kergettük (Tlialy : Adal. 0.144).

Ell tfiz, hátiil Uz 8 kerget az víz, mint az szél il.li. Futnak
elölUnk, ha kergettyUk, ha futunk tlök, inuukban vannak
(Fal : VK 470). A sz(iz Diána, vadat kergetvén, sokat nlegejt^'én

eggy kanhoz ltt (Fal: Vers. 867).

ISHH&Bok). így ennek barapáaais nem mindgyári saidiltatik

tneg, de végre a lelket kergeti kétségre (Czegl: BDorg
26). Sok beszédeket kerget es zagj'val eg>ben (Gvarm

:

Fel. 37J.

el-kerget : propulso, dispello, depello HA verjagen, hiii

und wiedertruiben PPB. Elkerget : propiilsator MA. Béremet

meg nem adgyac, nem tiaztekiec st ki znec, el kergetuec

(Bora: Préd. 131). A reájoc rohanókat nyillal elkergetni tud-

gyác (Com: Jan, 147). Legkissebb szerencsétlenséget magától

el nem kergethetne (Hly: Préd. 1440). Az arany szalakja el-

kergettetik az ég kemenczében (L36b). Kevély b&szkeséget

barátság el flzte, fondorló beszédet tréfa el kergette, unalmat

az ének, mtisika el vette, titkos gondolatot táncz, játék azé-

leszte, most teczett árnyékos helyek kiessége íOrczy: Nimí

Clb).

elkergetés : propulsatio MA. die verjagung, das abtreiben

PPB.

elö-kerget: I) appello PPI. [herbeitreibenj. 2) (ccinquiro,

cogo ; auftreiben). Egyéb hazugsagokatis kergecli el (Mon

:

Ápol 284). Egyéb belyeketis kergecz el, de azért azt az igét

ott nem találod (305).

ki-kerget : expello, exigo SL [ausjageu, austreibenj. Ha a

farkasokat ki nem kergetnik az ur aklából (Tel: Evaug. 11.

120). A mellyektl szabados a ki a haragot kikergeti (Hly

:

Préd. 11.64). Vagy negyvennek éltét ki-kergeté (Kónyi : HRom.
90).

még-kerget : persequor, proftigo, propello MA. verfolgeu,

nacbjagen PPB. A király ers paranczolatot ada ki, hog

minden&t meg kergetnéc az oruokat és a toluaiokat (Helt : Krón.

51).

Kergeteg: 1) furiosus [vertigine curreptusi schwiodelad,

drehkrank, verriicktj. Kergetegnek kezében tenr: gladius in manu

fiunosi (EhrC. 93). Lemets-zettünk egy kergeteg juhot (MonTME
1.288). 2) vertigo SL [schwindel]. Kergetegnec lelke azaz rdg
buuec louaba (TelC. 111).

Kergeteges: I) vertiginosos, vertigine laboráns Kr. [dreb-

krank). (Csílzi : Sip. 9 Csúzi • Tromb. 73. Kr.). 8) [?] Kergetegee

kérdéssel sarkal bennftnket (Zvou: PázmP. 310).

[Kergetegesitj

még-kergetegeait : (vertiginosum reddo ; drehkrank ma-

ciién, verriickt maciién) iCsiízi: Sip. 248. Kr).

Kergetegeaaég : vertiginusitas Kr. [drehkrankheit]. Ker-

getegesség, fene, brpokol (ACtere : Euc. 188).

Kergetegül : furio, iusanio [vertigine corripior; schwindeln,

verrückt werden). Kezde ewuewiteny es kergetegewiny (fiirere)

oly erewseu, hogy meudeu kewteleyt elzagatuan, elky zalada

(EhrC. 60). Kjl mykoron mezojielenew Itett néznének mykeppen

boloudott meg mewuetyk\iala aloytuaii ewtet megkergetegewhiy

:

putantes eum insanire (58).

Kergetée : coaiectatk) C. propulsatio MA. iiisectatio ; nach

folguug, das abtreiben l'PB. Ki haj^a a pápát bogár módra az

evangéliumi tudumauW valIo liivekuek kergettetéeekre (GKat

:

Válts. 0.40).

Kerget : iiei'secutor, depulsor, cousectator .MA. verfolger.

nachfolger, abtreiber PPB. Siralmunkon öríllnek félhitflek, ha-

lálunkon örülnek az kergetk (RMK. VI. 243). Az prophetae

kergeti (Tel: Evang. 1.96). Imádkozzatok a ti kergetitekén

(Hly: Préd. I.3it2,i.

KERECSEN {ktUcfci/ LlsztiiMárt «) Misk: VKerl

376); gjrfíUco Kr. [gerfalk, geierfalk). Nagy nyuzt br kápá-

val be fttdözte tejét, azon kerecheu szárny mutattja sépségét

(Zrínyi 1.90). Lám az \'nd kerechent meg •oelégyithetiii (IllOSi

Serény mint kereczeii (Laszti : Mars. 7 1. Karók, keleclienyek s

sólymok megh tiaztuluak (60). Sólymot, rárót, er« kéretlent,

atrni'zokat, Itélhedd érkezni (OyOngy:KJ. 146). Alig kelbete ki
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(Keméuyi cseeaemfe korábúi. mint Hók keiecseii üészke kosn

rabul, mindjárf ki kezdett repülni köz dolgok porabúi (Gyliugy.

KJ.> 104).

KÉTRÉG i,<<^rwe.sy Gvad: NótTest. lHi: 1) cortex, oaudes

MA. rinde PPB. Fakiisk kerget (cortices arbomm) megezyk-

iiala (EhrC. fi3). A ház fedni valA a.sz.szii kérgeket, sindeleket

lasseres et assaiiientni kigyalullja (C<ini:Jan. 104). Addig

fíSzíB mérget s éteti kérget, mig kaserfi lesz az íz (Amadé

:

Vers. 180). 3) suber Kr. fkork]. Kéreg a saru sarkában : siiber;

pantoffelholz PP. Megkopott tollas süvege, kidlt csizmájának

kérge (Tbaly:Adal. 1239). S) asmia MA. [Vö. 2. E±R]
[Szólások]. C li a c a kérgét h a n t y a c a tiiniennec, de

a derekat es v5lg>-et ingyen sem illetie (Tel: Evang. 1.602).

has-kéreg. Has-kér, has-kéreg: peritoneum PPBl.

Kérges : cortico-sris, corticem habens Kr. Kérges fa : caudex

MA. Bír köténye kérgjes (Gvad: NótTest. 16)

KERÉK: 1) rota C. Com: Vest. 144. MA. rad PPB.

Kereket meg k'itt'k meredee helyen : sufflamiuo MA. PP. Ke-

ree reuasanac zozaKa : vox impetiis rotae (BécsiC. 262). 6
zeke tfiznec langa, kereke meg gerieztet tSz (149). Hogj-

neegy kereket chyiialnanak (DebrC. 549. 193). Az ew attya

vettetee az kerekre es nagy tyzet rakattata alaya (ÉrdyC.

429). Neegy forgó kerekeket zereztete(671b). Haé'ad hogy syet-

tessek, neegy nagy keereek kezeytessek (ÉrsC. ö08b). Tedd

forgó kerecké 8k5t, mint szél az pozdorja czSpót (MA ; Bibi.

V.39). Ha egy forgó órának álhatatos folyással járó kerekit

látod (Pázm: Kai. 2). Nem állhatatlankodott. mint a forgó ke-

rék (Pázm: Préd. 38). Fonalat vonszanao akar líjou forgó or-

.soval, akar a keréken forgó rockával ; sive girgillo, sive fuso

iCom: Jan. 97). Az kinek az apja kereket falazott Is, most a

Ha megharagudnék ha úrnak nem hinád (Monlrók. X1.356). A
szekér kerekeit megépitette (Nyr. X.470). Csináltattunk 2 kere-

ket (MouTME. 1.385]. Ugy jár lábok mint a zseb-órának gyenge

kerekei (Fal: NE. 34). 8) orbis MA. oirculus; krois Cfim: Vest.

123. orbis MA, A Mercimus az o kSmj'iMe való kerekében (in

epicyolo 9uo) kjríil járja hamíiréb fél esztendjnél (Com : Jan.

7). Szép epeijet szettem, kerékben kötöttem (Zrínyi 11126).

Kerékben körülöttök voltának (Mik: MulN. 327). A páz.sitra

.szónyegeket terítenek és elegyasen kerékben leniének (13).

Boldog isten ! hányszor vesztettem víg jó-kedvemet tekéntetes

.személlyek k5z6tt-is ; néha tsak nem el-hitettem magammal,

hogy mind azon peszér és kotsis inasok szorítottak a kerékben

I Fal : NE. 20). Az asszony a sok tzifrával rajta, és drága rnliá-

zattyának kevély építményivel héába ftl kerékbe, ha nem tud

a beszédhez (Fa! : NA. 195). Az után ott kerékbe-üW pajtásihoz

fordulván (Fal : Nü. 291). A roszszak rosz.szakhoz tsapják mago-

kat, kikkel kerékben álnak (FahUE. 369). A kerékben rSpitet

igék ide 8 amoda portáznak (403). Egész estig tartott a kerékbe

járó hosszú beszéd (Fal: TÉ. 718). Amott terepély fa sokat íszve

gyfljtte, vagy mese, vagy játék, kerékben keverte (Orczy: Niraf.

C2).

[Szólások]. El akarta veimi, de megakadt kereke.
máshoz ment a leány (Fal:TÉ. 734). 6t5dik kerék az

szekérben (Toln : Vigaszt. 68 i. H61 lattal St kerékS szekeret?

i,Mon: Ápol. 317). Minden tolvaj kerékben való (Matkó

;

BCeák. 61). Kerékre ítélni: Iumbifr.igio damnare, rotae

.snpplieium in aliquem statuere PP. Kerék számra be-

széllSnek és io szósnak tartassál ( Bal : Csisk. 85 1.

[Közmondások]. Czikorog a kerék, megitta az koczis az háy

árrát: rota plaustri male uncta stridet MA. Ha szinten felsS

vagy az keréken, alsó is lehetz czak hertelensegben (FortSzer.

2), Ugy jár jobban az kerélí. ha kened (Thaly: Adal. L161).

bél-kerék : rota moláris PP. [grosses triebrad). Bél-kerék

a malomban : *tympanum versatile PPBl

eigány-kerék : cimcnmrotatio siii iier terram manuinii

extensarnm oi* Kr. (das radschlagen].

[Szólások]. Tzigány kereket hányni : in rotaui se versare,

rircumagero PP. Hordd el a cigáuykeroket (Fal : Jegyz. 925).

fél-kerék : .semicirciUus MA. halber cirbel PPB. [halb-

kreis). Biráira kijöttek, fél kerékbe álltak (Gvad : RP. 128).

fö-kerék: rota principális Kr. [hauptrad] (Pázm : Préd. 825.

Kr.).

két-kerekü : (mit zwei radernj. Kétkerekfi-.szekér : cLsiuui

Nom.' 319.

kocsi-kerék : rota rheilaria Kr. [wagenrad, kutíchenradl

íThaly: VÉ. I.317i,

kút-kerék : haustrum MA. situla aquiiria. piitearla, urna,

hydria ; brunnenrad, schöpfrad PPB.

malom-kerék : rota molarís Kr. [mühlrad] íMesésK. 9).

négy-kerekü: [mit vier raderaj. Merkaba: kínifí hintó

szekér négy kerek (Mel : Sám. 405).

szerencse-kerék : (rota fortunae
;

glüclisradj. Ne niar-

galliatuk hat ti a czigauok louaa, a szerencze kereken az tör-

ténet szekerébe, mert el dltek (Mel : Szján. 7). Akár-mi-némft

nagy-méltóságu ember sem egyéb, hanem gyarlóságok tííkSre,

szerentse kereke játéka, állhatatlanságok képezése (Pázm : Préd.

622).

vizhányó-kei'ék. Vízhánjó kerekek, kupás kerekek, mely-

lyekkel valamelly folyó vízbSI másuvá vizet meniek, és há-

uyák-ki : rotae *modiolis aquam haurientes PPBl.

Kerekecske: 1) rotula C. klemes rad, rjidlein PPB. Te-

kergs kerekeczke, peretzeczke : spinila MAI. Kis kereketske,

metéW sarkantyú: ein klein rad: une roulette KirBe.sz. 136.

8) orbiculus PP.

Kerekes: 1) taber carrucaríus PP. tignaríus PPBl. WF.
carpentarius ; wagner, karrenmacher PPB. Kerekes (vezetéknév

XVI—XVII. száz. Nyr. X.227). Kerekesek és takátsok (Kol-

Tört. 401). Az kerekesekrl : egy kocsit csináljanak 2 ft. 50 d,

(tj-d0r.szgy. 11.382). 8) [rota insti-uctus; mit eiuem rad versében].

Kerekes puskátok menjen a bástyára, lakatot tegyetek a kisebb

lyukára (Orczy: KöltH. 47).

Kereketlen: non habens rotam Kr. [radlosj. A bölcs Ly-

kurgus törvényt szabott, hogy a fóasszonyok bizonyos napokon

kereketlen hintókban, lecticábann ne járnának (Fal : TÉ. 6.57).

Keréki. Keréki slug-vas : canthus MA. PP.

KEREK (iej-ít Helt:Krón, 190. ierct Pázm: Préd. 747.

770. Kár: Élet. 11.379. kör<;c Helt: Krón. 169. krec Helt;Me.s.

122. Vallást. BBbij.) : 1) rotundus, circulari.s, orbiculatus C.

[rmid]. Kerek báuya : sphaeristeríum. Félig kerek : semi-

circulus ; kerekSn : circinato C. Kerek tántz : *choras circula-

ris PPI. Kerek hengergí alma : *voIubile maliuu PPBl. Via

juxta kerekyghaz 1093 (ZichyC. I.l. IV.164). Hogy az kerek

abrazbol az isteneknek evreksege mutattneyek meg (ComC.

192). Körec glóbis (Helt: Mes. 122). K6r§c vaczoralo házac

(Helt: Krón. 169). Mint egy kis fSdSc, ollyan keréc levelei van-

nac (Mel:Herb. 36). Kerek lapos berétra (Mel: Jób. 68). Kerek

golyóbis (MA: SB. 85). Kerék czimei-ü gyülevész nép (Kár: Élet.

11.379). Üvén Hamvivának nagy kerék kü vala, azt is porrá

tré az halálos dárda (Zrínyi. Lili). Egy szép kerek rétet

találának (11.75). Kerec paissal fel készfiivén (Com: Jan. 146).

Kerek bástya (KoITört. 408). Elkerülvén a római rótát, a szen-

tek dolgában 6szve gyfliekezö kerék-tanátsot (Fal : NA. 175).

8) Idúrectus, categoricus]. Kerék szóval.- directe, categoríoe,

sine ambagíbas Kr Kerek válasz: responsum non ambiguum
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.Sí. Kw^c válaxít ada neki (HeltiKrón IS'Oi. Ay. w.. Dávid

és Salamon niutidátiát az atjatíak sem érthetik kereken csak

úgy, a mint ii/. Wtflnek kfll.su .sziiie magán mutattya (Pázm:

Kai 79f>). Kerek szóval és egy általijába, nem meri tagadni C-tlviniis

HZ testnek fel t.'miailá'^it (417). Félben-szakasztván gondolko-

ilását, lianiai', és kerék választ ada (PázmiPréd. 770i. Némely-

lyekre kerék válaszképpen egy Mtsflletes nemmel tiidgyimk

felelni il"'al: L'E. 382). Nem jó kerék válaíiz képpeii mindent

mog tagadni (40;i). Kerék válasziil azt feleié ; Kiki koholja

maga szerencséjét iFal: TÉ. 633). Ez a kerek vála.sz nem
elég (Kai : Coust. 808).

(SzAliiaokj. Hová lehet .szoh' dolog, mint a kerék kék
égnek tsudálatos bóltya 'Pázm: Préd. 747). Nem volt eliez

luisonló az kerek é g h alatt (Alv : Post. 1.64). Nintsen oly

válogatott szépség a kerék ég alat (Eal: UE. 369). Piros, pos-

kos, kövér még t^k pilzin falat, nints busza hasonló a kerek

ég alatt (Fal : Vers. 906). E szeles kerek világ (Mel : SzJán.

394).

Kerekded (keregdéd Com: Jan. 164. PP. .sat kereghdyd

IJebrC. .Ml. NagyszC. 75. kerekdid C5s. N4. Bal; Csisk. 41.

Oyiingy: KJ. 29): 1) orbicus, eneyclios, cylindrus C. orbiculatus,

circiilaris, rotundus, oneyelicns MA rnnd, scheibicht PPB. [rimd-

lichj. Kerekded pais: parma C. A golyóbis keregdéd gSmbílyfi:

globns rolnndiLs Com: J,in. 164 Kerekdedenként: orbiculat\im

PPBl. Né, melly nagy ovális, kerekded forniájú asztal ez: da

!sl ein gro8S(ir ovaltisch KirBesz. .nít. Ki az keregdéd állatba

KegelelAt lel (fiuary U. l). Az clastromnak keregdéd ablaka

(MargL. 135). Az t«mplonmak fondamentoma keregdedvn cby-

naltateek (CornC. 192). Plató es zoltli egy kereghdyd es megh
rywydewit ystenrevl (DebrC. 541). Eg nag tyzes kerekdyd állat

1 NagyszC. 75). Az elí Hggíi es igen nagy ffil agyatlaiisíigot, az

igen keregdid tanulatlant legyez iCis. N4). Apró es keregdéd,

minta hoharuiat (Helt: Bibi. I. Kk2i Kerekded teke (MA:
Tan. 30). Keregdéd forma (Toln: Vigaszt. 35), Az álló-vízbe ha

egy kiivetskét vetílnk, elsóten kisded azörfit indít (Pázm: Préd.

794). Keregdéd lioszszii : teres ; keregdéd circalmozás : tirculiis

(Com : .)an. 164). A játékos keregdéd helyen szágnidva : in

circo e<niitando (210). Kerengél az kerekded hidon(Matkó: BC.s;ik.

226). Kerekded forma aily:Préd. 11.16). A láda kerekded

fedelfí, jó formára Ujgláro.s va,sazá.s«;il vagyon (Moulrók.

XXIV.177I. A i)etrez.selymet nem hosszi'ira metélik, hanem ke-

resztül kerekdeden metéld (Szakácsme.st. 76). 2) [directiis, cate-

goricas]. Kerekdeden: absolute Kr. iPázm; Kai. 1766. 240. Kr.).

Argumentumodnak kerekdid és uyluann való sunmiáia ez (Bal:

Csbk. 4 1). Ez a mi kerek<léd válasz-tételfink (Pos : Igazs. 1.73). Ke-

rekdeden megvallya (349). Kerekdeden ki-vagyon mondva
(383). Kerekded mondása szent Pálnak, hogy (11.300).

Kerekdedség : rotunditas Sí. (rundé, r«nd\mgj. Annak a

kerekdédségnek nincsen szurdokja (Czegl: MM. 147. Lép: I-Tiik.

60 Hal|:Paizs. 184. Gyöngy: KJ. 29).

Kerekdék ikertkdég MA: Bibi. L311): [rotundus; rund|.

Paraszol teteje kerekdék és széles (Gvad: t'Nót. 91.i.

Kerekéd-ik : rolor, versor in orbem MA. vne ein rad nni-

getrieben werden PPH

föl-kerekedik : snrsum rotor, in gyrum assurgo MA
Kerekes : rotundus, circidaris, sphaeralis Sí. (nmd, rmid-

lifh). Kerekes tányéroc és négy szegfl tányéroe : orbes et

qimdrae (Com: Jan. 109). (ostáblához való kerekes fáckal

jádzani : latruncnlis cerlare • (209) Kerekftsenjaro egi .'tbroiira

(llly:Préd, L163).

ISzólásokJ. Kerekesen ki niondá (Muln: JÉp I3i.

Kerekít : rotundo C. circino MA. drkein, einen kreis

ziehen PPB Tzirkalmazom, kerekítem: circino PPl. RSvideb-

ben kerekíteni
: tinire pomoerio minre (Detsi: Adag. 220).

Kerekség: I) rotnndiias, globositas C. orbicularitas MA
rundé PPB. Az nHp<jtis latod kereksegeben vgyan azon egy

nek lemiy iFrank: HasziiK. 77;. S) circnlus EliiC 55. orbis.

sphaera
;
gyriLs MA. krels PPB. Kerengó kerek.ség ; gyrus C

Allottiolna zenetlen ysteny ede.s.segnek nézésében kysded kerek

segnek alata i EhrC. 55j. Éress tórweeimyel es kerekseegghel me^b

foglally.i vala az meelseegheth : certa lage et gyro vallabai

abysstw (ÉrdyC 159). The dergasetlnok zuzalya wagyon kerek

.segbe: vox tonitruis tui in rota (Kulc.sC. 186 1. \j> futtató hely-

nec nagy kereksége vala (Kár: Bibi 11.271;. Ha az nap kSrnl

valami kerekség vagyon, tiszta ?d6t ielent (Cis. G3). Az felsn

Palatiniisnac kerekségéljen valu nyoltz váro-soc (MA:Scult

1067). A bujdosó tsillagok heten vaimak, kiki az magái

kereksegében ; in pecuiiari suo rbe (Com: Jan. 6).

[Szólások]. Az egheez eghuek kereksegbeet feenes

seeges dychóseeg fogta be (ÉrdyC. 564b). Eh fóldnek ke

J

reksegeben (in orbi terranim) nagi bfilc lenneb (DebrC

203). Vyaskodeek ew eerette niynd egheez foKInek kerekseege

(ÉrdyC. 6. 342b). I5ue b« az halai ez iSduek kereksegeU'

;
(TihC. 62. KnlcsC. 44). Az fSIdet meg rázád, az fSIdnec kerek

ségét meg mozgatád (Kár: Bibi. 1.457) Az 6 els szAlettet bi-

hozza e fíldner kíregsegére (Vallást BBb2). Az ur bír ez

egész fTildel és minden Ijenne éISckel, oevé ez fSldnec kerek-

i
.sége iMA:Bibl. V.12). Az fold kerekségét mindenféle tévely-

J

géseknek, s istentl elszakasztó hitetlenségnek keserií konko-

lyával akarják naponként be hinteni (VárM : Ég.^Szöv. Bevez.i

Vallyon lehet-é n.'Uánál bolondab ember a fid kerekségén

(Fal: NE. 76). Te neked holdúllyon fUüiek kereksége (Orcz) :

Nimí A3i. Világ k or eksége: orbis C. Com: Ves(. 139.

VVylagoknak aldotli teremteye, «ra, kyth feel es tyztel mynd
tellye-s zeles wylagnac kerekseghe ("niettrC. 22 Ij.

fól-kerekség : hemicyclos C. Iiemicycinm PPBl. (halbkreis).

Kereksógecske : orbiculus C.

KEREKÍ!D-IK: 1) evenio, consequor, devenio Sí. (orior

:

entstehen, vorfallen, gescbelien]. MinálUmk, a sok roszból, eg%

semmirekell szokot kerekedni ; mint a sok apró jóból, egy

nagy jó lehet (P.'lzm: I.utliV. 353). Amott kerekedik egy fekete

felh (Thaly : VÉ. 334). Róma mint született, mikép nevekedett,

betse és hitele hogyan kerekedett (Orczy: Költ. 27). Uram!

ha nem segítz, vesztünk kerekedik (Kónyi: HKom. 21). El-végie

a fabula históriára kerekedik, és a copia originálissá válik

(Fal : NA. 199). 2) devenio Sí. [porvenio ; kunmien, gelangen}.

Haza kerekedik : doinum redit Kr. Hadd vesse el ííz argtimen-

tumnak minorjat a nyakáról, hogy ne kerekedgyék nyakára

a conilnsio (Matkó: BCsák 26) Az betegek, lia haza kereked-

hetnek, tartozzjmak helyekbe mást .illatúi (ErdTíirl.\d n370i.

[Víi. KEREK, Kerekedikl

(.SziilásükJ. Rósz hírben kerekedett volt egy le.'iuyjal

(liod: Pol. 175). Szárnyára keredik: pennis in altum fertur

Kr. Szárnyára kerekedvén az igéret földébe hordgya tPázm:

Préd. 1196).

át-kerekedik : [Irajirio, pertranseo; durcbkonmienj. \
táboron b:uit(»dás nélkül által is kerekedvén, Monokhoz naax

meaize jancsárokra találkoznak (Rumy : Moil 1.69).

el-kerekedik : [appareo ; beratiskommen, sich heraas-

stellenj. Untig rángatj'mi ide is, amoda is a gyeplt, hogy félre

csavarítsam a l)e»-zédot ; de hiába, mert elvégre csak a kerekede

el (Fal: NE. 20)

föl-kerekedik : (eflferor, pi-oliciscor ; sich erheben, sidi

aufniHchun, sich auf den weg madien). Annak manna fel

kerekdeenek (a méhek > az égbe myiK) addeeg, myg ember

lathataa i ÉrdyC 259

1

kl-kerekedik : evenio, consequor, evulvur Kr [heraus-

kommeu, sich hcrausstelieu, entsteben) Az részeinek egyben

i



(WZVE KEKEKEDIK—KKRKNfJ i{|->KEKENG—ELÓ-KERENGET 226

lioriUsálKiI keivke<lett ki az síép iialnta i Pázni: Kai. -'V EliWI

.íz kreke<iik ki, hogy ez világ iioiii lehetett |7). Gyalázat

kerekedik ki belle iljind; l'jSegit.v 11.7231. A mi életünk

(•oniedia-játék, L-sak a végén kerekedik ki (l'"al: UE. 47 li.

öszve-kerekedik : [conglobor ; sich zusamraenschaien].

melegenként i'iszne kerekednek en ellenem (Meh.Iób. 70).

KEREKÍT: I) compan.) ISI. (maciién, aiischaöen). Kfitíin

lábnak nagy t.üpat kerekíteni : Herculis eothunios aptare infanti

l\H3Í:Adag. 221). 2) facio ut deveniat .Sí.

Í.Süólások) Balgatagságát igy k e r e k i 1 1 y fi k az n > a k á-

lian (Tolii: Vigaszt. 15Si.

ki-kerekit : [oolllgo. concludu ; lieratisbringeu, schliesseuj.

Ebbfil azt nem szabad ki koiekiteni, hogy az tiiuiak és sz.

léleknek része nem volt a sz. Péter tanit.isában (Pázm: Kai.

i>SlX A liuiman illyen ellenvetést kerekit ki (GKat:Titk. 21b).

KERiaíG, KERING \ícrl^ng C. JoidC. 752. CzediC.

35. Ilecsi: Adag 73. heréng DKahlCer. 24 Mik: TLev. 454 :

nrcnmvolvor MA. rotor, versor, volutor Sí. lienmigewalzet

werden PPB. [sich ini kreise beivegen, kieisen, liei-umgehen].

Kereng^e : circulatim MA «) Mikepen riuo orozlan kering

forog testoua (VitkC. ii8i. Tetowa ker5nghven (circumieusi

kere.ss vala, ky kezeet adnaa hAneky (JordC. 752). Nagy sok

ydeyglen, napyglan kerenghettenek (794). Mire kerengez it

kemény bestye? Az nyereségért kerengek 'DoinC. 52). Meg

lele azt, kyt kerengvén keres Í51). Miképpen az leuo orozlan

kereng (BodC 17). Kerengnek keresnen az istennek bezedet

(^Ozor: Christ. 421). Eltte ot kerenge a szanias ^Helt: Krón.

41). Kerenge a feie (175) Onnég BalaadWl kereng a határ

napn.Migattia a Seir hegyre (Helt: Bibi. 11.34). Az 5rd8g kereng

kereslten, kit el nyellyen (Boni : Préd. 619). Járásánál nem

acképpen kerenget az églien, mint egyéb tsillagoc íKulcs:

&ang. 126). A tsillagok szfiutelen kSrny.s-krfil kei'eng\'én

(Com:Jan. 6i. A vizet az hol kereng örvénynek mondgyad

fl3). Addig kerengél az kerekded hidon, iniglen eszedben .sem

veheted, hogy ott dobbanál, a honnan el-indnltál volt (Matkó:

BCsák. 226) Nyngodalmat nem taláhiak, hanem szünetlen

kerengenék (Illy : Préd. 11 65). Méltó, hogy neveket fel-irjuk

ezeknek : szappanos, mészáros, ács, ei'szény-gyártóknac, kereng

malomhoz láto molnaroknac (Nógr: IdvK. Elflb. 15). Ugy
tetszik, mintha a ház keringene velem (Mik : TLev. 2). Az

Istentelenekkel csak bolondul kerengettünk : impii in circiiitu

ambnlaiit (Csiízi: Síp. lOi. A kerengS ördög szem-békötöt játszik

vélek, liogj- ne lás.sák a veszedelmet (Kai : NU. 254). Mind

addig forgolódik, mig elejét nem veszi ezeknek a kereng
tsapásoknak (Fal; UE. 370^. Horgot vet kereng tsapisival,

hogy tárgját érje (476). Az egjTnásért kereng, szárazon tengeren

bujdosó szivek (Fal: NA. 199). b) Kerengem: circumeo MA.

Kerenghyk vala az varasokat : circuibaut jjer ca.stella (JordC.

553). Jarya kerenghy vala Je.sus ni\-nd az varasokat (3811

Kerenghyk vala, honnan hw eleylxin vyhethneek hwtet : quae-

rebant enni inferre et imnere ante e«m (535). líedestowa keren

gtte az zent egyhazat lErdyC ööbi Keresveen kerengeneje

az várast (DíjoiC. .'>!) Mind ey nappá kerengi ez velagot, lel-

keket kere.snen (BodC. 17i. Tanulnak hazakot kerengeny (Komj

:

SzPál. 378). Kezdé kerengeni császiir erejét, sok helyön öli,

vagdalja népét (Tin. 259). Kerenged a disznó ólakat (Helt:

Mes. 99). TerriM, fordnl, ualtig kerengi a dolgot minden fell

(Tel:Evang. 1.151 1 Hosy jól besötétedék, többen is kezdették

vala az házat kerengeni kivül (MonTME. IV.497i. Tobzódástól

el ály, hogy ne keringjen halál (Kai. 1620. B4i Ezeket infts-

teraéges csavargással kerengenék az Arias czenkei (Pázni: Kai.

142,1. Az Viszla .száz negyuen tt mélyfldet kerenguen, itt

szakad a tengerben íSzCsonib : Ctleir. 49) Egy koritö mester

erössen kerengi (a leányt), liogy meg vegje bordélyba lApoll.

M NYELVTÖRT. SZÓTÁR. II

-7). Mikor mind teste lelke iiyiigszic, ackor házát egyobec

kereiigic (Prág: .Serk. 37S). A nyomorúságok az hivoket keren-

gik és érdeklik (Megy: 3jaj. 11.162). Még most csak hajnalló

méltóságod ege, kit az irégysúguek koreng sok fellege iTlialy:

Adal. 1.119).

(Közmondások). Ne kerngied az mi eltted vagyon : ciim

adsit ursus, vestigia qnaeris (Decsi: Adag, 73).

be-kereng : [circumeo, [loranibnlo ; diu-chnaudornj. Közel

nyolcz egé.sz mérttoldet békerengettek vala (ISzal : Krón. 120i.

el-kereng : 1) [circneo, percurro; im kreise belaufen, eiuen

kreislauf volleiiden). A Mars az krl-járását majd két eszten-

dbe futtya el és el keringi (Com : Jau. 8). 2) [praetereo, devito

;

iimgohen, ausweichen], Sohul nem találtak oly nagy ellenséget,

az ki, mint [xjr szél elflt, el nem kerenget iZrinyi. L12i, Ezen

munkám közben egy nagy akadályra találtam, mellyot által

sem hághattam, elkerengeni sem akartam (MHeg : TOszI. 134).

föl-kereng: [eflferor; sich erheben]. Haipia madarak el

fel kerengenék (Huszti:Aeu. 15).

ki-kereng : [lougius evagor; ausschweiteu]. Rándítsd hátrább

kevélyen kikereug vágyodásidat (Fal : NA. 242).

körül-keréng : [circneo, obambulo; umkreiseu, umgehenj.

Ty vattok kett lalrok. kyk ez világolt kernyel kerengyk (EhrC.

30). Krwl kerengh\1ek az tenghert : circuitis maré (JordC.

427). Az thy elleaseghtek, pokolbely erdegh, m.vkeppen az

ordoyto orozlan kewnVl kerengh : obambulat (854). Nagy fekete

hollók si'n szálldosíinak, s ott környül kerengvén ekkép

károgának : Kár, kár, kár, kár vala (Thaly: Adal. 27).

meg-kereng : cv Mégkeróugé inend Israelt : circumivit

iBécsiC, 16). Megkerengiuala Galileat (MüncliC. 20). Meg ke-

ringi vala az rtakat (TelC. 24). Meg kerengic a házat íHell:

Mes. 79).

Kei'éngól : |erro ; uuiherinen, henimtappen). Kégiebb, mint

újabb böltsek kerengéltek, tsalóka tudományt mi nékünk be-

széltek (Orczy: KöltSz. 242).

Keréngés : 1) clrcumitio C. volutatus MA. umgang, das

imigehen, walzmig PPB. Mynd megh halának az pwztabau az

hozyw w'thnak keiengliee>seeben (JordC. 293). kereugeseknek

feie es v alakoknak dolga íket be fedi : caput circiiitits eorum.

labor labiornm ipsorum operlet eos (D3brC. 219). Sok keréngés

és táradság az pusztában (Kár: Bibi. 1.139). El szédfilt fejek

kerengésével nyakra fre szakadni'mak le (Laiid : LjSegíls. 1.265).

S) [illecebrae ; umstrickuug, unigaruung]. Czodalok raytatok

oh blczes.seeghes sydo doctorok es byraak, hogy ez eellyen

keiengheeseknek liyztek (ÉrdyC. 189b). Ürdgnec soc fele

kerengesi es kisu-tetl (Born: Préd. 39. 426).

1. Kerenget: ambltus [umkrels]. Meuuec kereiigetél)eM

tartatic : c^eli ambitn continetnr (BécsiC. 77).

2. Kerenget: 1) g.vTo, regyro, roto MA. im ring umtrel-

ben PPB Környül tekeritem, kerengetem : cü-cnmflecto PPI.

8) [fugo, persequor ; herumjagen, verfolgen, treiben] Kernges-

s6k ees fogj'ok meg teth (CzechC. 35). Terekekhvl nerel

ayaudokokath, ne kerengethned bassayokath, ne fenegedned w
chazarokatli (GyöngyC. 4). Az .szentegyház neve alatt Krlsztu-st

kerengeted (RMK. 11.220) Ha erssen vouszác az harangokat,

nem i oda az meny k, mert az zenges tétoua kereugeti

(Cis. H4), A nagy szél a vitorlát keringeti (DBón : Részegs. 23).

Bennünket kerekded kollátbau kerengetiiek (Tolu: Vigaszt. 156).

Szélvetés formán [?] keringetett egj- lovas egy gyalogot (Nyr. XIV.

464). Nyáját mezn kerengette (Gvad : Idt. 48i.

elö-kereuget : (provolvo ; hervorwendenj E^ t;ilám ezer-

zer el kerengeti az Concordia (Pázm: Kai. 354).

15
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környül-kerenget : (ciroumagu ; imiliertieibeiij. Éu tége-

ilet »zéll>el kürnyíil kt'i uiigetlek, de az t« álladra én zalxilát

vetek iRMK. II.10<>).

meg-kerénget : pereequoi- (verfolgeii). Megb yzee tyteketli

e« megb kei-eiigbete, ínyiitli az apró ineeheketli (JordC. 202)

ÖBZVe-kerenget : (utnipellu; ziixamnientreiben]. fOKut:

litk. .->39i

Kerengetdegél : (liue illiie verto ; liiu uud lier weudenj.

A páva :ví 'i farkat kevélyen kereiigetdegeli (ACsere: Enc. 215).

Kereng : 1) [cireuniieiisj ubcularis, tortiiosus MA. rund

wio cin kreis l'l'li KerenK gaiadiez : eoclilidiuni C cuclilix

MA. scalae *annulariae I'PI Kereutji kerlií.s: cireuitus MA.

Kerengj kollát (ToIn: Vit;a«7.t. 156). A vonás igyenes linea által

lesz, a kereng kerék, karikíi, circalom által iCuin: Vest. 7>j.

123). KereugA.íforgó la: wellbauin 'Cum:Orb. 133). E nyomó-

niságow élet kerengS pasztája íMHeg: TOszI.' Címl.j. Kerengj

malomhoz látó molnárok (Nógr: MvK. Elc5b. 15;. Kereng

örvény (Ijuid: jSegít*. 11.113). Kereng* tsoportos (Fal: Jegyz.

934). li) circuitiiK C. [das gelien, da^ kruixeuj. Korongonként

:

circnlatiui C Keronsö, kerülés : circnitiis PPI. Az istentelenek

kereiiglien járnak : impii in tireiiitu anibnlant (^Pázni: Kai. 27.

Pázm : Ijuf

h

V. 56. Illy: Préd. Il.bö). Imigyen jár kerengSre a

táborban a liitetleii szerentKe (Fal: NA. 224). A ki tjogár után

indul, ki-rengiVo ké.fzílliíin íFal: Jegyz. 918). A slltö nap meg-

áll, a told kilriililtto kercngfiben járkál (Fal ; Vers. 912). »)

circuH V. circuluM Com:Ve»t. 123 [labyrinthus] ring, kreis,

lutikreis PPB. [irrgang]. Keringii metniec- vala fel : per coch-

leain axiendebaiit (Kár: Bibi. IMOI). Sohúlt vége uintBen a

kerengenék (Pázm: Préd. 327). Mitaoda eszesség taak ezeket

flzni kergeUii a vilá<; kerengöjében (89). Az ellene mondásuac

tekervényes kereugjéb&l magokat nehezen fejthetik ki (Alv:

Post. 15). Az háborgó szél és a forgó szél kerengoljeu magokat

tsiidálatosképpoii forgaltyak : in gyruiii se cirramagimt (Com:

•Jan. 1

1

1. 4) átrium Nyirkállai XII. ambitus Pesti ; Noni. 92.

Iiortiiiu* Kr. kreuzgmig Pesti: Noni. 92. (gang, naudelbahnj.

OszloiKw kerngS: circumcolumnium C. Az domiitoriumba, az

refektoriiimba, az kerengwlw lauibitiis) soha zoliii ne legyen

zabád (VirgC. 140). Allata luviet az templom kerengbyenek

|igy] felyra : statnit euni super pinnaculum templi (JordC. 363).

Ilárom szi'les és igeii szép kSrengeket épAtete a palota kör-

iiyül.(Helt: Króu. 169).

[Szólások). Kerengj beszéd: ambages Major: Szót. 31.

anfraetus orationis Sí. Siemmi kerengj beszéddel nem élt

:

nihil *circMÍtioiie vertorum iLsns est PPI. Nem soc kerengj

h»izédcckel keresi vala meg a módot (Helt: Krón. 13). ^^l ezt

az magyarázatot nilvan es n\inden kereng beszed nelkfil ha-

misnak mondgTiuk'(Gyarm: Fel. 187i. Homályos kereng be-

.széddel szóla (MA: Bibi. L289). Nagy sok kereng beszéddel

azt mondgya, hogy (Pázm; LuthV.-265). Hoaiszú kereng beszé-

dek i^UKal : Ker. 24 1. ;K e r e n g J bizonyítás íPázm : Kai.

1766. 339. Km. Ker eng J.ben jár: uirculum viliosum com-

mlttit Kr. (Pázm: Kai, 1766 607. Kr.l. Az isten az Jveit nem
viszi egy általlyába igyenes nton az idvsségre : hanem mint

Hgy kerenglw, *ii' nyomoniságokon széllel hordozza (MA:

ficult 155).

Kerengöcske: circuliLs ('.

Kerengs: I) circularis, ambagioaib <' «as viel nui-

scliweifo hat PPB. Kerengsen : per gjTuni, amb«giü,se MA.

Kerengs ut (Derk: rtÉlet. 8 BahCora 194). S) (vei-tigi-

nodus, vertigine lal)oraa«; drehkrankj. Tsak hogy nem koringek,

mint kerengs ökör (Ovad : Pílsty. 15i Egyszer kejüigs hugy

lett ökrUni, annak mint illyen tántza miit. mint ilton foi'gjuiak

(Jvad; FN'ót 77).

Keréngz-,

Kerengözés ; anfractus V. [umwegej.

KEREP : epibades MA. eiu fahrscliiö', schnyteu iV| PPB

(rálirej.

sár-kerep isjrkrUjj C<Hn:Jaii. 31. NHd:Kert M))-. uielilo-

tus Mel: Horb. 95. FuuIk : StirpH. Cínd. b Com; Jan 31.

Kerepes : liippagus MA. oine gattimg schiti' PPB. (tSlne,

pterdetran.sportschifl']

KERES ijurees'! DoniC. 121. kérési PeerC. 77. Ibi; 1) íjuaero.

iniiuiro, ve.stigo, investigo, eontor C. sathen, forschi.n PPB

Keresk: couíiulsitoreM C Szorgalmasím keresem: dlsquiro; ke-

resett : (luaesitus MA. Mester nyalakodó, jó lakást kereafl : scitui

*catillo PPI. .IJueiidul uagoii, bog Her<Klp,s keresse a ger-

moket (MiinchC. 17). Keres-setec elzer isteunec orzagat (25. 37).

Senki nem monda : mit kerez V nemo tamen dirit : quid quae

ris? (UöbrC. 468>. üraga kwet keress: quaeret (JordC. 3y6i.

Népek koressegh (requiranti wr ysíent (760). Yar zaraz helyeken

keresweu nywgodahnat (391. 854). Ez az, ky1 tlie kerez (ÉrdyC.

167). Keresuek az három kyralyok istennek zent fiyat (6öbi.

Okokat ker&'OiHk (VirgC. 145). Keresetek es meg lelitek (78).

Nem kerees vala zalla.st (UomC. 121). Keresnek wala Jasns

ellen byzonsagot : quaerebaiit testimoniuni adversus Jeeuai

(Pesti: NTest, 105). Nem talala a baluanyokatt, noha igen

ker&sé(Helt: Bibi. I. P2). Idegenteol kellett ati.itialth gonduiseleó

tutortt keiesnem (Kadv: Csal. IILlöíb). MeíSzszfinUBii ne keres-

sünk ez dologban bizonyságot (Pázm: Kai. 116). Azt nagy

bolondság neked keresned (Ilosv: NS. 28). Gyönyörséget keres

(Pázm: Préd.). Job legel hely keresni ment (Tyúk: Józs. 90i.

Azon a vizeii keresvén járót, akadtam egy pidli>ra (Moulrók.

XXVil. 35). Szerencse üstökét ell kell keresned! (Thaly:

Adal. 1.114). S) acquiro EhrC. 82. [paio ;
verdieuen, verscbatfeiij.

Zsoldot keresk: stipendior C. Keresett: partiis MA. Pénzt

keresek aprónként ; merito PPBl. Ez mynekewuk ewrewkewuk.

kyt vr lesiis Crisins koresett es hagyott mynekennk (EhrC.

82). Gonozol kerest inorha (ÉrlyC. 20b). Ez orzag byrodalma

el veetetyk te tewle<l, kyt hamyssan kerestél (444b) Keiy

mwkaat taiiwiny, kynol aimak wfuma celeteet keresnoe (646bi.

Nem magoknak, de nulsnak keresnek, bölcs Salamon irja,

msisuak gyfljtekeznek (RMK. II 191 1. Hogy a myt ewk lelnének

keresnének, azt myml fel lakna (Pesti: Fab. 2.5b). Myivelhogy

myndonömet en magam kereítem, senkywei semmy osztuzásom

synch, szíibad vagiok vele, kynek íjs myt howá hadny akarok

(Radv: Csal. 111.145;. \'alaki nem keres itiuságábaii, véukorában

az-kúldus-táskát hordozza nyakálian il'ortSzer. H3). És nyere-

ségemmel kerest (keresett) i-énz szken jár (versbeuj (Thaly :

Adal, 227). Véres véretekével keresett javacskáitól is torkmi-

verve meg-fosztJitván, keserfíséggel rágia koqiás profontyái

(Csúzi: Síp. 14). S) (arcesso; lielangenj. A minem* mailiam

eA nála wolt énnekem mindeneket meg kfildt, azért senki

e>\tet ezért ne keresheti^', se kerewe (KMNy- ILlJo).

(Szólások). Vmibcn keru<. Némellyek a fJ jót a kaidagságban

keresik (GKat; Válta. I.S78). Vmin ktres. *Kejcn kor esni:

aceersire wipitis PP. accusare lapitis, auqnirere capite PPBl

capitis senteutiani intentare : anf leib uud lében anklagen PPB

Az bajdúkki vaMt az mi illeti, arrúl az mint luüst véneié*

vagyon, kerítsék eUAlieii füstin. ;ue melyik fél nem igaioUa,

vigye az vármegyére (Törff. XlX.ab). FAszin (lltetinj kellett

volna elJbb keresni az embert (Nyr. XII.363i. I'mirf l. rr»

Egy embert fejére körösnek: alkjuis aecusjitur de capiiali

(Ver; Verb. ElJb. 64). Az toluaioknidc ketlek't megfoga s lel

akaztii, a harmadik el zalada, kili buual>a nagiuai tób aprusagoi

teiJu vala, mert a tizt taitot is halaira keresi vala (üebrC

25). Vviit Utc). A ki kákán nem akar csomót keresni,

el-sieovedluiti ail :\r. KMliuuatiót niiodeii gyumniskodAs nelkftl
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iPtís: Iifiiw. 1.521 Maga í; v if ii y ö r k (( rl t « t é s i t k e r « s iS

ember : oljseqiiPiw voltiptati lioDio Pf'B! YMe t;MiiUsk<i7jí;il,

véle víeez/, iiey rakosssrl elojlic száuilékidat. mintha azroiiiiak

maga RajAt hasznát keresnéd, és Ivir el-liitRsd maKaddal,

téed lészen a játék (Kil:UE. 37Í<V Torkumnahh tastenmek

kediiet kerestem (VirgC. 9). Ne keressflc a tastnec ked-

iiet (Boni: Préd. 40i. Gyakor könyörgéssel kerestem jd kedvit,

melly kiinyörgéseklieii írásban is tíitti'm (Thaly: Adal. II.21nii

Munkával keresni az kenyeret ríslellic (Zvon:l'ost.

1I.237>. Minden nttal o k o.t kleresött (Monlrók. 111.132).

Pathwart keres vala ellene: insidiabatnr illi (.InrdC 4721.

Hogy patiiart keres.spn hoiízaiic : nt devohat in nos (vihimniam

I Helt : Bbl. I.X 11. A s z t a g b a n f ö f keres (Fal : Jegy?. 920).

M y t torkosságánál kereset, m e g I e 1 1 e fa farkas, mikor

esontof nyelt] (Pe,sti; Fab. ICV

(Közmondá.'ik] Maga 'kereste magának az miben vagyon :

ningnetiim míila íDecsi;Adae. 1 fi) ; Oenoe eliaradram (U3)

Az ki mit keivs, meg talállya : in Ia<ineo!< Inims (721 ; Pyran-

stae interittis (67. MAI Ki mint keresi, figy veszi hasznát : sni

ciiique móres fíngnnl tbrtnnam MA. A rosz.sznl kere.sett mar-

háé roszszi'il vojsTneU-el : male jjarta male dilabuntnr (Oim:

,7an. 188V Nints isten áldá.sa a hamissan-keresetten (Pázm: Préd

ii36). SwiktAk mondani, hogy az káros ember anyja kelieléf is

szokta koi-esni (MonTME. 1.20^). Bostkorban keresni s tsbmá-

ban kíiití-ni esik bpcsületodre iKisv: Adag. 387). Nem adatik

mennyei korona fejekre, ha názogatják a vallókról a trvénynek

terhét, más viljigon nem öltöznek dilsfeégben, ha latrnl kere-

sik, latrnl ve,szik hasznát íFal: NA. 133).

el-kerea : fpercjuiro : anísuchan, diirchforsclien]. Hogy io

hort vennénk, azért my az it nalonk [való borokat] mynd el

kerestwk es latogattwk, de jobat my nem talaltonk (RMNy.

II.62i. Meghadiá, hogy el keresnéc' mind ' a?, egész oi-szjigot

iHelt. Krón. Elób. 1,

elö-keres: exqniro Ki-, [hervorsuchen] (Hall: HHist. II122).

A nagy isten, bátor halaszsza bflntetését ideiglen. de elS keresi

ama kegyetlen tiszteket más világi ostoiTa (Fal : NA. 220).

föl-keres : iudago. inquiro. eouqniro, exquiro MA. ans-

.spiiren.nachforschen,anfsucheu,nachfragpn PPB. Szorí;almata«an

felkeresem : rimor C. Fel-tzirkálom, fel-keresem : anquiro PPBl.

Fíilkeres/Í : conqnisitor, inquisitor M.\. Ember ha nem gauaioz-

hatik vagy nem vizelhetik, kerezd fel a töknek inát és kf«d

által raita három vagy nigy szerrel, es el indul (On-K. 47j. Az
sok egyenetlenségeknek gyökerét igazán fel kell keresnünk

'Pázm: Kai. 45ü). Ki-mégyen a kastéllyából, és nyóltzad nap

iTinlva az attya ellenségét fel-keresi : végie meg-rontya, és a

nyakát el-vágja (Hall: HHist. 112,50).

fölkereaés : inriuisitio >L\. nachfrage, erforschnng. imter-

snchuns; PPB

keresten-keres : inces.santer qnaero Kr. [eifrig snchen]

Mej;b.'u;itkoznak a csalárd világgal, kereston keresik a gyönyö

riVséget (Fal: NE. 86).

ki-keres : .anquiro V. exqniro MA. ansforschen, aiis.suehen

PPB. En aiigalom ti veletec lezen, en kedeg ki keresem tv

lelketeket (BéesiC. 110). Mykoron ky kere.steek vona, onnan

ky hozaak a vyz fenekéérl (ÉrdyC. 38Gb) Ki-kere.stetvén a

zsidózók az ártikulasokban. egy azok közül kövei agyon vere-

tett (Bo<l:Ptil. 77 1 Az álnokság fenékig ki kere.s bennünket.

e« arrnl végez, mi tévfl legyen (Fal : ÜE. 496).

kikeresés: exqulsitio, invastigatio .MA aassnchiing, au.s-

lesung. erforsdiung PPB

meg-keres: I) parscnttor, indago C. perquiro, requüu,

inquiro MA sucheu. fleissig suchen PPB. Igen megkeresem

:

l«rvostigo
;
szorgalmatosan megkeresm : iwrquiro, disqniro, con

iiniro, exqniro V. Koinynl fntosnan, meg ker6.se (EhrC. 17).

Megkorosi mi vernket : exquiret sangvinem nostrnm (BécsiC.

28). Me^en megkeresni iiit, ki olteneliedutiiala (MiinrhC. 47;.

Keresed meg az zegoni bynwsivket íVirgC. 18). Az gyarló
emliery nemet meg kerasoe es euuen magahoz eeggye,seytee

(RrdyC. 3ÍJ8). The orehadath wrani oen meg keresem: facieni

tu.-im reqniram (KulcsC. .59). Keresd meg (scrutare) nálam a
mi tiyed, es veddel (Helt: Bibi. I.P2). 8) [peto, rogo, oio ; an-

suchen, ersuchen]. Kdét niegh kerestok volna róla; azerth nem
kereshetk megh kdét róla (LevT. 1.387 j. Mind a két tsergdi
ekklésia 1620-dik észt. megkeraste a sinodnst .íz iránt, hogy
(Bod

:
Pol. 68). Melly dologi'ól a sinodas akaratjából a püspök

megkereste a szász ekklésiák pnspokjöket tisztességes levéllel

(68i. Az udvart megkérésé, és az ndvai- is hivataljában meg-
ersité (203). 3) aoquiro; szerit teszem PPl. (verschaften, ver-

dienon]. Meg kerese vérével (TeK^ 256). Ha my az ygaz ívthrol

el nem akanvnk vezny zykseegh mynekwnk ismerethnek thanu-

sagath megh keresnwnk (ÉrsC. 228b). Enélkgetk ez nms
drágalátos keníth megh keresntk íTiliC. 1).

[Szólá.sok]. Vkm megkerts miit. Kérélek titeket, hogy no
rekkentsétek az ti véreteket, im mo.st megkeresik rajtunk az

.József vérét íR.MK. IV,17i. Vmin mei/íercs valakit. Addig az

adó.st sohol megh ne tartoztathassák, migh fistenn megnem
keresik (MonTME. 1.16). Vkitöl megkeres vkit. Jegyruhajat attul

meg keresheti, ws rayta meg veheti : dotem snam ab eo reqni-

rere et rehabere potest (Ver: Verb. 174).

megkeresés : I) requisitio MA. (das autsuchen] Sz/irgal-

mas megkflre.sé.s : conquisilio, disquisitio C. 3) (acquisitio; an-

eignuiigj. Az ember tartozyk fel venny az kereztseegt haroiii

okokért: elevzert az jegynek auagy bylegnek megkereséséén,
kyvel zanilíiltassek istennek népe kevzyben (CornC. 19i.

öszve-keres : oonqniro MA. fzusammensuchenj.

öszvekeresés : mnquisitio MA.

reá-keres : [aliqnem arces.so alicujas rei ; helangenj. .János

t'nerwenyel akarya rea keresny Gabrlelth ez dologra (KMN.i-.

n.l66). Jobbagyat senki törvény nolkftl meg nem ölheti : mert

az or.sz.ag directora rea keresheti, mint nyilván való gyilkost

íVer: Verb. Szót. 5). Eggyik fel az masikat törvény szerint

reja keresi, hogy ötét az jószágnak iirasagaban meg oltalmazza

(137(,

vissza-keres. Vissza keresett : repertitas C

Keresdegél : quaerito MetlLat. 436. [öfter snchen, an

verschiedenen orten suchen]. Hazrol h.azra iarnan, keresdegelte

az el vaszet fiakat (Boni: Préd. 427).

Keresés: 1) quaestio, inqui.sitio, investigatio, indagatio C.

qnaesitns, qnaesltio MA. [das suchen]. Nem voltíim ragadozó

alamyzna keresésekben (ElirC. 78). Egy gólya, egy reggel az

fiai számolcra való eledel keresésre fészkébl kimenvén

(Misk:VKert. 332i. 8) íacquisitio; da,s verdienen, verdien.st,

das verschatfenj. Voltam foglalatos valamely pénznek keresísi-

ben (Monlrók. XV..503). Siet az marha keresésre : festiriat

ditari (MA: Bibi. 1.571).

[Szólások]. Tötis meg találtál volna enny kerose-ssel (Decsi:

Adag. 225).

csomó-keresés.

[Szóliisok]. De chak kákán-valo ohomó-keresés ez-is (BsztM

:

Lev. 24V

haszon-keresés : [utilitatis .suae cura, avaritia ; eigemiuizj.

Keze ügyében v.agyon a haszon keresés : objecta est ei utilita.s

PPBl. Nem maga haszna kere.sésre, hanem lelkünk üdvösségé-

nek nyerésére választ (Pázni: Préd. 333).

15*
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himóv-kereséB : (ambitio ; iiilmisiiclit). Hir iiéft kenwéfirw

való \e\vM/jÉ\ iZvon: Post 11326 1.

kedv-keresés : (placendi ciipido, ambitio :
gefalli!uclit|.

ükt'ilaii-állallic« liasonló lettél hasad és liasad-allya Uedve-

koreséssol (Páziji; Préd 73). Micsoda nehezoii voiinéin a mulfáu-

iiak hiMzám vakl nauy kedvkeresésit liMik:MulN. 138).

fején-keresés : aci-firsio capitis PP. verklagiini; aiif leib

mid leboii PPli.

Kereset: I) (quaesitio, iiiiaesitns ; das síichonj. Az iokiiac

kere.setinec oIsS rendi az, lioijy engedgjíliic az vr isteiinpf

íKulcs: Evang. 490). Int isten országa és aiinar igaísájja kerese-

tire (Zvon: Po,«t. n.177). 8) (iiiaesitiun C. (niaestiis MA. [ver-

dienst J. Az en kerestemet iszom (DecsiG : Pré<l. 2H). Az ew

maga lelte kerest^bewl szabadon testameiitomoth tehet (Ver:

Verb. 132). Panaszos kereset (CsikGy. 37i.

[KHzmondAsok]. Hitván kereset az ánilkodás (Kai: .legj-z.

924).

Keresetlen: inxi quaesitiis MA.

Keresgél : <»nquiro, qiiaeritn Kr. |siielien, henimsdclienj.

Kere-sgéW: scriitator, iiuae.sitor MA. Pápár kamora-székin

keresgelfinec nevezi (CieghJaph. 27 1. Menj t.iak kei-esgélvp

régi v:irasakra (Or(:z>-; KíiItSz. 11).

ki-keresgél : exqniro Kr. (ausforselion, ertorsehon). Lelki-

esmerelinec kamaráczkáját jol kikeresgéllye (MA : Scnlt 22S

Biró: Micae. Ci'ml. Kr.)

Keresgélés : fonqulsltio MA. ídas wiederholtc smlicn,

forschen)

Keresget: ipiaerito (' scnitor MA. (snchen, forschen].

Kere.ichet vala bewlchPsePKÍit <Ért\yV. nfiOb Toln : Víg. 3.S\

ki-keresget : [exquiro ; hervorsnchen]. Sok kíWil ky kore-i-

gheti'it tcywiekózet ÍÉrdyC. .511).

öszve-keresget : (conquiro; ziwammonsuchen]. A be.<<zé-

ileknec formáit 5.szve keresgeti íCom: Jan. IfiU.

Keresgetés : (scrntatio; das forsclipii. das wipderholte

Miiclien] (Born: Préd. 5.ÍS).

Kereshetetlen : inpervestigabills MA.

Kereské(í-ik: l)scrutor C. [quaerito; snchen, sich znsohaf-

fen machfiii). I ,elkeik kíirfil kereskedni a hallgatóknak : acnleos

in animis auditoruni reliuípiere PPI. Nem kereskedik 5 harag-

ianak sokassagaert : seciindnm multitndiiieni irao snae non

ipmeret (DöbrC. 2')), K5r5l iar kereskeílven íquaerens), kit meg
marion íS.tIi. KereskMie es nem leel magauac huwlalmat

(DebrC. 'tlOi. Valahol azeerth kereskedem az halainak hyro-

dalma engemeth gyelhor (ÉrsC. 2961). KulcsC. 15). Nem kerft*

kednoc arany és e-/Ast Wáu iHelt: Krón. 8i. 2) qnao.«tnra facio

MA. lucrifacio [eintragen, alnverfen, pr\verben|. Wram a te font

(lenzed tyz fontot kere-skedet : domine, mina tna dwem lucri-

fecit (Pesti: N'l'est. Iii). ») negolior C. fliandehi, handel trei-

henj TostAnimel kereskedem : prosto, prostitno C Valamivel

kereskedni: negotiari aliquo genere mercatmao; vallással

kereskednek ; religio ancnpium facta est PPI. .\da nekic tiz

pénzt es monda azoknac kereskeéjietoc : negotianiini (Münelit'.

Ifil. .lordC .591). Az mnnkanal kPre.Hked«' embereknek mnn
kayat es iozagat elragadozalok (VirgC'. 47i. Telhetetlon.signek

altaU me-'loi-signel szerzett beszideknel fognak kereskedni tíi

raytatok: fictis verbis de vobis uegotiabimtnr (Sylv: Lrr. n.l2.5i.

Az evangeliomi tselédes ga/.<la nr me-szi-tTildre menvén eeygyik

szolgájára egy talentomot bi-ía, hogy kereskiolno véle (Kai:

NA. 138).

(SíólAsokl. KertKkedik vinirtl. Mely ydweoseghrl kereskette-

nek es tívdakoztanak : de ipia salnto Bxquisivernnt (Jordf.

mii. Az het (b Ard&gAk kereakeihiek az het t3 haUlus bhiek-

ríl, ha meglelhetnek az lelkekl)en íBodC. 1»). Ktrukedik vHit.

Myndeneknek therheth reám wezem mynd leyaiiyomath e«

egyobekelli, hogy az Dragtl'y Jano.son senky ezekbl ne keras-

fcethlie,sseek liiMNy. n.l7i. .''enkynpatwari'íwl ne kereskegyelek

(Pesti: NTcst. 12i

[Közmondások]. Aqiiam p pumice postnias: kojuir helyen

kereskSdSI (ttocsi: Adag. 28).

el-kere8kéd(ik) : (?) A mit nyertél kereskedd el, tie<l a

gyfeelem i.Amadé: Vers. 184 1.

Kereskedés: 1) mercatura, negotiatio C. mert-atio MA
fhandel). Nini 5 kere8kódA«ékuo<- vége: non eot finis aoqni-

sitionis eornni (BécsiC. 104 1. Mynt ollyaii ez vylagy yfl'yí\.

kereskSdoes wtan yaara (ÉrdyC. 371b). Foglala nniagat kai-

markodasba es kereskedésbe (VirgC". lOJ). Mykorou nem lezen

az keresUe<Iosnek ydey<% sem az kewlczen wetelnek lÉrsC'.

356). Merth az sapharsagh, az enangelyom hyrdetysynek

kere«kedyse ryam byzattatoth 'Komj: >wPál. löüj Kereskedé-'

ftzés (M.\: SB. 115). Az feiedelmek feletteb ne .szomiuhozjak

az gazdagságot, se rendek kinöl kereskedésre ne adgiak

magokat (Fél: Tan. 474) IClibnl .iletoni hogy kAnnyen meg

ertetlietic mely igen részes legyen az romai vdnar az illyen

kereskede-siiec vndoi' fortelmes-segelien (Zvon: Osiand. 69>. Kerw-

kedésílnk igen nleg-t.Sükl^nik (Hall: HHi.st. 11.239). Juhot, lier-

bécsöt idegen embernek ne legyen kere«ke<lé8re szabad felszo<lni

(ErdTOrtAd. 111.299] Árlalm.^s a világnak kereskedése (Illy;

Préfl. IL227I. Vagyon bálványok, mellyeket tiíetelnek : az az.

a mellyekért gondolattyokot, igyekezeteket, kereskedéseket

eltöltik (1.361 1. Nem volna folyamottya se a tfirvény széknek,

.se a kereskedésnek, se a hadnak, se a békességnek (Fal: .SzE

532). S) <)uaestus; gewinn .MA. .Másén építeni veszedelem,

maga tulajdonán kereskedés (László: Petr. 120)i

lóval-kereskedés

:

PPB
e(|iiornni mangoniimi ; pterdhandpl

tengeri-kereskedés : [negotiatio maiitinia ; .^eehandelj.

.Megvallottak, hogy nem király, neim hetman akaratjaitól, lianein

fejökre jöttek ki az tengeri kereskedésre (MonTME. V.72).

Kereskedt : negotiatio. Elmenénec nemelTic ó falniaba

de nenipITic o kere-'íkpdeterp : :id negotifltionem sítam {MílnchC.

ö-l).

Keresked : i ) .^crntator, quaestor C '. KiVetségbeo kflldi

n vic<^ kinilyokat. király képeit, tiszt tartókat, keresked&ket

:

quaestores (Com : .l:n). 140l. 2) (lucrificus ; eiutrfiglich]. Az

isten igeinek prédikAllá<a igen kereskeílö, gyUmölcsOiO (Illy:

Pré<l. 1.293). 3) pro|i<i|a, negotiator C. |handolsmaim, kanfmannj.

Keresked : negotiator XéniGI. 270. Ember eladás.<al keresked,

új szolgák.it eladásra készíti : veiuditiarius PPBI. Kereskedí.

emlier: homo negotiator (MilnchC. o9i. O gonoz w hamL* ke-

reskedj, mely ohvxm adad (WeszprC. 28). Kereekeívdft ember

(ÉrsC. 314. Sylv: IX II.1.531. Kereskedj tAm (Kár: Ifibl 11.134.

Kereskedj áros enibiír: niercator (M.\:Bibl. II.2(Ji Elnieiit

egyéb sok kereskedj rendekkel együtt, kik árnt visznek (Mou-

Iník. XV.383). A keresked rend látván .szép nyereségéi (Felv:

Dics. 52). Kereskedj, t/izér, kalmár (Zrínyi II.177(. .Sinár H'h

vény kereskedj (Fal: Job>t..).

áros-keresked: x Ams kpre8ke<h^k iKéiMlXpl l^;.

ArtKS kere.-'ktsto nt'qH'k (12t'i.

lóval-keresked : mangó ; rossliAmller, rosstaiiicher PPB

Keresmény : qiiamittnn, giartum MA. proprínni aequ'miiuo

Ver; W'rb Szi)t. 2í,>- mammuna JordC. 585. (verdienst er%verb

Másnak keresmenyewel eolnek (ÉrdyC rtl2b 414b. Kulo

Evang I05i .Adgy az te kezedmo- keresményébJI szolgaidiuti
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iMA-Bibl. l.2tíy). Adgyuiic ignz kerwiiiéiofliikbl (Zvon: IVst.

II 602). Attyft keresmínyét iieiii kSltené : patrinioniiini uon coii-

siimei-pt (Com: .líiii. 189 1. Ogjes fjogos) k<'rt>«inínvét bAtorw-

üosoii birliKtja iFiil:BE. 5»;ii.

Keres : luaerens. iiuiuisitur. iiivastiKatui-, iiidaífatoi- l',

ipiaetiitor MA. fsiichenrt, sucherj. Ha ertelmewt'k aiiagy isten

keresek: si e.'^t iiitelligeiw aut requireiis dpiini iKuIc.'sC 21 1.

(4y8ny5r^ségkere.<il^ (MA:SeiiIt. 234).

ISzólisok). Bizonyosnak tárták, liogy n rejtette volna el

:

iiíinelyek keresjébe i i> d ii 1 á n a k (Mik ; MnlN. liifii

örökség-keres : heredipeta PPI. [erbsclileicherj.

szállás-keres. Zallas kerese; lios|>es NémOíl. Siis.

;
Keresel, keresel?]

meg-keresél : [re<iimo ; aiifsiicben, herbeischatiéiij. Az

mesterek zollnttak róla, hogy niücheii meg keresselve se az

HCtorok se az in c^ausam attracftisok íRMNy. n.l62)

Keresvóny: (qviaestus, quaesitiim; verdieustj. Gyermeki el

lialnai', es minden kerasuenyi idestoua szelednec (Born: Evang.

IIL341). Az kegd keólchsegetth kdnek kedwe zerentth hagioni

giennekimnek tutoranak megh adny az en kereziienienibeól

|így?] (Radv : C.sal. in. 1 .ítí) Az én istenten elnyugodt .szerelmes

két uramnak kereíívényekKV perlettiik sok költ.séeiinkkel ide-

íren kéztiil tlSObl

KÉRilSZT ('•rfst EhrC. T*;. ..ii.«/,segy CodPatr. IV.l. íérézt

MiinchC. 1. IK. 19. 32. 53. 71. kmzl BécsiC. fii. kerzt RMNy.

11.49. Mel:SzJán. 19. Zvon: Pást. 11.433. kirezt 46. körószt Fél:

Bibi. 23. 49. Zrínyi. n.41. Land: ÜjSegís. 134. Csúzi: Síp. 440):

I) cnL\ MA. krenz PPB. Zent crestenek [így] yegye (EhrC'.

76 1. A maga.sségS kérezt rBécsiC. 61. MiinchC. 32). Kerezteet

fel vezy (JordC. 384). Kezde prediraltatni az kerezt íDomC.

24). Kereztkepen ez velagnak négy zegere el ozlanak (VirgC.

52). Hamisan eskwtem kerezten i5). El boznau, zent kereztnek

iegiet rea vetueu meg alda wtet (45). Az bodog Ferencznek

zaiabol neuekedeb egy arany kerezt (V'irgC. 85). Tégedet az

kereztre fel hwzlalanak (ÉrsC. 54). Zászlós kerezt (Born: Préd.

246. Helt: Arith. H5). Két keresztii ablak (TörtT. XVI1I.233).

Sok óráig tartott a keraszt kínnya (Pázni : PrétL 530). Kereszt

formán tegye kezeit (Matkó: BC'«ák. 35). Dömöczki szablya;

az keresztiben vagyon 5 drb gránát szem íRadv:Csal. 11.177).

A keresztnek akasztó-fáján függ/S latornak gonoszságit meg-

bocsátván (Bíró: Ángy. 283). 8) (mandel, kornmandel]. KereszI

búza CGér; KárCs. 317). S) [criLx, mala, miseria ; krenz, wider-

vvSrtigkeit, müh.sal]. Egy ember sints e világon, mellynek valami

keresztye ne volna : es ist niemand in der welt, der nicht eiue

triibsal hat KirBész 112. Ha ker6.szt és nyomorúság j reátoe

azt enyliitsétec ez karát.soni 5r5mmel (MA : Scult. 86). Kereszt-

szenvedé.s, nyomorúság (96). Az igazak galibákkal, keresztekkel,

fogyatkozá.sokkal klirnyékeztetnek (Pázni: Préd. 24). Kerezt,

nyomoruságh szenvedés rfoln : Vigaszt. 285). Menni kereszti és

a szerencsétfii való hányattatási voltának (Pós: Igaz.s. 1.188).

Nekem sokféle keresztem vagyon, de bizoni. hogy az én iste-

nem megsegít bennünket (Kvk. XIII 68). Sok az én keresztem,

kegyelmes asszonyom (Thaly: Adal. 1.305).

[.Szólások]. Végére megyén vala minden kereszt taná-

uzoknak (Helt: Króa 118). A fejérnép, akár memiyit éljen,

absolute csak harminc e.szteQdís ; a férfiak hasonlóképen aláb'

aláb' rójják kereszteket, tsak a Proserpina tudgya,

melly idísek (Fal:NU. 352). Kerezt et vet (ÉrsC. 472b i.

búza-kereszt: [weizenmandel] (Bartha: Debr. 71 1.

házi-kereszt : [nialum domesticum, onus domesticum ; h.ans-

kreuzj. Trök, német között vagyunk elepedve, egyik liázi

köröszt, másik meri téne (Thalv:Adal I.95.i.

jel-kereszt, nwllyrfll á szenteltt vitézt megesmérik : (jrux

te.sseraria PP. das krenze.s-zeichen, an dnm ninn die kronz-

soidaten kennet PPI!

viz-kerészt : epipliauia (,'. li. drei kunige fest PPB. \'iz-

kérézt napia (MiinchC 1). A mely nap grSgl Epiphania, a

magyarul niz kereszt (Tel: Eviuig. Elfib. 8,]. A vizkereztet vr

ki ielenése napianac nevezi az iras iBorn: Evang. 1.2. KBécs.

1572. A2. D6. N.-ld: Lev. UUi

Kerésztecske : [kreuzleinj. Ne túgge-szenek pápát<il pénz-

tsalásért bfívltetett kere-sztetskét, vagy Agnus Deit a nyakok-

ban hagjják a babonáskodiiknak és baboskodóknak amazokat

(<{Kat: Válts. n. EKlb. .5,-.),

Keresztel: baptizo .MA. taufen PPB. Kereztellec Ifitket

vizben peniteneiara (MiinchC. 18) János kereztfllth vyzben

(JordC. 707. 362). lue a házhoz, hol a vaczorat vala teend

:

leronimofl doctoriiak nionda.sa zerent zent Mark euaugelista

haza vala, kit zent Peti koreztlt vala (WeazprC. 4-1). ötét

Kristiis nem keresztelni. Ii.-tnem predikállani kiildíitte íPázm:

Préd. b3).

meg-kéresztél : baptizo MA. t;uifen PPB. Az ennen

leányokkal meg kereztlteteek magokat (ErdyC. 549b). Meg
kerezteltem az Stephananak cyeledyth (Komj : SzPál. 26). Az

érzékenység-nélki való állatot is megh keresztelhetni : mint

az harangokat f\'árM: ÉgSzöv. 45).

[Szólások]. Tisztának mondják lenni a bort. liolott m e g-

ke reszteltetett (Illy: Préd. 11.357 1.

megkeresztelés : [baptisma ; taufe]. [Isten] az feleségemet

egy fin magzattal meglátogatta, melynek meg kerasztelésére

napot rendeltünk ez j«v húsvét nap után els vasárnapéit

fRadv:Csal Ill.t.,

vissza-keresztél : reliaptizo Kr. [wiedertJiufen i. \'isz.sz;i

K-ereszteltek : anabaptistáé (MA: Tan. Elöb. 24).

visszakérésztel : anabaptista Kr (P;izm: Préd. 299. Kr.i

Visz.sza-keresztelk vallása ( Verasm : Tanácsk. 72).

Keresztelés : baptismus C. baptizatio MA. das taufeu

PPB. Semy ez velagi pompasag hozzatok ne Uyek, kiknek

ellene mondotatok az kereztele* koron (VirgC. 147). Bynesek-

nek kerezt8lee.se penitencia tartásra (ÉrdyC. 349b). Kereztyen,

ez szónak nem az kereztrol, sem az kereztelesr\vl Ivn eredeti.

hanem az Christusrol (RMXy. 11.46). Annak üveltésít és kön'isz-

telésit, semminek alítja lennyi prattikáit, Mrdög ellen való nagy

bbájolásit (RMK. VL126i.

Kerészteletlen : non baptizatus Kr. [ungetauftj. Meei;

kerezteletlen vagyok (Éi'dyC. 268). Kerezteletlen germechkek

íTelC. 254). A mely gyermekek kerészteletlen meghalnak,

nau idvSzfilnek (Czegl: MM. 259). Kerészteletlen gyermek (Hall:

HHist. 11.1401. Kerészteletlen korában : (juandn nondum ba|i-

tizatus fit (Csúzi: Síp. 576. Kr.).

Kéresztélked-ik : 1) baptizor MA getauft werden l^PB.

[sich t.aufen lassen]. Vneki halálában kereztelkettnk iDöbrC.

J56). Keresztelked személy : baptismam suscipieas (Tel : Fel.

117. Kr. Mel: SzJáu 19). 2) (sich bekreuzigen]. Kérdgy-meg

akár-kit, ha pokolba akar-e menni, és az ördögökkel örök

tzben égni? Kerasztelkedik, szabódik, hogy oda nem akar

menni (Pázm: Préd. 342).

még-keresztelkedlk : aj Megkeréztelkednécuala 5 tll :

baptizabantur ab eo (MiinchC. 18). En nem fokhatom megh,

niikepen vona az mi lelkink az eredet bint az megh krSz-

tSlkdt zilektul (TiliC. 69). Nem yllet vona ewneky megh

kereztelkdny (ÉrdyC. 187b. 190. 348b). Valameiónen meg

krztlkettnk lesus Criatosban (DöbrC. 356) Meg kereztólked-
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iiek valii a/. .lordau vyzelwn h* ihAle (JordC. 361 1. Tv mei/li

kereztelkStt^k Miit leiekben (7(J7). Ak ineg-kereHztelkedfpk

álhatatí)Sok víiiiiiiiik az kenyér raegésnek rénzesfllésében íPAzni:

Kai. 727i

megkéréBztélkédés : liaptizatio, l)aptiBnii iwiirpatio MA.

rlns tiinfen PPU. Hokí ah vvzlien val<> niee keriwtílkMfw

/,AkfM*2 volna (l)ehrC 10)

vÍBBza-keresztelkédik : (rebaptizín- ; wiedergetauft wer

ilen). Az ariAniiKok, és nímelly viszsza keresztelkedíik fana-

irtiptixtae) (BfnS: Osk. 12i.

Kéresztélkédés : baiitizatin MA. Iiaulej. ZenUeííw zyz

Maria tegeii kerlekli az tlin zent fyadnak .Jordán wyzeben vaki

kerestélkedeseyrth (PeerC. 140». Christus az II keresztelkedwe-

nel azt erdemletfe mi neknnc. Imgy istennec fiai legj'liiic (Tel

:

Rrang. 1.21 H.

Keresztel: I) baiitistii, l«ipti.«te.s MA. tanfer PPB. Kerez-

tftlí .laniw (JordC. 379. TelC 13. Fél: Bibi. 23). 2) (baptisma;

tauí?, taiifticlimaus]. Kpnde fláhor uramék kera'ztellben lévén

(MonOkm. VII.29n.

Keresztes: 1) eriiciatns MA. [mit dem kreiiz^zeiclien ver-

-seluMi]. 8) (miles cruciger ; krenzfahrer). Kereszté:? had : crn-

<'iata expeditid PPBI. I«t«n niei,' verte a pártoló kiVsztíis es

l'i'iedelemre taniatt kaitor hadat, mint a kSrSztSsJket (Mel;

>am. 101). Székely GyHrgy a k«r«-izt;j.s<lkkel Báthory™ .szállott

iljind: CjSeirfts 1.3^i

Kérésztésség : cmriafji f^xpoditi.i \'or: Verb Ififiti. 227.

Kr. (krenrans).

Keresztez : cmce signo Kr. |h kieu/.ÍKenj Kore.'.y.tozlek

tégedet .szont kere.s2tel (Pún: I^azs. 11.417. Mik: TLov. 227i.

meg-keresztez : tv Ne kereztezd meg (Czegl ; MM. 86).

Keresztség : baptismiis C baptisnia MA. baptúmum : taufe

PPB. Venitnr ad locuni qui dicitur (Vi'ítseg? 1082 (CodPatr.

IV.l;. Latnán a leualtaeuac as a saduceo.'ocnac sokit, ióuSket

1^ kereztsexere, niond.i nekic (MilnchC IH). János kftreztsegi*

honnan vala (.53). Ezek az zent.'iegek : Kerezt.ses. b<>rmala.s,

io malazt, ponitencia, papi méltóság, liaza-sag, kenetes (V'irgC'.

12). Myt fiaattal vr istennek .íz kereztsegljen ? ClJomC. 212).

Ha kerezttseegAt eer (a kisded). ydwemVI íÉrdyC. .í.íBb. Helt:

ITT. Pl). Az kprpflztségnpí' megmosódá.snai' s.icrampntoma i^.^

:

Scnlt. B-íS*. Az baratoc az fi calostrorai barátiiágok.it, baráttá

léteket má'wdic koresztségneo neveztéc (218). A kerosztségnek

\-ize *Jval, nyállal ol.ijjal inegKjlgyittessék (Pós: Igazs. 179).

.Mert a mint hogy egyszer sz&leltetnnk iijjonná, igy a kereszt-

•féget elég egyszer felvouni (951

Keresztül : defussntim C e.< obliiino PP. transverse, ol>-

liqne Sí. [diirch, hiiidnrch, in die qnero]. Az velagnak négy

zegere kerezlwl el ozlnnak A'irgí'. .53i. Egy io kere.^ztfil nézS

lakásért eoríc boklogsatjot igirneo (Vás: CanCat. .tIIi. Az úton

lieresztRI líik.s/jk a róka h<)t számban iIíendÉI. ClU). A kert-

nek kSznptitti) légyen eüy hosszn nt, kiViVsztfll által lioszjittá-

lian (Lipp; PKert. I.l.Ji. Orsrtval fúrd által-kereszlUl (SznkAi«

mest. 181).

(Szólások). K e r e s z t fi 1 áll dolgában : transverse .<tat

;

keresztül álló : transvermis, dissidiosns Kr (MA .'*cult 1081).

.•*/!. Ágoston sem áll keri>szlfil ebben az értelemben iPázm:

Kai. 654). A megl'ngyalkozolt reménység felette káros lelkünk-

nek, keresztül áll dolgunkban (FahSzE. 'i.'iO). KeroztRl
tenni az Orbán Mftnegét: indulgere geniolDecsi: .\dBg.

345)

kei-eSBtttl-kaSUl ikirctlliil-kiutú/ CU 02 hrrntlIl-Mml
Vallást Hlili. leititml-ÍMÚt MA. Dei-«i:8alU :i9 Nfih: Örökí

.i9. Pázni: KT. 22-.'. (iKal; Válts. 1.54! Felv: íJiin 21): coii-

törte, distorte MA praepostere, perplexe PPBI. verdrehet, ver-

wirrot PPB. Ifiber kreiiz und qner) Kfirftsztfllkosiil való nt:

anfrattus MAI Keri«zt&l kasul való ut : nnfractiis Major: Szót

41. Kerosztfil kosul való utakon itraiisvorsis itiiieribus) hordozza

vala az tábort (I)eivi: SallJ. 39j. A teiuien ;'u-nyékodilal \ias-

kodial, és vággy keresztül koasul (Vallást Hlihi. Keraztfil

Iiosúl idestoiia lutosnak t'Mih: ÓrökÉ. .59). Fölette sok az liiiia

kei 6'.-/,tftl k;is.súl rend nélkül iO». Ü2' .\z liadak keresztfll

kaMil comniendéroztatván (RákF: í>>v. l. ISIV Keresztfll-kasnl

való evez.és (Bethl: Élet. '05

1

'Kereszttilked-ikJ

Keresztülkedés : [jurginm, riwi : zank, itreit). Igen ritka

v<!57«kedések nélkfil. és keresztíiikedések iiéikfil a szomsiédsát:

(lÁ^zlií: Ppti 1.53) Kpresztfilkedé.«. veszekedés Í171i.

KÍJKÉSZTYÉN [kertstíéni/ Csiizi: Trt)mb cc3. sal. Haz.

1.219. 373. ktrenlyény Zvon: Post. I.l. MA: Bibi. L496 WríK-

lyény IV.112. kónzUyen Zvon: Osiand. 25. tirSJin KazC. 179

TihC. 8. kMztim TihC. 47. KBécs. 1572. D5. F4. EratT:

IgAny. 11 kSrí$2Í;)ni MehSz-Ián. 31): christianns MA. christ

PPB. Kerftsztyénfll : christlane MA Keresztyén anya-szentegy-

liáz: eeclesia christiana ; keresztyén hit : fides christiana, religio

christianornm MA. A poclosok.it hinyauala kerestyeneknek

íEhrC. 102). K5r5ztlen lelkik wruliatok elmetíkel az kis .lasu'.-

nak iazolahoz (TihC. 17). Zent Damancos hyv kereztyenevknek

zerelmes taueytoyok (OomC. 3). Mykoran nem akarnának mei:

toerny az keroityen hytre (77 1. Mondatnak azok confassomk-

nak, kyk ker^zlien egihazat igazgatlak iV'irgC. 30). Mynd a

gyono smind a gyóntató kereztyen hwtb«n legyenek (ÉnC'.

535b). Kereiíztyen ez szónak nem az kereztrol, sem az kerez-

telesnvl hu eredeti, hanem az C'hristn«rol (RMNy. U-I 6). Pápista

kereseHeoek (Fél: Tan. 422. Ck A2. Tel: Evang. IL49). Vala

mikor az evangeliomot olvasták, feu'állva kellett udrarlani a

keresztényeknek (Pázm : Préd. 386). A Kristus kereHztitrtl ke-

resztény-nevet viselünk (487 510. Kr.)

fél-kerésztyón: [ein halber christ) (ÉrsC. 343). Oak fél

kerasztyéii, n kit meg nem bérmáltanak (Matkó: BC^ák. 415i

új-kérésztyón : aiiabaptisia. Az uj kerCHzlyéoec eszelSsSc

boloiidoc: anab.-iptistae fanatici .snnt (Com: Jan. 131).

Keresztyéni: chrl«tianns MA chrisflich PPB. Kpresityéni

hitre állót (Helt: Krón 31. Mel:SzJán 3n Ai keresrtyéni

iga-wagnap f i-zteiriil (Tel : KerF. 76). Keresztyéni tiidoman Tel

:

Fel. 17 1. Keresztjeni módon (Zvon: Post II.425I.

Keresztyénség: I) chrlstianitas MA. (christentumj. Kik

kcreztyensegnek hitet fel iipin vStek íVirgC. 118). (loteiij ez

vylaguak vezedelniebwl valaznan, hozót kereztyensegre (3i

Tellyes keresztyensegemnok allattya (ÉrsC. 265) 8) chrLstia-

nismus MA. [christeutnni. christonhoit). Meg soka'íyta vr i'rteii

zent Fercneznek t'yayt es leauit mind egez kcreztyeii!iegl«

(VirgC. 15). Te va^ mind egez kerezfensognec megtartoia

(NagyszC. 269). Péternek hagyaa anya lent egyhazat eglieez

kerezttyenseegiiek aunyaal lÉrdyC. 368b. 516U Zvon: Post

1.333)

KEREVET {k/hvtt Monlrók. XV 216. PPB. PPBI): le<-ti

stemium ('. (sofa). Kolevet, mellyen a tflKikíik ülnek : matts ;

kelovetet vetni : |iavinientum niattis steniere PPB Kelevet «

tnröknkfiél: torns PPBI. (Czegl:nág. Rl.Vi. 28. ZriiiyL 114).)

Oldal félt az kerevet mellett álliínak vsln udvart rendben

(Monlrók. VnL364. 331). .Vz keleviiihez kívánta közel v,i'

lelllésemet (XV.21''.. MoiiTME. I.209l Az kereveten feljül k.

oszlop nyulf fel (ErdTürtAd. 1.198. .Mik:TI>iv. 188i.

Kerevetes. Hat kereviite^ vai-aoráló hely

MAI

liexacliilon •
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kerít •bW,' Helt: Kriiii. 4. 6. Helt: Bibi I. f3i: I)

1 irciumlo, drcumveiiiü MA niiiiiiu, eircmnvallü ütr: OiigHuiiR.

II 179. uniKebeii. iimriiii^n I*PB. Mvkoruii az teiiiíhenink

hataraat kereyty vala : i|iimido lirciimdat nmri toiiniimni siiiiiii

ÉrdyC. 159X Noiii keríti toiiiátzAt oszlop vendre (Orczy:

KiiltH. \>'2i. ií) (faciu, iit deveiiiat ; konimeii lajweu, briiiKOii),

Az iniiiéini'i SíKiiyen vallásúak iszákiát az éu fcieiubo akará

it nvoniny. azt az mai.'a nyakál)a nn kerettsie (Zvon: Pázml^.

125). Isten srjalázatodat gyalázódnak artzájára kflriti (Kai:

izE. S.ntii S) Kurvát kent: leiiocin.itur C. Valakiuek kurvát

{eríteoi : addui'ere aliquam PPl. Keréteni, knrvaságf?al keres-

ie<lni: lenociiiari Major: Szót. 289. Az ismeretleneknél' ne

lizelkíHlgyíl, liogy tégedet keréteni é.s leselkedni ne véllyenec:

lu te lenocitiari ac inadiari existinient (Com : Jan. 206).

[Szólások). Hálóba kerítem: obretio, implago PPBl.

l)ec¥i : Adag. 29). Hálóban kerittetio (Com : Jan. 80). Hálóbann

nadarat hogy kell keríteni i Orczy: KöltH. 37). Myut az

eketeet ember nehezen feyerity vgyan az bewlcb, kynek orrát

>czer kaar tekeryty, azt az hazudozó mazzor halóra nehezen

teryty (Pesti: Fab. 76b i Nagyságodat kézre akarják keríteni

MonOkm. \^.15). Te is teljas eróddel érte légy, niiud egyik

;ézi'e keriftessétek ókét (RákGy: Lev. 108). Semmiét szegény-

lek kezemhez ueni keríthetem iMouIrók. Vm.:j77).

Ü i'itakon titkon megvonta magát, hogy nyakamba k e-

ítse fi hálóját (RMK. VI.221). Nyakába kerité a széle.s

eitóéget (Molu ; JÉp. 99). Nagy feneket keiít beszédinek

Ha]l:HHi.st. 111.242).

be-kerit : 1) circumcludo C. circumclaudo, circumdo muro,

iclndo, circumsepio MA. obsepio PPBl. [umgeben, umriugea

imzauuenj. Meg-szálloui, bé-ken'tom : admoenio ; köriil-zárom,

ekesztem, bekentem : circumcludo PPl. Bekerítem, er.ssitem

:

iiunio Com : Vost. 137. Sáutztzal Ijé-kerített : vallatus PPBl.

i kert békerittetic gyepSvel, palánkockal (Com: Jan. 70). S)

npello MA.

ol-kerít: [seduco; verftihren]. Mint keritó lati'ok Chi-istus

jgyeset meg szepI5sitettec es elkeritetoc (Mel:SzJán. 457).

'hilostenes 6tt fFlorentinát] elkeritetfe (PhilFI. 70)

körül-kerit : circumsepio, circummunio MA. umzaunen

'PB. [umgeben, umriugen]. Házát isten mint edgy palánekal

fíTD^ 61 keríti ez paiantsolattal iTíer : Préd. 849).

meg-kerit : circmndo Kr. [umgeben, umríngenj. Kew fallal

alának megh kereythween : munitae muris (JordC. 205). Meg
eritett erJs város: urbs munita (Kár: Biljl. I.]ö2). Tágas

íép helyt választottak, megkerítették festett támaszokkal (Fal:

'É. f!36). Nyakát gyöngyökkel mesterségesen raegberitettp

megkeritéa : ídas umgebenj. Meg mutattatic .lerasalem

arosanac eples" eí kfifallal meg keriteso (Helt: Bibi. L fii.

öszve-kerit: 1) rkzve kerített: gyratus MA. 2) concilio.

opulo sí. (ztisammenbringei). verkuppeln] A vén aszszony

sz\'e-kerítette ket, és házasság-törésben ejtette a jámbor

szszonyt (Hall: HHist. n.55>.

Kerítés : l) circumventio MA. betiug PPB. 2) lenocinium

lA. kupplerei, hiireuwirtechaft PPB. Fertelmes bordély ház

irta-sa, kerítés « hitegetés: lenociuia Ver: Verb. Szót. 18. S)
noeuia murus MA. mmiitio Otr: OrigHung IL179. ringinauer

'PB. Kerítés melléke: pomoerium C. MA. keiités közi PPl.

[erité-s kmiAl való : r;x-ti-amuran)is C. Az hazak, kyk v:.irasiiak

ereyteesyben vannak : aedes, quae in nrbilms simt (JordC

12j. F61d indulás lón s a kerítésnek fala el omla (UebrC.

80). A kerite.suec az fel rakása es epite.se vala jáspis

löbfil (.Mel : Özjáu. 520). Az egész városnak kerftését-is tíj

ófallnl megbélletti'k (Hall; HHist III.lOíi A város kerítése

alatt való lyukat miidjával kell becsinálni (Nyr XI'V".4.í9i. EWIl

il maga egynéhány lovaas,il Poson koritté.se mellé jött nézellen

(ErdTcirt.\d. 1.124). 4) ambitas, circuitus PPB. [sept)nn ; mnfas-

sung, umziiui]ung|. Kerítés nélkAI való kert, gyepfi nélkfil

való szöló (GKat: Válts. 11.530).

kurva-kex'ités : lenocinium MA kupplerei, hmenwirtschaft

PPB. (MA: Tan. 1120). KinvaságKal való koreskedé.s, kurva-

kerítés (Com: Jan. 114. 183).

vár-kerités: nunns Kár: Bibi. 1.397. [ringmauerj.

Kerített: I) gyratns MA. cirkelweise gemacht PPB. 2)
septiLs, moenitas, miu-atus MA. ummauert, nmzaimet PPB.

Kerített város : urbs C. Kew fallal kereytet vara.s : urbs nmratji

(.lordC. 146). KSritet város (Helt: Krón. 6. MA: Bibi. I.113I.

Kerítget

[Szólások]. Egyebünnen ahonnan lehetett, kezéhez k e-

r i t g e t V é n (TVIonlrók. V1II.26).

Kerít : 1) circun)dans, circumsepiens MA. der etwas um-

j

gibt und nmzingplt PPB 2) [sednctor; verfiihrerisch, he-

strickend]. Keritó mérges s-zod de ioknak )iem árthat (Petki:

í Virt. 8). Annyira kénye,sztetik tiokat, leányokat, hogy csak nem
maaok legyenek keritSjSk a gouoszi'a (L.ind: ÚjSegíts. 11.827).

3) lena, leno C. ganeo PP. *administer libidinis, productor PPl.

hmenwiit, hureuwirtin PPB. KeritS módgyára : lenocine ; keri-

tScske : lenuhis, kis keritScske : lenímculus C. Egy keratS [ígyj

mester erSsen kerengi, hogy meg vegye bordélyba (ApoU. 27).

Kerít nem is illik lennem, a vén aszszonvoknak tiszteket rám

j

vennem (PhilFl. 15).

kurva-kerítö: leno MA aquariolas Major: Szót. 61. ad-

dnctrl-í, ballio, aquariohis PPl. hmreuwirt, kupple) PPB. Kiurva

j

kerít a.szszonyoc: lenae Com: .lan. 183. (CzegI: Japh. 16).

Kerítöség : [lenocinium ; kuppelei]. Ki kerit&segre, ki bo-

szorkányságra adgya magát (üiósz: Préd. 284).

KERIj ikeerwl ÉrsC. 351b. lórúl Helt: Mes. 411. Helt:

Krón. S5. 19. Dávid: VDLsp. 4. 104. 169. Decsi: Adag. 97, 157.

187. Görcs: Máty. 67): 1) circumeo C. ambío ET. herum-

gehen, umgehen PPB Kerwly vala (circuibat) tollyes Galyleat

(JordC. 364). Mykort ew zokasa zerent keerwlneye az cynte-

remeth (ErsC. 351b). Mikoron az pispkók az monostorokat

kerlik (TihC. 296). Soe ideig kerfllc Seir hegyet : circnivimtis

longo tempore (Helt: Bibi. I.Kkk3). Jo louau kerflle vai-os k
falat (Ilo8v:NS. 32). Az város Srizc, kic az várost keriilic

iKár: Bibi. 1.632). Mint eg- siuo oroszlánok kérinek keresuen,

kit be nyelhessenek iKár: Hal. M.). Hol a testek vannak, sasok

oda gylnek, szapora sfli-gé.ssel ott járnak s kerülnek (Gyöngy

:

KJ. 4). Jól meg-is hevültek kztök a poharak, mert síu-n

kei-últek (143). 2) [praetereo, devito; umgeben, ausweicheu].

Igen körüli az hálót (Decsi: Adag. 13). A ki kerüli, vagy által

ugordgya az igazságnak hálóját, kételen hogy az bamis,ságnal,

varsíijában, és töriben akadgyon (Pázm: Kai. 342). Mint a halált,

iigy korllyétek a bnöket (Pázin : Préd. 11). A munkjikat nem
futtya, kerüli (Com: Jan. 195). Valaki ói-áját kerülte nagy ve-

.szedelmének, jó folytató soisát látá szerencsének iThaly: Ad;J

11.27). Ha ellenséged agyafm-t, kerüli azt, a mi néi:ed eszedbe

juthatna (Fal: UE. 457). A kik egymást kerülik, nem ,«eretik

egymást (Fal: SzE. 539). Nem jár a tsapásban, kerüli az igyenes

közönséges ösvényt (Fal : NU. 353). 3) [pervenio, devenio
;
ge-

langen, kommen). Kerftiy hátunk-megé : *pone nos recede PPBl.

Hozya kenvlvé)i meenenek Jenv.salembe (.JordC. 777). Mas fele

fordwl vala, Catharina oda kerwiween (ÉrdyC. 6üöb)- Hátoc

niegé körülénec (Helt: Krón. S5i. Tlöc távol kei-l (MA: Bibi

V20i. Vallyon mikor, és melly )u-ünak került artzájára a .-szé-

gyen pirnlás roszriíl johra téréjw )niatt? (Fal: N(J. 2SHi.
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ItizóláiiukJ. K e /. e m b e nt' kerül v : ne in melanípvKam

incidafi (Decsi : Adax. 85). Kuiád i8 kórfii még m guuo/,

wiereuczM (187) Nem kellene tsiífolni a keserségben lévSket

mondván: liogy más kézre kurill a madár uMlktTLev. 116).

.4rtalm««;ib' a 8zlvilnk köriil lappangó és kUértí ellenség

luiuál, a ki kin furgolódik, és .ize ni re kerül (l'"al:SzE.

525). Igen k fl r (i 1 i mint az farkas az k íi t a t : lupim

i'ircuni pnteuni cliDnnn ágit ff)e<'.'<i : Adag. 97).

be-kerül: 1) circumeu MA. [unigelienj. A túldet mind be

kerSléin iw el iárám íMel:,l(íb. 2). Azon menetellel Cliiiist bé-

kerülé CRMK. IV.187I. Az egéw! ISldet Wkorfilvén (MA : liibl.

I.448I 2) [ingrodior; liineinkommen|. AzonkJzl)en az kaluDia-

rok be kerwleenek e.s le liwllanak zent leninimu'' atyának

labay elSt lÉrdyC'. 562 >.

ég:ybe-kerül : [conveniy, congregor ; ziisaninienkunimenj.

Mikoron mind ogyl>e kSniltenec volna a seregéé Valentiiiianns

cM.'zár mellé iHoU: Krón. 15).

el-kertil: 1) drcunieo MA. [ningebenj. Mikoron az frátere-

ket el kerevite volna es zentelt vyzzel meg hyntveen zent

kereztnek jegénél evkot meg jegyezte volna, cl enezeek (l>>mC'.

186). Az isidet el kerfilém s Ik; iárám (Kár: Bibi. I.5I2) Mind

el kArölt : in orliem circumiit (Uecsi: Adag. 102). 8) caveo,

devito C praotcreo, dedino MA. [answeichen]. Masterségesen

el-tndja kerülni : astntns ad praecavendnm PPBI. Az eBsew el

kerewlo ewket es az neepet inegli nem eeree (ErdyC 322).

Az pokolnak kinnyat el keríillietiiéiek ([..ép: ITiik. 1.24). Czak

el kJrfilitec az igassagot (Dávid: Míisp 169). A keleptzet el

nem kSrflIlietem (Vallást. Rr4). Solia el nem kón'dliettiAk az

isten bfintetcsol (l)ecsi: Adag. 157). Hogy a flirtllwn bevert

ember meg ne sárosíttson, leg-job' el-koriílni (I'ázm:Préd.

355). Afféle ember, mint az igas^agnav meg Srókódít ellensége,

az igaz istennec Ítéletit el ne kerfilho.sse (EszlT: IgAny. 201 V

AzoM^igyekezPtt, bogy székél)íl kiejtbesse, de a Wgyáz<j vitézek

arra tanitolt lovaknak félre ngrásával el Indiák kerülni iFal:

TÉ. 639). A forgót okosnak élne kernilye szemét és eszét,

akár kiben légyen a vétek (Kai: UK 460). S) in orbem

Iranseo (appropinqno ; berankommen). Az vendéglésnek napiay

elS forgottak es el keróltek (Mel: Jób. Ib). Mikoron |)eilig az

lakadalomnae napjai elkerfiltenec volna (cnnKjue in orbem

transi.isent dies lonviviii kfildvala o bozzájoe az .lób (MA:
Hibl. 1.448).

elkerülés: I) circnitio MA lienuugebnng PHH !i) prae-

teritio MA. Id.'Ui vorgebenj. I.i<'n az elsS ezer (év) el ken'désben.

ez vtan kelénev ináaic ezerben (Valk: Gen. 4).

elkerülhetetlen: indeclinabili.i. inde<'linaln.s, inaversabili"

C incvitabilis MA. nnvermeidlii'b, dom niclit zn enlgoben i.st

PPB. Ani bár el koiiVbetetlen, és gySzedelnieaképiien meg
(nntassák azok az jelenségek az isten igéjének IjAcsfilletit, de

(Pázni: Kai. 4tí7>

elö-kerül : I) ladvenio; ;nikorainen| .loll leliolli megli az

Ijodofib azsony luipya elew nem keroolth (RMNy III 79) 2)
locciirro; vorkomnien]. Az oWI kerülíi feleleteket a katona

vendég magára vállalá (Fal: NA. 227) Járjátok meg mzszonyini

lassn elmével, mitsoda bftnre viv5 alkalmatosságok kerfdhet-

nek elS az iiaiKin, (*. vegyétek okos elrendelw^l elejét (Fal:

NA. 191)

körül-kerül : (rircurnyenio : lietriigenj. Hogy valaki me^
ne rliallya oe kíirSl ne ker/illye valami dologban az eu attya-

fiát iBeyIbe: Epist. 75).

még-kertU: 1) |drcuei>: nmgolien, liegelieiij. Mégkorfiléi-

a vílget (BécsiC. 3S. MegkerAlinala mend a varosocal (MlIncliC.

30). Ez zent aty:i meg kerevly vala az ollju-okat (I)omC. 129.

Eh mai napon egó zontAlt giertiaiml meg kenVlneiek a zenlb

egibazat ilJebrC'. 174) Az váiasl meg kfirAle (Gosárv: Mato'B. E'

Mikoron a medue oda érkózet víiiua, meg kirfilé az embert

a fSIden ; de mikoron leheletet nem 9rzeae, el bagyá Stst é"

el méné, meg hólt dgnec alituán az embert (Helt: Mes. 41 1>

Kenésed magánál meg kSrftle Aquilegiát (Helt: Krón. 19i

li leány g<jnosz bir vagyon fellied, az korczomákat te mind

meg kflrfiled (FortSzec' 13). Tolvaj megken'ili polgár istáll'iját

(Thaly: VÉ. 1.99). 3) induco, persvadeo, in suam seutentia(n

perduc^re 81. [decipio, seduco, illaijueo: nmgameii, verfUbren.

betrügen). Nagi szép szóval mint ólat megh kerfile (CsomaC

23). Nem liammar czalhattya vala Atet senki : !> kedig igen

tudia vala az emliert meg krülni beszédiuel (Helt: Krón. 14)

Ha 5ket valaki ajándékkal vagy szép 8z<jval meg kerftlte

volna (Ver: Verb. 204). Tanaezkozuai^ mint ker&lheaséc meg,

ée fortélyos álnoksággal mint fogbassác eytheeséc (MA: Scult

99.5). A csalárdság oly közöaséges a kalmárok kítz'itt, bog)

az nem Ítéltetik kabnániak, a ki inegkerfílni nem tud (Illy:

Préd. IL356) Tapogatva járjon, ébren légyen, bogy ezer mester-

séggel meg-ne kerflilyék (Fal : NE 5). Virtus vala, ha ki

titkon megkerülhette s vérét vehette ellenségének (75).

még-kerülés : [sednctio ; verfilhrungj. A mit hegedAre,

lantra iriiak, niind azon szerelem, niesterséges meg korlllések.

(lompásan felkés/.iiltt fertelme-s-ség (Fal: NU. 263).

löszve-kerülj

öszvekerülés : |rixa; .streitj. Hol mikor veszedelmes üszve

kerülések történnek; ily izbon nem jó ölbe kapni (Fal:UE.

;

192).

Kerülés: I) cireuitio, eircnitn.«, ambitiis MA uingang,

mnlanf l'I'B Hytb myat zakadanak le Jericonak kewffaly

heet napy kenvleessel : circnmdata ad dies septem (JordC.

\ 823). Egy keríiiést tes-/.cn tialileán állal (MA:.Scult 863*.

Az éjjeli lo|ió a ház kerülést menten félbe hagyja (Misk: \'Kert.

359). 2) (deventio; das gelangen, da« kom(nenJ. Nadányi

Mibálynac a Miiuiye vajdaihoz vali) kíivetség kelepczébe kerli-

lé-sére s veszedelmére következett vala (Szál: Knin. 465).

[SzólásokJ. Homályos avagy k e r i*i 1 é s képen való hivatal

:

vo<-jitio oblir|ua ('Alv: Post. II.62p

Kerület: cireuitio, circuitits. ainbitns .MA circnmlierentia

Ver: \'erb. i<zót. 4. Com: Jan. 164 níngang, Uínlanf PPB. [nni-

kreis, nmgebiingj. Az A fogainak kerfileti (Mel:.lob. 100). Az

Olaz ors3»gnak egy szegeletiben, az Vésnie hegnek ii kerfileli-

ben (Istrf: \'o1t. 2) Az te tomponxlnac kerfileti : jímcturae

femomm tiiornm (Kár : Bibi. 1.034^. Az uszlopnav kerJleti iMA

:

Bibi. I.SU) Igyenes úton kel járni, ha az kerfiletlien nincsen

alko1mato«.ság s haszon (Pázni: Kai. 7!'7). És bogy kí>rül-f(.gnák

Sziget kerületét, néznék, honnan fíirtetnék Szigete! (Zriini.

1.106). Az égnec niellyic kerfileti és h.ijlása alatt : sub qua róna

et climale (Com: Jan. 171). Keregdéd circalmozás. mollynec a

kórfiijárása avagy kenileti kórnyékiiec, kerfiletnec mondatic:

circnliis, cujus circnitiis sen ambitiis oircnmferentia dicitnr ( 164

1

Miért niég.v ken'dettel az dficjíósegre (Fitrró: (hírt. 5ÖS). A>
'

teent országának határát li-, kerfiletit terjessze (GKat: Válts.

1.1107). A golyóbis legnagyob kenMele az, a mely a golyóbirt

kelté vágja (AC'sere: Enc. 81) Isten utolszor alkotta az emliert

np- hogy láttansék minden teremtett állatoknak mint egy ki-rli

letinek lenni (Illy: Préd. 1,54.5).

allatl-kertilet : zivliacas A(..s»t.-: Kjk- -..i merki-eis

állatos-kertilet : zodiacus ('om:Orb. 210. (ticrkreis

délhatarozó-kerttlet : meridianus Coni:OrU 210

tengelyvégi-kerület: árculus poUris AOsere: ¥ík. vi.

[polarkreisj
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Kerül: I) cinnimductoiiiis Kr. [nmiíelieiKl, iininchwoifo

macheii(t| Ania'ra általabh :ui út, iintrn (xxlig korfililhli iGKat:

VAlb! 212K 2) circulator MA. circuitor PPl. [liiiter, überreitpr].

(Gér:Kái-Os. IV.289. 293. SOS. 306). ») |oircuitio, ainl>a(;es;

iinnveg). Néha ember által wtat akar iariiy, (hát látja, hogy

csíik] kerjlewbe oinbi»rke<lik (Pesti : Kab. 40b). A végre távozót

volt el, hogy má.siuiiiaii kerfilfiból iiz ú kúthoz menne (Tyik:

.Was. Hü). 4) ainbitus domiia Kr. [hansfliir, gang, wandelbahn],

Me.g sepry vala az cárt. e,s az kervlevt auagy ainbitusf (MargU

25). Elfntamek az kertbev! az kerevlevbeii (128i. Az oapitulom

házban auagy az kerevlevnek valaiiMtly zegeletyben el lappaii-

van (DomC. 376 1.

[Szólások). Taunl kerfiló szoual ( Hoi'n : Préii. 431).

Kerül beszéd: verboruin circuitus, anibages verlxnrin

MA. PP. (l'ehFel. 16). Nagy kerai beszéddel emlékezvén

erriil, azt mondgya (Pázni: Kai. 660). Kerfil be-^zéddel szollá-

naU (Megy: 4Jaj. 11.15). ElSIjáró, kezdS avugy kerfll beszéd :

proömium .seu exordlum (Com:,Ian. 161). Nagy kerüli"! beszéd-

del haziid (Matkó; Bf'sák. 16i. Kerülff poliárt innya:
bibére in orbem, circnmpotare PP.

erdö-kerülö : vagiator, custos silvaruni Ver: V'erb Szót. 33.

iienioris silvarunKiue cuslos SK. waldhíiter Noni. 77. (Gér:

KárCs. IV 286. 297).

hegy-kerül : [l)ergliiiter) (Gér : KárUsal. IV. 456).

kapa-kerülö : pa.stinuni fngiens. otiasu-s Kr. (Bírrt: Augy.

73t). Kr.).

Kerültet: 1) [circuniduco; herninführenj. Ezokaert .íz isten

kerfiltete a népet a pu.^zta által való vton : circimiduxit per

viam deserti (Helt : Bibi. I.Hh4). 3) (facio iit deveniat ; komnien

lásson). Az megnevezett latort kerultes.se nagyságod kezemhez

(MonOkm. XXUI.118).

be-kerültet : [circuire facio ; mugehen la.'ísen, umwaudern

lasseu). Ponhis tenger sz§lit mind bf kerfliteté (Balas.sa Ének

12).

el-kerültet: circimidiico [umgeheu lassen). El ker&ltetoe

h vel6k la yazokat) az nagy pwztanak vvtan (JordC. 37).

Kerültetós : [cu cuitiu, .imbagps : iiniwegj. Nagy kervvlte-

feesth t«etete ew vele : eircnindnxit eum (JordC. 185i.

KÉEKÉD-IK, KÉRKÉSZ-IK ítóriodhetik Zrínyi. II.

108. Urk'izic Diai. 121. ie)i!'iihas,senec Mon; Apui. 369. kerki'ue]

322. Urkdni Lép: PTük. 11.163. L:ind: üjSegíts. 1.85. kérkih

Zvon: PázmP. 298 1: glorior, jactare se MA. sich rühmeii PPB.

[prahlenj. Kérkedve mutogatom ; vendito MA. Cristnst zegen-

segbe kwvetek, kirwl neki \vnnn magok kerkedenek (VirgC

24). Kerkedyk wala bogi az ew ezenek edényébe ees erzenyebe

sok kylemb kylemb fele oko.ssagok wolnanak (Pesti: Fab. 58).

Egy cziga kérkászic vala az ó keuélségében (Helt: Mes. 36i.

Senki nem lieczflii a te tollaidat, hanem hogy légySzét czi-

nálnac belle. Eregy el immár és kerkdgy^l szepségfiddel

(Helt: Mes. 41.5). Nagy szemtelenül aiial kerkeszic (Mon: Ápol.

351). Melliel szüntelen kerkeztec (421). Másnt kérkedgyél (Decs:

Adag. 70). Heában való dologgal kérkedni (Decvi: Adag. 20).

Azzal kerkettec, hogy c el5b valóc minden pfigányoknál (MA

:

Bibi. 1.144). Régeny; eredeteckel kérkednee (MA: Tan. 1084).

Ollyanok, mint az mely szá.sz azzíd kérkedik volt, hogy .száz

tSrkSt vágott (Pázm:Kal. 139). Mivel kérködhetik igazán

ellenem íZrinyi. 11.108). Ne kérkedh&s^ék azzal, hogy császár

jár az német után (MonTME. 111.414). Fennyen kérkedik (GKat:

Titk. 334). Akar mint kerkedgyek eleivel, nagy barosaganak

hírével nevevei (Petki: Virtiis. 19). Jó szerencséjében azzal kezde

kérkedni, hogy egy lába toppantásával egész Itáliát meg tölt-

hetné néppel (ExPrinc. 234 1. Talán vétett bennek a természet,

s nyilván makra s moslékra akará alkotni, mikor ember lett

M. NyKI.VTÖRT SZrtxAR. II.

belAIek, más kfllnmben vagy meg utálnák a fSrtít, vagy log-

.nláb nem kérkednének véle (Fal : NE. 92). Avval kérkedik,

mintha íl volna feje-oka, néked pedig semmi részed azokban

(Fal:UE. 441) Csak kérkedjél Hlyekben (Amadé: Vers. 184).

A gazdag termé.suek minnyájan örülnek, szomszéd szomszédjá-

nak vigadva kérkednek (Orczy : KöUH. 71). Ha el tsábítwl

tudatlan szépségét, fetseged kérkedve meg nyert gyeng&ségét

(149).

[Közuiond:'usokJ. Könny ott kérkedni, hol tiivol az ellen.ség

(Kisv: Adag. 52).

|fÖl-kórkediki

fölkérkédós : (gloriatio; pralilerei) (Helt: Més. 212|.

Kórkedókeny (t^irkúekemég Kár: Bibi. 11.273. UrUwköny
IJeythe: Epist. i5T): jactator, gloriabundus, aretalogu.s, phanias

C. jactuosus, gloriosus, arrogáns Nom.' 219. [prahlerischj prahler,

grasssprecher PPB. Kerkedekenfil : jactanter, jactuose MA.

PP. Kérkedékeuy, maga n.igyzó: arrogáns PPl. Kerkedeken

ember (Pesti : Fab. 63b). Kérkedékeuyek : cicadis pleni (Decsi

:

Adag. 200). Kerkedekenec, keueliec (Mon: Ápol. 2). Kérke-

dékennyeket, anyákat, nagyra vágókat szfilsz ez világra (Cis.

F.) S/.átokból ne szárniazzéc kérkedéken szó (MA : Bibi. 1.245).

Kerkedeken beszédfi (MA : SB. 44). Kérkedékeny dicsekedés

(MHeg:TOszl.» 1.122). Kérkedékeny Goliáth (Czegl: Japh. 3).

Lainech kérkedékeny kfintösébe íiltSzünk (Czegl: MM. 9).

(Kíizraoiidá.sok). Kérk5dékeny leány tudod tántzban mint

iár : nos decem Rhodienses, decem naves (Decsi: Adag. 141.

MA. Kisv: Adag. 366. Fal: Jegyz. 925). Kérkedékeny leányok

hamaráb meg e.snek (Huszti: Aen. F3b).

Kórkedókenysóg : jactantia C. gloriatio MA. [prahlerei|

rülimiu)g, nihmredigkeit PPB. Diczekóttfik az ti kerkedeken-

seL'tkben: exultatis in superbiis vestris (Fél: Bibi. 11.144).

Vakmer elménél és nyeluénec kérköekenségéuel tel fiiual-

Uodott vala (Kár: Bibi. 11.273). El kel tfirni kerkedéken.s?gétis,

mert minden szép asz-szony egyebeket meg akar iialladni

(Prág:8erk 377). Mer kérkedékeny.ség az emberi ert az

Isten parantsolattyálioz vetni (Ker: Préd. 213). Ki tekeri kérke-

dékenységek szavokat mégis : a midn az isteni .szolgálatot

nem a k.ssegh nyelvén szolgáltattyák ki (VárM: ÉgSzöv.

107),

Kérkedés {kéríódés Helt: Mes. 212.- kerknua E.sztT : IgAny.

357. ieriiic.íLép: PPük. 111.137) : venditatio C. gloriatio, jactantia

MA. (prahlerei, ridunredigkeitj. Maga-hányás, kérkedés: alazonia

PPl. Mi móddal t.sendeszitetlietic le az szemtelen kerkuese

I EsztT : IgAny. 357). Mer sfilt bolond kérkedések és ditsekedé-

sek vagyon (Pázm : Préd. 55), A jó cselekedetek elttk ker-

kedésben valának (Czegl: MM. 103). Maika-pk pharisaeusnak

keikedése (GKat: Válts. I.lo;i7i.

Kérkedez-ik : (se jactare
;
prahlen). Szabadsággal kerke-

dezel (László: Petr. 22).

Kérked (kérkúuó Kár: Bibi. 11.273. kerkúvó Prág: ijerk.

D3. kérkóue Born: Préd. 460. íír/lo"no Zvon: PázmP. 299. írV-

kúdS Land : ÚjSegíts. L69) : gloriator MA. der sich riihmet, prahler

PPB. Balyokás, bolond kerkd : bla.x C. Ygen alázatos leegli

myndenben, neh zolwan nehéz, kémen, kérked, gonoz bezedeth

(ApostMélt. 33). Senki magát czac kérkue szoual meg ne

czallya (B,irn: Préd. 460). Az számláihatatlan hadánál kérkfiu

Sennacheiib (Kár: Bibi. 11.273). Kuarczot vallata az kerku
baráttal (Zvon: PázmP. 299). Az kik azokat irtáé kerkflvc

(Prág:Serk. D3).

Kérkett, kérkütt: [gloriasus; prahlerischj. Végre illyen

feleletet kottyanta az kérkfit ember (Zvon : PázmP. 298).

Kérkettség, kérküttség (kerkúdseg Lép; PTük. in.l6(i.

Urkfdsít! MA: Bibi. 1.569. Bal: (,'slsk. 172): gloriatio, jactantia

16



243 1. KÉR(^-KÉKÓ1)Z-IK KÉKÓl«Éf5-l)lNNYÉ!^KEKT 244

MA. ruhmrediKkeit PPB. Iprahlereij. Kerkevdseg, maga hnayax

íHorvC. 253). A boloud iffiuság bátor és nagy soekat tula>-

(ionyit magánac: (le ha rtá iút aniiae vtáuiia, vgy vészen

hiszonságüt magár<51, hdgy semmi volt az 5 dolga, és lieiába

való minden kérkStséged (llelt: Mes. 2U8). Heiába való a

kérkStség a (aelekSdot iielköl (Helt: Mes. 211). Mit basznál

neked a te kérkfldséged
?

' (Helt : Mes. 422. RMK. V.ü7). A
szriban val<) kérkelség: arrogantia (Com:Jan. 218). Kerkd-

seggel való gaztlagságok mit ba,sznaltanak nekSnk (Lé|) : PTiik.

in.l66). Az romai papa ez titulu-st korkets€gb51 koporitja

maganac (E.sztT: IgAny. 356). Kérkedséggel való maga költése

(Bal: C'slsk. 172). Az flres bordó kongás, és eszterhán termett

gaboiia fS, phaiisaeiisi kérkedségednek jeles czimerei (Matkó:

BCsák. 1241. Az vallá*jk regbiségével való kerkedségeknek

meg czafolása (VárM: ÉgfiSzöv. Bevez.). A Luttereknek errl

kérkedségek szeréut tudományok vagyon (Sámb: 3Fel. 634\

Minden kerketsiig gyMSIsíjges (Prág: Serk. D3). Kérkedséget

és bamis mértéket gyalázza (MoInK: LTárb. 103). Csak bely-

telen kérkedsége az Barkóczi uramnak (MonOkm. XXIV.

507).

1, KÍJRÓ. Rumén: ker5ragas, kerö C.

(SzólásokJ. Ker5t ragok: rumino C. ruminor MA. Mindent

valamel kér5t rág a lelke.s alatoc- közét, meg egyétec: omue

quod ruminat in peeoribus comedetis íHelt:Bibl. I. CCc2.

Kár: Bibi. L97). Az Ilim disznó, uiegberélt kan nem kért

rágóc mint egyéb hasat kömiüek (Com: Jaa 36). Az saphir

hal igen fo bal, tível el, es kerSt rag (Forró: Curt. 746).

Kért rágb az 5k6r (Alv: Post. 0.341;. A teve kért rág (Misk:

VKert. 45).

KÉRÖD-IK : rumiuü, ructo MA. wiederkiiuen, grOlpsen PPB.

a) Csuda, ha nem émelyget gyomra, nem füstölgt agya,

nem kérdt torka, mikor ily gaz dolgot, ily gyomro.skodva

irkált (Pázni; Kai. 171). Az .szent iras ellen kérduec es

ngatóznac (MA: Tan. 58). Már bárom esztendtfli fogva kérdik

az 3 kérdés ellen (Sámb: 3Kel. 32 CzeghJapb. 4). Azon-is

kérdik Mátyás, hogy la, ecclesia jeleit kln szaggattam

(Matkó: BCsák. IIH). Azzal kérdik, hogy ... (PÓ3:GBot. 2).

A bnza ésa borfelett kérdnek vala (Hall: l'aizs. 95). Most-is

kérdik, s nem emésztheti meg akkori beszédedet (Kai: NA.

149). Nem kíszt szivem, hogy a legel-mezkön kérdgyem

mint Nabugodouozor (Fal : NR 6). Árpában jól lakvan, bevertek

kérdve (Gvad: FNót. 10). b) NaJip napnak kerewdyk ygeetli

:

dies diei eructat verbum (FestC. 8). Olujt-suan eszem, gyakorta

azt kérdöm (Pécsi: Ágost. 34). Hallatlan káromlásokat kérdik

az égre (Pázm; Kai. 372). A mit Balduinus a pápákra s egye-

bekre kérdik (Pázm: LuthV. 34). fjásd, mely szemtelen hazug-

ságot kérdik én reám (169). Akár-mit kérdik káromló széki-

bl halgatói-elt (Sall: Vár. 13). A mi lu'unk halálí'mak haszuárúi

csuda menyi sok kábaságokat kérdik (P6s: Igaza. 1.646).

kl-kérödik : feructo ; aiiswerfen, speienj. Káromló .szokat

bifg és kénVIik-ki (GKat: Válte. 1.992).

Kérödéa : ruutus, nmnatio MA. rölps, wiederkiiuuug PPB.

A soc kerdést, a ki retket yszic és bgc [bfg], meg állattya

(Mel: Herb. 102). Semmit azoknak gyomraskodások és az égh

ellen való kérdések nem ártliat (Toln: Vig. 3U2). Minden

nyálaskodást é« kerdést öltrl magáról (MA : Tan. 56j. Ez

dolgon való kérdésed (Matkó: BOiák. ti».

Kórödtet : fV| Az minem enyuet terflmi az lentso la,

aomk lentiscinus neue, ezt io iuuya azoknak kik veri híuiynak,

m sok idtfd fogna hurutnak, ert ad az gyomornak, de kérd-

tet (IteytheA: FivK. 7b). A kinek életét meg-akarják tartani,

keserii italokkal kérMtetik (Pázm: Préd. 32).

Kérödz-ik, kéröz-ik {keridtSznec BéesiC. 191): rumino,

rumigo C. [wiederkiiuen]. Kér«óm, rágódom : riunigo MAI.

Buzan es boron keridznee vala : super tritiiuni el vinuni

ruminabant iBécniC. 191).

Kérödzés : nuninatio C. MA- wiederkauung l'PH. A bar-

moknak lassú kérzéssel vagyon fekíi\é«ek (OyOngy: MV. Ih

Misk: VKert. 45).

Kérös : (nimioans ; n-iederkSuendJ. A barmoknac (az eledel •

elszszr a kérös gyomorb;ui, o.sztáii a nagy kövér biu'kában.

temérdec bélben, paczalban által megyén (Com: Jan 51).

2. ICÉR (ílr Monlrók. XV.Ö36;. Kér az sebbe : Una

meutum MA. turuiida, tomentum PP |charpie]. Borbélyék ké-

rjök : enthema ; kér, mellyet a borbélyok a sebbe tesznek,

tépett-rulia : i)euicillum PPBI. Kér a sebben : nyiredék, tölteni

való lágy pelyh, tépett ruha SzD. A seb, melyben kér tétetic

:

vulnus Cili turuiida impoiiitur iCom: Jan. 60). Gyapotból csinály-

lyanak kért s azt tegye az orra likában (PP : PaxC. 73) Ki

ellenségbl lövetik avagy nag)' pallossal erssen megsértetik,

flastromozás és kér bocsátás ezekhez kivántatik (ÖtvMest 15.

vsz.). Az lábom egy formában van, megyén a rútság belle,

kért tartván benne az borbély (Monlrók. XV.402). Most Orlai

uram bánván lábonimal, kLssebb kir noha mást sem jár bele,

mint másszor, mindazáltal ma az matéria jobban indult meg

(536).

pih-kérö : linainontum C. fcharpiej. Pih-kér az sebben

:

liuanieiitura MA.

seb-kórö : linamentum MAI. turunda PPB. jcliarpiej.

K£RT : 1) Iseptum. sepiiuentmij ; zami, umziiunungj. Kert

helyett való árkok, vagy víz-folyásnak tekerg áika: euripi

PPBI. Uánd be a kertben bell a kert mellett a forgaezokat

(OrvK. 5fij. Azon tul volt faragott fábul olé-csinált fedeletlen

kert, az mely elkertelte az comictus udvarát az semhiarium

udvarától (Monlrók. XI.427). Fátakm hely, a kerteket égetik

(Nyr. XIH.228). 2) hortus C. MA. garten PPB Gyiimölts-la,

lugas a kertben : arbusculae topiariae ; el-ágyalni a kertet : de-

formare are;is in horto PPBI. Vadkert 1227. (Jemey). Méta

procedt ad qiioddam pomeriiun vulgo wegkertb vocatum 1275.

(VVenzel. IX. 139). Uiium virgultum tywzkerth vulgariter nun-

cupatiun 1299. (CodPatr. VI.45ui. Par.nncola a vendégséget

kezeltetni a kertnek gadoral)an : in ve-stibulo horti (BécsiC. 48l.

Kiral bemene a fackal plántáltatott kertbe (63). Az kerteket

es megtyztebgya vala (MaruL. 25). Khiek kerteben rosakat

zedk (ÜebrC. 186). Bel hvlameek egj- kerben es le fekweek

egy fvglie Bá alat (ÉrdyC. 517b). Kertyt gmletlenne teue

(TelC. 85\ Pariaga haggiak a/ « kerteket (Ozor : Uirist. 1))3).

Az kert sziu-dokabol my ez dolgot latot (Iloffgr. 324b). B? re-

kezteteft kert: hortus conclusus (Kár: Bibi. 1.633). Az kapun

kiviil lev kertemet hagyom az páter jezsuitáknak az halas

tóval együtt (Radv: Csal. 111.312). Bujdokik vala az Eduu ker-

tinek fái kiVtt (GKat: Válts, n.453).

(Közmondá-sok) A hói farkast emlegetnek, kert alal kullog

(Decsi:Adag. 147). Farkast emlegetnek, kert inegett jár; fut-

kast emlegetnek a kert alatt jár : *lnpus in *fabiila PPBI

almás-kert : iximarium, hortia pomorum MA. apfelolwl-

garten PPB. Alimis kermec czemetei (Kár: BibL L6S3. MA:

.SB. 272. Gér: KiirCs. 1\' 296).

OBÜr-kert, csüröa-kert : (getreidebofj. Egy róka be méné

egy czfires kertbe, hogy valamit fogna ennyi valót iHelt- Mes

378). Egj- csflr kertben valami asztaglábon Ülnek wit (íszék

Oki. 1.299). Hitváii csftríte kert (t^ : KáiCs. IV.309). Majorhái,

csftr, csftriis kert is vagyon (318. 335. 452, TörtT. III 157).

Máriási FereiK-znek csrös kertben lév asztagit nagyon meg-

estek iSzahKrón 179 Gyöngy: Char. Elfib. 22).

dinnyés-kert : cucumerarium MA poponum ajter SK.

I
melonengartenj .Mikenl ;i düuies kertben (in cucumerarioi n
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iiHE semmit nem im, v^i vadnak azokiiak istene faiuc es

ezflstSo es aiaíiíicK' (BécsiC 116). Ehlnnyés kerbeli liayléc (Helt

:

Bibi. IV.I2).

diós-kert : (uucetinn ; muisgartun). Le /allék az diós kertije.

lioK vóigekiiek almait latnam (Diibi-C. 480),

éden-kert : (paradLsus]. Beh nagy feneket kerített az assswny

l)e.szédjéuek, beh messze fáraszt, tudniillik éden kertben a

[Kuadicsomban (Fal : TÉ. 6iitj).

fü-kert: herbárium Kr. fbhunengartenj. Érzi már az erd, kifa-

kad züldsége, felvont síitorinak szinlik ék&ssége ; timffi juhnak,

nap virágnak, fííkert méhnek, es.s6 rétnek (Fal: Vers. 916 1.

fügés-kert : licetnm PPBl.

füves-kert : hortus olerum (gemüsegartenj. Add énnékem

az te szfilídet, hogy énnékem légyen ffines kertem : da mihi

vineam tnam, ut faciam mihi hortum oleriui (Kár : Bibi. 1.328).

gyalog-kert : (se()es humilis ; niedriger zaun ?] Fiát által-

veti a gyalogkerten (BethI: Élet. 11.346).

gyümölcs-kert: pomai-ium C. Coni: Veat. 141. nbstgarten

Nom. 7. Mel: SzJáii. 4.58. Vala neki ó;im51c kerté: erat ei

[lomarium (Béc.siC. 167). A nag ar íizec gSmlc kertyt ky

íaggatafc] (TelC. 85. RMK. 11.81. 422).

gyümölcsös-kert : pomarium Com : Jau. 70. [obstgarten].

liyümöltsiis-kert, alma." kamara, gyümölts-tartú hely : pomarium

PPBl. (Ver:Verb. 90. Upp: PKert. H3). Kényszerittettek vala

szállani a városnak gj liraölcsfls fás kertéi közé, az erdket nem
wdölhetvén (Szál : Kn'.n. 129).

káposztás-kert : cauletum, caularium Kr. fkrantgarten].

Kapoztas kertSt is csenala (DebrC. 119. Pázni: Préd. 1161).

[Közmondások]. A káposztás kertet éh kecskére nem jó biz-

iiya, sem a lúd fiakat pásztóira (Magy: ORoml. 58 1.

komlós-kert : (hopfengartenj. Az els részébl komlós ker-

tet ftsináltottani, az felsbl gyümölasö.st 1635. (TörtT. 1880. 774).

köz-kert : sepimentum intergerinum ; mittelzaun PPB.

lator-kert : vallum Nom.' 463. bollwerk mit pföhleu Nom.

7. Meg gyuladéc a pu.ska por, és fel gerieszté az lator kertet

és mind a t5b b'ltet palánkokat (Helt: Krón. 202. Pázm: Kai.

ITfiR. 18. Kr. TörtT.' 0.179).

lövö-kert: [schiessplatzj. Hi városnak vádnak szép ISvS

vdv.vi és kerti, az hol az polgharok es iffiak bizonyos idben

puskával, és nyillal való lfiuldfizé.sben";maghokat gyakorollyák

íCsomb : Utleir. 87).

major-kert : [meierei, nieierhof). Majorkert felül is sánezok

vala, napesetrtl vár ellenébe vala (RMK. VI.137). (Bartha: Debr.

16».

meggy-kert : cerasetum PP. fweich.selgarten).

miilató-kert : voluptnarius hortus SK. [lustgarten] (MA:

>k:nlt. 469. MA: SB. 326).

[
narancsos-kert: [orangeriej A narantsos kerteklienii

?zép sétálló Ingosokat eregetett (Fal : TÉ. 645).

olaj-kert: olivetum Kr. [ölbergj. Ystened neked adangya

olay kerteket, kyket the nem palántáltál (JordC. 216.

Sáldi: Bibi. Anios. 4: 9. Kr.)

olajos-kert: c« (CzeghMM. 176).

orvos-kert: alexikepos Nad: Kert. 262. Nézze meg a mi

írvos kertünket (4ö).

paradicsom-kert: (paradisusj <Ps: Igazs. 523).

plántás-kert : plantarium Kr. (MNyiI : Zsolt, 19). Pl»ntá,s

kerteczke (MA: Tan, 1117).

rózsa-kert : rosarium C MA, rosengarten PPB,

rózsás-kert : rosarium MA. rosengarten PPB.

széna-kert (Helt: Mes. 428).

szölös-kert: vinea Kr. [weingarten] (Pázm: Préd. 1161.

SzSls kert, vagy lid-.szílfl (GKat: Titk. 1119. Bod: I^x. 180).

tévelygös-kert : (labyrinthus|. Uibyrintlio.si tévelgSs kert

I MA: Tan. 1179),

tündér-kert: hui-tiis imaginárius Kr |l'eeiigartenj (Fal:

Vers. 869).

útveszt-kert: ílabyrinthu-sj. Arra való az út veszt-kert,

hogy belé bocsátkozván a mindenféle nem jóba, fel ne talál-

hassad útadat a visszatérésre (Fal : NU. 343). A mondott zííld

utca beszolgált e«y nagy útve.szt-kertbe (339).

vad-kert: vivarium, leporarinm C. theriotrophium ; tier-

garten PPB. Vadkert 1227. Wadkertli 1255. Wadkerth 1283

(helység, Jerney). (Tin. 168. Helt: Krón. 169. Com: Jau. 70).

Egy jeles vadkert iMlsk: VKert. Q'ml.), A marcheggi vadkertet

az én dispositióm szerint küvel keríthessék meg (Radv: Csal,

m.332b)

vadas-kert: theriotrophium C. [wildpark] (Com: Jan. 70).

veteményes-kert: hortus olerum Kr. [gemiisegarten]

(Kár: Bibi. 1.168. Pázm: Kai. 1766. 611. Kr. Pós: Igaz.s. 590.

Gér: KárCs. IV.309).

virág-kert: [hortus floialis; blumengarten] rZvou: PázmP.
332. Megy:SzAÖröme. Elb, II i,

virágos-kert: hortus coronarins MA. hortus floralis Ki-,

blumengarten PPB. íPetki: Virt. 6. Mik:TLev. 423). Mély
álombul felserkentem, egy virágos kertnek mentem (Fal: Vei-s.

869). A templomokban-is sfirQn tisztes.sen meg jelennek a dámák
.szinte ugj- mint a virágos kertekben vagy a .sétáló-iitszákoii

(Fal: NA. 145).

vöröshagymás-kert: caepina C.

Kertbéli : hortensis, hortensius C. [garten-J. Kerbely vete-

mény (ErdOrszgy. 1.395). Egy szegény ember, kertebéli a.szta-

gáml azt niondgya hogy (Pázm: Kai. 756).

Kertecske : hortuhis C. MA. gürtlein PPB. Kerteczkeknek

czelekedesy, auagy egyéb zent es haznos dolog meg tbglalyoii

(VirgC. 131. Monlrók. XV.403). Egy kis reke.sz kertecske volt

az ablak alatt (Bethl : Élet. 263).

Kertel : .sepio, obsepio MA. ziiimen, umzaunen PPB. Ker-

telni, fúz ágakat le vagdalni (Lipp: Cal. 11). Hegyess karókkal

béllett, kerteltt, keríttett sántz (SzD:MVir. 158).

be-kertél : sepio, obsepio, praesepio C. circumsepio MA.
umzaunen, verzaunen PPB. Bekerteltetett : septus C, Közbe

hé kertelni : inter.sepire MedLat. 331. Kerteld be tftiasel a te

l'fileidet (Tel: Evang. 11.680), Kerteld bé szivemet (Ágost: Zar.

204). Igyekeztem ez mimkácskámat kéváltképpen sz. írással

meg eril.sétenem, s-bekertelnem (Szlgerezd. 19),

bekertelés : [obseptio ; umzaunung]. Hálva fekflnnénk a ml

i.stentelenségfinknek hitvan meg rekesztésében avagy be ker-

telésében (Bök:Lámp. 119),

el-kertél : [obsepio, separo ; absondemj, El-venni, el-kertelni

az útját : *praesepire aditus PPBl, Azon tul volt faragott fábul

elé-csinált fedeletlen kert, az mely el-kertelte az convictus

udvarát az seminariiim udvarától íMonlrók, XI,427i,

10*
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körül-kertel: circiiuwepiu PPBI. (unuauneiij. KSnijülker-

teleiü, s5vénlHiu ; circumtiepio MAI.

még-kertel : coosepio, vircuindo Hepiineiito MA. umzüiuieii,

umgebeii mit eiiiem zaun PPB. Megkertí>li íket a liaborusag-

iiac kertiível (DebrC. 596).

Kertelés : cuucaedes (/'. Hepimeutum. obseptio MA. ver/üii-

uurig PPB. Kik ez kertílent ol íagijaffac, ezókct h iwajlboli

zumac meg maria (DebrC. 596). A ineMi viráglioz iniuden

emlier hozzá uyi'ilbat; sem kerteléssel, sem leii)itékUel senki

ettl iiem tiltatik (Piizm: Préd. 171). Egy hét múlva miiidgyárt

fogok építéshez, paszta az telekeni, és sok kertelé.shez (Tl)aly:

Adal. ILnii.

Kertelet : septum, sepimenlum fíl. (lunzüunimg, einfassmig).

Egy t'ertóhiV. jutnak, mellynek az erd közt sok kerületi, vi-

zekkel nádakkal nagy a kerteleti (Gyöngy: Char. 9).

Kertéletlen: non septus Kr. [nieht durch einen zatin ]:>•

whiitztj. Mennyi veszedelmekben forog a kerteletlen mezi

virág (Pázm:Préd. 622). Kerteletieu virág (Fal: Jegyz 9S4).

Kertelt: septiLs MA. umziiimt, umgelien PPH.

Kertész : olitor C. hortulanus MA. gartner PPB. A nem-

béri azt alaituan, ho* lesiw a kertéi- volna (MünchC. 213.

JordC. (i98). Een wagyok az igaz zewlewtew, ee.s az eeii attyain

kertez: agricola (Pesti: NTest. 221). Ménének egy kerteznek

kertybe hogy walamy pareyt wenneuek (Pe.sti:Fab. 7. Bom:

Préd. 233. Hall: HHist. 11.335).

[Szólások). A bakot tenni kertész.szé (Klsv : Adag. 32).

Kertészked-lk : (sii'h mit gartneiei l)efa«sen)(Nád: Lev. 9.

Gynogy: KJ.* 36 1.

Kertészkedés: .stúdium hortense, re.s hortensis, horticultuni

Kr. [garlnerei) (Csiizi: Tromb. 446. Kr.).

Kertészség: topiaria PPBl. ars hortensls scientia topiaria

«1. |gartnerei| (Hall: Paizs. 20fij.

Kerti : hortensis, liortensius C. was aus dem gai ten ist PPB.

(garten). Az orvosló fSvek avagy kertiek avagy mezeiek (Com:

Jan. 29).

KKRUBIN, KERUB : (cbernbim : cliernbj. Mondatnak

keerubymiak, az az lellyes nvíomaiiN-wiiak ÍÉrdyC. 5.í7. 490b).

Kerwbvn new angyalon el repule (KulcsC 29i. .Salajnon oroz-

lan keepetli es 6k6r zyuth es kenvbyn angyal zSmelth irattá

wala fel (ÉrsC. 227). Cherub aiigyaloc (Mon: Kép'J. VI).

KÉS (ka MiliichC. 65. k^s Helt: Mes. 32S): <ailter C. cul-

tt'lliLs ÉlirC. 66. gladias MüuchC. 65. messer PPB. Az zent

;ittyaiiak zent seby helyet kesuel elnakara (EhrC 66). Eg azoc

kíVjtól, kic lesiissal valaiiac, veue :i ko-st es capiian a iwpo*-

fedelme zolgaialioz, el vaga !> t5lét (MünchC. 65). Ket hemiel

ken, egyk aranyas, nia&sik ezwstim (Radv: 0<al. II.Pi. Az ;iíiaóny

embernek wagyoii ot egy íiwe es kí*se, ezwstos, íi^tyb kwigye

meg ke (111.3). K^.st vernél az te torkodban (Kár: Bibi. 1.616.

Monlrók. XXIV. 138).

[Szólások]. El eyt&tled az kést: post fostimi veiilsti

(Decsi: Adag. 67. MA.). Az ki kes^n megyén «z asztalhoK el

eyti az kent, es etleu marad (SalMark. 12). Mint ha kést

ítítt volna szfiuembo (Decsi: Adag. 298. MA.).

[KOzmondásokJ. Nem miúd autkáts az, ki nagy kést hordoz

(Ki.sv: .Adag. 193). Nem ló gyermeknek kés (Itecsi: Adag. 118V

abronos-kés (Com : Orb. 163^.

bérétva-kés : cnlter *toii8orius PPBl

gombos-kea iMonTME. L99i.

gyomláló-kós (Com: Jau. Ti).

jancsár-kés. Egy pesesterge és jancsár kés 12 frt (Uadv:

Csal. II.388J.

karózó-kés : [falx vinitoria: rebeiuneaserj iTSrtl XVIII.

m. ErdOrszgy. a383).

kocor-kés : (falx putatoria; rebuiesserj. KanJazó kés d|enár|

10, kis koczor kés d. 3 (ErdOrszgy. 11383).

konyha-kés : t-iüter culinarius ; kUcbenniesser PPB. i Radv

:

Csal. II 12i

köldökmetszö-kés : omplialister ; messer, womit mau deii

kinderu deu nabel entzwei schiieidet PPB.

köz-kés. VOttünk egy közkést (MonTME. L36).

medve-kés: culter *venatorius PPBl.

mészáros-kés : i.iim;«ulum PPBl PP. schlaulitmess^r,

rtcisililiackerme.s8er PPB. Haiidzár. mészár<>.<-kés : maehaera

PPBl. (Com: Jan. 79).

metsz-kés : Hi:irpicnla C. falx vineatioa, faU putatoria

:

rebme.sser. weinhippe PPB. Met.sz-kés, katzor : falx *putaturia

PPBl. Az szílA ininew, mikor kap.ilni auagy meczeiii megyén,

nem cliac kapat auagy nietó kést viszeu velle, liaiiem fen

kSuet is, hogy legyen miuel el&seteni az kapát ee az metJ

kést (Tel: Evang. L320). Eu metö késrl sziilluk, s Sk ka|>ál

emlegetnek : falces postulabani, et ii ligones denegant (Decsi

:

Adag. 94). János kovácscsal csináltattunk az salétromházlioz

egy metczA kést (MonTME. 1.83). MettzS késsel a birabókai

nyesegeti (Com: Jaji. 71. Pécsv: Kel. 393i.

metszökésécske : falcula C.

paraszt-kés <MonTME 1.99).

szakács-kés: culter ixipin.uius Nom.' 4iiT.

szölömetszö-kés : falx putatoria M.\. fali *vbieatica

PPBl. rebmesser PPB

tollcslnaló-kés : [soilpellum; federmesserj (Coni:Urb

1851.

vágó-kés (Helt: Mes. 328. Radv: Csal. IL184 185. TOrtT'

I 1.581).

varga-kés : jcrepidarius cultellus, scalpnim ; kneif, Kliiuter-

kneipj. Bitskia, varga kés: '^scalprum suturium PPBl. iCom:

Orb. 127).

[KSzmondásokj. Solia sem volt, solia sem lessen vargakésuek

hfiuelye: prius lestudo leporem praeverterít (Decsi: Adag. Öli.

vonó-kés : runciia [grober hobelj. A sindeleket vouyó

' kéi«el és gyaluval íruncina et dolabru) kigyalullya (Com : Jan

104)

Késécske : cultellus C. inewerlein PPB. (Erasm: Erkökv.

i

47).

pennacsináló-késécske : scalpellum Com: Jan. 15.'>.

Késés : cullratus NL\. (nüt eiiiem nie*"r howatTnetl Ánar

I új késes ker. atyafiak (Ker: Préd. 322i

I KÉS-IK (ii<nek Sylv: ÜT. L80. («ek: Zsolt. 26. Levl.

L227. tnedelmes Csúzi: Síp. 230i: cunclí>r, coimnoror, denioror

C morur, tardo M.\. verzieheu, venveilen, saumen PPB. Az

' firater Vlles kesekuala yewnye (EhrC. 15). Kesic i5ui: morani

, facit venire iMüncliC. 60|. Magodat ne kee*«el be zulgaltatliny

(JordC. .58). Aiert myt késtek zeretevym? (IXmiC. 2uyi. Ne

keeesel temSd wr isteuhez (ÉrdyC. 69). .Sooiyt ueni keseeuek

(65). Nagysago<l meg boczassa, hogy euyt kyaseui (LevT. I.22T.

Helt: Bibi. I. H3. Fél: Bibi. 43). Job mindenkor sietni, hugi
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iiein mint késui ^Deo»i: Ada^. ti^i. Majd háruin ónuK kéftvéti

;iz váradi bmiyálimi (Mouliók. XVlIl.ll").

[Közmondások]. Az Isten .sem syet sem kesic (ComBal. 34).

Sem .siet, .sem késik isten íCzeKl : BDorg. lOSií.

el-késik : sero venio, i>aulo diutlus moror Sí. fsicli ver-

spiiten). El keesek az eu vriuu yewny (JordC. 433). Az dycli'i-

spegbeii menny yo voln.i, de el kee.stewnk ymaran lÉrdyC.

504. Káldi: Bibi. 286).

meg-késik : tardius venio Kr. [sich ver.spaten). Parancola

neki, ho^; ne liadna az papnak az misébe meg ke.sno (TihC.

18<i). Kezdee gondolny, liouy mek foktak wolna az S edee

fyath, hogy ilyen igen meg ke&sót wolna (ÉreC. S2). Mykoron

íenth Kateryna azzony megh kesewtli wolna egy kewesse (409).

Késedelem : tai(lit;i.s niora, cuuctatio C. MA. langsamkeit

/juulerung, ver/.ns; PPB. Zauanak késedelménél (vocis morosi-

tate) ewtet hynunak feleluala (EbrC. 60). Ha ez kesedelmben

boc lutervallo) nem yvvnend, esnieg czerges (14). Késedelmet

teien en vram i5ui (MünchC. 141). Késedelmet nyoythwau

:

inorani faciens (JordC. 434i. Kesedelmetb ne weegy (KesutbC.

101). Keesedelmet zenweduek (ÉrdyC. 6U)bi. Myndden keese-

ilelemceel kyl (548bl. Ebben kesedelm nem teleek (ÉrsC. .509).

Késedelem uekyl (RMNy. 11.29). El nem felejtette veliink azít),

íz mi néz az kegyelmed becsOletire é.s az magunkéra ; banem

e«k az [Kisták késedelme miatt (RákGy: Lev. SO). Kik minden

késedelem uélklU el-késziMnek, és Trója várossába érkezvén,

felkeresik Hiiimot a Priámus király fényas lakó belyét (Hall:

HHist. m.SKV Minden késedelem nélkfll a nagy sereg Czédius.sal

ügyfttt meg indul, Hektort a seregek kSzStt tel-kereiíik (150).

Hogy az késedelmet ne követhesse kái- : az követséggel is

I108.SZ11 iidSt nem vár (Thaly: Adal. 1.169). A b5lts ha vét,

késedelmére néz^•e vét (Fal : NE. 394).

Késédelmeoske : [kleiner aufschnb]. Késedelmecskék nél-

kAI a termé-szet nem bozót (RendÉI. D9).

Késedelmes : tardus, seru.s, cunctator, cuuctabnndus, dila-

tor, improperatiLs C. inargutns PPBl. sivit, langsam, trag, ver-

íflgemd PPB. Késdelmessen : címctanter C. Késedelmes,

jtromlM : iuargutus PPBl. Késedelmes tiszti követésében

:

*cessat in officio PPBl. A te imaéagod toaba le^eu késedelmes,

semermes (VitkU. 4,i. Késedelmes ^voltam a gonoz gondolatok-

ban (28). heytok ees kftsódelmes zAwíeek hitelre (WiiiklC.

273). Menden jókra késedelmes iCornC. 160). Ymacchagbau

késedelmesük ; orationi instantes (ÉrdyC. 73b). Gondolyon rea,

liogy az dologb ne lenne késedelmes (LevT. 1.278,1. Reest,

timya ees késedelmes zamar (Pesti: í'ab. 22b). Herteleii auagy

késedelmes balál (Helt: VigK. 27). Késedelmes nyelv (Dáv:

Préd. 88). Késedelmes a meg-fizeté.sben (Tel : Fel. 80). Ké.sedel-

mes-elméjfi, ostoba, tudatlan (Pázm: Préd. 783). Jóra-való kése-

delmes restség (64). Késedehnes vagyoc az szólásra (MA: Bibi.

1.52). A méreg-ital áltil való (halál) felette gyötrelmes és kése-

delmes (NEsk; VKert. 597).

Késedelmeskéd-ik : moras traho, cunctor Kr. [zögeru,

saumen]. Mi amiyi sok intésére az istennek a mennyországért

alig teszünk két lépést, kényeskedünk, késedelmeskedünk (Fal

:

SzE. 514).

Késedelmesség : moramentum C. cunctatio, tarditas, mora

MA. verzug, verzögerimg PPB. Az én késedelmeüségembiSl

esett az fogyatkozás (Pázm: Kai. a2, Zrinyi. 1.27).

Késédelmez : [tardo aliquod negotinm ; verzögenij. Ezen

lolgot ne késedelmezze, hanem adjon annuentiát (Monlrók.

Vm.431).

még-késédelmez : tv A gyümölcsök megérését meg ne

{ésedeUuezzék a haszontiilau veszszík (Illy: Préd. 1.277,).

Kósédelmez-ik : moror, tjirdo, uunetor MA. voraiolien

PPB. [zOgernJ, Mikor az Saul kesedelmeznei-. az philisztoiisoi;

táborát megüti (MA; Bibi. 1.256).

Késedelmezés : ounctatio, tardatio. mora MA. verzug.

verzíigerung PPB.

Késel, késeli. Késell : lardans C.

még-késel : [rotardo ; verzögenij. Megkéseltetett : taidatus

C. Észt a mfi szent hadunkat nem kel meg késelnniu' semmi
toruéntétellel (Helt: Krón. ,"i2).

Késeld-ik : inmioror ('. tardo MA. sich.saumen verzögern
PPB. [zögern, .sanmeu].

Késelödós
: immoratiu, tardatio MA. veraOgermig Pl^li.

Késés : commorati j C cunctatio, mora, tardatio MA. ver/.ug

PPB. fdas zögeni). M ew itli ke.sse,se (liMN)'. 11.27). Késéssel

készítik uttyokat (Zrinyi 11.56). Ott \'al.i késsésem (Thurzó:

l^v. I.2iy. Thaly: Adal. 1.268).

Késlel : I ) tardo, retardo MA. verziehen, verzögern PPB.
Az ázzon kesleli vala vtet az be menesrSl (GuaryC. 41i.

OnzoHya vala, hogy ne keslehieyek az cb.-izarnak parancbolat-

tyat (DebrC. 552. 186). Az i)ezth ne keslelye kegfelmejthek

(RMNy. 11.273). Nem késleli az lu- az o eliSvetelét (,Zvon:Post.

1.32). Ez az oka, hogy az igaz reformatiot, meg vyéttiíst ennyrc

ké.slelik (Zvon: PázmP. 2ui:)). Nem kesk-llek továb titteket (Petki:

Virt. 17). Nem késleli az m az o igerétit (Megy:6,Iaj. 11.43.

Hall
:
Paizs. 256). Az hajriiiságot s váradi hadot ne késlelje

beküldeni (RákGy: Lev. 44). Az hadakat Ibrányi uram nem
késleli (RákGy: Lev. 45). Ha választ irsz reá, ne késleld (Mon-

Okm. XXIV.3). 8) moror MA. fcnnctor] siiumen PPB. fzaudernj.

Melly dologban sokan éppen hátra maradnak, némellyek felette

késlelnek (Fal: UE. 365).

meg-késlel : retineo C. retardo MA. fverzögem, aufsdiieben|.

verbindern, aufhalten PPB. Nem keeslely megh ht y.sten az

b* fogadasaatb (Jordl'. 861). Meg ke.slel (a bn) embört meíi-

orzagtol (DebrC. 455). Az yo mennyey ygekSzetet es zaudekot

meg keeslelle (ÉrdyC. 241). Nem akarac 6tet meg keslelnie

(Hofgr. 33). Ne késleld meg, hogy ideiékor meg nem adnád
az fogadást (Kár: Bibi. Í.662). Az ey es az taboraac el rablawi

keslele meg az ellenséget (Decsi:SallJ. 33. 65). Meg késleléc

ótet: apud se fecerunt eum manere (MA: Bibi. 1.236). Az
iuénec g) úmSlczSzését, világi gondoskodá.soc és testi gySnySrfl-

ségec miat meg keslelic (Zvon: Post. 1.428. 419). Sebesi Miklóst

I kellett igen igen postán küldenünk az cardiuálboz. Kérlek,

j

édesem, ott meg ne késleld. mehessen barnai- el (RákGy: Lev.

j

40). Meg kislelni vizeletét: lotinm remorari (Erasm: Erkölcs.

i 21).

I még-kóslelés : retardatio C MA. hindernis, ven?ug, ver-

:
bindenmg, verzögerung PPB.

Késlelö: 1) tai-daus C. [hindernd, hinderlicb]. S) mora-

I torius, morator MA. [zOgenid]. A ki a veres hagymát fejér

lx)rban megiszsza, annak késlelfl ho-száma hamaráb mégyen
(Nad: Kert. 310). Az idónek mankóján a la.ssu lírák egy-más

után késlelS lépéssel jSddgoluek (Fal : UE. 395).

IKéslelöd-ik]

még-késlelödik : [retardor; zaudern, .sich aufhalten, sich

I
verspaten]. Ha a templomtia mennek imátkoziii, ineg-késlel8cl-

I n«k (Bát: VTárgya. 180j.

mégkéslelödés : (imnctatio, retardatio ; verspiitimg] (Meg^

:

1
Diai. Eiab. 8).

Késleltet : demoror C. tardo, retardo, moras iujicio Kr.

[aufhalten, hinderlicb sein]. Késleltetett: tardatus MA. Késlel-
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tfltó ; iiioratoriiis ('. A tniiúlóiiak olniéjét kell késlelteti liojtor

jáiios prapjudiciumiikti'il me(^jibadítváii elkíraíteiii (Cori>Gi!unni.

588).

meg-kósleltet : rotardo C. denioror, tardo MA. Iiindern,

.lutlialteii l'l'U. Megkésleltetett: retardatus C. reiiioratus MA.

mégkésleltetés : retardatio. A hold az 8 meg késleltette-

téeével liúluapokat ho/. és szerez (Com: Jan. 6).

Kéelet : tardo, rotardo Kr. [auftialten, verzögemj. íSolia

ennek a pogány holdiuik bé-tölté.sét senki ugy nom késlette,

mint a niagjarok (Zrínyi 11.175). lllyésliázi Gábor késlette

(asszonyomat), mivel Hfistökiímre magát rávetette (GyOngy: MV.

55. Csúzi : Síp. 50. Kr.). A mi kilnylirgfl irásinkat hevertetik,

késletik (Kai: BE. 618).

Késletés : (retardatio; veraögerung, verzugj. Szokott a kés-

letés ártani niindenlicn iPliilFI. 16).

Kés (tóMcbbszeri Csákt: AU. 19. ileíeii DomC. 247. .lordC.

.557. Born: Ének. 8. Illy:Préd. .325. iétén, lUsön MA. kesin

Vás: Can.Cat 270. ktf-sén Kidc-s: HKész. 35. iísén Sylv: UT.

1(2. kimn Petlií: Kriín. 249. ktfúrn Born: Evaug. 121. icííúre

Mon: Ápol. 442): I) morator C. tardans MA. (zOgemd, zaudemdj.

Az isten kesfi az haragra (Mel : SzJán. 18,i. Az meg b8ntete,sre,

haragra kos uagy (Born: Ének. 163). Késfl és tsendes elméjflek

(Tel: Fel. 12.'!). Haragra kés<)knec kel lenni (MA: Bibi. IV.219).

Inkább álomban idejeket töltik, ostobák és késú mozgásra

mindenik íFelv: .Si'liSal. 27). 3) tardus,' serus, serotinus MA.

spiit PI'Fi Valamennyire kés<"> : tardiusculns; késóvé leszek

:

tardesco C. Kési íjjel : multa nncte PPBI. Hát iiem kiVS

mégy ist es denn niclit zn spat? KirBesz. 9.5. Mykoron

keedew estliwe ylneenek az aztal feletli (ÉrdyC. 246b). Keesó

volna mynd elíiwe zamlainy (5-15). Ke^l e«tuo (Born: Préd. 269).

Késü vetés iMA: Bibi. 157). Kés neki várni, mert kireked az

idfibfil (MonOkm. XIV. 172). Nem tndod mit hozzon még reád

a késfi estve (SBatog: TemK. 33) S) [sero; spiit). Ké8.sí vei

kéinitl : tarde Oertel : Harni. 1 42. Tílbbet nem írhattam, mert

most is késfi indulok meg iKákGy: Lev. 88). Ugy álmodoznak

magok felíl mint nagy .Sándor, ké.s [irobálvánmeg. a mit

mondott a pogány, hogy .. . (Pataki: Reg. I79i.

(Szólások). Kés s fi t n e: sero .sapíunt pliryges (Dei'Si: Adag.

3i: clypeum post vulnera sumís MA. I^e aliarták be.szélleni

hamis vélekedéséríl, de kés sUlvp vala(Fal:TÉ. 763).

(Közmondások). Hou'yha megvert e.sfl, tudjad hogy már kés
köpenyegét venned : *l)ello peracto machinas adferre PPBI.

Ké.sí szfiken költeni, mikor minden el-fogyott : .sera in finido

parsimonia uo.

Késöbbszeri: (tju-díor; spiiter]. Késsébbszerí j8ués (Csákt:

AU. 19(.

KésöcBkén : [tardíuscuKw ; etívas spat). Elbomolván a gyfi-

lés, ment«Di Füzesre, az hova is késfirskén érkeztünk (Haj. 1.

366).

Késig : (diu ; lange). Leieknek yduessegerewl keseyg bezel-

ueii (EhrC. 75). Keseygh ymathkozyk vala: prolixius orabat

íJordC. 608). Kotteseb li.iznalatüssagolh \m-w\ Marva Magdaléná-

nak hertelen-secghel walo hy^veese, honnem Tliamasnak keseyg-

len walo kethelkedese (ÉrsC. 132).

Késn : taide, sero C. MA. langsain, .spiit PPB. Ké-sAbben

:

tardius, poslerias MA. Keescn tawozyk el h\V h\le (JordC. 557).

Hog íllyen kesén e« tunyán monto'atok meg (DomC. 247). EtAvie

kestin (RMNy. II 2). Meg hallat-, hosy kS.sen kSltec (Born: Ének.

8). Ha késsen meiinw a i;alsirbo<- az kosárba, esít íegyez rCís.

tí2). Mely dolgoc mikoron kesébben meimec elí : quae ubi tar-

dius proi'ednnt iDecm:8allJ «i KMm fogtál hozzá: senls

doftor íDecsi:Adag 13). Késbben meimyen Komába íUer:

Préd. 492). Késn való essó: pluvia serotina (MA: Bibi I.I681.

(Szólások). KésOn jársz: sero venlsti MA.

el-késön: [sero; selu- síjíit, zu spiit) iTel: Evaug. I.52'v.

Melyet én olkésflu vévén eszemben iMonTME 11X266 Pázni:

Kai. 454).

Késre: (diu) sero MA. (langej siiiit, lanasam PPB. Ha

nem aranytmod prókátorod markát, ké.síbbre jutsz peredhez:

*axí« sí non migatur, iter tardius címtinuatur PPBI. Vay én-

nekem, mert ygen keesre halaztottara en eletemnek megh

ygazwlasath (ÉrsC 297 j. Nagy kesnre uótte<- eszekbe (Born:

Evaug. 1.21). Akar mi késre legyen, cs;ik legyen állandó s íó

(Decsí:Adag. 231) Valami késre rá emlékesek <Matk:BOaik.

40). Nagy késre (Pothí: Krón. 266).

el-kÓ8re : [."ero, demum ; sahi- spiit, endUcb|. Derék

szemtelenség válna, ha azoknak szentségét most el-késíre vala-

mely agya-fi'irt ember kétes.sé akarná tenni (Pázm : Kai. 638).

El késre az meldei gylésben szöröztetett (Zvon: Osiand. 120).

P6s:Igazs. 618. Bartha : Debr. 49).

Késll : [tardum puto ; fúr spiit erachteuj. A segítséget ké-

sllik (Bartha: Debr. 22).

Késség : tarditas, tardities Sí. (saumseligkeit, verzug).

Elméjének késségét érezni : sentire ingenii lassitiidiuem PPBI.

iMcgy: SzAÖröme. 79).

Késd-ik : commoror C moram necto MA. commoro MAI.

sulmsto in aliquo loco PPBI. moror ; voraiehen, verweilen PPB.

Kesd : cunctans C. Mulatozó, késcjdí : cunctans, baeeitator

PPBI. Vegeze Titiis, nem sokat kesdek (Cseng: Jer. 18. Görcs:

Máty. 95). Estne kisíVlir. .iz siralom (« reggel röm va^n (Szék:

Zsolt. 26). Mose.« késdvén a nép Áront a bálvány csinálásra

kénszerítette (Martonf: SzHist 26). Hogyha ké.siMOl, más fogja

(a vaijal) mellyeszteni (Ben: Kithm.* 157).

meg-késdik : [commoror ; sich verspaten, au^eschoben

werden). Az kaszálás meg-késodie az nagy zápor easSc miát

iKCs-pr. 1635. D7. EidOrszgy. 11.530. ErdTört. L298i.

Késödés : [demoratio, mora ; verzug, au6ichub). Ax által érteti

igasságnak rfimest és kesdés-nelkAl engedgyenek (Veresm:

\jfi\. 282).

Késtet : (tardo aliqnod negotium, moras injicíu ; anflialteu,

verzögeni, aufechieben). Fogadását kesletneye betellyeseyieny

(DomC 240). Meg yzene, hogy wartatna vagi kestetneye az e«

myseyelh (ÉrsC. 409h. TörtT. X.165. Gyíln£yD:Cup 616;.

el-késtet : v Nem tudom, mit chiualuak az baiatini, hog>

nem inek aratni ; el kezdnek ezek engemet kesti'ttni (így, Helt

:

Me.'v 481).

Késül. Késs vei kés.siil: tarde Oertel :Harm. 142.

K£SA, KISA : seditio. Barrabas a késasockal fogattatol

vala meg, ki a kesaban jjilkossagot ttiiala (MiinchC. 103).

Kisál : certo jstrtMtei;, kiimpfen). E« eIewLsew fyabau fráter

Benialdliaii kysaluala byzon vyadalban (EhrC. 121. Ky ez felowl

mondottakot kysalta iiolna : qui praedii'ta suggetiserat (52) Ky

saltatyknala (vexabatur) ew yonbaban agg ellenség (30).

Kisálás : vexatio, pugna EhrC öi). (karapf). Ez kysalaseri

sok nap|K»kon kemeneduen yoidiaban, lewtuala kumor^Kliitt

(ElirC. .51)). Kyls«>vliialo kysalast ada belsewlnalo kysala^ni

(no.).

Késálkod-ik : [certii, pugno ; streíteii, kiimplon, Mykoron

keesalkodneek errl ennen magában : quum ainid se haMitarel

(JordC 742V Ydwezev-fenkiiek hw zylett emlx>ri<«tijT| k>><«il-
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kodyk i3óó. 7421. Ne feellyetJk az ygasíageert veeghyg es ha-

lalyg keesalküdny (ÉrdyC. 72b). Az erdeg olalkodyk es kesal

Uodyk a iiiy idwesseesewnknok wtanua (SOb). Wtry kesalkodoin

nem iii\iit /.elet fwiuin chak : sic puguo iioii <ma.si auícm ver-

lieraus (8Si. Megli nyerweeti a myeert kHe.salkodauak (475b).

Keesalkoggyunk arról, luoely zorgaliiias lett le^-yen ínynd ow

.•izzon felt'-sseegewel zeut egyhazaknak gond vyseteasoebeu

(4ít6b). Gouoz keiiaasagok kessalkodnak az en lelkúiuuek tyz-

tasaganak ellene (KazC. 154). Cristusnae í kesjilkodo vyaskodn

Wtezi iN'agyszC. 110). Kyssalkodnak, olalkudnak az én eletem-

nek : qnaerunt auimam mefnn (Konij : SzPál. 84. Sylv; UT.

MNyelvé.'zet. 111.350).

Késálkodás : (certameu ; kampf, .streitj. Kinna es kesal-

oidasa (GiiaryC. 28). Ez kesUkodasbaii nem remenhetjwk az

gyH-zwdeelmeth 'VirgC. 137). Leg bátor a vyascodasban, avag

a ke!ialkod;isbaii (NagyszC. 22. 385). A halainak kesalkodajíaba

lenen (DebrC. 62). Aianlia uala az 5 kesidkodasat vristeuiiek

(179. 528. 540). Nagy keasalkod;us ez vylagon eelny (ÉrdyC.

12b). Az garázda elleuseegnek kesalkodasa (65b. 394. 431.

KrisztL. 20. 23. KiizaC. 80. WeszprC. 55). Nag kisalkodasban

lin angore) liuinn hos.'ízabb imádságot tiszen vala (Sylv:UT.

1.121). Sananisághitokbaii nag kisálkodá.st szenueditek: ingens

certamen afflictíonum snstinuistis 1II.IO8).

Késás : .seditiosus Barraba* a kfea-sockal tbgattatot vala

meg (MünchC. 103).

ICésaság : seditlo. Barrabas nemiuemS kesasag es gilkussag

tétéiért ereztetet vala a t6ml5ébe (MünchC 1641.

KESELY : 1) flammei coloiis, medii inter album et mere

tlavum Otr : OrigHung. I. XX\7II 2) varii coloris, vnlttirniiis

:

vielfarbig (?] PPB.

KESELY {keseU KeszthC. 2M2. KiilcsC. 143. keselS BécsiC.
\

148. heselló Land: OSegíts. U.317. Kisv: Adag. 521. iesei'o DebrC. '

466. hetdy Pesti: Fab. 13. 14. ieseíj/os ÉrdyC. 299b, teíizó Mel

:

.SzJán. 147. ACsere: Eqc. 99. iessdó Helt: Me.s. 33. lesselló Zvon:

O.siaiid. 65. keselye 3oTÍC. 51. 892. ÉrdyC. 337b. Decsi: Adag. 21.

MA:ScuIt. 1033. tee^o MA: Bibi. U.196. Zrínyi n.ll5. Uulyw

EhrC. 96. mdlö KBécs. 1572. Eij. kSsdyS EsztT: IgAny. 134.

kSssellyö Helt: UT. G3l : vnltur MA. geier, gewis,ser raub-vogel

PPB. Kesely módgyára való : .síibvulturius C. Ysteuy édesség-

nél feulyk olyatan, mend égben repewlew keselyw : aciuila (ElyC.

96). Valuala zamakat muiinal ke.selet : alas habét aquilae

(BécsiC. 148. 139. 191). Az keselyev hyvya fyayt repesesre (CornC. .

121. 125). Az kesel)T\- kyzlely repesseesi'e hw fyaczkayt ew
\

felettük repe.skelween (JordC. 273). Az eghy keselyw mad;ir

hurd vala eetelt ewnekyk (ÉrdyC. 337b). Meg wyetatyk the

yffyivsagod mykeppeu keselenek (KulcsC. 143). Az keselyrewl

ees chokarol (Pesti: Fab. 13). Mykoron az kesely egy cbygat

talált volna, sem ereyuel sem tudomanyawal nem vehety wala

ky belewle az halat (14). Az ki;>sell6nek regueli femlese minden

fele virágoknak veszedelmet iger (KBécs. 1572. Eij). Az poetali,

Tytiusnak a fold tiaiiak kinnyat hogy ióbban ki abrazhatuáiak,

egy keseltót iniak melleié (Lép: PTük. 1.139). KeselyS és a

kfisgyermek [csillagzat]: vultur cnm Antinoo (ACsere: Enc. 99).

A sasnak lator szemei, és gyász forma fekete kesely [így]

vagyon, a honnét a kesely nevezetit is vStte (Misk : VKert. '

277). Gyermek lévén is, mint az keselyíi-fi az fénlö napokon:

vitézi eszközön, fegyveren, lovakon kajidos vala .'zenie, nem
más közdolgokon iThaly; Adal. 1.129).

[Közraond:Í3ok|. Ollyan mint az veréb az ke.selyn ellen : hin-

nulus leonem (Decsi: Adag. 21).

sas-keseljT : vultur C. aquila Fél: Bibi. 122. [adler, geierj.

IS keselyfii : \-ulturinus C. Soc .sáss keself> iuta ot reaioc (Helt

:

irón. 21). Az saskeselyfic, mikor mega^ganac, az mint irjác

l'el616<.-, az nap fénnyel ol iiei.solic tollokat és osztán meg mcs-

sác, fíjröztic magokat, hogy meguyjnllauac (MA : Scult. 1033.

EsztT: IgAny. 131. Zvon : Üsiand. 65. Megy: 6Jaj. IU.16). Hor-

gas orrot adott az isten a sas-keselynek (GKat:Titk. 6G9). A
saskesely, hanem ha \igyan felettéb megéhezik, de másként

az ö prédáit soha egészlen meg nem é.sziíMisk: VKert. 285).

Vagyon kisebb nenifi saskeselyfiis, melly nádi sasnak hivatta-

tik (292).

[Közmondások]. Holott vagyon a dög, oda gylnek a .saske-

.sellk (Kisv: Adag. 521).

saskeselyöi: vulturiuus, aquilinus MA. zum geier oder

adler gehörig PPB. Saskeselyfii szemeinc legyenek (MA : Scult.

1033).

KESER (katen BécsiC. 3. 18. Userav HB. icserwebh

CzechC. 6. NagyszC. 68. kegyetlemben es íeserweben ÉrsC. 66.

keserimn ? VirgC. 7 1. Nagy.szC. 386. keservea NádC.53. keseré (moe-

ror ejus] Balassa : Ének. 3. kesserv; JordC. 825. kesserS Helt : VigK.

12. krsserú 89. kSserú Zvon: Post. 11,424. Decsi: Adag. 33. 136.

knsemen Decsi : Adag. 136. iósscrú Decsi : Adag. 33.); ainanis, acer-

biis C. bittér PPB. Igen keser : peracerbus C. Villa (iosereu? 1220

(VReg. 194). Oz gimilsnec keseruv uola vize (HB). A keser forra-

soc mégédésfiltenec: fontes amari obdulcati sünt (BécsiC. 18). Sira

keseren (MünchC. 66). Ez béli keserw zerelmederth kérlek (FestC.

12). Onu nelveket meg fenek, miként trt yiet kasero allatot

(rem amaram) hvzanak (DöbrC. 122). Igen nag keser iTuasth t-

nek (PeerC. 104). Mely kesei-weu megh ewieteel (WinklC. 100). Ke-

servpen kenzatlieek (122). Twu zent Fereucz nagi keser iaydulast

(Vh'gC. 34). Mmdez fwldwn keserwknek lattatnak (143). Kez-

denek nagi keseren sirui (71). Keseren ostoroztatec (NagyszC.

386). Az yrm keserségénél keservebbekuec bizouitatic (68).

Kesenv syrasth teen (JordC. 444). Meg emésztetnec éhségei,

elvesznec gyüytoknánnyal, es keser halálai : devorabunt eos

aves morsu amarissimo (Helt: Bibi. I. cccc2). Ha keser volna

az ital, vegjen valami eds iz allatot zaiaban es el mulattya

a keserröiet (Frank: HasznK. 31). A szép jóiz folyóvizek éde-

sen folynak ; de végre a keser tengerben elegyednek (Pázm

:

Préd, 94), Keserö-siiTa bálványozií helyre kénszerittetik futni

(Megy : 3Jaj. 11.159). Ke.seri\ boszúság (Nom.^ 225. Kr.). Kélje

az úr-i.stent, kezünkbe ne essen ; az anjjátnl szopott tej kaserii

leszen (Thaly:Adal. 11.18). A keserö beszéd sért heggyel jár

(Fal: UE. 403). A uarants almát mikor igen ervel fatsaiják,

utiMlyára kesert botsát (Fal: UE. 1.176).

[Közmondások]. Ha édest akarz enni, kssert ezenuedgy (Decsi

:

Adag. 33).

Kesered-ik, keserész-ik : 1) am;uesco MA. bittér nei-

den PPB. Az én szájain Ízlelte a tiltott gyümöltsöt, és a te szájad

keseredett érette (Pázm: Préd. 521). 3) [contiistor ; erbittert

werden, betrübt werden]. Nagy sok kelevények litet ellepek,

ki miatt szent Jób igen keseredék (RMK. IV.63). Keseredett

.szivü : homo, qui amaro animo est (MA: Bibi. 1.573). Nagisagos

Kendy Gábornak vagiok kaseredett eózuegie arwaia (Radv:

Csal. IIL154). Meimybéli nagy isten, hozzád kiáltimk, kesere-

dett sziwei hozzád folyamunk (Thaly: Adal. 11.294).

el-keserédik : [contristor ; betrübt werden]. .Az edas

anya igen el keserSduen, keuania vala tet latnya (WeszprC.

96). Latbwan az zent apostolok, hogy ky mwlt volna, nagyon

el keserdeenek (ÉrdyC. 484b). Az ehazaar mondhatlan el

keserdeek rayta (594b). Yeswsnak kepe ew rea hattal fordwia,

kyn annál ynkab el keseredék (ÉrsC. 546. Kulcs : Evang. 253).

meg-keserédik : 1) amaresco, inamaresco, exacerbesco C.

bittér werden PPB. Mikoron el nieltem volna azt, meg kasere-

dgk az en hasam (Sylv: ÚjT. 11146). 3) contristor MA. betrii-

bet werden PPB. [erbittert weitlenj. Haluan ezt az zegeú cov,

meg ke.serdec (GuaryC. 41). Az ew keserewseegghel be tewlth
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/.ywe vyoiinan tn"i,'li ke-sprpileek iWinklC US*. Meg kftiererteek

een lelkem: aiixiatu* est s|iiiitii« meiw (KesztC. !MV Igen

megkfisermlnen rayta fWeszprC. Ifi). Ríeii ev zyvenek bánat-

yanak myatta nieüh keseredek íDebrC. .582). Meg kesenVleek

raytta (ílrdyC. 569. 58IliV 7.\r. Maria iiíi'n meíjli ke«prd«U,

mykoron lallia, hogy zcnth lamw neUy seinnivlli nr-ni znlliatna

(Ei'íC. 92). Kelszoual 8ira, igen meg kesen'déc es monda íHeltt

Bibi. I.N). Meg kfi.sercdíit lelki i.smeretii ember íKidc.s:Evaiit;.

•102). Meg kftseredflt raiii (36). Meg kesere/jiec, úgyannyira, hogy

semmi iol Hzleikneír ne clielekedgyenec (l'éc.'-i: .S/.flzK. A2I.

Meg kaieredik raita (Tel : Evang. 1.559). Igen meg-ke-tere-

rtík rajta (P;i/,m': Préd. 196). Meg keseredett állaiiatban Wga/-

tallyoc egymá-st (Zvon:Post. 11.424). Senkinek szive ne keso-

redgyék-nieg romlásodon (Zrínyi 11.162). Megnyitván szemeit

a megkeseredett jrt szfi, lélek (Tof: Zsolt. 15).

megkeseredés : [tri.stilia : IjetriibnisJ. Liira nem ülhet for-

mában való állai»tomban megkeseredés nélkül indulásom nem
lehetett (Monlrók. FV.513).

Ineki-keseredik]

nekikeseredés : »o Néki keserédes, néki tflzesedés (GKat

:

Válts. L943).

Keserédes : amanilentia, angor ^L\. vcrhitterung VVÜ.

Kesereg: |>l;uigo, higeo, delamentor, miseror ('. moereo,

eommoereo misereor MA. Ileo Com:Jan. 197. traucrn, leid

tragen, sich erbarmen l'PR a) Kesergetek : plorabitis NénitJl.

118. Kezde kesergheny ic-ontri.starii os zoniorkodny f.IordC. 441;.

A Kristns vronknak kennian nem ke.sereg {WeszprC. 4). Az
kesergg kíiíVfiletfis zyu íNagyszC. 4). Vrnac napya vagon

ma, inendeni'sififogva ke.sergnec (TelC. 28). Nem keel vfgy

raytok keseróghny, mynt ha elvezneenek (ÉrdyC. 608). Sopán-

kodik, kesereg (MA: .Scidt. 875) Kesereg, siránkozic (Com: Jan.

69). Mert egy em))er bflnén míltii egész vára.snak siniyia, es keser-

geni (Pázm: l'réd. 616). Homlokom fíilyhzik szomorú homály-

lyal, ke.sereg ajakam sirahn;Ls jajszókkal iThaly: .^dal. II.(S5).

A« lelketek kezd kesoru'eni, ekképen magát kezdi siratni (394).

b) Kesergi vala a fia halá'át: tlebat de filii niorte PPBl.

Sirva ápolgatja l'utosi'i két tiat, oly igen kesergi urának fogságát

(TiiL 276). Elmene, hogy siratnaya és ke-sergeneve Sarat il lelt;

Bibi. I.K). Soc ideig krsorge az fi.it : Intens Hlium sumn mnlto

temiiore (LS-S). Az Christus hHl;d;it ke,sergettee (Bom: Préd.

289). Éleibe megyén, ke.seigi, vig;iztallya (563). Ke.sergi az úr-

fiúnak halálát (Balassa: Ének. 12). Nem kesergetted kin-szen-

vedésidet iPázm; Préd 516), Ke.sergi magát (Tlialy: VÉ. IL287i

Jé barátom, mastjuii eseted olly nagy epedséggel nem ke.s(-

regheted (Kónyi: HRom. 201. Told >.

Kesergés : angor C InctiLs, moeror, doli^r .M.-\. traurigkeit,

das trauern l'PB. H;nnar el ifi az én attyamnac kesergasenec

ideié (Helt; Bibi. I N2. Zvon; I'ost. 126. Pázm: KT. 03). Hlye-

ién ke«ergé.ssftl báilgjasztotta magát a madár iKényi: VM. 26)

Keserget: sollicito C. nineroro aflieio, ango MA. Ijotrübi

maihen, iingstigen PPB. Engemet kesergetnek vala (NagyazC.

87. 82). Az my atyaviikat nagyon kesergtetee íJordC. 728).

()tet gakorlatodsagíd e dologal ke-sergelii- vala (TelC. 2). Gazdát
M kertre ki ne kergft«setílk ne ke»erges.setök (Tin. 235) A
jtinenént ne keserge.sd (Helt; Bibi. I. Nn) .Nappal a hevséu'

kesergetett, e« i:yel a biilegseg Í1.P3), Eílznegy asz.szont Hauai

helyébl ki zed, nett eztemleig vendég fTilden kew<rgeteil

(Qun:Ján. AV Nim-z mi inkább szomorits,a, keseigesse iM.\:

Scnit. 73). Ke.s.)rgetic vala (olTimderant ) Isaknar es Rebecanac
szivíket (M.\ : Bibi. 1.23. 49) Kesergettéi- a .Jákob tiai fiz ó vén

Jitlyokal (Tyúk: .Jó-/* S9).

meg-keserget : exai-erbo, coutristo M.\ verbittem, erziir

iipii, hetrllben PPB. Adna wr irten ewket EgUin Moah kvrallvn

uak kezéében, ky nagjon mogh keserglietee Izraelth iJordC, 326).

Meg al.'izna tégedet e.s megkesergebic (Helt: Bibi. I. Ooo3).

Kerüak az ti felesegteket meg ne ke«ergee«etek (Fél: T*n.

462).

megkesergetés : ewicerbatio, cuntristatio .VI.\ verbitierung,

erziinuiiig, bHlHÍdigin)g PPB.

Kesergetés : exaeerbatio, amarulentia, eontrlstatio MA. be-

klimmerung, verbitterung PPB

Keserít: 1) amaraeu [amariuo Vj auerbo MA. (biiter machenj

verbitteni PPB. .\daii:ik neky innya ke.serytet bort : myrrhatum

vinum (Pe.sti: NTest. 107). J{) exacerbo PPBl. (eontristo ; erbittem,

betriiben). Zywem meg sephssed, ke.senvel ke«er8hed (Czet-iiC.

27). Az haiag embernek zayjit ke.sereyty bozzo mondásra íComC
156). Budának szép várát sírva megtekinté, azz,al Onniin magát

igen keserité (Tia 275). Sok gondal magadat toiiab ne keserioz

íKNagysz. 1621. G).

el-keserit: [eontristo; tietrObenj. A muz-sikának allattum

ban valiS titkos ereje vagyon : felgyúlaszt, lehültet ; vigasztal s

meg-meg elke.serít (Fal : NA. 164).

még-keserit : I) aierbo C. amarore inticio MA. verbitten)

(bittér machenj. PPH. Meg kftseretik, el di'lgletik az élS vizeket

(Mel;SzJán. 236 1. 3) oxacerbo C (eontristo] zuniig maciién

PPB. (tetrübenj. Mie)t kesserfitel engm el ign megh (TihC.

26). Te zanid megh kosertenek engeraeth (WinklC. 214).

Meg kesereyty te ehodath (JordC. 902). Nelia liabonvsagnak

myattji meg keseroyt, hogy ezek feolelemnek kettseegee-

ben eychen (ÉrdyC 80). Ez velagnae zels.sogs zegeletibi'l

mindi'nJket megkeseritóttem keserfisegSckel (NagyszC. 61

1

Mit vétettem azért, hogy ezt érdemlettem, hogy korcsos népem-

tl megkeseríttettem (Thaly:Adal. 1L417). Elévé igen meg ke

serítik, és magokat az illyen embertelen szokással felette meg

iitáltattyák iFel: OE. 102)

Keserités: amaiii-.-itio, exaeerbatio, cimtristatio MA. ver-

bitterimg, orzHriiimi; I^l'l! Keserités nélkül: síné amandentia

Com: Jan. 204

Keserked-ik : iristor Kr [l>e!riilit sein|. .Mind ezekben ke-

serkcdet inkáh, mintsem gynyíirkdót (Fal : N.\. 193).

Kesernyés : subamarns MA. ein wenig bittér PPB. Keser
szjdiii.sú, kftsernyés: amanilentiis PPBl. Ke-sernyés ital (Megy:

3Jaj. 11.1721. Kesernyés bíiz ((íKat: Válts. 1.994. Lipp; PKert..

II.4S Kr). Ketiernyés i-síp(Vs.ség iBíró: Micae '1X5. Kr.i.

Kesernyósség : an),ii'nlentia .Major; Sziit. ;iii.

Keserül : miseiesco, conimiseror C, miseror, misereor, eum-

misereor, commiseredco MA. inítleiden habén, síeli erbamieu, b«-

jainiiien) I "PB. a) Kik en raitam «* te nut;id k&sendiiek (WeszprC,

4). Zyueiii raj1;i keserfdnen (NagyszC. 20). KesenVIók ez se-

regben (.lordC. 103 1 Felette kescnVIewnk raytad, ho(í meg

kel fog.itatlinod (Érd\C. 462) Az Istenek mindenkor iamlioron

keserjliiek. ;iz h.izngnak kegye wyzzji hegedylnek iPesti: Fab.

8S). Az a.sz.szonyáll;it(M- ki\serrilfli-, félénkéi-, irii;.ve<' (Cis. N3i.

Keserfiifi szivec vagyon ho'/.záiii.- az mi iiyoinonisj'igiukhaii (M.\:

Scnlt. 773). b) Fj£ iK.r hallá, (^tet keseiélé (R.MK. 11.268). Gara

Miklós keserüli vala i'itet igen iHelt; Krón. 68. Boni: Préd. -1051.

Kési', halála vtáii kí'öen'ihiSd (Deesi: Állag. 194) Hélt;it ec

vit>,'znek siratá, keserié (Balassa : Ének 11). Elepedém'met s

meg emésztésemet nem is keserttlik (Tlialy: Adal. M87i.

el-keserül : .-v; Reszketett az éles tír a hóhér ktnébwii,

elkesornle irgahnábaii a kegyetlenség (Fal: NA. 1521.

még-keserül : v Meg kewrwlwen la koldusi) mlmNaal

neky adaa (ÉrdyC. 527) Meg keseryle Venns ta ew lerehnei

Iri ifjuél) (Pwiti: FrK 29b). Ott királyon az úrii^en meg
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kescriilo iRMK. n.2ö8). Meg keserülu a pór a sáikánjt és fel

einelé a£zt á loia (Helt : Mes. '2 13). Meg paraiiczola, hogy meg
herélnéc Belát, de a heuger meg keserié a szép gyermeket,

es egy kölyket beréle hellyébe (Helt.Króa. 46). Pharao király

leaiiyaú megkeseríiie MGysai^uec kisded gjermokseget (Pécsi

:

SzúzK. ISO. Görcs: Máty. 3). Megkeser&lvén az israelitáknak

uyomoruságokat (GKat:Titk. 303).

Keserülés : c<.mniiseratio, eordolium C'. das mitleideu,

erbarmung Pi'B. Jo tetemeny, irgalmasság, adakozás, keserflies

(Pécsi: SzzK. 126). Keserfllte 5tet liogy szomjiiságot szenvedne,

de hiába volt keserfilése (MA; Scult 775i.

IKeserletj

Keserletes : mLserabilLs; aiiiarulentus ^L\. eibarmungswert,

jammerlieh PPB. Száiiafos. keserftletes : miserabili.s Ver: Verb.

Szót. 17. KSvarat Batori fejedelemnek Varadon való iszonyú

és keserfiletes veszedelme ntáu az romai császár birtokához

foglaltata (Forró: Curt. 7).

Keserületessóg : [commiseratio ; erbarmenj. (MA : Sciilt

775).

Keserülhet : miserandns C. [erbarmlich].

Keserség : 1) acerbifudo, amaiitudo C. bitterkeit PPB.

Az Maria keserséget ie^iez (Fél : Tmi. 43 1 A tenger vizének

kesersége iPázm : Préd. 35). 3) junarities, amaror ; moestitia,

moestitudo MA. traurigkeit, betriibnis PPB Keserséggel t61tSt

be engemet a mendenhato (BécsiC. 3). Nag zouai vuSlt iiala,

mufatuan öleikének ke.ser5segét : amaritudinem aiiimi (57).

Elmeetwl el ideg[en]wlt az kezén laban való sebeknek nagy kese-

nvsegeerth (Vii-gC. 35). Az nagy zomorusag es keserw.seg (19j.

Kassersegnek tre az zyuet legottan attal iára iTihC. 23).

Pokolnak kesenvseghyt (dolorem mortis) megh feythwen (JordC

711). Jewe wr öj-w hazahoz nagy bánattal, keseríseeggel (ÉrdyC.

510). Kezde nag keservsegel syrnya (TelC. 23). Nagy keser-

séggel (luctu et tremore) éuém meg az én ételemet (Kár: Bibi.

1.479). Nagy keserségben vagj'oc te érted: doleo super te iMA:

Bibi. 1.277). Halottunkon való keserségünkben tiltya isten me-

telesünket (Czegl:MM. 144). Mindnyájan nagy keserségünkkel

reménykedtünk nékie, hogy a régi confoederatio ellen ne cse-

lekedjék (Monlrók. ViU.54). Noha vig természet volt is, de

látván asszonyának keserilségét, í is ahhoz akará alkalmaztatni

magát (Mik : MulN. 20). Rövid fáisáng, kinos keserség (Fal : .SzE.

546). Keserség ez a gyönyörség : essi amareggiano il piacere

(Fal: NE. 2Si. Minden njTigodalom aggodalom, minden öröm

üröm, minden gyönyörség keserség (Fal : Nü. 279).

Keserséges: 1) amamlentus MA. sehr bittér PPB. Nap-

keletre a keserséges tenger [Holt-tenger] vala (Illy: Préd. 49).

2) moestissimns MA. der traurigste PPB. Var az pokolnak

keserwseges kenya (VirgC. 49). Ez keserues ember tellyesseggel

meg evttetuen keserevseges kevnjTekkel (DomC. 187). Emlé-

kezze! wram the nagj- kesern-seges zumurasagodrol (PozsC. 1).

Álnak az nagy keserséges tyzben lángban (ÉrdyC. 11). Vghog

zabadsagosban magamat meg elegeydhetuem a nag kesersé-

ges sirasocban (NagyszC. 62). Agyad en nekem bj-nemnek ke-

serewseges megh zanatyat (GyöngyC;. 10). Kesenlséges siiás

iMatkó: BCsák. 119)^

Keserv : [tristitia ; betrübnis]. Kemény zywem meg seph5s-

sed keservvel keserShed (CzechC. 27. ThewrC. 228). Ma«t

már nyughatatlan bánattal áll vagy ül, untalan szegénynek

szeme keservei fnl (Zrüiji. 1.21^ Reátok néztembeu hullnak

keservemben szemeimbl könyveim (Balassa: Költ. 70). Soc ke-

seré vtán ki vigadott (Balassa: Ének. 3). Áradnak k6nj-vei

méltó keservében (Gyöngy: Char. 46). Teljes keservében így

terjesüté panaszát (Fal : NA. 128). Ez a nem reménylett hír meg-

indította a baragszomot az asszonyokban, Lucziának kocogott
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álla, szikrázott szeme keservében (FaUTÉ. 128). Se nem ebét,

se nem bnét, hanem maga k&servét s torlatlan boszszúságát

keseregte (131). Emelkedik, esdik bús feje, dobog szive, nem
találja nyugtát keservében (Fal; BE. 598).

Keserves: I) amarulentus MA. selír bittér PPB. Majd

keserves : subamarus C Kserues ital az ; luplnus potus (Decsi

:

Adag. 136). A doktor keserves italokkal gyógyíttya (Pázni:

Préd. 164). 3) moestiis, luctuosus, luctiticabilis MA. traurig,

betrübt PPB. Nagi k&serues zot bocaata (VirgC. 34. 23). Keser-

ues halait zenuedel (WeszprC. 5. 12). ilyt mongyonk az keserves

anyáról (WiukIC. 74). Megh zaggattyak ewket madarak keser-

wes marassál : mor.?u amarissimo (JordC. 274). Ez keserues

ember alázatos lelkev es tevredelmes zyuev (Ci)rnC. 187). Ke-

serues es siralmas leueleket ira (DebrC. 59). Kserues sziu

(Kulcs; Evang. 35). Mind ilyen gonosz és keserves h-eket hal-

logatunk (LevT. 11.147). Keserves sirás.ssal siránac (MA: Bibi.

1.47). Nem elegek a testnek rotbadóságából származott keser-

ves fájdalmak (Pázm:Préd. 69). Sok szitok s halállal valo

fenyegetés érdeklé éltedet, s-keserves szenyvedés (Czegl : Sión.

21). Könyveit árasztja s keserves beszédit e szókra fakasztja

(Thaly : Adal. IH416). Megtörténik még a szerentsének saját

fajzatiu-is, hogy a ditsoséges kezdetnek 5r5mi keserves siralmokra

olvadozzanak (Fal ; ÜE 396). 8) [lugeus : trauernd, leidtragend].

Miben ditsekedjem, ha nem te keservas, nehéz ker(3sztedbeu ?

nem a fábúi, rézbül álló aranyképbeu ! (Thaly ; Adal. L21).

Sú-almas atyáink, keserves anyáink (1155). Fgazda volt [a

temeté.si pompánál] Gróf Székely László, Keczeli János, Sándor

s magam subalternasok ; én keserves-fogi) voltam Decsei László

urammal, fogtuk a nagyaszszouyt (Hazánk. IL58).

Keservesen : acerbe, amaiissime C. amare, amarulente,

moeste MA. bitterUch, traurig PPB. Az the zenth annyasagodon

kesenvesen kenyerewle (PozsC. 23). Kesei-vesón sirata 5tet

(DebrC. 195. CsomaC. 34. Fél; Bibi. 48 1. Kservessen panaszolko-

dot (ToIn : Vigaszt 73). Sok argumentomoknak keservesen sebesít

nj-ilaival lSv51d8zhettyfik az ellenünk támadott újságokat (Pázm;

Kai. 325). Elfakad sirva és keservesen sú- (MA: Scult. 812).

Szomoritó siralomra híja, szerelme el-«stét keservesen síja ;Cjyöngy

:

KJ. 5). Sebhedett szivében keservesen jászolt (Kónyi : HRom.
92). Olly kesen'eseu jajgatott, hogv' a király 6tet figyelmezte

(Kónyi: VM. 2).

Keservesség : moestitia C.

Keservetes : [amaruleuttis, moestus ; bittér, erbittei-t, betrübt).

Keserwetes kenyerewletes leegy minden een biunon (PozsC.

23). Ha halgatoc keseruetes keserséggel gytrdtetem (Pécsi:

Ágost 71).

Keservetest : (anianilente ; bitterlichj. Meg holtai kesenve-

testh (The«TC. 295. CzechC. 30 1.

KESKENY (ííshn MünchC. 25. keskón TihC. loöj : gracilis,

exilis C. gracileutus, angustus MA. geschmeidig, geschlang,

düim, enge PPB. Aqua kesekmi justa aruch 1075 (Knauz. L57).

Késkén (arcta) az vt (MünchC. 25). Homloka nem wala zeI5s,

de keskSn n^ zeg6 (TihC. 105). Nem keskeny es zoros kSn-

t6s viok (VúrgC. 149). Yghen kesken es zoros az wt (JordC

373. ÉrdyC. 131b). Kesken tenger (Helt: Krón. 104) Kesken

derekára tegzét fel vedzette íHuszti; Aen. 26). Az istennec

gondviselését olly keskenyen szorittyác, mintha 5 minden dol-

gokat oda hadna futni és levegni (MA: Tan. 187). Az hol az

foIyó\iz legkeskenyebb vala ÍMA:SB. 257). Keskeny, szoross

homlok; frous angusta (Com; Jan. 47). Keskeny útzátska (Ck)m:

Vest. 119X Kesken az út ( Land : ÜjSegits. 1.61). E^ hozzw

keskön hazat közönsegös tanwlu háznak [rakjanak] (Radv;

Csal. ni.l94b). A felhk mind keskenyebbek keskenyebbek vol-

tának (GKat: Titk. 80). A Duna ott igen keskeny (Mik:TLev.

405). Az ó ditsségének egész világ keskeny (SzD : MVir. 88)
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(SzóláaokJ. Oly keskeny, liou'v markodban szoriüiatná'l az

derekát (Decsi: Ada;;. 63).

Keskényéd-ik : gracilusco iMA iliinii luid luager worden

1'1'B.

még-keskényécUk : K'auilesuo C-'. (sicli vereugeu, abueh-

nien]. Hada-is i(;eii niegkeskenyalett (HalhHHint. 111.231).

Keskenyit: arcto, aui;u8to ril.

meg-keskenyit : aj (verouKeuJ. Az egyházi liivatiilt és

kíildetettetést igen meg-kenkeuyíted (Pos: Válasz. 121i.

Keskénység : üiaiilitíLs C MA. dünni^'keit PPll. (engej.

KÉSMÁRK: si;ijpiilii.>.-, riiii«.s Kr. [felNen, klippej. Az Hekla

tüzei nékem kegyelmeisek, nékem késniárk kövei engedelmes-

.sek, csak az te szép szemeid nem kegyt;! messék (Zrinyi- 2).

Nem liLszom változtjál gyönge laurimgra, de késnuirk tetején

iifltt kemény tíiigyfára (9). Csjik le gyógyítliatuál, óh Fátnm,

kegyetlen ! hogyha .szörnyfi kínnal megölnél hirtelen, vagy

késmárkot nyakamba vetnéd véletlen Í2J). Áll rettentlietlenül

Zríni nagy gondokíni, mint nagy tornyos küsziklák magas

késmárkun, heíita küszködnek nagy szelek azokon (73)

Mint mikor az tíiiszól késmárkbul kiszakad, ama .sürii fe-

nys erdfi közben akad, hajol elítte h'my és kemény ág sza-

kad (76). A nemesen termett elme meg álja helyét mint a

késmárk és kemény kszikla a tenger közepén, kikni>k a bus

tenger tsapdozfisi semmit sem árthatnak (Fal : I5E. .586). Könnyebb

néha a tengeri késmárkok tetejére, lnigy sem ezek sziue

elejbe menni; senkihez kedvek, senkivel közök il'il; CE.

•104).

Késmárki: |montanns ; bcrg-]. Késmárki gyém;inl uvecsk:

ÖtvM. 355).

KBSNYAS : [jurgiosus, rixosus ; ziüikisuh. streitsüchtigj.

Mastis találkoznak oly ke.snyas, törhetetlen, háborgó feleségek,

•^rdSgi gylölsegtiil meg baioltattak íZvon : PázmP. 75). (Vö

Késásj.

1. KÉSZ a.j.^z-i Gér:KárCs. IU.322. tiz BéesiC. 2. 30.

kiz TelC. 257. íy: RSINy. 11.67. iw: SylviUT. 1.80. keezz

WinklC. 156. kezzehb BodC 3. kkzeu LevT. 1.95. iezsen

391. iezzen Pesti :NTe8t. 200. készszea MArScult. 109. késíszec

MA: Bibi. L133. MA : Scult. 219. készszen Mik:TLev. 70):

1) promptus C. béreit, geseliickt PPB. [willig], a) Viki ké.?z

emberségével visszaélni : abuti alitujus facilitate PPBl. A lelSk

keezz de a testh koor WinklC. 156. JordC. 441). Jol lehet a

lelek keez, de a test gyarló: spiritus quidem promptus est,

sed caro intirnia (I'esti: NTest 104 1. Két lélekn'l .szól: egyic

félelmes, másik kész(Dáv: VDisp. 1.147). Az angialok rfippfillet-

tenek, melliel az fi giorsasagok es kész voltok ielentetik megh
(Fél: Tan. 83). Készkedvó nép (MA: Bibi. Magy. li Kee.S7.szol-

ghatok a ChristiLsban (Bíd : Epin 9). .Sok vitéz s-zavával uiettya

kés-z voltat rZrinyi II.12i. Tndgyad ké.-^.szebb s tehetbb lelki

Br5det (Fal: ITE. 383). b) Sem va^oc kéz liaza.s.saK kStelénec:

nec sum apta vineulo eonjngali iBécsiC. 2) Legyewnk keezflk

hozyaa (ÉrdyC. 7). Vram keez vagiok mindenre (VirgC. 34).

Inkab kez vagyok az harago.ssagra, honntni azzyletsegre (IS).

Kezzebb az gonozra
;

mindenha kezz az gonozra ( BodC. 3).

Kész vagyok az békes,stjgre (Uei'si : Adag. 231). Ké.szeb vólmi 8

tSrre, hogy nem mint töményre: Mártis canipn.s (UOi. c)

Mendencoron lezec kez ehsegl)en megsegellenem (ElirC 79 1.

Kez vagy engedfihne.s.-,eget teuny (Ui. Kez volnék meg botzatiiy

I VirgC. 17). Vatok kezek zamot a<liiy myudeneknvl (148). Kez5k
hallani myndeneket (JordC. 743). Keez vagyok ev vélek el

mennem halaira (DomC 321 1. Kéz mindent \V érette el Launi

íOzor: Christ. SO). Az niinel lehot kész vagyok segéteui (Decsi:

Adag. 144). Készszec vagyiuic elmeiuii (MA: Bibi. 1.133). Ké-

Bzebh vAlt meg-81ni magát, hmry-.'íem-mint íHall : Paizs. 202).

Ö az mikép|)en annekül is hites ma.stan az várasiuik, :tzon

hitre kejsz meg mondani róla azon módon :iz inikép|ien az

hitnek módj;'it találtuk (Gér: K;ir(Js. UI.322) Készek a szii után

eljárni. <)e taszigatva nehezen lépnek elébb i Fal: NL'. 301 1.

3) paratiLs, exjjeditiis C elaboratiis MA. Ijei-eit PPB. ffertig|.

Igen ki-sz : i)erexi>editus C. Te vtaid kéz6c : viae tiiae paratae

smit (BécsiC. 30). En elxidem kez (MiinL-hC 54). Myndenek

kezwl vannak : onuiia parata snnt (JordC .079). I>egietk kezek

(DebrC. 15). Mynden napon három keez aztalok vettelhuek vala

az ew hazíuial (ÉrdyC. 409b). Az farkas bwreketh kwlgie megh,

wagy keez vagy nem keez (RMNy. 11.60). Manna sido szo, mel

szomik igaz ma^arazatya ez, keesz etk (47). Kész hadainkkal

ide felé semmit nem mulatván, tovább való fáradtságunkat Is

nem szánjuk íEszlM. 1.62). Legyetec készec ;i liarmadiiapra

:

esti>te parati in diem tertium (Helt: Bibi. 1 IJ3) Ezek a szijk

az olvasásnak kész lógjWit nem akadályozzák iKCsIpk : Woll.

EWb. 10). Mid5n e mmika kész volt íDKahKer. 32i. »)

[pláne, valde, magnus, niaximus ; recht, ganz, völligj. Kéüz bohó:

morio, sanuio, .senrra anlicus .Sí. A ezengo í^uel el ^/lieti ; de

kész hazugsjig (Mel: Herb. 139). Do chac ke.sz UjlomUag (Mon:

Ápol. 409). Kész czigansag (Magy: Nád. 7>iii. Kész bolond (Pázni:

Préd. 1193. Kr.) Az Moyses dolgairul, kész nevetség az miket

beszél (Pázm:Kal. U4i, Kész nevetség : danno matéria di riw'

(Fal: NE. fiSi.

(Szólá.sokJ. Kész kenyér é u : ;tsini mandibula 1 1 Jet."!

.

A<lag. 195. MA.) *Kész pénzzel tartozni: ad lil<ellaiD tt-

nere, debere PP.

[Közmondások]. Ottan kész a páltza, vagy tte meg az eb

a báyat, auagy nem (Helt:Me«. 202). A mely mfl hamar kész.

hamar vész (Fal: UE 935).

Készántag : fcousilio, coiLsulto, studio : absicbtiich, vor-

satzlich]. Az haragoson ellenkezknek semmi megeggyezJ tekin-

tetek nintsen, hanem mind sz&utelen hartzohiak akar mi-

modon gondoltas.sanak : s* meg penig igyenesen szinte készántag

(ACsere: Enc. 11).

Készántagi : [rectus ; rechtj. Ha az igyenes vonás az ada-

tot pontol az adatot vona£s;iI szegeletet tsinál, a tsiuáltatüttal

egyenlSve tétetet és a készántagi .szegeletnek a más szára mel-

lékes lészen az adatot vonással (ACsere : Enc 53).

Készen : piompte, parate, e.\pedite C. in promptu MA.

hnrtig, hx, tértig PPB Ké.szen való : praeseutariiLS praesenta-

neus MA. Kezén vaunak : omnia parata NémGI. 357. Kez6n

meennyetek el : expediti porgite (JordC. 186). Lataa haat ott

keezen vagyon az vendeegh Szweere (ÉrdyC. 510). Az ty idew-

tewk mjndeiikoron kezzeu wagyon (Pe.sti: NTest iOO). De

miért magában mogtökélve vala. minden szerencséjét készen

váija vala (KMK. 11.44 1 Készs-zcn vagyon .segedelmúnc iMA :

Scult. 109). A k6n\Tec .szfintelen melletted avagy készen le-

gyenec : in promptu sint (Com: Jan. 158). \'ajha mind jó, s

gonosz .szerencsénk elviselé.sére mindenkor készen tjdáltatnáuk

(Hall : Paizs. 90>. Készen léteit [larancsolt (MonOkm. V1.93i

Meg vonta kéz iját is, készen tartja nyilát (Fal: BE. 620).

[Sz<iliisok| A kénköves tiirdA készen vár (Tlialy: Adal. I.64i

Könnyebb meg veszteni erejét a már készen várt Isapáfinak

iFal: UE. 385 1,

Készít : apparo, iiLstruo MA. ziniWeii, zubereiteu PPB
Étkeket készítek': dapino C. Emlwr el-adással keresked'.

új szolgákat eladásra készitl^: veu;ilitiarius. Meg-eugedte, hog,^

feredít készítn : indnlsit b:dneum lieri. Tsalásra készített fe>

tett beszed : logodaedalus PPBl. Gabonát Siriabol zArte ké

zeitetni: parari constitnit (BécsiC. 131 Ez epLstohtkiiac tar-

talmoc ez volt, bog magokat kézehéc a mégmoudol napm

(,56). Hoé magokat kézeitenéc ellent allanioc: qnod praepani
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leiit se ad lesiüteiuiiiiu (Iti. nt>). h\ niomiek mjniieii oz lelily

kjialyoklio?. ewkctli hadra UpzevtBiiy (JordC. 914). Zent Da
inankixe atvank hozya Iiyvan az atyákat monda: kezeyclietek

magatokat (Dom('. 144). Basa ktszíté népit \és ostjomnaU

(Tin. 81). Készíte az isten a toldi vadakatt az <' nemec .«zi>-

i'i>nt : focit deu? liestiaí ílíplt: Hib]. I.AiV K«sziozfitek az viiiak

v(at (Fél: Hibl. 31. Szprtslpn IntasliDZ készite mngát (Valk: Kár

i3). Hosy készétenájo az enilxreknek szivíiket az S benne valA

hitelre iTpI: Evans. IIlCV Hozz.a kpszpti á szolgákat is (1.232)

Kazda'j: pliedet kcizytet vala (Ciürcs: MAty. I'.ti. Addi? még

feleletedé ki adod. istonnec io akarattyabol, ni.í." fti^setot készi-

ifinc (Vallá.-it, Vfíi). Kósziozptok tiin-n n)agatokat hólnapjvi (Kár:

Bibi. lf9V IjP telppftszie é.'i ételhez ké.":zétti ni^Jgát iZvon: Po.st.

11)89) Az orvo.s hozzá készíti a beteg embert az egés.sé.g

nyeréséhez (Pázm: F^nthV. 408). A süveg járto a gj'apjnbol

.süvegeket készít (Com;,l:in. 9S). Okpt az viadalhoz ké,szétenéje

(Ijép: PTiik. in.29). IjPni'.^éd sinrs, s már fazakat ké.szítesz néki

(Czegl : Tromf ,i7) Hasznos a b'lldog aszszony tövlsfének

virágjából készített herbatéj vér pfikés ellen (Vali : OrvSz. 46\

A szegény.ség annyi életet még nem készíthetett (Njt. XI.30).

Xem ké.szít Thália tréfás komédiát, midiin Melponiene form:il

tragédiát (TlialytAdal. Í.ri9). Sokszor mosdatlan kéz késidté

ezeket, azért meg nem veted mi plpdeli'iiikpt iOr<"^\-; NimI'.

R=>li).

[Szólások]. Asztalt készé te ni: don tisdi znrichten,

anfdecken Adámi:Spr. 197.

el-készít: praeparo, praemolíoi-, accingn C. apjiaro MA
znbereiten. zuriohten PPI5. Elkészíttetett : praeparatus ; elké-

szítve : praeparato ; elébb elkészíttetett : praestractns : faragás-

sal elkészitóm : perfahrico C. Az vaczorat el kezeythwen : caena

facta (.lordC. 671). Mykoron az vendeegseegt el kezpyttteek

volna (ÉrdyC. .í08b). El kezethetye az vyonnan nem ziilettetet

ember magát az kegyelemnee vételére (Zvon : Osiand. 30) El-

készíte szekerét: junxit cnrrnm (MA: Bibi. I.fil). Ilogj ha

magadot akarod ell készétenyí és ell rendelni éhez a lelki

áldozá.shoz (Ijiur: LViad. 226). Bethlen Fereiiez uram hitt volt.

éde.seni, kedden ki házához egy eliédre. melyet valóban embe-

rfii készített vala el (RákGy: I.ev. 5.5 1, Elké.szíti f'zeniényét,

pg)iiehány tál étkeit (Fal : Vers. 878).

elkészítés : praeparatus C. praeparatio. apparátus MA. zn-

bereitnng PPB A kegyelmeknek elílelkészítése : praeparatio

grafiarnm íllly : Préd. 1.29).

fSl-készit: instnio, accingo C. orno, paro ea qiiibns opus

ast ad cnltnm et omatnm SÍ [vorl)ereiten, heirichten, aiisriis-

ten]. F6lkészít5 ; ínstrnctor C. Fel keszíte magát, hogy illend

legj'en a fó legenhez [v5 legenhez?] (Mel:Sz,Ján. 471). Felette

nagy aLíndekockal az istentSI fel voltanac keszitetnen (EsztT:

IgAny. 390).

meg-készit : apparo, comparo, praeparo MA. ziiriisten, zn

hereiíen, verfertigen PPB. Szépen niegkészittetStt ; percnitus

;

félig meg kezittetótt : semirefactus C. Megkészíttetett
;
praepa-

ratus, apparátus MA. Meg kezeiti te vfadat : prapparabit viam

tnam (MünchC. 33). Megkezeitec ó lampasocat : omavenmt

lampades suas (60). Meg kezytuen az vizet, kezde az vennék

labath mosny (VirgC. 60). Az í sátorát felette igen nagy ktil-

czéggel meg kSszitté [így] (Helt: Krón. 13i. Bírjátok az orszá

got, melly világ kezdetitfii meg-készíttetett nektek (Pázm: Préd.

17).

megkészités : praeparatio, apparátus MA riistimg, zul)erei

tnng, verfertigung PPB

Készítés: oomparatio, instrnelio, iastructus C. apparatas,

promptatio MA. ausrüsinng, znl)ereitung PPB. A tudatlan iffin

docfomac temetA készítés elsRben tiszti íCzegl: Japh. 7V

Készitetlen : (nnfoi-tig]. Ké.szitptlpii, üszügében-vali' : riidis

l'I'Bl. Üsziigében-val.í készitetlen értz: raudns PPBl.

Készít : parans, praeparans Kr [vortiereitendj. Az mely

ti>lv.njt vrnnkal fel feszítettek, ké.szítfi jó c.splekedeteket nem

bocsálott elA!-jái-óban (l'ázm; Kai. 7.í2). Kíszétn avagj- el51-

járó énekei-: praelndia seu pi-aeambula iCom:.Ian 168)

kolbász-készít : bntularius PPBl.

szür-készítö : fnsiator 0.

Készség: 1) protliyniia (',. promptitudo MA. fertigkeit,

hnrtiskeit PPB. A Christu.st éjjel nappal nagy késséggel várják

iSzJtthm: Dom. 819). Kónnyeb lágyulá-st a gyémántlian találni,

minbíTO eft'éle vitéz-készséget és hadi bátorságot a motskas-

lelkú és bi'mnel ferts katonában (Fal: NA. 209). Mikor az

fú generális valamit biz reád, vedd az ordert aláz-atos kész-

.séggel, és \idd végt)en részedi-i'il katonássan (220i. A l)els5 kész-

ségnek gyökerét magunkkal hozzuk ugyan, de se nem tsirázik,

se nem \ii'ágzik-ki kiilómben, hatipm letzkével (Fal : UE. 410)

Nagy .segit.ség a jó természet, nagyobb a magát kelletS kegyes

prkf)lts és mindenre alkalmatos emberséges készség (387). Lás-

sék véi-.szeme e.szednek. add jeles próbáit ké.szségexlnek (467).

2) finstnmientum ; zpug, werkzpug, riistung, zugehör). Olofer-

nesnec mpndpn hadakozó ké.s.segit (universa vasa bellica), mel-

leké* aunép neki adotuala, ada elfeledetnec kii-ekeztésére (BécsiC.

46). Ziappanban gartot ke^seg: smigmata (169). A calastromot

mjniden keeze.s.seeggel [így] es rwhakkal gazdagon meg epeytee

(ÉrdyC. 234b). Faraga.sok ees egyéb nemew kee,segelt (PeerC.

r>S\. Te íiakad miként nakba vétó kesseg : colhim tnum sicut

n)onilia (DHbrC. 473). Szegény hazánk nagtoknak k&sz5nhet

s-Uf.szfm-is sok templomokat azokhoz való áros kes7„ségekkel

edgyfit (Megy: SzAÖröme. EHb. 10). Egy ökör zeker t.yz ökörre

való kpz.s,spge\vpl (Radv: Csal. IT.IS).

Készséges: [proraptus; liereit, willig] (Tof; Zsolt. 504).

Késztelen : [impromptns ; unvorliereitet]. Soha tégedet az

hala! keztelennep ne leliSn íDebrC. 241).

Készül : pararp se, paror Kr. [sich vorbéreiten, bereltet

wprdpu]. Készfilve : expr.aeparato C. Elól játszom, valamihez

ké.szülök : praeludo PPBl. Nemy ygen zepp hews ruhánál el-

tezet, mykeppen vtra yarny kezewlt (paratus) yewue az kappnra

(EhrC. 14). Gazolatnac kéz<51t íltSzeték (luctui apta indumenta)

v6n (BécsiC. 78). Kezevlt elmenesre (DomC. 111), Halálára

Ueezewiweeu (Éi-dyC. 587. 520). Kezdeenek halálához keezewlny

(561). ZovgaImatos.saggal keez\VI az yd5ben yewny az hatalmas

bjTonak eleyhen (10). Hetnen ezer forinton keszfilt egy varat

venni (Born : Préd. 458). Tiz száz nyolzuan eze)en készfilénec

(\'alk:Gen. 7). Mint kell az oltári szentség részesüléséhez ké-

szülnünk (Pázm : Préd 732). Ha az kasRmátákat ott is meg

tudja csinálni, ahhoz az tHen hozzá kell készülni, s az úr isten

kikeletet adván érned, idején hozzá kell fognod s végben vin-

ned (KákGy: Lev. 74). Ké.sziiltebben járulnánk a kei-eszt osko-

lájához (Mad: Evang. 353). Szóláshoz ké.szüM ajaka nyilasa úgy

tetszik, hogy piros hajnal lia.sadása (Thaly: Adal. 1.122). A ki

Londrába készül, otthon ne felejtse e.szét, hogy ezer mesterség-

gel meg ne kerüljék (Fal: NE. 4). Rókafarkokkal készültél

Eu.sebins ellen, nem kímélted a hamis.ságokat (Fal ; NU. 250).

Nap nyngot oHárit készül el dönteni (Orczy; KBltSz. 230).

[Szólások]. A természet, mikor ajándékit osztogattya, tsak fele

készíiltében óltya belénk, más fele ki munkálkodását a mi

gondnnkra bízta (Fal:UE. 369).

el-készül : praeparor Kr. [sich vorbéreiten, bereltet vperdenj.

Egyetmá.st ösz^'e-rakni, el készfilni ; *coHigere vasa PPBl. Az

et5k el kezluen, ónek keneget, a myt leheteh (WeszprC. 17).

Syessewnk, kezewlly\Viik el es hallymik megb az aldot Cristns-

seert (ÉrdyC. 5451.

17*
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föl-készül: praeparor Kr. (sicb vorbereiten, sich aus-rüsteiij

Uti eledellel felkészült : viaticatiis C. Endre kyral Salamon

ffyawal ffel kezAle (ÉidjC 397b). Kezullyetek fel es eu yngjen

maydan kezetekben adom (ÉrsC. 88). Sippal, táskával, ostorral

fel-készfllt juhász (Com; Jan. 77). Ugyan tsak felké.száltél hi-

vatalodhoz (Fal : NA. 229). A mit hegedfire, lantra iniak, mind

azon szerelem, mesterséges meg kerülések, pompá.'vtii fclké.szUltt

fertelmesség (Kai: N*U. 263).

hozzá-készül : accingere se, cum cura praestolor Sl [sich ver

bereiteu, anstalton treflen]. Mykoron hozya kezwineenek (paran-

tibii8ill» cibumi, eseek lelky rewiees liA rea (JordC. 741. Frank:

HasznK. 3G). ijuha jól nem predikáll, a ki jól hozzá nem ké-

.HZI (Pázm: Préd. b3).

ki-készl : elaboror Kr. [hergeslellt werdenj. Szebb a rop-

pant ház vagy palota és tekélletesebb a mé.«!nél, fövénynél,

kSnél, mellvWil egybe rakatott és ékesen kikészült (Kai : TE
666).

meg-készül : praeparor Kr. (bereltet werden, tértig wer-

donj. Neegy iiag keereek meg kezwllyen (ÉrsC. 508. LevT.

L264). Egyes akarattal meg készül a dolog (Orczy : Költll

Ml).

Készldögél : [sensim praeiiaror, .«en.sim iastruor ; nacli

und nach ferlig werden, sich langsam vorbereiten]. A szarvasi

hid penig már ké.szflldfigelvén el ki'ild a váras 4 ÍSreg embere-

ket íRirthatKrón. .ö4. Pós: Igaz-i. n.311).

Készület: instructio, instructus, paratus, apparátus, com-

paratio, aggressio, praeludium, procinetus, pompa C. ausrüstung,

zubereitung, schlachtordnung PPB. Kft faloekal mégkfirnékézéc

5 faluinkat v V7adalnac kteletóre: in praeparationem pugnae

(BécsiC. 15). Immár kézólet (parasceve) vala a zombat élt

(MünchC. 105). Zeep keezwiettel való sátorok (ÉrdyC. 511).

Nagy tyztísseeggel es kezewlettel hozaak (631b). Meniegszö

keszAlet heiieiiibon vala (l8tv:Volt. 21). Az innepre való kc-

szfllet: parasceve (Kél: Bibi. 51). Ezec mind ketten az varo.son

kiufll feiedelmi készülettel valanac: ei utrique ad nrliem impe-

ratores erant (Decsi : SallC. 22). Készületi nagy ga2dag.sággal

vala (Gasárv: MagyB. B3). A ki jó készftlottel tanít, liten áldá-

sát vészi (Pázm: Préd. b3). Minden e-szkíize és készülete a bft-

nSk botsánattyának nem találtatik l»>nnek (176). Semmi készfi-

let nem volt, mely kSiinyfi ülést adliatot volna [a szamarakon]

Christu.'inac (Zvon: Post. 1.13). .Szulimán van nagy készülettel

(Zrinyi 1.80). KLs készülettel indultam tengeren tul (1.153). Sok

egyébb czifráknak munkás ké.szíilete (Gyíingy : KJ. fi). Minthogy

atyja-anyja él, semmit sem adott egyik gyermekének Li, és a

azerént csak vékony készülettel vettem el (Hazánk 1 216). Az
nem régiben felállíttatott magyargiardia, kinek frúis szürke

paripáit, veress angliai posztóból csinált kílntö.«eit s mindenik-

nek a régi magyar mód szerint párducbírrel való ké.sziiletit

annyira csudálta a német nemzet, mint a tehén az nj kaput

(1.379). Euscbiai már tellyes készülettel érte vala, hogy Theo-

machussal meg hartzollyon (Kai : NA. 121) A mit Sr8k5s mara-

dékinkra akarunk nyújtani, elévé hoszazú és mint egy 5r5k

készfiietet kivan (Kal:UE. 395). El Is érkezett szomorú készü-

lettel, lántzon fekete kamuka kilntdsbí'n, a halál félelmétól el

kékülve (Kai : TÉ. 6511,

asztali-készület: tisch-zeug Adámi:Spr. 197.

hadi-készület : expetlitio C. MA. kriegwiLstnnE PPB. Hadi

készületek : apparatas belliéi Kr. Az hadi készAlet igen sokat

kér és kivan : apparátus bellicns multa requirit (Com : Jan.

144). A hadi kész&let fel vétetvén: exjieditione susceptft (147

1

Készfiletes : apparátus, instnictMs MA wolgerUstet, znbe-

reifet, unterwiesen PPB. KéazUleteími : apparate MA. Hartzolás-

rais késiflIelesbtH- és alkolmatosbac legj-ftnc (51A:Tan. 157).

Készületlen : imparatus, impromptus, imperf'-ctus C. un

bereltet, ungeni.stet, ungeschickt PPB Vy^azatok, hogy ne

leiion kezwletlen a halai (ÉrsC. 268. Kél : Bibi IL61). Kh
készülteién (így?] talált vót íMonlrók. 111.124). Ha akkor

készületlenek találtatnak íllly : Préd. 11 327). Hogy felénk in-

dula ; liirUnkké nem lévén, készületlen kapa iTbaly : Adal

n.48). Ha a mi életünk a keresztyén bitnek ösvényén kivül

jár és készületlen talál a halál, nincs mód Leime, hogy fel

épfilheasfink (Fal: NE. 61). Mintliogy a deli nrfiaknak gyönyör

köttetó örliiiiök a mes.sze sétálás, a hiree országok járása

:

némellyek felette mohon kapnak belé, készületlenül indulnak

idegen ftíldre (Fal : NU. Elób.)

Készületlenség : inapparatio MA. unSeiss PPB. VVnneu-

magokath halálokhoz walo keznletlensegekben el hattak i^ÉniC.

270).

Készlget : paritu. prompto [mej MA. seosim se páran-

Kr. [sich nach mid nach vorbereiten, aastalten treffen].

Készül : 1 ) appar!Ui.«, apparatorius Kr. (vorbereitend, vor-

bereitungs-]. A másod najjon, ki vagon a kézöló nap után ípost

paresc«ven), égbe gfilenec a paiioc fedelmi íMUnchC. 69). Az

>-usuétre kéfflRlfl nap (Kár: Bibi. II130). 9) classicnm Kr

[signal].

[Szólások]. KészQlót fuj: classicum canit vei colligit vasa

SL Készülót fúni : classicum v. bellicum *canere PPBl. Mikor iodul-

nioc kell, keszftlt kell fúni 'MA: Bibi. 1.128). A világ ntolsó-rom

liisaelótt hétszer fújnak készülót az angyalok (Pázm : Préd. 6). A
trombit;isoc tk&etre való készült fóváu (így) (Com : Jan

149). Az liarcz után készUllöt fútata, és egy fél felé való pusz

tában menvén (Kopaszs). A ké-sziiló megfuvatása után a gondja

légyen, hogy kinek-kinek marhája befog\a légj-en : avagy ha a

felül elóbb megfuvattatnék, azt kiki a szerit szorgalmaztassa

(TörtT.' 1.452). Hogy oda érkezek, készülót fuvata (Thaly

;

Adal. 11.359). E meg lévén, készült iddagolák talpon.

8 haza ballagának (Fal : NA. 126).

hadi-készülö : cl,^'!8icnm Sí. [signal]. Hadi készfti fttatta

tott (Tel; Kel. 145i.

2. KÉSZ (kyz EhrC. 79. iyzlel 61. íezU 85. iti:t NagysiC

236. íisz Giíntz : RBab. 167) : [instigo, impello : aueifem, antrei-

ben]. Kyzynala (mdu-xit) ew baratytt bezeduel es pelldaual (EhrC

79. Kyryuala, de ía r aláliúzva s a szélén z-vel javítva Nyr

1.267). Kczik Aket, ho^ A érettek knirögienek (Ozor : Ctrist

307). Nincs olly vallás mely arra nem kiszne, é« azt nem kí-

vánná (Göntz: RBab. 16T). Acki az S tiszteletit isteni félelSmre

nem kisznéie (no).

Készlel : >} Kyzlele (hortatos est) azokot,' hogy mendezek-

ben gyczeryek vr Ie.sus Cristost (EhrC. 61). Kezlely uala (adm^

nebat) az baratokott (85). Bewnewsewkett zerelnire kyzlelnenek

ad amorem inducerent peccatores (94). Sem továbbá kb.lel.

flveyhez fordolni : uec ad suos ni ra reditum persvadere (Bécsit

3). Kizlelled az éber nemberiet : sv.ide hebraeam illám (36i \

népet kizlelec (persvaserunt populis), bog Barrabast keni'

(MiinchC. 67). Kyzlely h\Uet h* lelke predicallany íJordl

766. 242). Gyl.seghre kyzlellet az lelek (839i. Az kzeep egb. n

lakoztJuiak az trativlatlau leelkSk, kyk mjiidden bjure es gon^-

.sagra kj'zleltcnek (ErdyC. 17b. 619). Yora kyzlelween ewk'

(554. 220). Aí S)'do neepeth S ellene haraghra kyzleltem (Érs<

n3bi.

Készlelés : [persva.sto ; UberreduugJ. Nem kedues az \<:

rázna azzmuiak kézlelésenek (Boythe: Epist. 218).

Készlelet: tv Meg cza'taak az Izrael ffyayt Rí!:;-

kyzleletyre (JordC. 182). Keseertetnek yndwlattj-aat •

hattya embernek zj'íveehen kyzleletnek myatta (Enlyt -.

Erdeghnek kralelehinek e<s testbeenek fivldalasa n)\iit mag"'
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gunussagbtwl megli nem tartotta \,lOti). Semy gunoz es k^vJeleth

az lelket moe ne foglallya (121V Mykoron gj-arlosagus kyzlp-

letut vetftt volna pw zywpeb^n. ottan zent ket-ezt/it vet maRara

<550).

Készt : iiistigo, inipello MA. anreizen, antreiben PPB. Kiz-

tessem : movear NémGl. 181. Gonoz kiztíknec ana^ gonoz

peldanac miatta tSle elveztic (NagyszC. 236). Arra kisztesz

.Zvon : PázmP. 258). Bfin tételre kiísztvén (Sam : Cer. 202). Nem
erílteti, er<1vel nom kiszti (Acs : BHa). -13) EUen-mondá&ial

tái-sát meítíimadgya, s mint egy bajra kíszfi (Fal : UE. i'Ü). A
ditsirtt ritkasiig szemet klszt (412). A nagy urak példáiban

kisztó 5szt(")n vagyon (100). Szörnység csak gondolni is ki

mire nem kiszt a bíícsiilet (Fal: NE. 31). A gonosz vágyódások

hozzá barátkoznak az akarathoz, és mindaddig kisztik, a mig

i-észekre birják (78). A vétkeseknek sokasága nem enyhíti,

hanem inkább kiszti az umak haragját (Fal : SzE. 515). A
rilág ki.szthet, de nem erJltethet a roszra (ö25i. A kevély.ség

kergette ki a paradicsombul Ádámot, kiszt<5 anyánkkal (539).

Mikor a gyönyörség vigasságra kiszt, akkor elítted a vesze-

delem (Fal : BE. 58.5\ A borral töltözfi i.szákok tombolás! nem

kisztik torkomat (Fal : Vers. 879). A kiszt úrfi éneke (861).

ki-kéazt : (elicio ; herauslocken]. Ezek a krfllettúnk forgó

alkalmatosságok mind azon kisértetek, mellyek a nagyra termett

szép elmét, ide-is oda-is ki-kisztik (Fal : UE. 391).

Készteget : pllecto ; anreizen] (tíKat : Gradnál Ajánló Lev.

ImreS: GKat. 22).

Késztegetés : [illectus ; anreiznng]. Ördögnek kisztegetésé-

bfil (GKat : Titk. 55).

Kísztek [kiszték ?] : [suggestio, illectus ; eingebung, an-

i'eizungj. Kratek : suggestio Nyirkállai XXVIIL Az óv ember

osalái"d kisztekivel szüntelen veszedelmünkre igyekszik (GKat;

Válta L919). Az ördög kLszteke (n.613. ImreS : GKat. 22).

Késztés : instinctus MA. anreizung PPB.

1 . Késztet : [tentatio ; vei-snchung, anreizung]. Nem enged-

en az fi kiztetinek iDebrC. 9i. Sok buvasagot tSl ördögnek

kiztetiböl (143)

2. Késztet : illecto, instigo, impello MA. aulocken, anrei-

zen, antreiben PPB. Vikit a hadba kkztetni: abstrahere ad

bellicas laudes PPBl. Mikoron ebre kiztetneie, a kirali uitete

tet a napnak templomába (DebrC. 44). Kewlde Katerynanak

ew anya Katerinahoz, azzert hogy ewtet kyztetneye ez wylagy

ewitezetre (ÉrsC. 392). Nem chak Snnón magok nem akarnak

meg térni, de még egyebeket Is gonoszra .szoktanak kisztetni

iTel : Evang. 11.465). Amaz torkos.ságra kisztet attyatok (Mon :

Ápol. 140). Ne kisztessed bor-italra fPázm : Préd. 224). Az

ördög bv\nre kisztet (118. 16).

el-késztet : [abreden, abratenj. Elkiztet : disvadet NémGl.

148. Elkyztet: dehortatur 171.

Késztetés : impulsio, illectamentum, illicinm MA. antreibnng,

aniockung PPB Vrdegnek kiztetese : suggestio diaboli NémGl.

287. Katerynat ew kyztetasewel hozta wala eez wylagi hitsa-

gos ewitezehe lÉrsC. 392b). Bnre való kiztetes es ingerles

(Mel : SzJán. 261). A természetnek kisztetésébSl fel indíttatván

Istenhez fohászkodtak íPázm ; Kai. 4). A te.stnek ki.szteté.si és

izgatási (Pázm:Préd. 162) Az ördög kísztetéséból a tilalomfa

gyiimöltsét isten parantsolattya ellen meg-kóstolák (772. Pázm

:

LuthV. 164).

Késztet : instinctor, impnlsor MA. anreizer, antreiber PPB.

Hiteget, kisztetö :* allex viri PPBl. KLsztetiü ingerlések (Fal

:

Jegyz. 934).

KBSZEO iUszég? Com : Vest 130. luszszeg Helt; Mes. 61.

ktnég Tel:FeL 26): albula, lenci.scns MA. sttirio Major: Szót.

452. senktisch, weisstísch PPB. Hegyosorrú keszeg : sturio PPBl.

Keszszeg vtán nyi'il, kégyot kapp (Holt: Mes. 61). Három .száz

keszegben hatuan gémnec lás,sue meni int (GFris: Arithm. 74).

Munkálkodván az halázatbaii, tsac <'gy keszeget sem foghatót

vala (Kulcs: Evang. 404). Angolna halak, ke-szegek (Misk: VKert.

340).

dévér-keszeg : (abramis bramaj. Az óreg tsukákat, tóbéli

potykákat és dévér ke.szegeket efféle féreg nem állja (Misk:

VKert. 682. Galgóczi 1622. Hermán : MHalászat 780).

fehér-keszeg : albnrnus MA. leuciscus Major: Szót. 290.

weissfiscb Com: Vest. 119. Com:Orb. 69. Jász keszeg, kólts,

lejár keszeg: thymallus, mugil. alburuus sive leuciscus Com:

Jan. 40.

jász-keszeg : thymallus ; der esch Com : Orb. 69. foxinas

;

die elritK Com: Vest. 130. Com: Jan. 40. cyprinus leuciscus SK
thymallus Otr : OrigHung. L431.

széles-keszeg : cyprinus, latus pLscis MA. (Szikszai :FB. Her-

mán : MHalá.szat 829).

KESZKENDÖ : [linteum ; tuch, handtuchl íRadv: Csal.

118). (Vü. KESZKEN, Kend]

KESZKEN (keezke-nö WinklC. 326. 105. kézlmö Sylv

:

UT. 1.114. AV5:<:«iyK Zvon:Post. L71. lezUne WeszprC. 45.

ktzlónö TelC. 188. kezkewnevie\ Pesti: NTest. 213. keszkenyó

Com: Orb. 117. kiszhenyú Zvon: Post. 1.71. kezkenjú Nom. 34):

linteum, mantelum, mappa C. sudariolum, sudarium MA. schnnpf-

tuch, schweisstuch PPB. Fére való fátyol, lengeteg kezkenyí

:

instita C. Idem [item?] 163 minoris pretii ex fet?] valoris vulgo

keskenew, quo pauperculae mulieres caput tegere solent ex

telis vei sindo factum (Szilády : PelbártÉlete. 66j. Oneky orchaya

keezkenwel be kthwen wala (WinklC. 326). Eegh keezkene-

wel ew zenth feyeeth be thakargata (105). Holot vStte volna

kezkenSet : cum accepisset linteum (DöbrC. 315;. Vezy vala

egy felevl az kezkenevt es tárgya vala (MargL. 70). Kezkene-

wel Swedezyk : accingetiu- zóna linea (JordC. 99). Vala raeel)

beteghekre kyideuee h^ swdar kezkenSyeeth (a corpore ejus

sudaria seu semicinctia), ottan mynden nyawalyayokbol megli

vygaznanak (771). Es ev orchayanak vereytekeet kezkenevel

el tevrly vala (DomC. 143). Biou %'a^on az te mina derik pin-

zed, mellet kézi kézkenoben (in sudario), k5tue tartottam (Sylv:

UT. 1.114). Orczaiatys be kewtewttek wala kezkewuewel : su-

dario (Pesti: NTest. 213). Övét, keszken/ijét ki kaphatja vala.

ördög és betegség ellen orvosság vala (RMK. IV.I84). Lattá az

kez kent, melly az 5 feien vala (Born: Evang. II189). Kesz-

ken, raellyben az taknyot fujuk : muccinium (Com: Vest. 137).

Szirmával varrott egyik keszken 600 oszpora (TörtT. 1878. I.

157). Mutogattyák a Mariának házát melyben a Cliristus fogan-

tatott ; ágyának darabját, övét ; fSktit, keszkeneit, fésjét.

czepeljQsset ; kapczáját (VárJI: ÉgfiSzöv. 232). A Moyses vesz

szeje ; a Siloe halas vize ; a .szent Pal keszkeueje és a szent

Péter árnyéka elégh tsudakat tesznek vala, mégis nem imád-

tattak (233).

(Szólások). Kétszinfl keszkenyvel addig játszadozott, itt hízel-

kedvén, ott dühösködvén, vagyis inkább két kaszával addig

kaszált, a mig (Fal: TÉ. 658 1.

asztal-keszken : [serviette]. Asztal keszkenii, pamnkas

(Radv:Csal. 11.292). Asztal-keszkencskék : reczés 12, fehér

vaiTasos 12, kamuka 12, .sávos 1.54 (11.154). Tábla abrosz .s

darab, asztalkezkenyí (IIL353b. ACsere: Eno. 257. Gér:KárCs.

IV.272. 462. Mik;TLev. 18).

kendö-keszkenö : mantellum, mantile MA. handquell,

tellertuch PPB Kentö kezkeiíjfi : mantile Nom. 34. Egy vak

ember, meg-illeté kendkezkenojevel az koporsót (Pázm: Kai.

643). Magokat a kend ke-szkenvel meg-trlttéc (Cíom ; Jaji.
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109. Coui: Oib. UTi. A mi)S*i \u és Ueiidúkeszkeiiik kés-/„-ii

Iftgyenek (.ITArsRce. fll) HArom kendpr len vászon leped/ít,

abroszt is, nígy len vászon kcnfiA Ueszkcnyílt íR.ndv: (^síil. III

2fi2b. (iér: K!iK>. IV,272, 402. 4r,3),

paraszt-keszken. KeszUenS is Uottíl, de i-sak parasztnk

íGír : KárCs IV. Ifi2i.

övedz-keszkenö : (cingnliiin ; uürtelj. Palnac fniecz/. kez-

Uinóitnl lietpsn' );)op;inlnao vala (Mon : KépT. 68).

paraszt-keszken (\>ctTraiis. 111.

selymés-keszkenö : [«M(lentncli] A'ectTrans. I.-h.

veritéktörlö-keszkenö : .«ndariiim C. siidariolnm MA.

scliweisstucli Vl'H Kftndível é." veriték-tnrW-keszkenílvol masnn-

kat tSrlyfik (Oim : Vp.st. 82..

veritéktörl-keszkenötske : sudariolum C.

Keszkenöcske : linteoliim C. [tiichlein] (SimiEvaiig. .í8

Com;.Ian m. I?adv:r>ial. n.l2n.

(Keszkenöd-ik?]

be-keszkendik : ündnit silii lintcum ; den sclileior neniRn]

Intetneyec, lioí deaknl tamilna, liog fnwl'V liokPzkpnMf.f Ilie-

krakenWt?) apáca Innne (TclC. 13t>.

Keszkens: llintoatas; mit einfni tndi bekleidet]. Amaz

(jylinsyfH kis ke.'szkenyft.s, ne. hol fut jA banyád (Tlialy ;
Adal

ri.SiB).

[Keszkenözj

Keszkenözött : linfeatn.'! C

|Keszkenöz-ikl

be-keszkenözik : (velor; den sdileier nelimenj. Ha lie

nem ke,<wkení>zic .-iz a.>ízszony, nirette-isék mes: «i non velatur

mulier, tonde^tiir (Ilelt: UT. n6). Ai«eza leant nedven pztendí

állat \xi nem liaeia k«!zkeny/)zni (Szik: KrAn. 12D.

KESZNÖ |?1 : .sudarioliini. sndariiim, mappa PP. .«clinnpf-

tndi, 8cbweis.stn<íli PPH.

KESZTY (W<cíi/ii Helt: Mes. 291. lesztyél no. íeit-

l.)ebtC. 299. keztiís Uoez filO. I>i\-T. II.fi4. ktM MonlMk.

Ill.l.'i4): diiiotliefa C. bandsdinli PPH. Az f< bal kezelie

keztet visel vala íüebrC. 299). Nem aranyas crzenyeket,

sem keztywket zeresetek (A'irjit;. 131) IJelet sneged es kc^z-

tyét vagyon iHelt: Me«. 291). \'alahol szíc-s volt, mind

íneki mivoltek kiidmeniiket i'S keztíket (MonlrAk III.löli

Csináltattam egy kezfyfit (MotiTME. I.12S). üiirsony keztyfi

(Gér : KárC'H. IV.2CS). Kezlyfljíik solyemWil szStt czitVaság volt

(Monlrók XI.342). Félke.sztyi\ (MonOkm. VI1I.529). Egy liinz

mái keztyUmOt Batliory Gábor öcsémnek adtam (Radv : Csal.

III.225b). Tíz magyar forintot tartozzék adni, és a két czéli

mesterilknek két t«>kor keztyiit (KoiskTíirt a305).

(Szrtlá.sok). Czak oly kficzin mint egy keztifi: cocbleare eres-

cet (Dec.«i ; Adag 91).

br-keszty : [dürotlieca pellicea ; ledemer bamUi'lnihl

íRadv : Oiil.n. 114).

páncél-kesztyii : (panzerbandscbnli). IJnum panciel keszt-

jew (UMNy II1.4. Hadv:C'«al. 11.121).

vaa-kesztyü: (cJiirotlieca ferrea; oigemer liandsclinlij. (MA:

SB, 741,

vaskesztys : diirotliec;i in»tnictn.s ; mit eisemem bánd-

sdinli bekleidet). Vas kezHls kezevei areel fite (DobrC. 619).

KÉT au BécsiC. 80. k(t Helt; OT. P2. ífíség Helt: Krrtn.

24. 196. krit I^vT. L78 kyt We(wpiC. 32. knet I^evT II.S

;toíelk(Hlik (dnbitalj iJial ilJ.:l) duo MA. znei PPii. Kt-I-

liarnna scele, loiigitudo v. latitudo metali? 1245. 12.í.i. Ketlizem,

nonu>n viri 1282. Ketlidienge, dno fluvii 1 29."i íKovács). Arbore«

keetlikeorns nominatae 1299 íZidij<l,'. I9'i) .Semmi eledelt vele

nem vyn, lianeniczíic ket Icys kencret (ElirC. 27). Ai farkas

ket ftztendewt elnon (VirgC. .'iS) Ket aga nagi vala (&!>). Va-

l.inak énnekem ket világosságok meg nitivit) 43). .Senky nem

zolgalli.at ket vraknak ; nemo potest dnobiis doininis sen'are

(JordC. 371). Ket vakok : dno caeci (380). Ket esztendJktíil

fogna: a liimatn iKél; Bibi. ?.). Keit emliermik vagioa (I>evT.

1.78). Ke«1li piiplican madár (US)). Vrunk sznletése-ntan ótí-en-

két e.«zteiid5bon (Pázm: Kai 478). 2) diibinm (zweilel ? zweifel-

liaft '?) Nem két. banein Mardoliens; liaud dnbinm qnin eíwpl

.M. íBécsiC. 80 1.

(.Sz<5lá.«ok| Ketb negyven [nyolcvan) (LevT. 1.225). Kelb

negynen nyolcz zeker volth (16.5) Két liatvan (Zrinyi LOfi-

Ket buszán voltának meg bolt ritéz testek íITi.ti. Két
felé: utrinqne, bipartito MA. Kétfelé nyiló: bifiris MA. Két-

felé nyiló kapuk : valvae bifores Pl'. Két felé osztja : bipertit

MA. Kft felé vonja : divaricat, diducit PP. Emeld fi'el tlie veí-

zfideth es ozd ket felee a tengert (.lordC. 39). Az féld ketb

l'elee valwan nwíg nylatkoztateok az fondamentoin íÉrdyC. 45fii.

Kétféle tekint es senkit nem látbatott : cimi cirí-iuaspatlsset

bnc atque illnc (Helt; Bibi. I.Cc2) Két félé nézés, ket felé te

kcntés (Pázm : Préd. 8(53. 864. Kr). Kétfelé erexzt^s bintó íBetbl

:

Élet 376) Két felíl: ntrinque MA.

két-két: liini DebK.". 1.5. [zívei und zwei. je zwcij. Minden

embernek két kétbold földet ád : dn.scribil in singidos liomine.«

bina j(ig(!ra PPlil. Ayandekokatli adanak ket-ketli feyedelem

eegj- zekeretli (JordC. 131). Az igában ket ket barmot zokta-

nak lieli fognia (DobrC. 15> Zolgala Mariinak keet keet aue

Mariánál (CoriiC. 320).

mind-két : (nlerqne, ambo ; beidej. Mindkét (elM : ntriiitiiie

:

mindkét belyn : iitrobiqne : mindkét lielyre : ntroqtie C. Imat-

kozjil, lio^' mcnd a ket embfirseg. knisíi belsó, meg elegeigec '

ele«egeiiel íViíkC. 47). Cliak az «t isten tartotta meg, bog kezU-

nem .nkatal; niynd aket pmljer(I>evT I.214i. A mind két késsre

tiidóí, a jiíb és lial kézzel egj'aránt éli (Com: .laa 50).

Kétel : ambigo. dubito MA. zweifeln PPB p>ezweifelnj. Két-

lem: idi zweifle Adámi:.Spr.- Függ. 92. üiifent nem ketelte

zentnek lenny : non dubitavit dicere sanctimi ünfenum (ElirC

56). Nemis kétlem (B.il: C^Isk. 245). Nem ketlyfik (Toln: Vig.

302). Nem kétljiik íRákF: Lev. I3S3) Az melyekben el nem iga

zodbatnak, nem kétljiik liennünket informálván, várni fognak

(MonOkra. XIV.177). Nem kétlyiik, b.italmas c.«;iszárnnk, Bethlen

Gábornak bfiségében mognn'igott batalnias.sásod (MonWk. \l\i

90. Gyüngy:K.7.» 9. ,56).

Kételked-ik : dnbito, addnbito. indnbito, dnbio, ambigo (

zwcifeln PPB. Kételkedve: dubitanter: majd kételkedem: siib

dnbito C. Kételkedik benne: iiidubiut ; kételke^iik siabásn

.siilxlubitat ; kélelkedlietí : dnbitabilis MA. Ez mondót fele!e.«

rewl kettelkedyknala : haesital»at (ElirC. 17). Arról tonal>a noni

kételkedek (23) Ha \\M>iU- lend, nem ketelkedendetec(M(mchC

52). Elsfi idno-sseegh megli hadny a bynitli, m«!>o<i nem keliM-

kf>dny Inicbanatot (WinkIC. 177). Kewes bytli\V, myert kelel

kMel? qnjire dubitasti? (JordC. 400). Hemyt ne ketJlkSggyek

niliil ambigens (831. \'irgC. 60i. Semniyt nem ketelkevdneyek

(DomC. 202) Az menyey eíTevksegben l>enienni nem keielke-

dik (144) Kezde zent Margyt ázzon ketelkeviiny Uo^- (Margl-

71) Tahat ketelkevthetnenek eiekrevl (ComC. 13). Nem kell

kctólkr>dnf.nk ebbon, bogi vronk nem zerette volna etet (DebrC

199). Semyt lienne no ketJlkóggyel (ÉrdyC. 392) HylSmnek

agazatylian kételkednem (ÉrsC. 266). .Sóba nem kételkedtem

az jcí nristennek hatalmában és atyai gondot \'Í!ielé«ébMi ll**-T.
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1I.132J. Az istennek igj-retyre nem ketelkedyk vala (Komj

;

SzP.il, 5i'l Fel iiidúl lienne az feloségelifa való kétség,

rinuíra Locy kelelke<ly>'éc az 5 feleséKelióz (Kár: Bibi. 1.120).

Aí Ilit lelfil ne kellyen neki hol errSl s hol luásrol kételkedni,

í)aiiako(hii iMA : Stult. l'5i. HiiiVséijcSk telSlis ktelketUiotflnk

iDial 12Si

Kételkedés : dijbiuitio, iiat-sitatio. liaesitaiitia V. amliit'iii-

tas MA zweitel PPB. Az efeten ketlkSd&'t linl emWJrne<-

bizon.<agra lioznüi íGiüitvC. SO). Ketölkdee-iner seteetseege

lÉrdyC. 5171. Az k^alt keeppen való zvzrSI semy ketolkSdees

iiyiK'lien (.'iSO). Az inir" biniKÓ tiidoiuiuiy kételkedés: scientia

vacillans dubitatio e.>it (C'onir.Ian. (',7). Kételkedés kivíil vaf;yon

(217).

Kételkédet : dubitatio rz\veifelj. En tekédet niendeii ketél-

kédfltnelkfil vézlec : ab^iie ulla dubitatione .siisfipiam (BécsiC

7). Sem eg okot, sem íjj; ketelkedetet (.saspifitmem i sem lel-

lietenec (144).

Kétélkédetlen : indubitatiis MA. [ohue zweifelj. Ketelke-

detlea (profectoi tö kSzitecbe iutot istennec oréaga (MiinchC.

136). Ketelkedetlen hit (MA: Tan. m).

Kétélkedhetetlen : íindiibitabilis : unzweifelbattj. KzeUrl

jeles és kétélkedhetetlen bizonságtételeiuc vadnak (MA: Scnit.

616\ Kéíelkedhetetieu igazsága Írások (GKat: Tiík. :?02l

Kételkedhet : dubitabilis MA. [zweifelhaftj.

Kételked : dubitaas, desperans, haesitator C. *.<iispeiisas

animi PPBI. [zweifler]. Ketelkwdwket nem tanaczkoztatam (VirgC.

1 1). Tamás, ki kételkednek mondatik : Thomas qui dicitm-

Didymus (DöbrC. :324i.

Kétélkedtet : fiicio dubitare Kiv fzura zweifel bewegen].

Kételkedtetfl új tudomány: scepticismus (Pázm:KaI. 111). Ké-

télkedtet engemet a tudva való Jésusnak raes; tagadása (Hunn :

Trakta. 186).

Kétes : 1) [dubitans. haesitator ; zweifelud, zweifler]. Ha
ebbe kétes nag, kérdt kerg (^lel: Jób. 19). Kétes lezen ben-

ned édes fiában (Görcs : Máty. 6). Enl .s-zenf Péter lám nyil-

nán mougya ne légy kétes ebbe íBom : Ének. 386>. Ha kétes

vagy benne (Kár : Bibi. 1.395). Houy nálam nélkül jár Lupul

dolgában, kétes vagyok (MonOkin XXIII.707). Veszedelmes a

raeg-békéllé-t halasztani; ellenséged id<"ivel kétes lészen benne

(Fal : ÜzEL 545). 3) dubiiis. ambiguns MA. zweifelhaft, ungewiss

PPB. Mindemiemfi beszedec ketesec : omnia verba haereticoriim

siispecta sünt íMon : Ápol. 379). Ez kétessé tennéie az mi tudo-

mányunknak igasságát íZvon: PázmP. 31^). Ha valami kétes a

vag akadályos szók esnek-is a testamentmnban (Megy : Bayle.

719>. Kéte-sssé méltán tétetnek tudománya (CzegI : MSL 78\

Tanácsosabb, hogy kétes igyedben oda folyamodtál (Thaly:

Adal. 1.166). Kétes reménység : spes dnbia (Fal : Jegyz. 934).

[Szólások]. Virú felöl kéles. Kéte.ssé leszen az attya kegyelme

tel61 (MA : SB. 363). Az istennek irgalmassága felöl voltálé ké-

tes? (Vás: CanCat. 209). Meg maradásunk fel6l kétesek nem
lehetünk (MXyil: Zsolt. 61). Vkihiz kétes. Senki nem kétes

Garai Miclóshoz [biznak benne] (Tin: Zsigm. 34). Kétesek hoz-

iánk, hogy mi ezeket csak nyelvel, nem szfivel vallyuk (Pázm

:

Kai. 751).

Kéteskéd-ik: dubito, ambigo Kr. [zweifein]. Talám kétes-

tedett istennek Ígéretérl? (Illy: Préd. L571). A ki száuszán-

lékkal kéteskedik és vak kérdésekkel szorongatja társát, dolog

la nem facsar ki valamit belíle (Fal : UE. 474).

Kéteskedés : [dubitatio; zweifel). Vége nem lehetett kétes-

:edésednek (Orczv : KöltSz. 240i.

Kétessóg : diibiotan, ;unbiguitas MA. zweifelliaftigkeit PPH.

Az mirl kételkedik, arról ketesseget meg vallya (Lép: PHiU.

121S).

Kétképpen: liifíuiam. ambifariaui; ihiplicitert'. [aufzweierlei

art, zwcifacli|. C'ristus keet keppeu atta iiiy ertwnk az ev 7,ent

twiteet (ConiC. 170). Kethkeppen való byzoiiysaga vagyon

íJordC. 621. 918). T5rtenie ueha hogy két képpen iieueziiec

vidamelly szjlinot (jrfolv: Arithni K4). Hánykepjíen tanit !iz

isten az alazatossagra ? Kelképpen (Fél: Tan. 157 j. A rósát

két-képen szedlietni: vagy .szárán, vagy virágán (Pázm : Préd.

33). Azoc immár kétképiien, az az eléggé, váltig meglakoltac

(MA: Si'ult. 4tí). Kétképpeu-is meg ada az vendégsfjg árrát

iSzeutm : TFiiV 7). Két képpen való jutalmat-is vtt (PP

:

PaxA. 221

Kétféle : bigeueris MA. von zweierlei geschlecht geboron

PPB. Az wr isteimek keth Ifele hatalma vagyon (ÉrdyC. 45b i.

Kethfele ruhák vannak nektek meg tyltotak (VirgC. 126).

Kétség: 1) dubium, ambiguum MA dubitatio EhrC. 77.

zíveifel PPB. Sok elmének myatta vala nagy ketseg (EhrC. 77).

Ketseeg alat eskwzyk (ÉrdyC. 525). Semy kecheegem ninchen

benned (637). Miglen az mi lelkSnket kétségben tartod (Fél:

Bibi. 158). Ki kell abból kétségünket vennünk, hogy egyszer

s miud istennek és ördögnek nem szolgálhatunk (Pázm: Préd.

982). Kétség-ki-rekc.sztS jelenségek (1045. Kr). '£) desperatio MA.

verzweiflung, verzagung PPB. Senkinek az régiekközzül, osak

ketség-képpen sem jutott eszében ez az magyanizat (Pázm:

Kai. 665). Kétséggel hitték iMad: Evaug. 162). Budápjl el ment,

de kétség, lehetett é békességes nttia (RejtLev. 100).

[Szólások]. Nynchen kethsegem benne, hogy (LevT.

71). Nincs kétségünk benne, ezután is az lir isten meg ne ál-

daná utunkat és igyünket (RákGy: Lev. 130). Ketseg fer

hozzája (suspicio de illó habetur), hogy az areak jószágát Ls

el vesztegetne (Ver: Verb. 196). Kétségbe ejt: inducit in

desperationem Kr. Ez vylag meg keseryt, hogy erek feele-

lemnek ketseegeeben eychen (ÉrdyC. 80). Kétségbe

ejt (Pázm: Kai 1766. 929). Kétségben esik: despero:

kétségbenesett : de,speratus ; kétségbene.sé.s : desperatio MA. das

verzweifelu PPB. Neem kel semiuem binesnek kétségben e.sni

(VirgC. 99). Három oruos doctorok az ev eletyrevl kétségben

esenek (MargL. 183). Ez oruos kétségben eseek az apátnak

eges.segerevl (DomC. 169). Kethseegben ne esneek (ÉrdyC. 528).

Noha vétkeztünk, ne essünk kétségbe, mi istenünkbe (RMK.

U.27U). Erdéli urakban es kétséglxs esek (Tin. 30). Meg-nem

czetten, az az, kétségben nem esik (Mad : Evang. 641). Kétel-

kedni, kétségbe híni: in dubimn vocare PPBI. Kétségbe

nem hiliató hitelesség : fides hquitla PPBI. Nem hívják kétségbe

(CzegI: MM 159). Az mi szabadsagunk es eletfmk vagon
kétségben: libertás et anima nastra ín dubio est (Decsi

:

SallC. 41). Nhics isten io volta nálla kétségben (KTör: Ján. 17).

Engemet reméltetsz, magad vagy kétségbeu (Gyöngy: KJ. 65).

Kétségre húzták ígéretét (Hly : Préd. 1.570). Kétséaki-
V ü 1 : indubitanter C Kétség kivfll tartozol Neander nem tsak

a fSpénznek (capitale) hanem az utánna következend károk-

nak megfordításával-is (Fal: NE. 102). Ha kérdenéd tölök, mint

legyen dolgok? kétség kivül azt feleluék mosolyogva, hogy

tüiom módon és legjob karban (Fal : NU. 254). Ha Velencében

bejáró lehetne N. N. úrnál, kétségkívül hamar-ídön tsuda-uagyra

mehetne (Fal : NU. 321—2). Kétségnélkül: índubie, iudubi-

tate, indubitanter MA. ohne zweifel, unzweifeUiaft PPB. Kétség-

nélkül való : indubitabilis C Akar fertív akai- nemben híuatlan

bemenend kiralnac palotaiaba, menden ketségnelküln (absqiie

ulla cunctatione) meglettesséc (BécsiC. 58). Myoden ketsegne-

kwl igen sokat nyertek (V'u-gC. 89). Menden ketseguekwl bizo-

nyos volt (ComC. 49). Mindeu kétségnekül errl szólót Chi-is-

tus CHelt:Bibl F.Oo). Bizzál két.ségnélkfil az istenhez (MA:
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Bibi. V.l»). KétfK«uélkiil inegveliett> úe azt a tidet (MA: Bibi.

il32). Kétaég-uélkai, kételkedés kiv&l vagyon (Cum ; Jaii. 217).

Miiiden keeség iiclkftl idvSzfil (SzölIrDáv. 303).

Kétséges: 1) IduWtaii", liaositator; zweit'eliid, ziveirter]

Mouda ay*ith Tamajs, ky inondatyk keetlisegfenek. 5 tlianoyt

wau thai''*)''i'<k AVinklC •!22). 3) ambii,ams, aiue|)S, dubius.

dubiosus, dubitabilH crejjems, coutroversiis (.'. zweit'elbaftiK PPB.

(Jom: Vast. 127. Kétségeo beszéd: tiexiloquus MA. Teiiöu Ix'Jl-

liesegediiek ketsogesit nekem meg ieleotetted lÜöbiC. 108). Ellyen

kethseges dolognak okaert czak az iieg ewangolistaknalf zw-

z«t ewangellomyt vezy be anyazente^liaz (JordC. 354). Léstzen

.iz te életed ki'.séges to olStted (Kár: Bibi. 1.185). Nem iga-

zán Írja: hogy kéteéges, ha Péter valaha Romában volt

(Pázm: LutliV. 318). Senkinél kétséges nem le.szen, liog az

papistanac ueni akait volna tartatni (Zvon ; O.siaud. Ci). Keb><v

geese teszi magát (Ver: Verb. Szót. 33). S) (duplus; doppeltV|.

Az egy isten sem kétséges, sem haromsagos (Vallást. Qqij)

[Szólájiokj. Vkiben v. vmiben kétséges. Nem kétséges Vaidati

Garaibam (Görcs : Máty. 23). Sokáig ketsegesííc lenenet benne,

mi tanaczot kSuetneuet : din in incerto habuere, iniidnam con-

sili capereut (Decsi ; SallC. 29). Kikten en nem vagiok kettsiges

(LevT. 1.1411 Magais kétséges benne (Magy:Nád. 28). Magá-

ban az idves-ségben-is kétséges vagy (Matkó: BCsák. 343). Két-

ségesek vagynnk benne (KákF: Lev. III.722). Vkihaz lutséyts.

Énhozzám ketb.segesek, hogy nem the kd. zolgaya wolnek (LevT.

1.9). Kétséges kezde t;irs;íihoz lenni (Helt: Mes. 417). Vmiröt

kétséget. Mel nag folehntól menekedel meg, lia mastaii ez vela

gon minden koron félelmes leendez, es az te halálodról kétsé-

ges (BodC. 2ü). lla kétséges leiendez az te halálodról (DebrC.

244). Sogitéstokre való akarattyokrul kétségesek vadtok (Matkó:

BCsák. 205). Vmi felöl kétséges. Világ végezeti fell kétséges

.senki ne lehessen (Zvon : Post. L91.

Kétségesit: facio dnbinm, tralio in diversiini Sí. (zweifel-

haft niachen, in zweifel zielien]. Igasságát mitsíjda kétségesit-

heti? (Megy: 3Jaj. 11.24). Byzony ygeu nehéz azyn, hogy ew fel.s.

yrasok által en felewlem ketsegesetyk es nehezetyk i ErdOrszgy.

n.523l.

KétségéBkéd-ik : (dubito, ambigo; zweifeln, niisstrauen|.

Kezde mynd az kettewhez ketsegeskedny (Pesti : Fab. 28b).

Kétségéskedés : [dnhitatio ; zweifel, ilas zweitiílu|. (MA

:

Scult. 305).

KótBÓgtelen : indubiiis Kr. (nnzweifelliaft]. (Pázm: Préd.

892. Kr). Kétségetlen (így) igazságii íGKaí: Titk 1)

Kétszer: I) bis C. MA. zweimal PPB. Ketfer iajvi önakat

es elmetné 5 feiet (BécsiC. 38). MegkSn'iekez tégedet igassag-

nau istene ketzer ruhánál (108). Az mcnor^agh iinmiu' keceSr

iresfittetSt megli (KazC. 7). 3) dnplo [zweimal, doppelt). Tézitec

Stet keíóer iiikab iwkolnau Baia, hog nem tS vattoc (MilnchC

56). Kethzerrel nagyubbiui mynt ty : duplo quam vas (Jordl'.

127). Kétszerrel kettSztessétek-meg a bííntetést (Matkó: BClsák.

118). S) (duplex, duphis; doppelt) Két szer gerezna: amphi-

mallum ; ein zofticht kleid zu beiden .soiten PPB. Négyszeg
•« kétzor legyen: quadrangulimi érit et duplex (Helt: Bibi

I. Pp3l. Kéi-zer kötféket adjanak jót djeuár) Ifi (ErdOrszgy

n.381). Minden hadiszerszám, li'i kétszer árán vagyon iMnn-

Okm. XXIU472I. Kétszer árrán a vevSkneknagy károkra mar-

hájokat árulták (C'omi)Con8t. 53).

(Szólások). Szögliget nevU talut kétszer izbon rabluttiik

le (TflrtT. M.105).

égysaér-kétszer : [seniel iterumi|ue, aliquotiea ; olnutal

zweimal, einigemal). Egzer vagy keczer meg gioniek (N'irgC.

103) Mert nem elegedéi meg oc-zer kétezer errjl tudakoznod

iMon: A|>ol. 288). Nem egyuerkétazer eoik az meg iCzegI: MM
289i.

Kétszeres : duplex C. duplus HA. zwei&eb, doppelt PPB.

Kétszeres i)ántzél : *bilix lorica PPBl. Kétszeres ruha : diploLs

Nom 149. .\ ki fel akarja ezeket az bibliáliau találni, jó két-

szere.s oculárt vouuyon orrára iPázm: Kai. 409). Duplával két

szeresen, és béllettül hazugsilg, a mit Károlyi ir (Pázm: Kai.

Magyar Nyelvészet VL137) Kétszeres írások (Fal: Jegya 934).

Kétszerez: l)duplicu, omduiilico C. MA. doppelt machen,

zvveifaehen PPB. (verdoppehij. 3) (itero, repeto; wioderholeii).

Ez myseuek kezdety ketzercztetyk vagy keetzer niondatyk

(CoriiC 371). A mostan támad^itt tévelygé.sek-ellen mivel bévsé-

gesen írtam a Kalauzban ; nem akarom itt kétszerezni irásimal

(Pázm: Préd. II. CzeghDág. ILII).

még-kétszéréz : ^ (Helt: Bibi lOoli Az hatudic kárpitot

megkétszerezzed az sátornae aytaja ellenébe ; sextum aagum

ihiplices (MA: Bibi. 1.72).

Kétszerézés : duoliiati", conduplicatio MA vordoppeluug

PPB. Az liknac krskörnyiil kétszerezése légyen, hogy meg

ne szakadgyon (MA: Bibi. 1.75). A jó feleség isten i^ándéka.

isteni kegyelemnek kétszerezése (Pázni : Préd. 243).

Kétszeri : duplex Sí. (zwuimalig, zweifach|. Az mit uram

már kétszeri leveliben kigyelmed parancsolt (MonOkm. VII.315>.

Kétszeri áron tartozzanak megfizetni iTiirtT. XXI.195).

Kétszerte: duplo MA. (doppelt). Kétszerte inkább: duplo

magis MA. Kétszerte inkáb megháborodik vala (Megy:Szöv

10>. Kétszerte is felmagasztallya (Illy: Préd. 1.371). Kétszerte

nagyobb (140). Kétszerte nagyob idejil il40) Kétszerte tlzszáz-

ezer (11.431).

Kétszerü : duplex Ver. (zweifach).

Kett ('.Me KeszthC. 175. RMNy IL68. EsztH. 1): duo

(' MA. zwei PPB. Ki kenüereitend tégedet eztír vépésre, meii

auual niíLs kettót (MiinehC. 22 1. Tyzen kettew (JordC. 926).

Az kefteyet feiefelwl emeluen, tartya vala ( VirgC. 32). Az kettei-

uel az wte.stet befote vala (32). Mikor egyk mind ezt zolnaya,

az kettey monda (49). .\z vr isten ez kettwt nézi mi bemiwuk

(VirgC. 78). Az kettei zolgahd es zolgalo leaniod (103). Az

kettei es be mcne (DobrC. 337). Az ketteies eloue állanak

(KazC. 41). Kelének tVel az kettey (ÉrdyC. 577). Ew keoQrlok

kettew mykoron iarnanak, meg ielenek nekyk Christus (Pesti:

NTest 110). Víigy kettt ol6 vonszoc (Helt: Mes. 303). K§t fele

ez a béka fA, kettei a keitbon. kettei a mezún terem (Mel : Herb.

175). Három attyaliau osztnac Htszáz l'orintot; az keltei vészen

két negyed részt iMTulv: Arithm K3). Az .seraphim angialuk

luik hat szaniiük volt, ketteiuol orezaiokat ledesztek !«, kettei

uel labokat kelteivel njppiillotteuek (Fél : Tau. 83). Hogy ? kettt

latzé immár: e duobns tria vides? (Decsi: Adag. 178)i Hwzzon

három ymeg, az hwzanak mynd aranya hyme vagyon, az kei

Iheyu tarka .selyem párta ^vagyol^ harnuidyk parazt selyem-

mel kewiett (KMNy. U.35). Cham fiát Noe megátkozza, az

kelteit [ledig nusg áldgya (MA: Bibi. 18). Ugyan fen ma

radna kettei ainjui kérdé.s«>knek, mellyekriil emlékezénk nem

régen (Piizm: Kai. 165). Ezen 1019. esztendben négy e<-

li|)sis leszen, kettei az holdban iKDebr. Ifil9. C8). Hannya

ki az elS-száiulált [latereket, no goudollyon vélle, ha kettei

paivik voltak is (Megy: Sz-\Oröme 258). A ia<?nt liáromságban

nem több a kettó semmivel, miut egy (Biró: I'réd. Hál

(Szólások]. Calvinus és Luther nékik oly purgatoriumot készi

tett, melyben nem esztendeig kettSig, liánom itflet napig

kelletik heveniiek i Pázm: Kai. 799). A szemetek mered és

kettt mutat, a t^yeh-etek hObCg éa akadékotkodik )Fal

:

Nll. 308).
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eg-y-kett : (panculi, aliqiiot ; eiiiige, ein laarj. Nem czele-

k5d6m azért meg egy szóra kettre : ad digituli crepitum

(Decsi:Adag. 14tí). Ha valahol egjet kettt kaphatnak kOziil-

lök, azontúl szalag szijjakat metélnek hatok brt'Ml lErdTiirtAd

n.391).

káUai-kettö: [siltatioiiiti gemis; ein tanzj. l>egéuyvagjok

újra, a kállai kettt immár eljárhatom vagy guggó tót lejtt

(Gvad: FNót. 154i.

kett-kett : [bini ; je zwoii Bn^zata kettewt kettewt pre-

diealny (EhrC. lC9i

király-kettei. Ketteje, kettei : in eomitatii Soproniensi dua?

iwrtes tributi, de foris et omnihns qnae \iilgarifer appellantur

Kyralkettei 1238. (CSziuár).

mind-kett: nterque ('. amljo (.'<mi: Ve-st. Ili), [beidé].

\'egy ffel egy twlkoth e.'i egy kosth, mrad kettt zepltelenth

(^JordC. 91). Vala kraek keth házassá leend, myiid az ketten

megh eegheftes.seek (106). Mykoron mnid kettnek kezeebe
vona az eypoo (ÉrdyC. 192). Az vize e lapunac, mind kettnec-

io .szem (aiás ellen (Mel : Herb. 42i. Fel tamat k§t nagi sárkány,

bogi meg vion, szrnyíi sfinltésbe mind ketté vagyon (EsztH. 1 1.

.•izon egy hiir pengetése mind a kettnek (Fal: OiiLst. S31i.

Ketté (kMS Dávid: VDisp. 168. Ilosv:.SzPál. 23. Görcs:

Máty. 7S. FéhTaa 265. Bom:Préd. 26. 247): in duas partes,

bifariam Kr. [entzwei]. Ketté osztja: bipartítiir; ketté szegi:

diffringit; ketté szeges; diflfracti MA Ktelet meg vonak [a

keresztre feszített Krisztusnak], bogi mellié is ketté porezana

(W'eszprC. 102). Az ksziklát isten kett hasasztá (RMK. 11.239).

Ott hamar az gyermeket kett vágá (RMK. VI.172). Kett
meczetnenek íTer: Verb. 7V A mint a kenyeret a kemenczé-

ben bete-szik, ottan ketté-szelik (PP: PaxC. 113).

ketteden-ketté : [ganz entzwei). El esett, ketteden ketté

trtrt a karja (Gvad: RP. 251).

ketten-ketté : c« A templomnac soporlaha ketten ketté ia-

kada : scissnm est in duas partes (MünchC. 69).

Ketten : duo, bini MA. (zwei, zu zweieaj. Valahol ketten

avag hárman eg-be élekezendnec en neuembe, ot en közt-

tc vagoc (MünchC. 48). Ketten le.znek egi ágiba (V^irgC. 119).

Leznek ketten egy testhben íJordC. 11). Circumdederunt, kyt

ketthen kelly mondany (LányiC. 132). Ide jsvth [jöttek] wala

wrammal ketthen (LevT. L335). Ha mikor ketten Píettnket]

vendéggé hínak ÍRMK. rV.78). Bálint deáknál vagyon publiean- '

szín atlacz, azt is ketten nekiek [Beczki Máriának és Barczi

Borkának] hagyom (Radv: Csal. II1245). Azt az en fiammal

hogy ketten meg egyem (Hofgr. 181). Az házasságban czak fcet

szemelv vagiou, eg férfin es eg aszsoni állat, mert az isten

vg rendelte, hogy ketten légien egy teste (Fél: Tan. 4611 Egy
házba ketten nem feraec (Boni: Préd. 560). Midn ketten kar-

doskoduac (Com: Jan. 210). Jer ballagjnnk a ho.szszu hidon

ketten (Matkó: BCsák. 225). Kiknek a király.ságaért magoknak
ketten klltt vólna meg íinnjok (Peth : Krón. 32i. Ketten

egy vasban veretnek (Hall : Paizs. 402). De im egy dolgot mon-

dok csak nektek ketten, senki nem hallja most lErdTfirt 11.279).

Ha te magadtól nem lehet egy kocsit veled hozni, más föle-

géuynyel szólván ketten legyen egy kocsitok (ErdOrszgy. 11.305).

Nszél meg te .szegény, s ketten lesz éh szegény (Sam : Cer.

128). A mely terhet ketten emelhet vala, már egyedfii na[gy-

.sajgódra maradót (Megy: 3Jaj. n.42l.

eggyen-ketten : [smgulatim ; nonnulUJ. Imit, amot, egyen,

ketten kullagánac rBn:Zsigm. 28). Eggyen ketten el kfl men-

nec vala (Ilosv : SzPál. 22). Edgyen ketten monda kett mind

bolondoknac (Ho%r. 168). Eggyen ketten meg-ismérték (Pós:

Igazs. 472. 347).

M. NyKLVTÖBT. SZÓTÁH. II.

ketten-ketten : bini ('. bini et bini MA. je zwei imd zwei

PPB. Megleu kenésen valanak az barátok, nem boczathattyauala

ewket ketten ketten (EhrC. 82). Jesus bochata az apostolokat

ketten ketten predicalny iCornC. 374). Kylde el h\Vket ketten

ketten liA zyneenek elette (JordC. 559). El ozoluan ketten ket-

ten, hyrdetneek népeknek istennek igyt (DomC. 18j. Ynec vala

ketten (TelC. 164). Kettenn kettemi kezde kt kiboczatiii

:

coepitque eos mittere binos (Sylv: UT. 1.57). Hogy minden falu-

ból az vénec kzzfll, ketten ketten inénec a gyfilésbe (Helt:

Krón. 38).

mind-ketten : uterqne Sí. [beidé]. Mynt ketten betegesek

vagimik (LevT. LlO). Mind ketten (ambo) szfilttyket nevelic

(Com: Jan. 118K Kérlek meghis mind ketten János wrammal
egetembe hogi az en dolgomról el ne feledkezzetek (LevT. L13).

Mind ketten ah uerembe esnek (Ozor: Christ 431). Mynd ketten

ferfy^v magnelkyl fogyatkoztanak wolna (Ver: Verb. 130). Mind
az ketten az verembe estenec (Zvon:Post- 11.212). Tavuly jár

mindketten kegyelmetek szándékunktúl (RákF : Lev. 1.507).

Kettd: (secimdus; zweit-]. Ketudiy 1138. (személynév

Nyr 11.16). Látod immár hogy az négy fél sing tészen négy

kettd részt (MTolv: Aritm. K8). Ha tyzen kettewd napygh el

nem iew (Ver: Verb 25 j.

Kettöd-ik : secuudus MA. [zweit-]. Huzonkettódic János papa

(Mou: Ápol. 469).

Ketti : duális MA. PP. z\veifach, zum zweiteu gehörig

PPB.

Kettnként : geminatim C. [zu paarenj (NótPM. 29).

Ketts : 1) duplex, duális C. bilix PPBI. duplicatus EhrC.

139. [zweifach, doppelt]. Tartozzatok ewtett gyczeruy az zabad-

sagert, kettews ruháért (Ehi-C. 139). Tynektek adót kethvs ruhát

(VirgC. 51). Az ew chalady ketts rwhaban töztenek (ÉrdyC.

414). Ez a geometrica progressio nem egyéb, hanem szamoknac

el hellyesztése, vgy mint, kettessel, hármassal és négye&sel etc.

(MTolv: Aritm. F3). Kettsnek mondatik a mennyegz, tudniillik,

testi, és lelki (Bly: Préd. 1.167). Ketts büntetés (n.485). Tudo-

mánya uem ketts, nem kfilmbz (Mon: Ápol. 9). Ketts es-

küvéssel ersiti (MA ; Scult 684). Ketts méné bé hím és ns-
tén : duo et duo ingi-essa sünt masculus et femina (MA : Bibi.

1.7). Az szamár ketts tereli alatt fekszic (1.47). Ketts tenger-

nec helye: locus bithalassus (IV. 135). Ketts itt az út; vagy

mennyekbe mégy vagy pokolba (Mad:Evang. 198). A ketts

értelm szokat meg-valasztya : ambigua di.stinguit (Com : Jan.

160). Adtam magamat ketts társaságra [megn.sültem] (GyöngyD

:

Chai'. 107). A homályos igék, ketts, kétes értelm beszédek

(Fal : Const 827). S) gemiiius, didymus C. gemellus MA. [zwil-

ling]. Ketts gyermekek: fratres gemelli PPBI. Vala sido férfiv

a kettsnec nemzetébl (BécsiC. 51). Thamas, ky mondatyk

kettewsnek, mert egy hassal ketten zylte wala annyok ewket

ez wylagra (Pesti; NTest. 211), Az luelly iuhoc mind kettsöket

ellenec : öves gemellis foetibus (Kár : Bibi. L632). Kett-sk, avagy

egyhasi gyermekek, egyik minden bé zárt ajtót ki nyitott, a má-

sik bé zárt (Fal:TÉ. 688).

[Szólások]. Ketts sziv ember : vir duplex animo (MA

:

Bibi. IV.219). Ketts sziviség (Diósz: Fal. 248). Szájoknac nagy

tkélletlensege s ketts sziveknek nagy jele (CzegI: Japh. 40).

Kettsénél ket flitetic az nyeregben (Boni: Ének. 314.

RMK. ^T.10). Fiakat es leányokat szül, néha kettssevel avagy

kett&seket (Com:Jaa 118).

Kettsit : gemino MA. verdoppelu, zweitaltig machen PPB

Kettsítóa : geminatio MA. vedoppelnng, verzweifaehnng

PPB

Kettsöcske: gemellus C.

Kettaéges. Kettségesek fdualisták] ^GKat: Titk. 876).

18
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Kettz : iluplicü MA. doppelt machen PPB. verdoppeln

Adámi: Spr. Eg helrí- holott kettztetneek az út (BodC. 12).

Az 5 kenna kettSztetic vala lUebrC. 310). Ha eiiglmmet en

akaratomnai kyl megli tfireiidez azzal az en koronám kett^ii-

tetyk (ÉrdyC. 171). KettSzít malazt zeiiths(«gliben eelS azzony-

allat (437b). Az en tyztassacomnak erdeme kettSztetyk corona-

zattra (591).

még-kettz : («udiiplico MA. z\voitacli, doppelt legén PPB.

Meg kettízSdSt fájdalom (Megy: (iJaj. IV.IO).

megkettzés : conduplicatio MA. doppliing, ziu»mnieulegung

l'PB.

Kettz-ik : dupllcor Kr. (sich verdoppeluj. Az choda is ket-

tzic (Tel : Evang. 1.88). Kettízni kezdenek mindenek szeme

oWtt (Pázm: Préd. 234). Veszedelme kezdene kettzni (Gyöngy:

C^ar. 35). Tizenkél iiag>- tükör oly fortíllyal tsüggött, ellen

IWeektSI palota kett«dzött (Gvad: ENót. 75).

[Szólások]. Oly részeg, hogy minden k (^ 1 1 ö z i k eltte
(Kisv: Adag. 203).

Kettzés : couduplicaüo MA. doppelung, zusammenfiiguug

PPB. (Erasm: Erk. 60).

Kettztet : conduplico, congemino C geniino, ingemino

:

MA. verdoppeln, zweifacli machen PPB. Kettzteti : dnplicans.

gominaiis ; kettztetett : ingominatiis MA. Kett6ztet5t leime koro-

nayok nr, meennyey bodogssagban íÉrdyC. 345b). A ki miben

bizonyos, azt nem kettzteti (Pázm : LuthV. 75) A fejedelmek-

nek kettztetett fizetés kívántatik : világi és lelki (Illy: Préd.

11502). Kettztet beszéd : dialógus (Prág: Serk. 690. Kr.).

meg-kettztet : addupliw, gemino, ingemino C. cimdnplico,

congemino MA. verdoppeln, zvveifach marhen PPB. Megkettz-

tetett : conduplicatiis, ingemiuatus MA. Fel kenieret hozót csak

s im meg kettztette (DebrC. 115). Az te yeweteledre meg kct-

feztette wt isten az eledelt (ÉrdyC, 192). Chalardok nem kef-

teztetyk meg w najKikat : dolosi non dimidiabuuf dies suos

(KulcsC. 133). Tronibitáknac megkettiiztetett harsogása (Com:

.lan. 149). Meg-kettztcfnék a tégla-csinalas (Mad : Evimg. 325).

A v-nek meg kell kett^etdni ((jíeleji: MagyarGram. A3).

Kettöztetés : conduplicatio, geminatio, congeminatio C.

dupliratio MA. verdoppelimg PPB. .leremiás a Jeriisaleni népé-

nek vétkeit le akarván imi, ez kett«'ztetés8el éle : Peccatum

peccavit .Temsalem íllly: Préd. 1.98).

KETEPUTA : instrumenta, vasa, ntensilia, sniwllectilia

MA. werlczeugo, allerlei haiisgeriit PPB. fgeriimiiel, rumpel-

werk|. El hadta a tábort, minden ketepntával (Relt: Krón. 8).

Kifiifamánac a t;iborból, hátra hagyii/'m minden .«z5rszámokat,

és keteputákat (Hell:Króa 120b. Tel: Evang. 111.356. Kr).

Ai nfonjáro ember, az ki soc ketepntával terheli magát, hátra

marad (MA:Scult. 31). Vgjan ezen Mesésnek palástiaual oltal-

mazzác papságokat és minden ahoz való keteputákat, keresz-

teket (Vallást k3). Itt az keteputa hideg is vala s az penna

fázik vala (Monlrók. Vin.38.3).

Keteputás : [rumpel
J.

Az istennee szenteltetet házakat,

gabonás, szalonnás, keteputás házacka csinálák (Deliber. A2).

KETEVETE (?) : triclinium vei i-oenacuhim oancellatnm

MA. tafelgemach, speis-sal PPB. (V(l. KEHEVET)

KETRflC, KATROC [UUn'.t: Helt:VigK. 23. ketre.<'

LevT. 1.83): aviarium C saginarium, lavea MA. vogelküfig,

vogelbauer PPB. (steigej. Tiktartohely, katrocz, tik-ól Com:

Orb. 41. Nem hagyá a Krisztus ezt te.stamentumba, hogy .szent

testét rekeszRzUk Írott koporsókban, odóljau, ketreczben (RMK.

n.185). Ördegnec kttrtze (Helt; VigK. 23). A meg fogót far-

kiw, es ketreoibe tetetet marakiMÜk Í.SalMark. B4 MA : SB.

314). Madaraknak ketrezek (GKat : Válts. L.544 .Misk : VKerl

365. 696) Ebre bízni a hájat, ebet ketretzbe. tji'iU-kosárli:.

rekeszteni, ketskét kertész'é tenni íSzD : MVir. 90).

T< Kvi*: (imyof Szék: Zsolt. 137): manipulus, mérgen '

MA. hanilvoll. garbe PPB Egy kéve ^'abonát aratni: spicaleii

l'asceni desee.'ire PPBl. Vyselyk ew keueyeket e« ew alázatom

saganak es zent egy ygewsegenck gewuiewlczet (öirC 11'.

G^yt magának keuét ; tvkéueitéebl eluessetée : de vestris

manipulis projicite íBécsiC. 5). Elaloimi mént a kéuéknec az

taga mellet : juxta acervnm manipulorum (6). Joeefhec mind

az 8 keney fel allanac (GuaryC. 18. Döbr. 207. 242). Neme-*

vyola veraglwl któtli keiie (Nagy.szC. 117) Kéve nádon Tiaaii

sokan állaluszának (Tin. 68). Es iöuen na^ úrmmel, hozza az

fi kiuyet (Szjík: Z.solt 137). Dlssulve eolligationes impietatls, solve

fasciculos deprimentes : gonos.ságodnak egybe-kóttt, és le-nyomó

kévéit (Pázm: Préd.' 405) Kévéit hordattya sfirön az aztaghoz

(Liszti : Mars. 63 ). Elméje nem bomlott, mint cséppel a kéve

(Gyöngy: MV. 14) Nagj' siíriiséggel, mint aratáskor is a kéve

rendekkel, áradtak a mezk a nagy vérontástol Thaly: Adal.

1158).

(Sz<'>l;isokJ. Kévét k 1 : si>icei)s fasies .struit, tomice maui-

pulos ligát PP. Kévéket kötni: obligare manipulas PPBl.

(OfHc. 312). Kévébe k íí t i : palmat C. colligit spicas in fasci-

culos PP. A vizi mentát kénében ktic vagi kótólegben (DebK

'

56) Ma.sod nap eliue a gazda az '< fiainal es az aratáshoz

kezduen szépen le veuek a huzat es kénekben ktuon kaland

gyaba rakak ászt (Helt: Mes. 483). Kössetek azokat keuekben

(Í"él:Bibl. 22).

búza-kéve : nwiiipnlus frugum, mérges MA. culmi *cerea

les PPI. (weizengarbe). Búzakévéket es sokat bozata (Tin. 141

'

Az víz melll az biizakévéket kellett kihordatnom 'ErdT«rl

Ad. IV.7SI)

gabona-kéve : mérges frugum, pugillus fmmeoti MA. fasri-

culus Kár: Bibi. 1.110. [konigarbe|.

szalma-kéve : manipulas stramiuis Kr. Istrobbündel, schob.

.sehaub). Nem szalma kévét nyesdegél az erdbe 'Kisv: Adag.

161).

KEVÉLY (keucl Bécsit'. 27. 30. 31. keuyl Komj: SzPál. 91.

tiWit/? MA:Tan. 1183. iAt% Helt: Krón. 31. Helt: Mes. 106.

120. 365. Helt: VigK. 57. Dáv: VDisp. 1.166): superbus, fastosus.

impensiLs C. arrogáns, fastidiosus, elatns, insulens MA. Iiofiartii:.

stolz, hochuiiltig PPB. Kevélyen : superbe, fastidiose, olate, sul>

arroganter, insolenter C. Kevélyül : superbe ; kevély kivinság :

amibitiu; kevélyen szóllás: .suberbiloquentia ; kevélyen szólló:

superbiloiiiiens MA. Kouéle* nem kéllettec te nekód kezdettel-

foguan (BécstC. 31). E nag keuel sokassag (multitudo baer

magnál fordeitatic mentl kfisseb nemzetbe (102). Gyenge tudo-

mányokat ne tanulyatok, hanem ezuihigy kenelyeknek hagyatok

(VirgC. 130). En keuely voltam, ma-snak fwKvte iartam (8).

Eeletlmek kewel vola, ky njTiczen atyat\vl (JordC. 866). Kevé-

lyeknek zemejih meg alázod iKeszthC. 30. KulcsC. 31. TelC.

249. DomC. 177i. Mjudden keneelyket meg hayt (ÉrdyC. 3431

KeuelybAI kezde magát viselni, hog nem mint szokta vaU

:

ferocios agitare qnam solitus erat (Decsi: SallC. 18). Kaélyek

68 dSIlyessek (Helt: VigK. 57). Keuelien ert fi maga fell (Fél:

Taa 328. Látuán az embert a fán megiyede és el futamét'

onneg igen alázatosson az erdben, ki annai' eltte igen k-
nellyen ki ifit vala belle (Helt: Mes. 309). Monda az emberke

:

Vgy kel küuély latomac. miért ittel ide te keuély led^r V

(365X Isten le ueri disznóit, st ni^g nagy kazdag. friw, keuely

hoekelis le vágattat, es vendégségben hin-ia rea az egi mada-

rakat (Bom : Préd. 553). Ki ifine Agag na^ fwitommal ee keue-

lyn (Mel;8áni. 61). Szép leány, keuély, paangó, s patuarkodó

vagy, bizony igy soha el nem adtiad matrad. hanem ha valami
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koszos uláJ reád ^Furtbs!er. Ib). KuuéI szeiuú nemzetség : geue-

ratío cuius exceUi sünt oculi (Kár: Bibi. Ltí21). Kevélyen csie-

lekedtec volt az Izrael ollen : superbe egemut contra Israel

iMA: Bibi. I.fiö). A páva igen kevély (>Iisk; VKevt 311). Kevély

kaczér tánez (FahJegyz. 934). Már megrakott fészkébíl ki-

tudtam a kevély ellenségét (Fal: NR M). A világnak kevély

ajándékja nem egyéb, hanem szép festékkel mázolt semmi (Falt

NA. 170).

Kevólyéoske : subarrogaus : eiu wenig stolz PPB. Kévé-

lyeczkén : subarrogauter MA.

fKevélyed-ik]

el-kevólyédik : [superbia etJ'eror ; stolz werdeu, hochmütig

werdeo] (Pázm: Préd. 414. Kr. Pázm: KT. 199).

meg-kevélyedik : cu Az io .izerenczeben meg az bSlcz

emberekis meg kpuelyednec (Decsi: SallC. 9|.

Kevélykéd-ik : superbio C. MA. etíerre sese vei animos

PPBl. stolz luid hoflartig sein PPB. Nem akara menye keuel-

keduen es haraguluan (EhrC. 15). Ysteimek akaratya, hogy ne

keuelkegyenek (1131 Zeretethnek rosaya tyztasagnak lilioma

benne kewelkódnek (WinklC. 352). Por wagy es porra leez,

azért myt kevelkedel? (WeszprC. 143). Amborws nem t\vd sem

kewelkSdny sem yrygkedny (ÉrdyC. 260). Mindenik kevélykedik

és ditsekedik abban, hogy 5tet embernek ismeri elötte-járója

•Pázm: Préd. 35. Zrínyi IL91. CtomrJan. 32). Senki tollat,

szarvat ne emellyen, vagy egyebek felet ne kevélykedgyék

(Mad: Evang. 143).

el-kevélykédik : [suberbia efferor ; stolz werdenj. El ne

kevelygedgyeuek illly: Préd. 1.107).

Kevélykedóa : arrogantia Kr. [hochmut, übermat]. Egy

uap hetven-ezer embernek kelé meg-halni kevélykedéseért

iPázm: Préd. 1009).

Kevélység : superbia, ambitio, fastus C. arrogantia, insolentia

>IA. hoffart, übermut, stolz PPB. Kevélység szerzS: .superbi-

ticus ; kevélység nélkül való : iuambitiosus C. Honnat te neked

ennye keuelsege? (EhrC. 11). Meghaborodot mfzfiuSnc 5 keuél-

ségécben (BécsiC. 27). Ó keuélsége fogattassec meg (30). Ember-

nec 45ueb61 íarmaznac karomlat, keuelseg, balgatagság (MünchC.

85). Octavianus cliazar tel emelkevdeek keuelsegben (ComC.

75). Kevelseg ragalmassag iregseg (DebrC. 263). Keuelseget ie-

lentetem engedetlensegemel (A'irgC. 8). Az el reytet keuelseget

az twt bozzusag ielenti meg (90). Ez ilyen beketelenseg

keuelsegnek iegie (90). \V nekyk zayok bezelletli kewelsegeth

:

08 eorum locutimi est ."mperbiam (KulcsC. 26. Dáv: VD. 1.166).

Egy cziga kérk&szic vala az 6 keuélségében (Helt: Mes. 36).

Calvinus az 5 czenkivel egyetemben semmit nem enged Luther-

nek a fel-fuvalkodott kevélységben (Pós: Igazs. 1.528). A kevély-

ség fitzamittya meg eszét az embernek (Fal : NE. 99).

Kevélységes : superbissimus Kr. [hochmütig, übermütig].

Keuelsegest (arroganter) megen be a kíizíbn (BécsiC. 278).

Pispóknec kevelseges kérdése (DebrC. 616). KSuélységes kér-

kedés (Helt : Mes. 120). Testi keuelyseges keuansagoc (Born

:

Préd 678. Káldi: Bibi. Eszter, 13: 12. Kr.).

KEVER, KAVAR: 1) mLsceo, voluto, agito MA. ver-

mischen, untereinander mengen, hin und wiedertreiben PPB.

Kever et kavar : commLscet terram vei furfiir vei quid simile

crassum Otr: OrigHung. 1.308. Kovász, keveri saffel (Radv;

Csal. n.60). Reggeltl fogua ebédig két embiir mind keverje

az saÉfelban (III.41). 2) aratro, agrum itero MA. ackem, pflugen

zum zweitenmal PPB. Keverec, g5r5ngy6t rontoc : pulvero MA.

Másodszor szántóé, keveroc : aratro MAI. Meg-kapált, kevert föld

:

pastinatum PPBl.A szántó ember mindenha szántyaé, keuerie, auagy

harmalyae az 6 fSldét beuetésre (Helt: Bibi. rV.48). Paliagat

keveri (Com: Jan. 73). Nem jöttem én ide ásóval a fííldet keverni

(Konyi : HRom. 105). 3) (contamiuo ; besudeln]. Sóhajtással

szemlélitek oUy ifjat le-veretettve vérében fetrengeni, és az

A|iolloénál szebb hajait porban kevertetni verdfldésével (Hall

:

Tel. 282). Ne úgy értsed mintha én keverném az istennek

méltóságát (Fal: NE. 52). Az urak jusát kevernéd, s a biró

eleibe mehetnél: vi possono accusaie di ealunoia (71j. Nem
akart aláb' szállani, hogy a kényes kevélység ne keverhesse

böcaületít (Fal: NU. 294),

[Szólások]. Bnbe kever óm: iusimulo C. Vétkessé té.szi,

b&nben keveri: iasimulat Ojm: Jan. 133. Azon büntetésbe
kevertetni megérdemlik (lUy : Préd. 11.274). Kitanolhadd

mint keverte bzben a jó hazafiait (Cserei : Hist 2). Ollyas

dologban keverem magamat, mellybSI bótsöletesen ki nem

gázolok, ki nem fejtem magamat : daraas ich mich nicht mit

ehren auswickeln werde (KirBesz. 48). Nem akarván a király

gonosz h i r b e n keverni házát (Hall : HHist. 11.50). Amott

terepély fa .sokat Sszve gyfiyte, vagy mese, vagy játék, ke-

rékben keverte (Orczy : Nimf. C2). A romai ecclesiat nyil-

ván hamis dolgokkal akarja B. tévelygésekbe keverni
(Pázm : LuthV. 136). W érben kewer tetei, Pylatushoz

witethel (PeerC. 121). Testet ostoroza, vg ho^ magát verebe

keuere (GuaryC. 45). Metelic vala magokat késeckel míg-

len magokat vérbe kevernéc: incidebant se cultris donec

perfundeutm- sanguine (MA: Bibi. 1.326). Mihelyt egyet nyikkan,

bSjtre, vasra szorittyák, és úgy bánnak véle, mint egy zúgolódó

eggyesség kever emberrel (Pal: NA. 216). Nezhedsze

amoda a palotában: mint esküszik egyik hogy az elStte-való

személynek ortzája teljes paraditsom
;

penig talán feleltében

egyet vitsorodik, gyomort kever (Fal : NE. 18).

be-kever: iUino, coUino, inquino, contanaino, conspurco,

commisceo, convolvo MA. einschmieren, anschmieren, besudeln,

vermischen, einrühren PPB Ellened büním számtalan ezer,

elütted szüntelen bekeuer (Born: Ének. 185). Az sz. irast

haszontalan es homalios igeckel be keuerte az papa serege

(Fél: Tan. 14. Pázm: Préd. 685. Kr.).

bele-kever : immisceo MA. [hineinmengen]. Bé-színli és belé

keveri magát (ingerit et immfecet se ) az holott 5 néki semmi

kSzi nincs (Com: Jan. 185). Mind magát s mind az ország népét

belé akarja keverni az sürfi poesadékból álló sárban (EsztM.

321).

föl-kever : permisceo, commisceo SL (conturbo ; stören,

aufstöbern]. Királyi mulatság fiatal madárkák fészkét fel keverni

(Fal: Vers. 864). A vallá.sokat is derekasan felkeverte (Fal:

NE. 76).

meg-kever : 1) permisceo, peragito Kr. [vermischen, ver-

mengen]. 3) [aratro, agrum itero ; zum zweitenmal pflügen]

repastino PPB. TSry négy lat fenyS magot, neg chyaba fiu

gyókeret, keuerd meg, higadgyon le (Frank: HasznK. 30). Jól

megkevert : subactus C. Meg kevert ugar : arvum subactum

Com: Jan. 72.

mégkeverós : repastinatio C.

öazve-kever : coagito PPBl. commisceo Kr. [vermengen.

durcheinander werfen] (Zriuyi 1.53. 76). Olly forgó szelek támad-

tanak, hogy a sátorokat-is felforgatná és Sszve keverné a

fergeteg (Hall: HHist. 111.149). Eget poklot öszve keverne (Fal:

NU. 358).

Keveréd-ik, keveresz-ik : involvor, intricor, immisceor

MA. [.sich mischen, sich meugen] verwirret werden PPB. The

drágalátos zent weredbe keweredwen (PozsC. 11). Nem haagy

vala semy germüky yateekban kevrerodny (ÉrdyC. 636). És

nem szükség, hogy 5k a hitröl-való nehéz vélekedésekben

keverüdgyenek (Pázm: LuthV. 37).

18*
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[Szólások]. UuDbe keverodweo: peccatU involuti (NémUI.

167). Bfinfikbe keuere.'fzic (Born: Préd, 288). ségére." bfinbe

keuerasznekiZvun: Pont. L501) Azon bUiitetésbe keveröd-
tek 5 vél (llly: Préd. 275). Az megírt Boér Zs. miá bflz-

bea keveredének nz urak k<>zUI BeÜiIeu János, Rinfti

D. (Monlrók. Vni.342). Kosz h Írbe keveredett: *adep-

tus crimen PPBl, Lelendik ítet vérebe keueröduén
(iu 8U0 sangvine volutatuni) féléim e»ic 5 reaioo (BicsiC. 41).

Lata Olofemesnee dögét feienelkftl 5 vérebe keuerédiién: in

suo sangi-iae tabefactum (42) J&sus werben keueredueii (PeerC.

126). Ymatkozik a fSlden verebe keueröduo (WaszprC. 61).

Veerbe kewerSdween fekzyk (ÉrdyC. 642b). Weerben kewere-

dett ew megh seb6.s6deth oldala (TliewrC. 228).

be-keveredik : 1) immisceor, implicijr, intricor SL [sieh

hineinmisuheo, sich liineininengenl. 8) [contaminor ; besudelt

werden). Aü en ruhám mind be keveredet (SalMark. 19).

(Szólások). Egyic bolondságból a másikban esnec és e g y i c

.szégyenbSl a máifikba be keuorediiec (Helt : Mes.

292).

bele-kevéredik : [intricor ; .sidi verwickeln]. Az i.'rten jó-

voltának tniczára belé keveredni mindenféle gono.sy.ságba íFal

:

NE. 5(]>.

még-keveredik : [permisceor ; sich vermischen, .sicli ver-

wirren). Megkeveredett, homályos tanitás (MA: Tan. 33).

öszve-keveredik : n; Miolta nemzetek Oszve keveredtek,

módit, ruhát, vétket egymiss;il kíízlítttek (Orczy : KöltSz. 198).

Keveredetten : [intaminatns ; unbescbmutzt).

[Közmondások]. Igaz közmondá.s az, hogy az ki .sárban eák,

keveredetlen nen> kél ki belíle (Kim: Ének. 80).

Kevereg: 1) voUitor, misceor Kr. (sich hin- und hertvUl-

zen, sich durcheinander mengen]. Hah'ik jajgatása, élfik serény-

sége nagy porral keuereg oggyütt magos égbe (Zrinyi. 1.53).

Kurucz sereg hogy kevereg vár körül az hadban (Thaly : Adal.

11.128). 2) (vagor; umlierstreichen). Kendi István kiszökik

Erdélyból, és ismét itt kevereg az országban (Ej-dTfirtAd. ül.

144). Ma-ximiliiin is itten kevereg, kit tsak vendég.^éggel tárt-

nak az emberek (Kónyi : HRom. 4). (Vö. KAVAROG)

Keverék : mixtúra, promiseuum, faiTago SL (gemiscli, ver-

mlschtes]. Nem miad azon keverék az egész asszonyi nép (Fal

:

NA. 150). Felforgattam némelly keverék irásimat {V»\: TÉ.

770).

Keverés : 1) mistin, mLxtnra, agitatio MA. vermischimg

PPE Csak meg nem bahmk az mészkeverésben (Thaly : Adal.

1.51). 2) pulveratio C. tertiatio Nom.' 115. Mint vagyon az

szántás, keverés, és azólAkapálás (Bal : Csisk. 33).

bünbe-keverós : insimulatio C.

Keveret [?]. *Abraki kövéret [kevert?]: farrago, farragi-

naria MA.

Pálinkát, a mellyben mézetKeverit: [misceo; mengen).

keveritett (Gvad : FNót 13í.

(Szólások). Az zent zerzetet gonoz hírben ne keweróy-
cbed myud Istennek mynd az zeut angyaloknak elette niy

lelkewnknek karhi>zattyara (ÉrdyC. 339). Zyz zent Marina

azzont gonoz hyrben kewereytelte (341). Zeegyenbe kewe-

riythetneck (561)

(Keveröd-ik ?)

be-keverödik : (immisceor, intricor; sich liineinmungen,

ách verrtrickenj. Vgjan he kenerftdSt (kerorödott ?) a bAnbe

(Mel: ."^zJán. =.lsi

Keverödtet : (ímplico ; verstrickenj. A madarakat a tftrbe

belé keverfxiteti [keverikiteti ?] (Com: Jan. 81).

Keverödz-ik : involvor, intricor, immisceor MA. eiuge-

ívickelt, venvirret werden PPB. [sich mlschen, sich meogeii,

verstrickt werden). Moslékban keverSdzék (Toln: Vigaszt 230i

Fertién keveredzik (így) (Megy: Bayio. 697 1.

[Szólások]. Hálójában nem keven^dz&tl (Hall: PaizK.

414). Belé kever5dzic a hálóban (Ojm: Jan. 80). Minden vesze-

delmes vétkekbe kever dzék (Pázm : Préd. 303).

bé-keverödzik : (involvor ; verstrickt werden, sich hineüi-

mischen). Az ei temérdek hatványozása, melynek un<Iok fert-

jében be keverodzvén, fetreng es pihegh (VárM: ÉgóSzOv. 144 >.

[Sz<ilások]. Bé-keverSdzStt hálóban (Pataki: Reg. 166).

öszve-keverdzik : (permisceor ; sich mlschen). A fejér

nép egy soron, maga rendén maradna, iiazve ne keveródzenék

a féijtíakkal (Fai: NA. 201).

Keverdzós

(Szólások). Gyalázatban keverSdzés iMegy:lJial.

Elób 2).

Kevert: 1) mixtns, Ammistus, agitata'*, coagitatus MA
vemilscht, vermenget, hin mid her getriel>en PPB. 2) fiirrago

MA. [gemengtes futter). *Abraki kevertt : farrago, farraginaría

PP. gemíscht ftittar PPB. Kevertet á<l a sertésnek: mi^lékm

SzD. (Szentm: TFíú. 111.

Keverül : (misceor, conturbor ; sich mischen, sich trilbenj.

Keverfil az fld rut fergetegekkel (Gyöngy: KJ. 133).

KEVÉS (íev,'t Gvad:RP. 146. kovü Dáv: VDisp. L130

ióitsvebbet Toln : Vigaszt. Elób. 18. köves TörtTár 187S. I.8i:

panun, nwdicum C. paucus MA. weníg PPB. Igen kevés

:

periuirum, permodicus ; kevesen : pauci C Zerzednec (így) elew

kezdetiben keues fraterec valau/ik (EhrC. 13j. Az keueroek

keues rezeuel kyewzyek hyvi gyczewsegnek mergesseget (27)

Keuesebl)ett vewttem mynt cimekem kellettuohia (78). Tliethel

a mertekbe vettetet es lelettetet keuesebet valló (BécsiC. 144i

Keu(«en vadnac, kic meg lélic ótet (MünchC 26). Sokac vadnac

hiuatalasoc, de keuesec valaztottac (50). Kiuwl való erzekeaseg

igen keues uala w benne (VirgC. 69). Kéneset hazual (144i.

Hotii kyuerewnk va{>on es kowes halaczkank : paucus píscículus

(JordC. 403). Szegen bogunk [húgunk] myoekuuk hattá az m.^

kewcs jószága wolth (LevT. L89). Inkab akarom bátorsággal

az een keuesemet hogy nem mynt enny uyawalyaual az te

sokadat (Pusti : Fab. 13b). Az én szivemben mást vamok

nagy bánatok, mert ez had igen nagy, én kevesen vagyok

(Tm. 2Vi). Kenessen vadnak : pauci suut (Fél : Bibi. 10). Job

embernek az keués saiát, hog}- nem mint az sok másé

:

patriae fumus igni alieno luculentior (Decsí : Adag. 10). Az isten

kevés jámborokért, soc gonoszokat megtart (MA: Bibi. I.lSi.

Mindenik keveset-keveset igyék, hogy jusson mindeniknek (Pázni

;

Kai. 723). Tizenkettnél sem többen sem kevésben nem szabad

azoknak lenni (7ii6). Igen kevés vagyoc én az te nagy hari-

godnac elviselésére (MA: Scult 370). Méznek kevéssé, de nem

a felasse adhat jó ízt szájadban (Ben: Rithm. 185). Sokkal-is

szemben ment kevés szám hadával (Gyöngy: KJ. 94 )i A kik

leg inkább bizakodnak benne, leK-kevesebbet nyerik el azt

(Nóü-'M. 43)

[Szólások). My zyksegh ez nagy pitztaban enny k e w e s e ii

laknonk ? iLevT. 1.272). Had hozzaiuic egy keués vizet:

pauxillum aquae iHelt: Bibi. I.G4i. Egy kevés élést szereazelec :

eniite pauxillum u«caruni (MA: Bibi I.40>. Egy kevés ideig:

paulísper C. Cliende-sseeg leen eogy kenés ydeyg (ÉrdyC. 566

1

Egy keués ideig való elet : vita modica (Kár : Bibi. 1.425 '

Kevéskorie: paulísper, paululum. ali>|iuuitisper, ali<|uanta
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tum SL Fiának egy keveskorig való el távozása, emijre meg

ppeszthette {I^p:PTiik. 1.136). Ór5k tisztessegtlnki-e lészen

ineiiyországliaii Ijiieinkírt gyonnsrmkbiui egy kové.s korig való

DFCza piralásTink (I.212I Kevés korig való nyugovas (Léj): FTiik.

1 fifi I. Kevés kori várakozá.'sa nfáii kijött a vezévtiil

Monlri'ik. XV.215). Keuos vtaii ipo.st pu-siUum) ki méiie cs

ida Oloferiiesnec feiet zolgalo Uuianac (BécsiC. 38). K e u e .>;

devnek v tán na igen iol kezde tanolny (MargL. 1). Egy
kevés muliia iHoru: l'réd. 75). Kevés vártatva: paulo

jost Kr. Eegy kéneset vartathw.in mondanak (ÉrdyC. 599).

Keuft-i nartatna tetete magát igen melyen alonny (VirgC. 82).

Ksg kenés vártatván: paulo jrost (Sylv: UT. 1.120). Keues id5

i-ártatva (Hall: HHi.st. 111.103). Kevésvártatva gyermecske szü-

!ettetík (riy: Préd. 1.25). Egy kevés várva líSall: Vár. 6). Egy
Kevéssel az elótt (MA: Tan. 1085). Kevéssel azután

Uly: Préd. 11.498). Kewess zammal (pauci numero) ma-

raggyatok (JordC. 262. ÉrdyC. 579). Soc peldat liozbatnec erre,

minemfi helyeken az romaiak az ellensegnec nagy hadat keues
[u a g o k c a 1 meg uertec : memorare possem quibus in locLs

maxumas hostium copias populus Roraanus parva manu fuderit

.Decsi:SallC. 7). Kevés magammal vagyoc: pauci sumus (MA:

Bibi. 1.32). Kevés magával marada (Huszti: Aen. 11). Elámította

a spanyol uralsat, és kevésbe állott, hogy el nem kapta az

aiagoniai koronát (Fal : TE. 768). Bftség, gazdag.ság 5 házánál

lészeu, isten áldása háza népén lészen, kevésbl néki mindenkor

sok lészen íRMK. V1.234). Az aprólékos fitések igen kevesset
fogván rajti (^legy: öjaj. 11.22). Keveset hoz a konyhára
(Matkó : BCsák. 136) Ha most szomorkodtok, eszetekbe jus,son,

hogy, mndicum mmc, keveset tart ez (Pázm: Préd. 622).

Hlyen a világ diitssége, és birodalma: keveset tart, hamar

fíildre esik, és elenyészik (309).

[Közmondások). Az ki kevaset el nem vé.szen, sokat sem

adnac annac : Arcadiam me postulas MA. Sokat tanulj, keveset

sz<)lj : *audi multa, loquere tempestiva PPBl.

Kevésded : pauculus C.

Kevesebb : deliquum C [wenigev].

Kevósbbé: minus PPBl. [weniger, minder]. Sokkal kevésbé:

multo *minH3 PPl. Akkynek kewefts bochattatyk, kewesbe

zereth (WinklC. 319). Meneuel iiikab enime teueni, anneual

kenésbe volnék en teneked hamis (VirgC. 94). Keuesbe nem
tart hét holnapnál, tSbbég mi kosztfinc nem nyoltzuan napnál

(Cís. H4). Sémivel kevésbé nem gondolt, mint a tudományokkal

lIlly:Préd. 1.55). Az isten igéjének prédikállásából kevésbé

elmenetelt tesznek (1.414). Ki a nyilat czélljan akaria lilni

kevésbé fellyeb kel aranyozni (11.75).

Kevesebben, kevésben : cv Ha zöld a vízi menta, keues-

ben melegít és száraszt (Mel: Herb. 107). Ennek ereje kiben jobban,

kiben kevasebben tetszik ki (Fal: BE. 594). Annyival is kevés-

ben, a mennyire emezek nagyobbak (Fal: UE. 367. 381). Men-

nél tekéletesb az, a mit végeztünk, annyival kevesebben lás-

sák, hogy kínos gondunkba tölt légyen (429).

Kevesebbit : imniinuo MA. mindern, kleinern, schwachen

PPB.

még-kevesebbít : diminno Kr. [vermiudernj. Ky megh
kewesebbeytendy ez bezeedeth : si quis abstulerit aliquid ex verbis

(JordC. 930). W barraokath meg nem kewesebeythee : jumenta

eorum non minoravit (KeszthC. 299. KulcsC. 166). Meg niongya,

hanzor vetkzet, hozya ne tgSn es zegyenleteben meg ne

kewe.set)6he (ÉrsC. 5?5). Tfiteket meg keuesebitnec : ad pauci-

(atem címcta redigant (Helt: Bibi. I.MMm).

Kevesebbítés : iraminutio. diminutio MA. vermindernng

PPB

Kevesebbnyire : (minns ; minder). Ne legyen oly, ki ke-

uesbnire erkezzéc az gouossagot meg t.selekedni az barlangbeli

latroknál (EsztT: IgAny. 487). A fegyverben-is nem kevesebl>-

nyire foglalatoskodik vala: in arnnis ver pluriniuni stndii con-

sumebat (Bjilog: Corn. 145).

Kevesebbség : (delectus ; uiaiigelj. Nem leezn az zen-

tSkbo az ff)llótte walosagnak, awagh ItewasUseguek rwtsaga

(KazC. 192).

Kevesebbül: |imniiuuor; sicli verniiudemj. Az dezina bor-

nak az restani'iaya keu&sebbewl minden nap iLevT. 1.236.

Bom: Préd. 459),

(még-kevesebbül)

megkevesebbülhetetlen (GKat:Titk. 2R2).

Kevesecske : modicellus C. pauculus MAI. paulus, pauxillas,

pauxillulas MA. weniges, sehr wenig PPB. Egy kevesetske:

paululus, aliquantulum C. Az eleség igen kevesetske volt (MA:

Scult. :nOi.

Kevesed

(Szólások). Kevesed magával: ipse cum paucis Kr. Az

en atyám Egyptomba lakozeek kewesed magavval : in paucissimo

numero (JordC. 252). En kedig keuesed magammal vagyoc

:

nos pauci sumus (Helt: Bibi. I.R). E^nehany száz ezer emberi

keuesed magauai meg vére, es .soc tartományokat meg haita

(Decsi : SallC. Eli5b. 3). A hercegi kisa.sszony helyben volna ke-

vesed magával (Fal : TÉ. 696).

Keveséd-ik : niinuor, imminnor, dotício, coasumor SI. [ab-

nehmenj.

el-kevesédik : tv Elfogyatkoztunk, és el-keve.sedtünk sok

ostorozásid közöt (Pázm : Imáds. 296).

meg-kevesedik : raresco, numero minuor, imniiuuor MA.

klein an der zahl werden, abnehmen PPB. Igen megkevased-

tünk minden népek között (RMK. VI.92). Az hamar gySytfit

marha megkeuesedic (Bom:Evang. IV.303b. Bom: Préd. 561.

MA: Bibi. n.lS). Megkevesedtek az igaz mondások (Illy: Préd.

1.564). Kevesedgyenek meg az napiai: fiant A\es ejus pauci

(n.278).

Kevesell : parvum puto MA. Keveslem : non suni contentus

re quapiam PP. klein achteii PPB. Ez hír hallva barát gondba

esött vala, az királ erejét mert keve.selli vala (Tin. 4 3).

Kevesenként : pauxillatim MA. allgemach, nach und nach

PPB. [kleinweisej. Az hamar gyfiytSt marha megkeuesedic, az

inelly kedig keuesenkint gyflytetic, megsokasodic (Born : Evang.

IV.303b. Bora: Préd. 561). Ezen haszna a \-izenecde keue.<!sen-

ként igyad (Mel: Herb. 25). Facliard ki keuesenkint niedencze-

benazsyriat (Frank : HasznK. 22). Kevesenként segíteni (r.«iiid:

ÚjSegits. IL207).

Kevesenné : (paululum, pauli.sper ; ein vvenigj. HaioF ide

keuesenne : deciina pauHsper (BécsiC. 8). Ok en hasonlatossá-

gomért es akeuesenne életnec tSretetességeiert, életnec ideyeiert

megéalatkozianac : ipsi propter nieam simulationem et propter

modiciun corruptibilLs vitae tempus decipiantur (91). Keuesenne

eleb meuuen : progr&ssas pu.siUum (MünchC. 65). Kevessene

meg emiztinek engem fldSn : paulominus consummanuit me

in terra (DöbrC. 64).

Keveses : pauxiUus MA. (wenig). Az denevért meg igézd

(égesd), az után porrá törd és kevesessen puska por közzé

tölcz (OrvK. 86). Gyakorta-való betegeskedések miatt, keve.ses

borral ellyen (Pázm: Préd. 904), A keveses boritalra ugyan

inti Timótheust szent Pál apostol (221. 1248. Kr. Zvoq: Post.

;
11186). A keveses fontos beszéd sokval foganatosb a balgátok-
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lak eliiiéjikbtíu, miiit a niBsze kiterjedt ducursuK lOKat: Válts.

l. EHb. 56). Keve."«es szániuaii a szegény magyarok kfalakon

fiito.siiak (Paskó: KSir. A4i. Annyi tolvajok tániadbik, hogy

Urassóban az erdín által kevesos ember nem járhat (MouOkm.

XIV.124). Egyebet valamely keveses tolvajoknál nem találtak

íMonlrók. XV.19t)).

Kevesit: demlnuo MA. mindem, verringem, geriuger machen

PPB. Szárasztanak a sós étkek, é,s hevituek, látá.st ostobítnak,

inagut kevesitnek, rfiliet nemzenek, s könnyen viszketege.sitiiek.

néha penig ugyan ezek hivesítnek (Felv: S<'hSal.' 17).

meg-kevesit : diminuo, imniinao MA. mindem, kleinern,

weniger maehen PPH (Nád: I^ev. 118). Megkevesíttetett : demi-

nutas MA. Én niastan akarom vala megkevesétenem fiket (Nád

:

Lev. 1 18). Megne keuesits az te kezeidnec sengeiét : non mi-

nnas primitias manuuni tuarum (Kár : Bibi. I.R74).

mégkevesités : imminutiu MA. vermindernng, schmniemng

PPB.

Kevesités : imminutio MA.

Kevéske : pauculus MA. sehr wenig PPB. (Toln: Vig. 240).

Ez kevéskét akaráni az .wjkak kfizzAI elSszámlálni (MA : Tan.

1175). Tsak kovesko idfit kivánt. hogy meg hánjja elméjét

(Fal: Const. U2).

Keveskénkint : pnuxillatim MA. nach imd nacli, allge-

mach PPB.

Kevésnyire : (luiululum ; ein wenigj. E^ keuesniere hatrab'

meg azt mongia (Ozor: Christ. Sfi. Meg\': 3Jaj. 15).

Kevéssé (hi-né (Jvad: FNót. 44): exigue C. pauUim, paulii-

lum MA. [lanmi, |>auxillum, modice ; wenig, gering PPB. [kurae

zeitj. Kevéssé meg-kenem, meg-kenítem ; snblino PPBl. Porei-

t;isonkért mi vronc istenSnc keuesé megharagut : modicum

iratiis e.<<t (BécsiC 89). An^loknal kenesse kissebbe tted 5tet

íDöbrC. 23). En lábaim kevéssé nem (i)ene) mind meg indultak,

en lepesim keve.sse nem ki Stienek (136). Meg eg kevéssé

(modicmn) es világ imar engem nem lat (339). A ken kevéssé

kinneb vot (DebrC. 319). Kewese kyssebbe tetted wteth : múiuisti

oum paulo minus (KeszthC. 12). Ötvenöt font va.sgolyóbLs vala,

másik keves.s6 annál kissebb vala (Tia 128). Keve.s.sé tSrik

magokat, az Josephnek sérelmén (MA: SB. 34). Keves.sé és

immár nem láttok engem : és ismét kevéssé, é« meg-láttok

engem (Pázm : Préd. 608). Kevéssé királykodhatot (Megy : 3Jaj.

11.35). Kevéssé élhetett (kevés ideig) (Keni: Élet 20 Keveasé

élt (László: Petr. 233).

[Szólások]. Egy kevéssé: i>aulo, parumper, modicum, jjer-

paiilum, aliquantlsper C. Paranczola, hogy egy kewe.sse az ne-

|ieket ky kyldeneek (JordC. 723). Kerlec balgas meg es al

meg eg keuese (TelC. 63). H^gy kevessee veztegleneenek (ÉrdyC.

570) Egy keuese es nem lattoc engemet (Bora : Préd. 287).

Eé kenesse az kSuetee elfit Romából ki mene: paulo ante

legato« ex rbe proficlscilnr (Decsi : SallC. 31). Az angyaloknál

egy kevese kLssebbétéd ítet (Zvon: Port. 1.123). Ez eleiben egy

kevéssé csimiyosban irák az confessiót (Pázni: Kai. 35Ü). Negye-

dik István a magyarországi királyságot egy kevéssé elnyerte

vala, de csak lit holnapig birhata iLiszny: Krón. 296X Eg}'

kevese még a káposztánál is jobban szeretlek (Mik:TLev. 39).

Nediies es melegitA valami k e u e s s é (Mel : Herb. 1). Ha
laac valami kevéssé halaztod segítségedet, agyon vemec (MA:

Bibi. 1.64;. Ha valami kevéssé haoiaréb lenne egy eztendCben

az újság (Pázm : Iniáds. 46). Tsak kövessé m u I e k, hogy a

habok miatt a tengerbe nem veszek (Apoll. 16). Kenesse
vartatuan (post pnsillunii véjHMiei- Shoziii, kic a tfiznel

ahiacuala (MtinchC. 66).

1. Kevesség, keveaég, kevésig: [pauhilum, paulisper

;

neoig, ein wenig, kur/.e zeit). Szemét az tTildrf keneeség fflg-

2. KE\ Fjit^m—KVy. li-.,

gesztuén (Csákt: AU. 11). Torkosau^ud, buiusagod az mi kené-

sig lesznek is, elegy lesznec keserflseguel (Bom : Préd. 38).

Haragjuk keveség tart (ACsere: Enc. 170. 211). A ser vizeltet,

s putfaszt nem kevesség (Felv: Selifíal.' 21). A vacsora ntán

kevesség femi álly (32).

[Szólások]. De mikoron egy keuesir serényen fogta a

dolgot (Helt: Krón. 11). Pattancz meg egy keuessig az orrát

(Helt: Mes. 86). Egy kevesség rebegj nyelvi'i volt (Hall: HHút.

III.70;. Az concordia igy szól ez dologról : . . és egy keveeség

aláb (Pázm: Kai. 202). Egy kevessék el kel távoznom (TOrtT.

X.197). Egy kevesek mulatván (RákF: 1141).

2. Kevesség : paucitas C. MA. weuigkeit PPB. \'allyou az

én napiaininak kevessége nem hamar végzJ^dik-e el (Illy : SzÉlet

1.122).

Kevestenné: [panluluni; ein wenigj. Tóredelmesseg, zent

guuas as az keue.stí>mie zent peniteucia (GuaryC 24). Miéoda

ez ho^ cak ez keueskJnne [így] penitenciat en nek&m ha^d
(37). Yme eé keuescenne [így] elmem hozyam ióné (NagysiC.

145). Egy keuestennee az vtan (jiost pusillum) mondanak Péter-

nek (JordC. 508). Meehg egy kevestennee vagyok veletek : ad-

liuc modicum vobiscum snm (677). Kyk egy kewestenneo hattra

meoutenek (359).

Kévésül : [deminuor ; abnehmen]. Keweeulenek ygassagok

(diminutae simt veritates) embernek fyaynal (KulcsC. 19. KeHztliC

18).

meg-kevésül : ív Olaja meg ne kevésfilae (Zvon: Post

11.1861.

KÉZ (íiz BécsiC. MUnchC. keetes ÉrdyC. 234b. i^zes Mel

:

Préd. Ui2. i{: Helt: VigK. 61. kazmtk LevT. 1.94): mana-

MA. hand PPB. En ellenem ki ment vriiac kézé : manus dumiui

(BécsiC. 2). Gabona fSket zedóc, melleket az aratonac kézéy

elha^andnak (3). lm eg aziu kéz6 ember : homo mauum habeun

aridam (MUnchC. 35). Kezet égibe foguan kezde halgatny az

w édességes zent éneket (VirgC. 17). Kezeuel wtet mejj ery

vala (40). Nyoyczad be atte kezedet atte kebeledbe (44). Kezet

nyoita neki (55). Vr kezebeli p<iliar : calixiu manu dei (DübrC.

141). Az leannak kezeet foga: tenuit manum ejus (JordC. 380i

Mosdathlan kézzel eenuy : non lotis manibus mauducare (402i.

Az karyiainac kezei er6.<isec a Jacobba való hatalma.'niac

kezei altnl (Helt: Bibi. l.Aa4). Által Ukasztom kezemmel az falt

(Kár: Bibi. IL117). Megszáradott kezfi ember (Kár: BibL 111331.

>Szép gyöngy házas tassán kezében tündöklik (Zr'myi L47V

Sákot, szattyrot hátára, és kezébe vévén, házrul házra kódúit

(Pós: Igazs. n.558). Maga keze csinálmánya (Matkó: BCsák

107). Kezefejei tsúdjókbil kimozdulnak iGKat: Válta. 0.454;.

Azért hinak bábát hogy mind kezét lábát k&sse meg lág.v

gyepISvel (Felv: Dics. 14). Két levelet küldtem kezedben, egyik

az portának való kapikiháukuak (RákGy: Lev. 7). Pénzt 5c

nem hordoznac, de kezekben szatyroc (Thaly:VÉ. 72).

[Szúlá^k]. Az istennek kezet bekeuel kel azenuedui

(Fél : Tan. 497). Mi nem meg róuidúlt még az isten keze : Dondum

incurvam cer%icem Jupiter habét (Decsi : Adag. 239). Nem
rövidült meg keze az urnák iZrinyL L82). Fel-tört a

k e z e ni a munkában : manus opere concalluit PPBl In .summa

:

gondolom szerént tlieorice speculative keze, lába lehet be-

szédednek : mindazonáltal tettében in praxi csonka-bunka (Fal;

NE. 73) O magát meg zegenytuen: az 5 kezeynec munc-

kayaual keresinala az & eletet iTelC. 125). Ez világot kezé-

ben adta, mennyen és ftildön úrrá vallotta (RMK. 11223i.

Ilyen egy nag)' vezért euynyi hadainkkal kezetekbon adtunk,

hogy ugy bírjatok vélek, mint magatok szolgáival iMonTME
IV.14). Adgya flket az vr az hoher satan keiébe (Mel: Sára

Elób.). Kezébe aíánla aazt az ersekeknec (Helt ; Krón.

62b) Hirtelen megftigták, az baji bóbéniak kezébe ajánlák
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Thaly : Adal. U.428). Kézbe akadt gyilkos : depreheusus

^perciifsor PPBl. Zent Pal lewele akadot kezeeljen íÉrdyC

<lTb. 514bV Hogy akaütalyad wketh tbe kezodlie: ut

ladas eos in niauiis tuas (KeszthC. 16). Urunk az erszéut

( e 7. é b p b i z t a Judilsuak (Káldi : Préd. I.43S). Én Stran;;-

•iliónak, és foleségének mint hitelei i!;iz(láininak, egyetlen egy

(ányomat kezekben biztam volt ; mellyet kérvén tolók kezemhez

idni nem akarták (Hall: HULst. II.294). Meg igére, hogy ket

izáz ezer t'oriutot kezembe akarna b o t' z á t u i (Heltt KiiSn.

88). Bethlen Kata lemiyom iNÍrkíizt tartozik Drusianna leányom-

lak ottan mindjárt kezébe boczátani (Radv: Csal. IU.2S8).

Cezetekbe botsátom az én tsekély irásimat (Pázin: Préd. 6).

Patár kézben esett (GérKár: Lev. IV.375). Istennek hatalma

ízt minden higyje, Magyaroi-szág hogy esek mi kezünkben

Thaly: VÉ. 1.50) Úgy remélljük ezten napra vagy szombatra

t e z ii D k b e n hozzák ket (RákGy : Lev. 96). Hogyan j u-

1 1 a k tehát az ellenség kezébe? (Fal : Coast. 853). Bátor-

ággal nem tndhattynk, hogy igazán, és nem árulóul juttatta

lezünkben az isten könyveit (Pázm:Kal. 673). Ne szoly

^nkinec el veszet marhádról, idSvel meg kezedbe-is kerül

FortSzer. H2). Kezeidbe rekesztette az isten ma

:llenségedet (Káldi: Bibi 261). Az rawok kezeben zolgal-

ássuk az ravvast (LevT. 49). Kezemben [vagyon]:

)rae manibus C. Kezedben, hatalmadban vagyon ; in manu tua

)st PPBl. Meg-tsalatik. a ki azt itíli, hogy a gonosztév tsak

ikkor bimtetídik, mikor hóhér kezében vagyon (Pázm : Préd.

!9). A böltsesség hasonló a kéneshez, melly ha jó kézben
'ag)on, tsuda hasznot hajt, a rósz kézben leg vaszedelmeseb

Fal : BE. 623). Az testamentom tetei koron kenyergett nekem
logy az orzagnak bjTodalmat h a d n a m az ew tya k e z e b e n

RMNy. ÜLI). Még eddig minden ág a kezünkben sza-

ladt, mert nem az i.'^ten segítségéhez kaptunk (Mik : TLev.

S6. lev). *KezébflI ki-ejteni: e manibus dimittere, emit-

ere PP. Hogy a Canahán fSldét a törökök kezébl ki ejtsék,

tt elvégezek (a magyarok, Liszny: Krón. 291). Az aszszonyi

•endtól félve olvastatik, rikojtoz\a kézbl kézben nyo-

n a 1 1 a t i k (Orczy : KöltH. 103). Nimely része az pinznek is

idatódott kezekhez (Monlrók. X V.58). E16 beszélli mint

1 k a d o 1 1 a kegyetlen bordély mesternek kezéhez (Hall

:

ffiist. a290). Kezde kezekhez bekelkedny (VirgC.

lOO). Fáradt szíve újúla Ferencznek, kezéhez bekéllik a kedves

[egyesnek (Gyöngy : MV. 96) Haller Jutka húgomnak b o c s á s-

:ák kezéhez mindenesti (Gér: KáiC's. IV.364). Ha valami

iton módon kezünkhöz vehetjük, kegyelmed kezeihez

)oosátjnk (IV.40S). Pénzét kezéhez vévén, a vén gazda házától

)l-mégyen (Hall ; HHist n.210). Amaz zálog fell végre beszél

ének, kézhez vételére mely napot tegyenek ; most, kívánná

Cemény mindjárt kézhez venni, abban hosszú pompát nem
.karna tenni (Gyöngy : KJ.' 34). Fogd kézen a gyermeket

:

jolle puerum iMA:Bibl. L17). Kézen fogva: apprehensa

panu, duct\i mauus Kr. Az istennek esméretire kézen fogva

iszik az embert (Pázm: Kai. a4. Csúzi: Tromb. 21. Kr.). Sok-

an tehetk volnánk, mellyek még eddig nem forogtak
e z fi n k e n, minthogy nem tfintek eszfmkbe ; a ki azért

ájük emlékeztet, szerencsénket, hasznunkat fizi (Fal: UE,

X)—101). Nintsen reménységemen kivl, hogy hazánk dámái

•költses kegyességgel ne vegyék (ezt a könyvet), és magokat

He ne mulassák, akkor leg inkáb, mikor se más munka ke-

iken, se egyéb gond nem fordul meg szíveken (Fal: NA. 119).

z igaz el nem vész, mert az ur kézen tartya (MA: Bibi.

17). Az te kegyelmes kézen viselésed (MA : Scult. 614).

5 6 részek [örökségük] maradjon az anyjok kezénél,
inthogy édes gyermeki, elhittem bamissat nem teszen nekik

adv : Csal. ni.250). Ha 6tsur fátáját vezeti kezénél,
isolyog s meglesi bikfa töviskénél (Orczy : KöltSz. 165). Tudgya

mind két kézre: quod mágus inter organa (Decsi : Adag.

8). Harczoljunk két kézre (Thaly: VÉ. L164). Egy mis ke-

zére adni: sphaeram inter se reddere iOecsi;Adag. 185.

Szí); MA'ir. 12). A honnan k tudgyák, onnan tudgyuk mii.'!,

noha böcsüllotesben, az sz. köuiTeket ; tudni illik, kézre adott

tanitiisból iPiizm: Kai. 463). Tsak alig. ha kezére nem bi-

rik, nem kerül, birtokába nem ejt<5dik, j, fordni (SzD:MVir.

nfil Hozzád jobb kedvet mutatott, miolta az konn;Vny kezedre
juthatott (Thaly: Adal. I.1 19b). Kezére költ a dolog :

potitus est rerum PPBl Ha kézre kél (a lapda) egyrl másra

verettetvén, ide .s t<iva ugrik, nyúgová.st nem lelvén (Gyöngy

:

MV. 20). Pogány kézre keltek, bírtak a fíiradsj'igos verittékkel

öntöztetett tartományok iSzD: MVir. 66). Te is teljes erddel

érte légy, mindegyig kézre kerittessét ek ket (RákGy:

Lev. 108). Kézre kerülnek még az árulók (116). Válasz-

tác az Albírt hertzeget királlyá, és kezére megeskfiué-
nec neki (Helt: Krón. 76b). Elvégezvén a búcsúzást, a vfély

a menya.sszonyt kezére vévén kettt-hánnat vele fordult s

mentl sebesebben lehetett kikaptak oda, az hol a vlegény

feküdt, kit is otthagyTán, magok azon módon gyertyástrtl

visszamentek s ha tetszett, még ittak s táncoltak (Haz. 1.364).

Kézrl kézre: datatim Sí. Az sz. atyák az tudománt

kézr8l kézre adtác fioknac és unokájoknac (MA: Bibi. Elb.

1). Kezet á d : consentit Kr. Kezét adgya (plaudet manibus)

fogadiubi kezességet biuáttya eltt (Kár : Bibi, L613). A fel-

fogadónak fogadást tótt, kezet adott : stipulauti adstipulatus e.st

(Com:Jan. 190) A nagyságod test\'ér nénnye keze bé-adá-

sával ersítette mának illyen testámentomát (Bod: PoL 121).

Csapja rá hát ketek, adják bé kezüket, egyéb dib-dábságon ne

törjék eszüket (Gvad: RP. 48). Elfeletttinc volna uram ha más

isten szolgálatia kezünket emeltfie volna (MA : Bibi. V.

22). Pusztán csak nem eszi búban kezét (Kónyi: HRom.

106). Mással kezet fogni: conserere *dextras PPBl. *Kezet

fogni : despoasare, sponsalia celebrare PP. YegSsfll valazta e.s

kezet foganac (TelC. 64). Kiadni kezét, magát eljegyeetni

(SzD : M^'ir. 12). Abból az jószágból kiveszi kezét, másnac

engedi (MA: Bibi. 1.243). *Kezet kútsolni: manus pecti-

natim componere PP. Kezec szre kutsnlván és fi emelvén

hálákat adnac istennec (Zvon : Post. 1.149). Keze öszvetéve
nézné (GKat:Titk. 9i. Nem jwtot ozebeu, han forint volt az

arw, chak ho^ latam, hog kezet ewtenek (RMNy. 11.139).

Kéz vezet ve mutatnak a fajtal.ansági-a a behozott tanuk

vallomásai (Nyr. XII.266). Született egy kis fiacskánk épkéz-

zel-lábbal (Haz. 1.143). Fegyveres kézzel yowe

reyank (LevT. 1 84). Hy kezzeel nem yw mert mynd ket

kezeyt tellyasen wallya ayandokokal (Ér.sC. 533). Két k é z-

u e 1 fogni hoz7.á : ambabus manibus haurire (Decsi: Adag. 64).

A mit a világ két kézzel ma nyújt, azt idnap eltt elránthatja

tlünk (Fal : Nll. 278). A középszer értelmfl ember, ha ugyan

tsak körmös kézzel nyúl a munkához, továbra birja, hogy

sem más egy felséges eszS (Fal:UE. 373. SzD: MVh-. 105).

Lágy kéznél (molli bracbio) nyúlni valamihöz (Decsi : Adag.

26). Tulajdon kézzel irott levél : holographum C. Mégyen

Gvidó-is házához ; de mivel flres kézzel érkezett, kedvet-

lenöl láttya a felesége (Hall: HHist. 11212). Kézzel lábbal

ellene lesznec (Zvon: Post. 1.173). Kézzel lábbal rajta legyüuc

(FahUE 436). Keze alaa adaak [a gyermeket nevelni] (ÉrdyC.

636). Ne szól y keze alá: aufer Mothonem (Decsi : Adag.

189). Kezem alatt tanúi: *alnmnus meae discipliuae PPl.

Biro kéz alatt vagyon a pör (Megy: Diai. 193). Töltés, se por

nincs kezem alatt (RákF ; Lev. 1298). A réformáttis püspök

keze alatt-is lévén feles .számú ekklésiák (Bod : Pol. 68).

[Közmondá.sok]. Egyik kéz az másikat mossa (Decsi : Adag.

4). Kéz kezet mos (Gvad: FNót. 28). A mester embernek ara-

nyos a keze : *ars inopíae portus, sua cuique ars pro viatico

est PPl.

bal-kéz : manus sinistra Kr. [linké handj. Balkéz felé

:

sinistrorsum, laevorsum C. Ad ide az bal kezedet (VirgC. 34).
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Meg ieKViity az corintombelyeUnek ;iz ísegyoii zeiitAklieAz za-

badakarathywk ziSrentli való bewkezivsegwketli, alattomba es

zemermAssen inKi'ÍTlwon az romalielyeketh kenetesre (Komj:

SzPál. 35). Ball kezed tolói az tliu'isorban ineghaladgya az kóta

az 1 íHelt: Aritlim. E'á. Tor: Eny. ö-Ui.

bö-kezü : liberális, muaificus, benigmis C. (freigeUgJ. 01

bewkezfi, liují sémit . iioni tágasa (DebiC. 627). Az beu kezw

kegies ú<leii zikseglwkrwl való eletet meg aga (VirgC. 52. Cie.

FI. Mad: F.vang. 750).

bkezség : llbcralitaa, muniticeutja, largitas, beiiiguitas (.'

|lreigebigkeit|.

onyves-kezü : t'iir, t'uriu öK. iHjlypan l)e<-8i: .\clai; liif'.

IdiebischJ (Thaly: VÉ. 1.100).

fél-kéz: I) [ima manus; eiiir- liandj. Sí) [miimaims ; eiii

liiiiidis). Félkéz (vezetéknév XVI. szj (Nyr. IX.365I. Nicolaii.*

de Felekez? lliyi (C/Áakr). ») (fiir eine liaud, leicht]. Félkéz

pais: pelta MA. Fel kez fwrez nyele-steol (Radv: Csal. 11.64).

(SzólásokJ. Az ember azok kSzfil vala, kik traiiiia kolmárok-

iiak vagj' ember csalásra tanult fél kéz kol már okiiak-is nevez-

tetnek tFr : Aj. 110). Bizony! félkézen maradsz, lia megtud-

ják dolgodat (Nyr. X1V.-16ÜV

fél-kezü: tiuimauus C. [einbandigj. Matthia/i de Felkezeu?

1397. Valentinus de Felkezeu 1417. (Cziiiár).

hoaszü-kezü : longiuianns MA.

jobb-kéz : dextera V. dextra MA reclite hand PPB. Jobb

kéz felé : dextroversum, dextrorsiim
;
jobb kéz fel8I való : dextei

C Ha to yob kezed mog tantoroyt tegbed, me.sd hvVtet est

vesd el tliwlod (JordC. 367). Foga zent Fereucznek w iob kezet

(VirgC. 34).

(Szólások). Jób kézre vétkeznec mind azoc, az kic azt alil-

tyac, hogy czac egyedfli magoc számára termett minden, be-

zárlanac. azért mindent az í cz5r8kbe (MA:Scult 310).

kész-kez : marni *promptu8 PPBl.

köz-kéz : seíiuestnmi 81.

[Szólások]. Küz kézbe z vevC: sequester; köz kéznél
leteszi: seque,strat, deponit apud sequestrum : köz kéz-

nél letett: seiinestro depositns; köz kéznél le tevó: depositor

PP Kílz kézre bízzák: pro communi usii doiosuenint

ilVizm: Kai. 1766. 507. Kr). Közkézre megy iTörtT.» l-'37i

iiégy-kezü : quadrimanus C. [vierhandig].

ragadó-kez: trabax C. [diebiseh].

száz-kez : centimauus (' [mit huudert liiindouj.

Kezecske : mauicula MA. hiiudleiu PPB. Jobli kezetske

:

dextella C. Sok (gyerraekeiake) Sszve tette itt két kis kezecs-

kéjét, soknak könyv iiztatta gyenge szemecskéjét íGvad : RP
133).

Kezes: 1) habeus maniisMA. der liiinde liat PPIJ. 2) va>.

praes, tidejiiüsor, obses, responsor C. 8|Kjnsor, adpromUwjr, ob«es

MA. bürge PPB. Egywt való kezeeek: consiwnsunw ; kozes

leszek: Bdejubeo; kezRst kiváiiiii : satisaciipere C. Ki-zmleszee:

s|X)ndeo ; kezest vi-szfic ; satbmixipio ; kezest vetec : satisdo MA.
En az farkasert kezes, lezek : ego pro Iniio lide jubeo (Élni.'

151). Eu w eretií kezes Kvtem <VirgC. 57). Eltaiiozec ótSle a

pénz ps senki kezea nem lón érte (TelC. 86). Te kegelmed-

nek aiiy kezestli vetwk, kyn to k meg elegezyk, avag az my
keues vagon, te kegolmednck káptalanba mynd envkbe kew-theni

íLevT. I.7«). Ennek byson.sjigara atnk az my kezes irasunkotli

ez peczetes lúueluiiketli (RMNy. 111.52). E« az nagy Gergoycrth

aeoi kezea nem woltb, sem el uem zeoktette es nem enyegette

Í66) Ennyiiel iob le.stament"mnak kez«« IM az Jemis Criatus

Kí2B<tT KE/.li

'Komj : SzPál. 436). Kezes lessec éo érette : ego suseipio pnenini

(Uelt: Bibi. l X3). A várat megadtam, kibe énnekem meg

kellett vóna lialnom, és úgy mesadnom, kire kezes valék. ha a

több akaija vala íMnnlrók. 111.178). Ha kezes lettel az te

barátodért : si ••^poponderis pro amico tuo (Kár: Bibi. 1 605). Én

kezes lészec az gyermekért: ego siiscipiam puerum (MA: Bibi

1.41). Senki az halálnak keze.st nem vehet magáért (Mih: (VökÉ

111). Kezeset, zálogot- adattatnac: ilantur olwides (Com:Jau.

148). Kezest, bizonyság tévó fogott embert kivány il90). Hites

kezes (f;ér:KárCs. IV.SOli. Ott ecelésiábúl kezes Ifinek éi

úgy euylifllt meg iMztán a generál sziSe (Thaly: Adal. I .

Kezes, ki az adósnak adi'iN,«ágHnak le-tizetését magára váll.il ;

íUod: r>ex. 94). Néniellyek meg nyugodnak azon, hogy egy valal.;

teltére nézve jiik: e nem elég, töb kezes kell hozzá iFal: UE.

4801. 8) [maii.svetns, cicur; zahm. handigj Reményiem, hogy

kezesebb tartásod és több bátorságod lesz (Mik: MnlN. 250).

[Szólások). Kezes lábos szitkok es hazugságok (Pázm

Fel. 1 ) Kezeslábas hamisság íKáldi : Préd. Oktlnt 25

Kr.). Kezeslábas hazugság (Toln: Vigaszt. 226. Sall

Vár. 64. GKat:T1tk, 328. OKat: Válts. 11. b2. 274).

[Közmondások]. I'égy kezes másért, az kötél nyakadban vu

gyón: sponde, noxa praesto i.st 'Dei.«i : Adag. 16). Rezes tizet

debet *8atisdato PPBl.

Kezesit: [siwnsoreuj ag'j; (sicli> verbilrgenj. Arra kezesétik

vala a császár mellett magokat (Pethó: Krón. 246).

Kezesség : fidojussio, vadimonium, inter\'entio C. spunsii

MA Ijürgschaft PPB. Bátyám kezességére kértem a pénzt

pecuniam fratris fido *sHmsi PPBl. Kezesség alatt való meghitel

salLsaceeptio C Kozes.seg fel vetél: assumptio oneris Ver: Verb

Szót 19. Kyt keze.s.sogen kywetthem wala (RMXy. n.71). El

bocbatam kezességen (LevT. 1215). Akkor vetfe-fel kezességi'm

ket, mellyért annak-utánna szörny halállal fizetett (Pázm

Préd. 112). A vétkest meg kezesség alatt-is törvényben idézn

szoktác (Com: Jan. 135).

Kézi : manuarius C maiuialis MA. ihand-|. \ e\ii ev tevlel-

damanios atyánk kezy enge<lelmessegeet, az az beadak qüim

az ev kezeket, hog ez clastrombol elmennének (DomC. 101

Kézi dolgot tezón vala ilJebrC. 222). Hogy ne yllyen veztegli

vala my kezy mwkalkodasban l'oglallya ember niagaatb (Erdyí

394). Az ur isten zajioroyttya vala keciy muiikayvkat (4ö3bi

Chyac egy kézi bottal eleybe ment vala (Hofgr. 139). Kézi paltz>

(Gyöngy: Pal. 9).

Kézrevaló: vhirotheca SI. (handschuhj. Kézre-valót (vási

rol) azon tsipke mBból (Fal : NA. 143).

KEZD {Uezd EbrC. 3. líomC. 317. kázd-í Helt: VigK. 9:^

Frank: HasznK. 20. k'-d-ik hogy tavasz>jdui kezdek Betlil

Élet. 266. K. beszédbe eredé vele és tudakozódni kezdek Mik

MulN. 247. 276. 281): 1) ordior, ini-ipio, iniboo, coepi MA
aiihebeu PPB anfangen Adámi:Spr. 197. Kezdett: eoephu.

kezdett dolog : oiHíptum ; kezdetett : coeptiis, iiicoeptus MA
Éiien elfil-kezdeni a dolgot : rem ab ultimo initio reietere ; I

kezd romlani : eoepit ruere PPBl. Meg-kezdettem idegen--

attól a dologtól: copit me *odium negotii PPBl. Kezdenek

berek ott az zygelben lakuya íKliri.'. 28). Kézdénec sin-

Here coeperuut (Béi-.«iC. 2i Ha niémnaradandotoc e mSui-l^

detéeben, mellét kézdéttétw : qiiod coepistis (16i. Kezdi- zil

mázni: loopit exprobrare iMitiichC 34 l Kezdé el meony li

nem thwdwala (PeerC W). Ezen idevben kezde zent M:u-

tanohiy abcet (MargL. li Ez jdeoleol fogna kezde belegl-

(Uoml. 140^ Egymasníik zolni kezilouek e.s ketutek ezt ii.

dani íVirgt'. 49) Albatatos rs t»kellete« az w keidet

gaba 1^1). Kezdetik zent Aaselmus keiive iNagyasC. 1). Ha-

keede t'ayiahii illelt: Bibi. L b4>. Meg Witurkoduáu, luiud á >

Pannon'uil kezdéc magognar foglalni dlult: Króu. 12). Ue \í'asl

1
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sitfltedni (18). Isteni!) meg szallya egyéb emberec ziuet, hogy

ókis iol kezdnec raolni (Ború : Piéd. 431). Sok fele teueli-

gesek kesztenek támadni (Fél : Tmi. Elíb. 3). En nem tudom

hol kezdgj'em s hol végezem: qnid primiim ant quid ultimum?

(Dei-si; Adag. 95). Az utolsó fidSkbeii kezdetett gylekSzetek

fel<M, semmi jót nem mond az sz. irá? (Pázni: Kai. 588). Sok

szent emberek kezdettek Európában kliistroniokat rakni (Pázm:

LnthV. 31). Minden érzékénj-ségid megfogyatkozni kezdettek

lUlyrPréd. 0.327). Kezdetett é.s végei állat (GKat:Titk. 63).

Kezdette az oi-szágot sautzoltatni (Teleki ; FLél. 94). Az ellen-

ség felkezd az Liptón nyomakodni (MonOkm. XXIV.166). Az

kezdett útbúl nem kell kiállni (Tlialy: Adal. I.líí"). Csudálkozni

kezdé okasságát annak a leánynak {Mik: MulN. 277). 2) (ver-

bum auxiliare actionis instantls; hilfszeitwort der eiiitreten-

den handluDgj. Gyczewlkewdny kezdnek: gloriabuntur (EhrC.

125). Ha meg gondolangya az binSs, ho^ az i bineit is-

ten niluan látta, nem kezdi zeéSuleni egh papnac tudására

adnia (GuaryC. 46. 50). Mert meg nem tartandod, meg kezdez

(•zalatnod (DebrC. 445). Nektek igen iiagi dychwsegnek kezd

lattatnya (VirgC. 143). In*en niaydan nehezebbet kezd ennél

hallani, micoron az igaz biro azt kezdi mondani (NagyszC. 175).

Enny kéznek zegenyek: edent panperes (KuIcsC. 42. 128). Ha
én felSlem igy kezdnec itílni, nincz mit t5nnem, el kel tflmeni

(Helt : Mes. 71 Ha olly igen szereti észt az apró marhát, mftuel

inkáb tégedet kezd szeretni (46). Nagy tisztességed le.szen ebbSl,

és minden ember kezd diczimi ritezségSdet (274). Meg mon-

gyác a gazdádnac és a gazda annac vtánna lobban kezd tartani

(313). Ha meg akars haza.s.sodni, tehát igen ifBat ne végy; ha

iffiat vész, az ottan kezd ész hayiaidat megvtalni és nagy nyo-

morúságokban és bánatokban kezdesz miatta lenni (395). Atila

kedig szép szóval megkerde tSlle, hogy megmondana n^ki

miczoda szerenczeie kezdene 18nni (Helt: Krón. 16b). Ne bocsássa

ide s tova rablóidat, mert az mi uraink is igod nem kezdik

azokat szenvedni (Monlrók. in.214). Hogy ha ez télen ió szánút

kezd lenni, ió leány, szép s gazdag legeuliSz fogz menni, ki

velled eggyfit fog szánkázni (FortSzer. L3b). Ha ez holnapban

is bizonyost nem kezdünk fel/ílök hallani, s levelek vagy em-

berek nem kezd jüni, mi desperalni fogimk (RákGy: Lev.

228).

[Szólások]. Valamihfz kezdek : coepto ; valami nagy dologhoz

kezdk: moUor C Valamihez kezdeni: zu etwas greifeu, etwas

anfangen Adámi: Spr. 197. Annac utánna az várhoz kezdénec

iHelt: Krón. 57b). Mindenkor rettegve kezdett a szólláshoz

íPázm : Pféd. b3). Minek-elótte tanuságimknak má.sodik részé-

hez kezdgyünk, egy dolgot kivánok hogy minnyájan eszünkbe

vegyünk (Pázm: Préd. 224). Bátran kezgy az úthoz (KNagysz.

1613. B5). Futó-félben semmi dologhoz ne kezdjünk (Nyr. X.121).

A bjtSléshez tsak akkor kezde, mikor valami kedves falattyá-

tiil meg-talált tsmSUeni (Fal : NE. 60). Minekeltte beszédhez

kezdjünk, sikos és ártalmas nyelvünkie vigyázzunk (Fal : NA.

187). Felebarátom sem kezdhet semmit raytam,
nem panaszolhat reám, mert minden ellenem való vétkét meg-

boczáttam (MA : Scult. 984). Még az esztendnek száralálásátis

errl a holnaprul kezdették. Már ezen holnapon
kezdvén számlálását az esztendnek (Biró : Ünnep. D Db).

Jó bort kezdett csárdában tegnap a csaplárné (Thaly : VÉ.

L276). Fellieb (a bornak) iczeyet ne kezdhesse neg pénznél

(RMNy. 11.2). Sok helyeken van fosztó or, ebül kezdik,
rosszul végzik (Thaly: Adal. 11336).

[Közmondások]. Fején kezdetik a habiak büszhödése (Pázm:

Préd. 186).

el-kezd : inchoo, ordior, exordior, adordior. coepi, iucipio,

Kcipio, auspicor, prooemior C. anfangen, anheben, den anfang

nachen PPB. Újonnan elkezdm: redordior, redauspicor; el-

lezdvén : exorsus ; elkezdett : .susceptus ; el kezdetett : susceptum

~!. Elkezdendó ; inchoativus, inchoandus, incipiendns MA. Rajta

M. SVELVTÖKT. SZÚTÁK. IX.

kezd-el azt a pohárt, hadd járjon rendre az asztalnál : da ab

j

eo oantharum *circum PPl. Mioir elkezdet volna merSlni,

J

iuílt monduan : Vram Mnzeh engemet (MünchC. 41). Az

I
imádságot igekzic el kezdeni (GuaryC. 62), Ez zerzetet az

euaugeliomi zegeasegen w kezte el (VirgC. 86). Az ynnep nap

I

el kezdetyk vala: .sabbatum illucescebat (JordC. 615). El kez-

detyk apostoloknak yara.sokrol való kenw (706). Egy mas wtan

[
mynd kywe mennek vala el kezdweu az veeneken : incipientes

í
a senioribus (652). El kezdweu az wtolssokrol mynd az elss5-

I

kyglen : incipiens a novissimis usque ad primos (ÉrdyC. 130).

j
Az lakodalmat el kezdotteek (ÉrdyC. 509). El kezdy az eenek-

I

leest (556). Az el kezdt lewel (563b). Az niamak keszdetit az

I

bSlcz Ptolomeussal keszgik el (KBécs. 1572. Eiij). Kezd el

I immár .számlálni ezképpen (Helt: Arithm. B). Az athenasbeliek-

t nec birodalmoc ez fldbe kezdetéé el (Szék: Krón. 18). Ellb

mégy el kezdetet beszededben (Tel: Fel. 24b). Az tél kezdetik

1 el ez eztendben, Lntza szfiz nap élt való cztrteken (KBártfa.

1583. Dv3). Elkezdvén pana.szit éppen fájdalmason azt monda

(Tly: Préd. 187). Az mint hallom az sokféle italt elkezdted, az

kitl félek, hogy megárt (RákGy: Lev. 94).

' elkezdés : inceptio, inceptum, eoeptus C. inchoatio, exorsus,

j auspicium MA. [anfang]. 'Ea, wylagnak meg wtalaasa, penitencia

' tartásnak el kezdeese, menyeknek orzaganak predicallasa

! (ÉrdyC. 349b). Elkezdé.s, vagy beköszöntés [a prédikáczióbanj

I (MA: Scult 99).

i
elkezdet: 03 Minden dolognak az elkezdeti nehezeb (GPris:

I

Arithm. Q).

I

ell-kezd : [repeto ; wieder anfangen, von vom anfangen].

I Ismét ellkezdm : itero C. Ez igéket esmeg [ejlewl kezdi vala

j

(VirgC. 41). Az isteni ige, ellkezdet ige: verbum divinum est

j

verbum primordiale (Illy: Préd. 177). Csak ezeket mondgyuk,

i ell s meg-ell kezdgyfik (Szattm: Dom. Elb. 23).

hozzá-kezd : adordior PPl incipio, inchoo, ordior SÍ. [in

j
angriff nehmen, zugreifen] Bátran kezdgy hozzá, nem ió alun-

I

nod, egyöld az kertuelt az hamuban feleitd (FortSzer. H3. TSrtT.'

1551).

ki-kezd: [Borát] tarcza kys aszón napiayg, mell nap be

tellieseduen, ky kezdhesse, de fellieb iczeyet ne kezdhesse neé

I

pénznél (RMNy. 11.2).

meg-kezd : [inchoo ; anfangen, angreifen]. Resipisco : esze-

met megkezdem C. Megkezdeni a szalonnát : den speck auf-

:
schneiden, angánzen Adámi : Spr. 197. primam scissuram facere

m lardo Kr. Meg lata a orozlan, hogy mynd negyén egyt iar-

nanak a mezewbe, ees nem mere meg kezdeny ewket (a bika-

: kat, Pesti: Fab. 5). Az László hertzeg legeli méné, és 8

; kezde meg legelszer is az ellenséget (Helt: Krón. 39). Meg

I

kezdéc a tatároc az 6 seregét (56). Oldal felt meg kezdenéc a

trkeket (Helt: Krón. 91. 93). A város együgy sántzokkal

vagyon kömyül-véve, gyenge hányásokkal, mellyet gyakran

rontnak rá rohanásokkal, sok hellyen megkezdik kapákkal s

ásókkal (Kónyi:HRom. 120).

neki-kezd : cv Neki kezdenéc, és meg tltéc az árkot (Helt

:

Krón. 58).

Kezdegel: incepto MA. [nach und nachj anfangen PPB.

el-kezdegel : incepto C.

Kezdegelés : inceptio, inceptatio MA. [langsames beginnen].

Kezdés : inceptio, inchoatio, inceptum, orsus, exorsus MA.

anfang PPB. Az kezdésében segedseg leyend (VirgC. 136).

Te igidnek kezdése (princípium) bizonsag (DöbrC. 69). Bléeseg-

nek kezdése, vmak felelme (199). I^ kell vala hírnöknek bo-

czanattát hirdettetni minden nipek szerte, kezdist tinin Jerusa-

lemtöl fogua (Sylv: UT. 1.124). Világ kezdéssé ennye ideiében

19
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(Valk: Gen. 3). EU2 Id á baduac kezdeaebeo (Uecsi : 8allC.

18).

Kezdet : eoeptas, inceptiu, iiic«ptum. príDcijiiuin, mitium,

orsns, exordium, priiiiDrdinm, fiinlKilium, prooemium C anfani;,

erster gnind PPB Ez kezdet vala : hoc príncipimn eraf (BéanC

73). 6 oraaganac kezdete (regiii eius exordium^ volt Sasa varo.''

M7). Ezeo a sirelmecnec (?) kezdete : initia dolorum (MünehC. öSj.

Semyt neki ne zoliia egyebet, hanem chak az veiemyenek

kezdetit (VirgC. 40). Életnek kezdetj kjnyer, es viz (Tv'agj-szC

.S42). O lesnn, kezdeth e.s weehezetli (PozaC 9). Mind ezec uhac

kezdeti a ke/»rfiségeknec (Tel ; Fel. 46). Bígjnihaiiyszor tamad-

nac viszaltatasoc ea hadi kezdetec (Kai. 1582. Hj) ArKeutinában

tanulgattam az tudományoknac kezdetit (MA:Seult. 3). E6 (az

isten) alpha, f> az ómega, kezdete, léte, 8 vége a mi terem-

tésünknek (Fal : NE. 36). Most vagyon kezdete arany századá-

nak (Orczy: KöltSz. 177).

[Szólások {. Kezdetben: in piineipiu Kr. Teremtóttec az

embert kezdedben (.JordC. 413). üycheeeeg atyának ee« fynak

eee zentb leieknek, mykeeutb vrala kezdetlibe (KesztbC. 2.

KulcsC. 2). Kezdetben teremti isten a mennyet é.s az fSldet

(MA: Bibi. II) Kezdettíl fogva: ab initio, a principio

MA. Nem oluastatoc é, ki tSt embereket kezdettl foguan

(MiinchC. 48). Yol twgya vala azokat kczdettfti foghwan Jeei«

(JordC. 647). Ky vala hallatlan mind kezdetni fogua (VirgC.

57). Ez velagnak kezdetytwl fogna mind ez napig (93). Kywe

nytom az el enezletteket vylag kezdetythwl fogwa:
a eonstitutione mundi (JordC. 39.S). Bizony dolog ez, hogy az

istennec aniaszentegyluiza, mind világ kezdetitl fogna kzn-
seges volt (EsztT: IgAny. 31). Mykeppen az kemyewl metelees

xpusnak kernyAl meteleeseeben veeghet veet, azonképpen az

my kerezthseegewnk xpusnak kerezthseegheben meg zenth5Iees-

nek kezdetet vetth (ÉrdyC. 187b).

Kezdetetlen : (sine principio ; ohne anfaiig). Isméij&k Stet

Aríkké-valo kezdetotlen, és végezetlen (GKat: Válts. I. Höb.

n Kezdetetlen rökké való (GKat:Titk. 63).

Kezdeték: [exordium: anfang. einleitimgj. (GKat: Titk.

1119. CorpGramm 318).

Kezdetd-ik : [inchoor : beginneii). Az melly mindgyárt

karácsonkor fog kezdetSdni (Kai. 1620. B7). Az <^ hopmester-

ségébeu ktjzdetídék az fennforgó dolog (Monlrrtk VIII.338).

Kezd: I) inceptor C. autlior MA. anbeber, anfanger,

urheber PPB. Lntzius ebben a dologban (6 kezrh^ : Lucius

famíliám ducit PPBl. Regulayok legyen e\vnewn mai:a Cristus,

ez életnek kezdwye (VirgC. 121). Isten va^ok. minden állat

kezdié teremtie 'Mel:SzJán. 52). A kezdíknek liitiMI az

elömenöknek bitire íllly: SzÉlet. I2i. Elöljáró, kezd nótákat

zengetvén: praeludia sonans (Oinnjan. 168). 2) (initium;

anfang, anbeginn]. Az új tudományok kezdjében, tömve

tolyongottak a hamis tanítók goncKssági (Pázm : LiithV. I>i*i).

KSZOliTEG : comminus. Nemellyeket kezülteg-ia azablya-

val HH pals,s.'tl megh (Szetteket ala hayta : quostiam etiam com-

minus gladio cli|>e<j<|ue impulsos praecipitavit (Forró: Ciu^. 126).

1. KI : I) quisV quae? MA. (werV;. a) Kié : uujus C. Neuc
zerent megtii^éac, ki s mi (NagyszC. 214). Ki neved? qnod e^t

nomen tuum ? (Hel:LT. K.2). Bátia, nem tudom ki neved, de

itt is emberre találsz, bár meg hfid : videberis me videns piano

Martem udere (Decii : Adag. 201). Kije ez? cujus est hoc?

(MA ; Bibi l.Wl). Valljon ki a neve a király loj'myíuiak ? (Pbil-

Kbr. 57). b) Nem tudom, ki Ixiloud kapna azon (Uecsi : Adag.

216). Ki rdg vit rea, hogy kiuáutad a hiútól '/ (Helt : Mes.

259)i Ki rd&g hitt valaha, s ki-i.s hihetne a pápában ? (Matkó

:

3Kérd. 66). c) quam PP. Ky uagy eromk leüzen azoknak

'ÉrdyC IIV n ky bolondok Hr. emberek (80). O ky tnwol na-

gyon az nr itilentewl (54(jj. O azért ki igen mell a b. Maria

mi tlnk a tiztsségre : quam diguissima (ÜebrC. 23 1. O bodoK

Josefi', ki nagi méltóságra valaztatal istentl ( 100). O ky bodog-

sago-son multam volna ki ez velagbol (NagyszC. 93). Jay ki

%'iszaza fordult dolog oz (Helt : Me.s. 14U>. Jay ki szomorú vagy.

Mi lelt? (Helt: Meü. 4(J2). Oh ki nagy értelmet kelleue veim&iik

(Ború: Préd. 2S). Oh ki mely titkos dolgai va'lnac ezekben az

istennec ! (Born : Préd. 24>. Jaj ki bolondok, a kik a predikál-

lásból imigok ditsírésct keresik (Pázm: Préd. c2). Óh ki sokan,

ki sokat, ki beába fáradnak, hogy a világi fejedelmek és tu-ak

síieretését elnyerjék (140;. Ládd Pósabázi, ki rottz a Matkó

tekert»e (Sámb; 3KérdFél. 674;. Vajki nagy ereje vagyon

anuac! (Czegl: Japli. 35). LHtaireti fonalát fond, ellene fiz<>lni uh

ki gond (KTör : Assz. 2). 3) [prouomen inde&uitiim ; uubestimm-

tös tumort). «) Mykoron ky testben leelekben zeplútelen eele-

tt vysel, ez az angyaly eelot halandóságban (Érdví,'. 591b).

Mi idn ki i benne bizn, el ne vein, de rök iletet valTun

(DöbrC. 13). Ha kyben ex. leend, ez ilyen embernek ziue min-

denkoron nagi bekesegbeu vagon (VirgC. 96). Vallyon s ha ki

azt felelné . . (Pázin: Kai. 2>. Ha ki teste sanyargató volt, tob-

zódó lezen (Vas: CanCat. 703). b) Ki f^l s ki alá: eminect,

cadunt, crescunt, dcteiimtm' MA. Ki I.,utteré kzzfiletec, kitec,

ki Caluinusé (Tol: Evang. 112). Ponz, ki nagiob ki kis&ub (Mel:

SzJáu. 181). Husvét-eltt kik csak banjm hetet UljUSltek, kik

hatot, kik kevesebbet (Pázm: Kai. 596). C^niás el ruha, ki

patyolat, ki gyolcs (Radv : Csal. n.313). Ea világnac többire

minden kincse ki Romába a pápiUiuz, ki kivl valu papi ren-

dekhez takarodott (Zvon: Pré<L 11.271). Ki nagyobb s ki ki»«bb

biin (Ker: Préd. 04). Nám ki kouáczi, ki lakatos, ki ió fiukós

baidú (Bal : Csisk. 346). Miden felöl mint purr tiitnak, ki lovon,

ki gyalog berekben szaladnak (Zrínyi : A.Sjt. 116). Egynek vagy

kettnek egy-egy dolmánnak való posztót adattunk, kinek job-

bat, kinek aljaaabbat(RákGy: Lev. 190). Jöttünk a mint jöhettünk,

ki jó, ki kacsiba lovakon (Mik : TörL. 4). Most más csatorná-

kon foly ki iiénzök, ki játékra, ki aaszunykákra vesztegeti fFal

:

NU. 329). 3) [ki, a ki, az ki, pronomen relativum) qui [quae,

quod] C. Ver. [wer, der, die, welcher, welchej. H) *Ki mit keres,

megleli : suae quisquae fortunae faber PP. Az ki mit keres,

meg talállya : Pyraustae iuteritus Decsi : Adag. 67. Ez sceg:in

ember, kinec testet tumetiuk (HB). Kic ozuc miv vo^muc

(HB). Eleyben hozak. kyket erdeg tart vala: obtulerunt ei

qui daemonia habent (JordC. 364). Akikel zol vala, monda

égik nkwíwlwk i VirgC. 76). Halottak, kik hol vattok, min-

nyájan kellyutek-fel (Pázm : Préd 7). Itt pedig a homály-

ban három rend-béliek vaimak, kiben a boldogságnak é<

btlnbotsánatnak reméasége vagyon (175>. Ai Israel fiai, ki-

ket mondám, hogy Jeniboám után indultak vala, el-battik

az istent (Pázm: Kai. 5(>5\ O az mi váltságunk, és fldvsségfluk,

ki-kivfd isteiieltt, niiK^^ii ez világnak Advssége, váltsága

(749). b) Annak-U, a ki egéciségeért Iszuak, nem hogy haazniliia,

de nagyot árt e féle köszönet (Pázm: Préd. 226). A ki mim-

kája meg álla az próbát, éppitésének jutalmát vési (Pázm-

Kai. 811). c) Nem vgy mint te, ki chac alakozol (Mon

Ápol. 258). Serkeny fel, ki altuuol (,520i. Kelly-fél a k

aluHzol ("Mad: Evang. 77). A ki üdvösségedet kivánod (llh

Préd. L3). d) Árpád, Álmosnak 6a. ki-i8 jóUehe Tatai

országban szAleltelett, mindazonáltal . . . (Liteny: Kk>d. l.

e) Venn ewangeliumy zegenseget, meoeytelen magatt adu-n

Cristusnak fezewlat karjiiak, ky )nten áldott legyen ewrekk'

ewrowkkc (ElirC 8). Ebnl es megesmérheted, hogy nrdwg wA'.

miért alté zivudet meg kenienitete vult minden iozagra, ky wrdni:

nek ezluktjdonsaga(a mely iird.)(VirgC. 2U Papara az ky gyalugü'

vittek, mastis ot vaunak (K.MNy U.331i. I) Ki nopun emdn

uz gimilstwl, halalnec lialabtál bulz (HB). Ki luipocbau parai

íola (in quibiis diebus) (BécsiC. 15. 18). Az ky lewoleket 1 •

adót ^RMNy. U.151). Az dio tan ki tapló term, meg kely l^i'

I Frank: HaaznK. 35). K)Lezalnak mezk a beire, kit fmdalt
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nekik ; határt vettél, kin uem mennek által (AporC. 66). Ad

tinektek kutfeieket, kybwl munkatoknekwl isiatok (VirgC. 51)

Miioda lelki iozagli iiz, kihJz az lialalos búi ueni ferheth (TihC. 3

1). A hetuen eztendel fugsag, kibe a sidoc fo(;iia tartatjuiac Babi-

lóniába &rék Króu. 43). A hely, kin .iIIiííz .szent fíld ; loeus in

quo stas, teira suicta e,"! (Mon : KépT. lí l) Az kSnyv, kit nevez

nec (MA; Bibi. 1.117) b) Kyiiek byzonsagara attani le-

welenaet (RMNy. 11.12). Semmi ninchen az ó testameutomba

ki az vyba nem volna fHelt:Bibl. I.d). Czac azt hfld, az kii

szmSduel látz ^Dec.si : Adag. S). Nem liallya nem chak az em-

bereknek be.szédeket, de ki nagyob aunál, az isten igéjét Is

tTel:Evang. II.666hi. El-j6 a' Krlstus és meg-vígasztal minket,

kit engedgyen az atya (Pázm: Préd. 37). Kin a magyarok igen

.^i-aiének (Liszny: MKrón. 213).

[Szólások]. Nincsen kihoz az mi fejünket szükségünkben haj-

tanunk (RMK. VI.Í30).

akár-ki : quilibet, qui™ C. MA. quiscnnque Kr. (wer immerj.

Akárki keze vyahskogec en ellenem, nem fel az en zfiuem

(VitkC. 69). Felette keellemetes az wr istennek az oly zolgalat,

kyt az ew zeut zyleyeenek teeznek, honnem mynt akar kynek

e«gyeb zentlmek (ÉrdyC. 53 Ibi. Akarkiis láttya, hogy gonoszra

igyekeztek: cui dubium est, quod pessime cogitetis? (MA: Bibi.

L57). Akái^kit annyira bötsfiUnek a meimyie vagyon (Pázm;

Préd. 32). Ne nézzük, mit mivel, mit mond, mint él más akárki

il31). Akárki látja (GKat:Titk. 339). Akai- ki ellenfinc akar

mit pattanczon, mind igaz az mi bünflnc (Illyef: .Jeptha. 12).

.^nnak (a holdnak) fénye alatt ne félelmeskedjél, akárki ellen

is bízvást keménykedjél (Thaly: Adal. 1.167^ Ha kétszinkedni

nem tud, vagy hazája mellet felettébb híven viseli magát, hamar

jubillálnak fígy) akar kit Ls (Hazánk. 1.380). Nem képes akár-

kinek is maga vérét is szeretni (Fal : Const. 825).

égy-ki: [aliquis; jemand]. Egy szép almát tarték mar-

komban, kitekerte egyki hamisan kezembl (Fal: Vers. 909).

hogy-ki : [qui, quae, quod ; welcher, welche, welches]. Az

szép lovat megszereté, hogy ki miatt tbldét elveszte (RMK. 1.5).

Lássátok : ha isten lehet, hogy ki magiinak sem segíthet

(104), Olyaat toz6k rajiad, hog kytól felz (SándC. 28). Nem
%olt soha senki oly bölcs fi magátul, hogy ki nem csalatott

valahon dolgában (RMK. VI.51). Az templomon ál ajtójok vala.

hogy kin éjjel bémenuek vala (98). Hiv az úristen, azt mondja

szent Pál nekünk, csak annyira késért, hogy kit elszenved-

hetünk (205).

ki-ki : 1 ) quisque, quilibet MA. quisque ; eiu jeder Com

:

Vest. 143. a) Ki-ki magára: singulus PPBI. Kinek kinek az 5

petSrkéie fái: suam quisque homo rem meminit (Deed: Adag.

266). Mint-hogy ki-ki magán nem akar igazat hallani, ottan

tsak a közönséges dorgálá.sokat halgassák (Pázm; Préd. a4).

Kiben-kiben t«ak egy az eredend bün (67). Oktatni akanán

kit kit (CzegI: MMel. 8). A Kristus-is svSIt, midiin kit kit ma
gához hí (Mad:Préd. 347). Igas-sagaban kit kit oltalmazot

(ExPrinc. 136). Ha a tanátsban valamelly országos dologról

végeztek ls a tanáts urak, de kiki nevetéssel mondotta ki a

voksát (Mik:T8rL. 109). Az iu-6 tanátskozik hol egygyikkel,

hol másikkal : kiki mást mond, tsak abban egj'gyeznek meg

;

mint füzettethessenek legtöbbet véle (Fal; NU. 256). Az adós

urak házánál ugyan fon- ki- és bejáró ember ; kiki a ma-

gáét keresi (282). Homérus-is alszik holmikor ; liolmiben kiki

botlik, tántorodik (SzD ; MVir. 34). b) Kiki raiud ; unusquls-

que C. Azért mindeu ember kiki mind meglássa, hogy ó

kebelében kígyóját ne tartsa (RMK. VL72). Ki ki mind

haza vigye az 5 mustyát (Helt ; Krón. 84). Kiki mind az

ú dolgát tarcha (TehEvang. L113). Ha meg nem boczat

kiki mind felebarattyauak zúbeol (Vás: CanCat. 85). Kikimkid az

5 sátoránac aytaján áll vala : stabat unuaqnisque in ostio (MA : Bibi.

L80). Az az. írást kiki-mind magátúl meg esméri, az sz. léleknekbels

tanításából (Pázm : Kai. 503). 2) (quicunqiie; wer immer]. Ally meg

itt, ki-ki vagy ; és gondold meg : mi vagy te .'i széles világon

él enil)erekhez képest? (Pázm: Préd. 65 1. Édes tiam, ki-ki vagy,

dütsittsed istent, és igazán megvallyad bneidet (Pázm; Préd.

431). De ki-ki vagy, gondold meg, ha lehet-e annál nagyob'

balgatagság? (788 1.

nó-ki (íiíti Sylv:UT. L27. 51. 117. stb.); quidam EhrC.

1. 2. quid.im, nonnnllus Sí. [mancher]. Neky [Ferenc társai

közül] zoluala ystenuel neky reppel-uala ysteny beiczesegnek

vvlagos-sagara, neky volt senteltetet ystentewl, mikoron meglen

élne ezuylagban (EhrC. 2) Vannak nokyk eth allook kézzel

:

sünt quidam de hic stantibus (JordC 406. 486). Az wr

isten nekyket meg zentl chak ew halaioknak ydeyn (ÉrdyC.

351). Kylde el Heródes kyral erSsseghSt hogy meg gyettre-

neenek nekyketh anya zent egyházba (361). Nekyek ítet

arcul uerik vala: nekyek zakalat zagattak uala (KazC. 76.

176). MindSn emb5r6kre zalhatnake ez kórságok aua^ cak

nekiekre (94). Nekik erSlyenec, e^ebek kedeglen viga^éa-

nac (NagyszC. 128. DebiC. 164. 620. TelC. 132). Monda

nekykhez; díxit quibasdam (Pesti : NTest. 162). Nekíket 5 maga

tamasztot az wr isten, némelyeket a nép választót (Helt: Bibi.

I. f2). Nekic liliumnac mondgyac, nekic sído cheresznenec (02).

Nekiket az wr elevenen ragattatot az egekben (Bom: Préd.

292). Az isten vgian reaiok mérte a betegségeket, nekikre kór-

ságot, nekikre I5lki furdalast (Mel:Sám. 212). Nikiek nagy

örömmel némelyek nagy szomorúsággal (Monlrók 111.148).

sen-ki (semkif BodC. 33. shiki BécsiC. 4. MünchC. 27.

169b. sÍ7iki WeszprC. 20. 36. DomC. 82. 119. DebrC. 69. Ozor:

Christ. 330); nullus, nemo C. [niemand]. a) .Senki, egy sem;

nnllus Com ; Vest. 138. Senki hallattára ; [sine arbitris MA.

Istent sonha senki nem lattá (MüuchC. 169b). Lássad, ho^ sen-

kynek ne mongyad ; vide, neminí dixeris (JordC. 375), Senky

sem hallya hw zawat; non audiet aliquis vocem ejus (389).

Soha synky nem lattá (DomC. 119). Az pispeknek senki vala-

mit ne ágion (VirgC. 16). Melyeket senkik esmérnek (VirgC.

143). Mynd senky semmy az fi zepsegSkhz kep5st (SáiidorC.

2). Senki nem egyéb hanem a romai puspoc amaz auti-

chrístus (Tel: Rövir. 2). Senki idegen oda ne iárnllyon: ne

quis accedat aliouigena (Kár: Bibi. L136). Mindent gyúlSl, senki

baráttya (Cis. L3i. Ingyen vagyon adva, senki azt el nem szol-

gálhattya, el nem nyerheti (MA; Scult. 1043). Javallyáké, hogy

az papság után .senkinek szabad ne légyen meg házasodni?

(Pázm; Kai. 430). Senky ninczen bn nélkfil (Zvon- Post L232).

Az ielenn valók hiszik, hogy a kik meg holtának, élnek, és

nem senkik, hanem vadnak (Bal ; Csisk. 129). b) Nem akará,

hogy senki tet voltánál nagyobnak tartsa, nagyobra bötsüllye

(Pázm : Préd. 50). Ugyan sem méltó, hogy senki abban kevély-

kedgyék, a mivel Lstcntöl bUntetdött (111). Nem akarta isten,

hogy senki olly légyen, ki egyebek segítsége-nélkül ne szflköl-

ködgyék (268).

vaj-ki : [quani, o quam ; wie, wie sehr, ach wie sehr]. a) Vay

ki nehéz ígyem leszen (Helt; Krón. 81b). Vai ki eszeveszetség

(Toki: Víg. Elb. 15). Vaiki iól tudgia az Kalauz (Bal: CsIsk.

154). Vay ki gyakorta iutott észeben elbbeni boldog allapattya

(Lép: PTük. 1.131). Vajki nagy ereje vagyon annac! (Czegl:

Japh. 35). Az haricska tatár-búza vajki jó puliszka ! az köles-

liszt ficsorkának igen jó maiajka (Thaly: Adal. IL103). Vajki

nagyra tarttyák hogy nyelvnk szereted, régi magyar ii-ást

szve keresteted, áztat uj formában ismét ki ereszted (Orczy;

Nimf B4b). b) Vaj ki szeretném : o quam ego amarem Kr.

Vaj ki k&l5mb5znek az istennek utai az embereknek utoktúl

(Pós; Igazs. 1219). Vaiki látom én, s bánom : hogy szelesked^nk

ugyan hol mikor gondolatínkal az 6r5k boldogság s kínok

krfi], de nem botsátkoznnk bé uaqne ad centrum, derék mély-

ségre (Fal : NA. 136).

19*
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vala-ki : 1) aliijui», ullus C. jemaad Com: Veet. 119. Siquis

:

ha valaki C. Má.s etjy valaki : alius quidam PPl. Valakinec ezt

meg ne mondaiiác: ne cui dicereut hoc (Helt: UT. R4). S volta-

nac Í8 mindeukoron valakié ez földön, a kic esmertéc es dichertec

az egy öröc igaz istent (Tel: Evang. 21b). Ábrahám ueni más-

nak valakinek, hanem magának hitt az istennek, mikor meg

igazúla (Pázm: Kai. 451). Ezeknek hütöc, ha vadnak Ls valakic, !

kiknek el fog}-, ismeg meg epettetic (Zvon ; Osiand. 32). Usorát

víttélé valakin? (Vás: CanCat. 222). Nem-is találsz valakiket

Lumbárdus Péter elfitt, a kik az sacrainentomokuak valami

bizonyos számat állatták volna (KCsipk : Pápist 180). Dolog,

hogy valaki kriziilk azt nem meri hazudni, hogy a holtakat

is fel tudja támasztani (FahTÉ. 777). Hol vagy Florentiuáni

kedves édes lányom, menj érte valaki, mondjad, hogy itt várom

(PhilFL 13). 2) quicunque, quisquis, quisquam C. [wer, wer

immerj. Valaki az as-zszonnyiálat szaiiánac hiszen, az á gyegre

londállya házát (Helt:Mes. 403). Valaki akar engem kSuetni:

si quis vult me sequi (Helt: UT. L4). ValakikSn cziapasok vala-

nak : quotquot hebobant plagas (Fél : Bibi. 56) Antichristusuak

mondatik, valaki az Chri-stas tudománia ellen támad (Fél: Tan.

220). Minden, valaki figyelmetessen meg oluassa (Tel: Evang.

10). Valakic meg keresztelkedtünk az Jesus Christusba, az 6

halálába kerosztelkedtfine meg (Zvon: Post. L381). Valaki ezt

mondod, kérlek gondold meg, mennyi fogyatkozásokkal ele-

gyítettek ez a kevés jó? (Pázm: Préd. 69). Valaki ez neve-

zetet viseled, jó remensegel életedet ékesítsed (Alv: Post 1.154).

Valakic kiuaimyac, be mehe&senec (EaztT: IgAny. 31). Valaki

tsendesz életet kévánsz követni, megh emlékezzél róla, hogy:

securam quicunque cup'is traducere vitám, mementó (LibEleg.
[

26).
'

Kicsoda: quis? quisnam? C. [wer?) «) Kychoda nem

ezyk tevbbet, kychoda noni ezyk kouessebetíDomC. 53). Kyczoda

az en auyam V quae est mater niea ? (JordC. 392). Ingj'en sem .

ismerem, kicsod;i (RMNy. III.04). Kiczoda ueked neued? quod
!

tibi nomen est? (Helt: Bibi. I. RÍ). Kiczodakat valtot meg a

Cbristus ? (Fél : Tan. 255). Kiczodakat kel szeretni (294). Az

gODOzt kiczoda neueben kel ki vetni? (320). Kitsoda királlyoc,

és mitsoda hadnagya vagyon .seregénec? quis rex et priuceps

militiae ejas? (Kár: Bibi. 1.490) Kitsoda néked neued? (UI.35).

Ki fundálta a foUlnec hatarit? kichoda auuac neue? quis

suscitavit omnee terminos tcrrae? quod est nomen ejus? (Sal-

Mark. 775). Az isten az prophétáekal megú-atta magát, kiczoda

és minemfi állat légyen (MA : Bibi. Elób. 1). Megmoudgya,

kiczodác ehetnee, kiczodác nem (1.109). A kisirtet ki-mutattya

kicsodák és micsodák vagymik (Pázm: KT. 40). Nézzétek, ki-

chodák, kik titeket znek (Zrínyi. 1.54). Kicsoda az ember, ki

nem láttya? (lliy: Préd. II.256\ b) Kicsoda okos ember válasz-

taná azt az vallást? (Toln: Vigaszt. 215).

vala-kicsoda : [qui, quicunque ; wer, wer auch, wer immer].

Valakychyoda byuangya az v rnac ew nenét, iduezni (Komj : SzPál.

82). lm hol vagyoc, vala kicz<«la vagy (Szeg: Theoph. 24) Ha tusa-

kodík'is valakitsoda, nem koronáztatik meg kfilAmben, hanem

ha igazán végig tuwtkodik (KBodor: Hegyöazt 24).

2. KI, KTVE (W Mih: örökÉ. 41): 1) (adverbium, prae-

fixum] •) ex, forat, extra MA. aus PPB. (hinaua, heraas).

Kimegyec : exeo ; kimászoe : erepo ; kifutoc : eftugio, excurro

;

kihoz : educü ; kikftid : eniilto ; kifuyni : efflare, emungere MA.

Te belSIIed jí ki herceg, . ki biria en népemet (MllnchC. 16).

Mynden, ky embernek zayan be meegyen, hA gyomrabol meg

ky boczatlatyk, kyk kedeg kyne zarmazuak embernek zayabol,

hft zyvfeebíl ywnok kywe (JordC. 402). Lelek, ky kywe zol

vala hw bel5leo (725). Kywe yeweenek az seerbAI (ÉidyC. 611)

^yneUSI wer yara ky (ÉrsC. 467) Éjjel, nappal istrázsákat vél-

tének, ne ki, se be népek nem mehetteuek (RMK. VI.133).

A ktitép új kiáll: digihis mediun prominel (Com:JaD. 501

Télben az fúld sok szép fSueket el rfiyt, és onnan kA nem

boczáttia, valameddig az télben tart lMih:ÖrökÉ. 41). A sok

ofticérek kitudván házamból, szállást másutt kérek íGyöngj

Cup. 17/ Haj ki bánat (Thaly:Adal. 1.196,1. Rongyos az dol-

mányom, ki van az oldalom (L227. Thaly: VÉ. L218) Az ár-

tatlan báránynak vérében meg-mosódván, s mindenekbfil (a

szennyMlJ ki-tisztúlván (Bíró: Préd. 17). i:ie bé se ki nem léczen

szabad viinii a hajkeménjató írt, pomádát (Fal: NA. 127) A luilil

nem elégszik meg azzal, hogy egyniá-s után kiveszt bennünket

a világbul (Fal: .SzE. 527) b) (perfectio; vollendung, ergebnisj.

Kiszára-sztoni : ex.sicco ; kiaszok : exareo, exaresco ; kifiradoc

elasse-sco MA. A lakásra való helyet meg-jegyzeni, kiiánii : cir

cumscribere locum habitandi PPBL Tevb hognem menye fevl-

det egy louon való ember ky jgelhetue hat napon (MargL 191

1

Nagy bodogwl kywe mwleek (ÉrdyC. 520). Tiszte-ieéges mun-

kából ki ne faradgyunc (Helt: Bibi. I.f2). Segetsegfil kSlle hin-

uia Mariát auagy m.'Ls ez világbul ki nmlt szenteket? (Zvon:

Osiand. 191). Ki-óltliatná rajta boszú állásának .szomjúságát

(SzU : MVir. 336). C) (alius geneiis metaphora ; anderweitige

übertraguugj. Kiaggoni : exolesco, oUsolesco MA. Ki-újulnak a

bajok : veteribus negotiis nova quotidie adcrescimt PPBI. Bez-

zeg ki-vaeyok most : ei jetzt lébe ich wol, lu-tig ! Ki-vagyunk

most: nun sind «ir lustig! Adámi:Spr. 311. Istennek kepét

ki ne faragjuk, se ki ne irjuk (Fél: Tan. 551). Kimossák a

szemérmet a szemtelen szók a gyenge leányok szívébl (Pázm

:

Préd. 793). Mitridates versent ett és ki-ett akár-mely eheti embert

(812). Az romai papát, az mint meg mondottam, minden

esztendnként ki átkozza (Észt: IgAny 47) Az vitézkedésbil

kiaggot érdemeséé nyugodalmas szabadsággal megajándékoz-

tatnac (tlomiOrb. 723). Ki katzagnak s mint éppen egy esze

felejtettet ki-nevetnek tégedet (Deáki F. S: Rhédei Pál felett

mondott oratio 1765. 12). 2) (postpositioj Számkivetem: pro-

scribo, mitto in exilium MA. verweisen, ins elend schicken PPB.

A Romának feiedelme a Palniaria neu zigedben vitete, houa

sok kereztienSk vettettenek uala zaukiue (DebrC. 61). Zent

lanost, ki 5 akarattiabolh vettetít uala zaukiue, ismeg Efle-

somba hozak (72). MindSn nemzetséget zanki uete (83). A Valeas

íazar mikoron 5tet zanki akarnaia vetnie, mikoron iaaia ke-

zénél imaia a zankiuetesnek sentenciaiat, egi mas után három

peuiat tSre el (104—5).

co-ki : [apage, exito
;
pack dicli hinaus, furtj. Kiáltani kezd

:

tzóki tzüki, ísd az ag latrod (Helt: Mea. 73). Tzoki te eb (MA:

Scult 285). Czoki ! szedtevette, eb hátán ülj szikra (Thaly: VE.

n.256).

[cokig^atl

ki-cokigat : [abire jubeo, expello ; fbrtgehen heissen, hinaus-

jagen). Minket bazudtola meg és ki czokigata az házból elAle

(Monlrók. VIII.358).

ide-ki : (hic foris ; hier aussen). Nekem már bent CsalókOz-

ben és ideki lesz 8000 emberem (RákF: Lev. IV.7). Ide ki

az utczán (MonOkm. VI.62). Bor ide ki is nem leezen sok, iti

talám felényi muit tavai, elragadt, az szeme is apró (Évk

XUI.56).

oda-ki : I) foras MA. (liinausj. 2) foris extra Kr. (draussei:

Isten téged vgy segélyen, hogy az narasnak tytkiat, a kit miv

,
ortez, odaky soha senkinek meg nem ielentez (így) (RMN^

\

n.is7).

Kifelé: (foras; liinaus, auswürtsj. Ai efiféle idegen portéka

ért a tengeren lapátozni, \-itorlakat szaggatni, kifelé « mf.

visszatérni, haazontalanság volna (Fal: NU. 321).

Kijebb, kiUyebb, küllyebb (i./íyOA Kár: Bibi. 1.37i'

exterius, remotius MA. (weiter hinaua, weiterj. Az bitnél killi.l

téried az szeretet (Fél: Tan. 296i. A« életnek hatarat kftili.'



91 KINN-KIÁLT köl-kiált-kiAlt-bajAlt

em vethette (492). A £üiadéc k&llyeb uem tériedet az b&r5D

:

»pra ultra non creverit (Kár: Bibi. L98). Killyáb vonác az

idánac fogatóit (1.379). Killjebb-killyebb mászna (GKat:Titk.

i). Az szegelet kú killyeb al (Der: I'réd 321). Kilyebb, beljebb

alászgat az halász iTbaly: VÉ. I.22.Ö). Succre%it imperii vigor;

agyobbra nevelkedett, killyebb torjedett az ó birodalma (Bini:

réd. 15). Killyeb' állottam a világ zavaros gondjaibúi, magános

"tsflietes életre adván magamat (Fal: SE. 10). Látván alkal-

latosságát, kijebb szokta nyújtani ujjait, és az idegen erszény

ílrül egeré-sz (2öj.

Kinn, künn {kint Kár: Élet. II. Mik:TIjev. 30): foris,

ttra, extriusecus MA. [aassen]. Kin álló : promineus C. Extra

:

ivfil, kin, ki Com: Vest. 128. Kyu az mezen vannak (LevT.

2S1). Kin reckednénec (Helt:Krón. 107^. Vgyan soc szóm

lost n^kem errfil volna, ha elSbbi Crouikám k&n nem volna

a nem volna már kiadva) i Valk : Gen. 6). Kiu varmac farkas

ileid az t)arany ruhából (Tklon:Apol. 308). Vgy teczic kin a

ikanac a farka (332). Mas uala az 5 szíiuSkben be rekesztuen,

I mas kin az fi nyelueken: aliud clausum in pectore, aliud

lingua promptiim habere (Decsi : SallC. 8). Sem kfin, sem

5n (Decsi : Adag. 296). Ha félkelend, és kfin járand (MA : Bibi

B8). Vízben vagv- kfin f5ld5n (MA;SB. 126). Kin az ég alatt

!von : Post 1.550). Kicsin dolognak tartyák a' szenteknek

jsaságábul kin maradni (5?ani : Or. 2). Sok állatoknak nyelvek

jlyett valami húsos tagotskájok vagyon, az-is pedig nem kin,

»nem bel51 a' torkában (Misk: \Tvert. '). Nem tsak hon, de

inD-is (Gyöngy: Pal. 10).

[Szólások]. Az teby (adósság) mynd k w n vagon (LevT.

38).

itt-künn : foris MA. hic foris, hic exterius Kr. [hier aussenj.

kin az varos kiufil (Bom:Préd. 26. Fél: Bibi. 84).

ott-knn : foris MA. ibi exterius Kr. [draussen]. Otkyn

irya \Ttet (VirgC. 64. Helt: Mes. 81). Kicsinyt szellzzél ott-

in (Felv : SchSal 6). Az úr isten ott kinn való jó akarónk

tal kézben ejtette (RákGy:Lev. 97 1.

künn-való : extraneus Kr. exteruus Balog: (jom. 223.

usser-, auswartigj. Kfin-való követek : exterorum legati Com

:

rb. 284. Kin való munkák: opera ad extra (GKat:Titk. 26.

ly: Préd 1151).

[KTA-BAJA] KAJA-BAJA : fclamor
;
geschrei} Nagy

íja baja (Kisv: Adag. 104).

Kiabál, kajabál, kajabajái (ilajá^ci^ Kisv: Adag. 77):

amo, garrio, vociferor Sí. [schreien]. Sem verseng, sem kaia-

lyalo (Bom: Evang. 111.490).

Kiabálás, kajabálás: [clamor; geschrei]. Kajabálásoc,

lygásoc (MA: Scult. 297). Mind csak kajabálások ezek (Pós:

OrcsB. 90). Ez aránt való kiáltások csak annyit tészen ki mi

Unnk, mint a pápista doctoroknak kajabajálá.sok fPós: Igazs.

447). Kiabálás íGvad:FNót. 135).

[KLáil

Kiál-bajál, kajál-bajál. Azt kiállyác baiállyác (Zvon:

ost. L530). Heában kaiálci baiálni (Decsi : Adag. 36). Ordítnak,

lekelnek, kayalnak, bayalnak (Mel: SzJán. 250).

Kiált (i«aMatuc HB. iíaídaak Zvon: Osiand. 136. keayt

írdC. 361. keya'tsa ÉrdyC. 218. kyayt 101. 225b. 561. 566.

ac;on 135b. iíaíyak RMNy. n.42) : clamo, declamo, proclamc,

xáferor C. ínclamo, acclamo MA. schreien, anschreíen PPB
eassatuc nromchuz charmul (clamate ter) : kyrie eleíson (HB.)

ozlaban keaytonak zawa: vox clamantís in deserto (JordC.

1). Te gonossagodert mynden ember te reád kyalt (VirgC.

i). Ezt halwan fel readanak es egyzer smynd rea kyaltanak

IreC. 498b). Nincsen oly szégyen kit reám nem kiát (LevT.

11.22). Annac ntánna végezést kiáltánac a Péter kirally ellen

az Andoríás és I.evente neneckel (Helt:Krón. 34). Rikoltó,

vczankialto (Ború: Evang. 111.490). Szabadságot kiáltani: ad

pilcum vocare (Decsi: Adag. 84) Ki.ilfcim ütet, de nem felele

nékem : vocavi et non respondit niihi (Kár: Bibi. 1.633). Kiáltó

szózat hallatic, melly az népet felinti, ffl nódittya, hogy kikSl-

tíizzenec (MA : Scult. 55). Néha istenhez fordítváu .szemeit, szöve-

szakadva kiáltotta (Pázm: Préd. 84). Holt eleven kiáltva az

társát (Zrínyi: ASyr. 180). Kiált segítséget, kiáltya társait (Zrínyi.

1.29). Azt kiáltanaía, hogy ben volua a Mes.sías el ivetelenek

;

ideié (Lép: FTük. II.99i. Keszeréttetem mindeu rend, hivatal

63 allapatbélí emberekre kiáltanom (225). Reá rívalkodnak, és

kiáltanak (Land: UjSegiLs. 11.479). Ne kiáltó rám, ha mi esik

rajtad (^yr. XIV. 461). Egyik a másikra kiállnak vala: alter

;
ad alteruni claroabant (Bíró: Préd. 123). Kiáltsatok ti-is alter

j

ad alterum, egymá.shoz (uo). Nesze! egyszersmind fel-pattan,

neveli a h.aiagát, fújja a szítkot, torlani akarja a baszszuságot;

kardot kiált! mi lesz beKIle? azon hevenyében helyt s id6t

rendelnek, megjelemiek, hegyes-tfir a markokban (Fal: NE. 7).

[Szólások]. Ménbe kaialto bfu (GuaryC. 2). íme az te

öcséd ártatlan vére sírván kiált heted égig élmbe (RMK.
VL250). Istenre kiált causájának elnyomatása miatt (Nyr.

XI.31). Kígyót, békát kiáltottak (TörtT.2 1.442). Fele-

baráttyára fondorkodva b&stelenkedvén, kigyotbekát kiált (Csúzi:

Tromb. 175). Tele toro k kai kiál t (Toln: Víg. 181).

fbl-kiált : acclamo, exlamo C. conclamo MA. [aufschi'eien,

I ausnifen, verkünden]. Ellened fel kiáltván es uag zoval mon-

danak (DöbrC. 1). Fel kiáltót gyöles : proclamata congre-

gatio (Ver: Verb. 223). Melly órában hozzám fel kiáltand az

bfinSs (Balassa : Ének. 11). Felkiálták Báthori Zsigmondot ujab-

ban az erdélji fejedelemségi-e (ErdTörtTár. U.27).

conclamatio MA. geschrei, sehrfölkiáltás : acclamatío,

lautes rufen PPB.

ki-kiált : proclamo MA. [ausrufen] Fogét vagy egyéb el-adó

gyümóltsöt ki-kíáitaní : *clanitare caricas PPl. Az keennak

ydeyn myndent ky kea'ttotanak (Éi-dyC. 204). Az szerelem ki

kíaltya magát (Huszti : Aen. 27 1.

kikiáltás : proclamatio MA. ausiuftmg PPB. A mely sen-

tentíát mindjárt ben-tiltuak, annak terhét mindgyárt a kikiál-

tás idein minden haladéknélkfil le kel tenni (Kász: Kit. 79).

kiáltton-kiált : [identidem clamo ; ohne imterlass schreíenj.

Kiáltón kialtyac, hogy nem kilemb az fi vallasoc az regiec val-

lásánál (Tel : Evang. I208b).

meg-kiált : 1) proclamo MA. ausrufen PPB. Eb ixjstán be

kfllde egy kfiuetet Erdeiben, ki megkiáltana minden felé az

ellenségnec be-i5vetelét az országra (Helt : Krón. 30b). Meg kiál-

tác nap nyugat vtán az táborban, mondván : minden ember

térien meg az 8 varosába (Kár; Bibi. L330). Az kulcsot nem
azért adgyák valakinek, hogy meg kíálcsa, hogy az ajtó nyitva

vagyon, hanem hogy meg nyissa (Pázm: Kai. 137). 3) [ínclamo-

anrufen, aaschreien]. Meg kiáltja a karulyt : falconem vocat,

emissaríum accipitrem vocat, accersit PP. Megkialtya, megriaaz-

tya az madarakat (MA: Scult. 231). Egy-mást m^kiáltván : se

invícem ínclamantes (Com : Jan. 88).

megkiáltás: proclamatio MA. ausrufung PPB.

üvölt-kiált : [valde clamo; stark und viel schreien]. Ywe-

czen, kiaczon éressen wr istenre (ÉrdyC. 13,5b). Teli torokkal

fiv5ltik kíáitjác (Zvon: Post. L931).

Üvöltés-kiáltás : [clamor maguus : starkes geschrei]. Nagy

ywSlteest kyaytast keel tennewnk (ÉrdyC. 101).

Kiált-bajált, kajabajált: [valde clamo; .stark mid \iel

schreien], Kiáltnac bajátnac (Com: Jan. 182). Hiuságos kaiaba-

íáltástok (Bal: Csisk. 317^
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Kiáltás : clamor, vociferatio C. vociferatus, quiritatus MA.

geschrei PPB. Meghasadni a kiáltásban: fafiscere clamore

PPBl. Oh mel na^ kyatla»al es sirassa! meniiec vala az

•zent azuíialatoí- (VitkC. 8.">). Meúe sok amioro sírásokat kyatta-

sokat halnala (89). Tellyesseggel ev magát jmadsagra ada, zev-

netleu való kyaltasaual kevnyeregveen (DoraC. 34). Nagy .sywas

es kyaltas lialatek (TelC 280) Niomorusag kyaltasinkra tekyii-

chyen (Le\T 1.92). Halgasd meg ez nípiiec kijaltasat (Kár:

Bibi. L138). Nag kiáltassál mind az k«t fel 5.szne roppana

(Decsi: SallC. .50). Ártalmas dolgok az vjirosban ISnec, riadások

kiáltások escnek (TíTör : SzJáii. 5i. Látván az egész compagnia

a liadnagyiak embei-ségét, és a kapitánynak embertelenségét

hangos katzagiissal, és fris vivát-kiáltással, addig hánipola, a

mig .szégyenében tsak nem le roagyant inárul (Fal: NA 179)

Kiáltás, rikoltás esik a táborban (Kónyi: HKom. 131 1.

Kiáltat: [proclamari jubeo; aosrufen lassenj.

[Szólások J. Eustakius hadat kiáltat és minden serkeit

meg-újittya (UalhHHist II. 19 ti.

meg-kláltat : cv> Poroszlónac szaua által meg kiáltatác min-

den rabsiigból haza i5tt tiaknak, hogy (Kár: Bibi. 1.426).

Kiáltdogál : [elamifo; wiederliolt .sclireien). (MA:SB. 88.

Mad : Evang. 532 1.

Kiáltó : clamator, proclamator t'. clamaiLs, praeco, procla-

mans MA. aiisrufer, níLskündiger, herold PPB. író deákok ás

kiáltoc, szíV kiliirdetóc : scribae et praecones Com : Jan. 1 32. Az ki-

áltónak szava az pusztában : vox elaniantis in deserto (Fél : Bibi 3).

Én kiáltó szó vagyoc az pu.szt;Vban [Ker. sz János) (MA : Scult 55).

Én kiáltónak .szava vagyok a pusztában (Pázm ; Préd. 48).

Kiáltó szék (prédikáló szék) (Sall: Vár. El«b. 1). Üu61te ah

keialto (Zvon: Osiand. 135).

Kiáltogat : clamito MA. sehr schreien PPB. Reá-kiáltoga-

tok: auclamitn PPBl.

Kiáltoz : clamito, declamitx), iuclamito C. (wiederholt schreien].

Örímmel kiáltoz : jubilat Com : Jan. fiS.

Kiáltoz-bajáltoz: cv Azon kiáltozol bajátozol, hogy kegyet-

lenül pokolra bánnak (Veresm:Lev. 172).

fi I K-TTT
(yj : abboiTeo. Zeenan fekenny zenwede, yaazoltol

meg nem kybeek : foeuo jacerc |>ertulit, praesepe non abliormit

(FestC. 354. RMK. 1.358).

KICSI (CWyd 1219. VK. 125. küezid üecsi : Adag. 68)

:

[parvus; kleinj. Bizony szívem nem kicsit fi^, magam is

nem kivéset biisulok ÍXVII. száz. Figyeló 1880. LVlSli.

Kicsid : parvulus MA. exiguns, pusillus ; klein, wenig, ge-

ring PPB. Qnisid 1171. (személynév Nyr. ILIO81. Cusid 1217.

(nönév VReg. 236). Cusyd (férfinév 1219. 1220. uo. 125. 187).

A minek kitsid aiiagy semmi haszna uynehcn (Helt : Bibi. I.e2).

Akarkiis niha mé^ cbak kidiid dologba is elteuelyedic (no).

Mind le vágac 5ket, mind kiczideket, mind nagyokat (Helt:

Króa 57). Meg ne vtáld senkit, noha kiczidnec és alá valónac

tetszic (Helt: Mes. 367). Soha az nagy számot az kiczidból ki

nem vebed (HoU:Arithm. 7i. Nem gondol sem nagygyal, .sem

kicsiddel, nem marhás.-«l avagy szegénynyel (RMK. VIllO).

Jugurta en tégedet kiczid korodban országomban részessé te-

(lelec: parvnun te in regmmi nieimi accepi 'Decsi: Sall.J. 7).

Ki'lczidbl nafoot ezinálz: olephantuni ex musca tacLs (Decsi:

Adag. 68). Elég kelem&sen szolgai mind iiagyokiuik s mind

kiczideknek (KBártfa. 1583. Cv3). Kicsid gj-íSnyorilségecske (MA:

SB. 125. 146). Az fegyvemek-Ls nem kicsid nehessege gondot

ad vala (Forró: Cnrt. 713). Nem gondul nagyal sem kitsidel

(íüboltbi: V'i^K. Hij>. Ok akkor igen kicsidek lévén, meg nem
válthatták (TürtT. VU1.231). Vén anyja vágjon és egy kicsid

leánya (ErdTíirtAd. U.79). A nagj' böjtWM igen kicsidet tsiiiáluáiik

(Mik:TLev. 145j. Talán az is okozza a minden kitsidért (ki-

csinységért) való haragját (389). A nagy renden levAkbOz illik

megsegíteni a kicsideket (Mik: MulN. 255).

Kicsidég: [paululom; ein wenig). Egy kicsidég csikláii

(HethhÉlet. 37 1.

Kicsidség: (parvitas; kleiuheitj. A hold kitaidaége (AO*-!

Enc. U2i

Kicsike : minutulus Kr. (kleinj. Közinkbe hozzák pogai

országoknak barom erkölcseit, a mellyek is csak kicsike id'

úgy niegfoganzanak a mi termékeny fiildüukeo, hogy magiu

sem gyAzzUk csudálkozással (Fal: Hü. 270).

Kicsinként : [kleinweise, nach und nach]. Hogy nehezen

és csak kicsinként férhessünk hozzá iFal: BE. 595).

Kicsiny (iícAen RMNy. ai49. techetpi GömC. 120. ktchm

LevT. L264. kycztn RMNy. IL3. kiaeti Erasm: Erk. 26. kittén

Pós:Igaz8. n.U3. íiaény 161. 531. Derk: ÖÉlet. 57. iit<(íny

Hall: HHist. UI.135. Megy: 3Jaj. 1186. kiaény MA: Tan. 60.

kichin Zrínyi 1.45. 100. kúczin Decsi: Adag. 17. 49): parvus,

exiguas pusillus, permodicus C. klein, wenig, gering PPB.
' Kitsin gyermek : pupus. Kitsínen : exígue C. Kychyn theeyel

thartateek: parvo lacte pastus est (FestC. 354. RMK. 1358).

Vala ez zent gyermekben ev kychyn germeksegeben jmmar

veen zyie es értelme (DomC. 4). Kychynek, kyket senuny-

nek gyanytnak (Pe.sti: Fab. 86b). Miudeimel az i^ kichin túhet-

.sege szerint iol chelekedet (Helt: Bibi. I. h2). Had igyam

egy kitsin vizet a te vedredbl : paiixilhmi aquae (K3). Morsus

' gallinae, pípe húr, mert a lúdfiakat kiczin korokban ezzel tart-

tyác (Mai: Herb. 181 1. Nagy eggyes.seg es kiczin fiisuenseg

uala fl k&sztSc : concordia maxuma, minuma avaritia eraí

(Decsi: SallC. 7i. Az naé es az kiczin hitnek eg czellia vagion

(Fél: Taa 290). Az kiczin olaia es liszti meg azaporodek

(451). Ha az hóldnac egy kiczin az vduara és féimyes tiszta,

I foif ?d6t legyez (Cis. M3). Az istennec beszéde az kicziueknec

bSIczeséget ád (^LA:Bibl. Elób. 1). A puskának ollyau dolga

vagyon, hogy czak az igizettls fog raíta, jobban mint az kicsiny

eyermeken (OrvK. 89). Kicsiny dolgokon nem illett akadozni

(Pázra:LnthV. 15). Továb tart az bflntetés az búnnél, hogy

kicsin gonosznak ne itiltessék az vétek (Pázm: Kai. 803). Kitsiny

külUmbözés vagyon ebben (.Pázm : Préd. c3). Egyebek-elStt nagy

lévén, magában kitsinyen marad (59). A kevésbil-is avag)

kicsinbSl tégy részt : etiam de modíco imperti (Com: .lan. 18ál.

Kicsiny, gyenge, nyúl szivfi : pusíllanímus (195). Öreg és kicsiny

serpenyfi (Radv: Csal. III59). Kyczyntwl fbghwa oagyglan myn-

deneket nekr hagyok (IlI.lOOb) Ha az vr isten engeomet

j
teöUed megh ualazth, semmissé az en kychyny jowaimbol ne

> tnaradgy (III 182). Az emlfistölyön csak kicsinyel belól Doboz

felöl vontak volt egy holt embert (Bek: Uajd. II224). Az

parányi csupor kicsiny tíiznél fel for iBen: Ritlun. 174i. Az

szükségnek idején igen kicsinyen léíseii .íz 6 felsége hada

(Monln'tk VII.42). Igen kicsiimen segétlieti az nagyságod mostani

fogyatkozá.sát (MouOkin. XIX.75). írja kegyelmed nyavalyáját, az

mely nem kicsin búsúh'tsunkra vagyon, féltvén kegyelmedet na-

gyobb nyavalyától is iRákCíy: Lev. 107).

(Szólások). Kicsin híja: fenne, pariun abest, pa«ie MA.

Kicsin héja hogy még 8tetis meg nem háborétottác (Zvon : Post.

U256X Kii~/.in híja hogy lábaim el nem fitzamodánac (iL\.

Bibi. L513X Egy kicziny id5 múlva (Bora: Préd 293. Alv:

Post 1.097). \'jiriuc el ez kicziny ídJt iMA: Scult 228). Kitsiny

itdó alatt (BethlTám. 1). Kii-xin ftdivel az Christusuak el i8ve-p

tele elót (Sim: Evang. 118) HeliStts regnala, de igen kicsi

ideig (Si«k:Krón. 3). Kiczin ideig tartó (.Zvoo: Post L3]

Kitsin ideig tartusig (U.28i Kitsiuyideig-is nem anavedbel

(Rini: töiek. 87). Igen meg vékonyittya est as haaBoot

kicsinben, hogy ugyan meg nem üreáti (Pázm: K*l 31
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Cicsinyben marada, bog}' a nyaka el uem törék rae

réayuek (BetlJ:Élet II.lOSi. Feyár vár kiczi nneu(?J niaiat

ueg tílle (kev&be nmlt hogy el nem vesztette) (Görcs: Máty.

>3). Régi igen és nem kicsinyére Ineni kis mértékben]

say. szó (Láíal; Pelr. ITli

(Kiv/.mon(lás<>k|. Kfirain szikráixíl na^; tiiz szukot teriedni

:

ninnfula pinvia imbreni parit (Diíc-íi: Adag. 17). Kicsiny szál-

iát k.'inyü más S2emében látni (Kisv: Adag. 174).

Kiosinyb]

Kic3inybed-ik : minoi^escu Kr. (kloiuer werden] (Bíró:

Jicae. 288 Krl

Kicsinyded, kicsindeed : parvidns MA. .lehr kleiu PPB.

kleine.« kindj. Oh mely igen kéri kic.'inded apródját, megma-

adna nála, tartaná mint fiát (RMK. \T63). Kieziiidet tia vala

Görcs: Máty. 99). Czac egy kieziiidet tia neki vala (Cseng: Jer.

1\ Az én kicíindet inimkám is ez kSnjiiec ki adásában legyen

lasznos (Mel: Herb. Aij). El vluéc fogua az madianitáknac

eleségit és azokuac kicziúdedit : cepeniut mulierfts eorum et

vamilos (Kár: Bibi. 1.150). Le váguán aszszoni állatokat és

ticzindedeket : disperdentes mulieres et parvulos (159). Kitsin-

led giermec (Kulcs : Evang. 89). Ne legyunc balxjzo kicsdnde-

lec (Vás ; f'anCat 551. 64-1). A kicsinded csecsem maga

izopic (C'om: Jau. 441. A kicsiny dedeknek is szükséges az ui-va-

•soráját feladni (Pós:GörcsB. 15). Egy Idcsinded iid niidása

itán (KTör: Assz. 14).

Kicsinydóg : [paululmn ; ein «-euigJ. Kicsiuj'dég nyitva

.agyon az ajtó (BethI: Élet. 354).

Kicsinyég, kicsinyig, kiesinnyég: (paulnlum, paulis-

ler, [larvulum ; ein wenigj. Nem kicsinig megütköztem (LevT.

1.363). Egj' kicsiuE.^^g lágyabban és ttztessegesben szólloc

Prág: Serk. 471). MidSn az aszszony elhaladna elStte, a gyér-

nek kitsimiyég hátrább maiad, kit G\ido megragad (Hall

:

FIHist. 11.327). Egy kitsimiég nagyob (ACsere:I5nc. 22G). Har-

nadik László a magyar országi királyságot edgy kiesinnyég

slnyerte vaki ; de csak fel esztendeig birhatá (Liszny: Krón.

Í96). Kicsinnég hoszu abrázatn volt (Illy: SzÉlet. Í.16). Egy

kicsinnég aláb ismét igy szoll (Bar: SzBúcsi'i. 54).

Kicsinyét, kicsinnyót: rv Ne hadgy el egy kitsinnét

ExPrinc. 189). Nem tsak furatost érdemlene. hanem hogy edgy

litsinyét nyelvétis megfaragnák érette iPós: Válasz 49).

Kicsinnyé : paulmn C. parviim, parvuliim, exigue, exiliter,

paulisper MA. [ein wenigj. Paranczola, hogy egy kiczinné ki

iTiinéc az apastolokat : jussit foras ad breve homines fieri (Helt

:

ÜT. 9. 8). Valami kiczirmye saldithattyiic (sejdíthetjük) (Bom :

Préd. 238). Egy kicsinye mosolyodic (619). Egy kitsinné el

halaztatot az Ítélet napia (Kulcs: Evang. 26). Czak hogy ázzon

ee mas nap egy kiczine nedues leszen (KBártfa. 1583. Diij).

Egy kicsinnyé tekintsék meg állapottyokat (Pázra: Kai. 134).

Nem nyerhetéuek csak annyira való fldSt is, hogy egy kicsinnyé

imádkoznának (EsztP : BSzfiz. 132). T6vel meg gyukni valami

kicsj-nnie (Lép: FTük. 31). Ha egy kicsinnyé nyugszik-is (DKal

:

Kar. 179). De ez az hségek váradi uraimékuak igen kicsinnyé

jtartott (Thaly:TOrtKal, 76. MonOkm. V1203).

Kicsinyécske : pai-vulus, paululum C. [klein, sehr klein].

Kicsinyed: c« Kifened forrás (paivus fons) soc vizekbe

irrada (BécsiC. 72).

Kicsinyedség : (infentia; kindesalter). Valamit az (Mar-

locheus) parancoluala, Hester mégtarfauala, ment az idben
orgalmazikuala, kiben otet kicénédsegében éltetiuala : eam

arvulam niitriebat (BécsiC. 541.

Kicsinyéd-ik : minuor, imminuor, parvesco, deciesco SL

Ueiu werden, abnehmen]. Egy kis kovának formájában kitsi-

yedett íGKat: Titk. 417).

Kicsinyít: imminuoMA. mindem, kleinern, verringem PPB.

Kiczinyitic és oczárlyác (MA: Tan. 1095).

még-kicsinyit: imminuo MA. verkleinern, verringem PPB.

Úgy ogyl)e-vonyá és meg-kitsinyité magát, hogy a hólt te,stre

liorúlván, szemeit szemeihez tenné (Pázm: Préd. 98).

Kicsinyke, kicsinké : parvulus minusculus, miuutuUis

MA. sehr klein, kleinlich PPB. [kleines kindj. Kichinke az

mustár mag (Tel: Evang. 1.291). Kit.^inkeinc : parvidi nostri

(Kár: Bibi. 1.151). Feleséginc és az mi kiczinkeinc: uxores ac

liberi nostri (MA: Biljl. 1.132). Ualami kicinket netkeztem (Zvon:

Osiand. 67). A lentsének szemetskei kitsinkék (ACsere:Enc.

238). Kicsinyke id vagyon hátra (Megy: 6Jaj. n.43). A hangya

Idtsinyke, de munká-s (Com: Jan. 52).

Kicsinység : parvitas, exiguitas, exilitas C MA kleinhoit,

wenigkeit PPB. Kicziusegektfil fogua [gyermekkoruktól] (Born:

Préd. 282. Kulcs: Evang. 233). Sziillatlan kitsiiiségedet mint

oktalan állat tsak tested táplálásában és vastagitásábau töl-

tötted (Pázni : Préd. 68). Visellyenek gondot gyenge és haj-

landó gyermekek kiUinységére (194). Nem ártalmas még az

apró-tsepró kitsinségekre-Ls tekéngetiii (FábUE. 411).

Kicsinyszer : [parvns; klein]. Kiczin szeiii munka [könyv]

íZóly:Elni. 8).

Kicsinyül : minoror Kr. [klein werden, abnehmen].

meg-kicsinyül : >j Az egeknec ereié is meg kiczinfllt,

hogy az fSIdi veteményekiiec termése kevesb must hogy sem

mint az élt volt (Zvon: Post, 1.31. 673).

[KTDES, KIDÉS?)

Kidesség: curiositas? En attyamfyay, kylkj tudomanjiiak

kydessegeuel vezettetnek: frati-es mei. qui scientía et curiositate

ducuntur (EbrC. 109).

KTES (kees RMNy 116. kijes, Ues MA); amoenus NémGl.

260. MA. Elysius PPl. lieblich, angenehm PPB. Kies szellí

:

jucunda *auia; kies helyen lakni: *amoenissime habitare ; kies

mez : rns *amoenuni ; kiesen, kedvesen : amoone PPl. Ennek

az háznak kies tekintete, formája vagyon: das haus hat ein

liberális schönes aussehen KirBesz. 56. Friss itt lenni, kies hely

ez, az egész várost meg lehet látni, és a kriM való pusztákat

:

hier ist es sehr lustig, man übersiehet die gauze .stadt, wie

auch die wiesen herum 70. Zent Tamás a tlnVzben nagi kyesn

maraduan hoIte kelne egezzen ki iue az eg kemnczebl

(DebrC 44). Olwaztot ónnal tellyes fazeekban, mykent egy

nemes kyes feredben feredyk vala (ÉrdyC. 225b). Ea, vyteezSk

zallottak vala meg eeg zeep kyes mezn (547b). Chynaltata

egy igen zeep kyes hazat (Pe.sti: Fab. 69). Nem mindenkor

laktunc itt, hanem igen ió, szép zsiios és kies fiden laktunc

az élt (Helt : Mes. 356). Solarium, foliosoya az haznac, ki néz

setálo hely, felház, kyes hely (Mel : Sám. 37). Venus es Jupiter

kies tizta csendesz hiuesseget tartnac (Kai 1582. Fv4). Jó

tauasz, de szeles lészen, ió és kies nyár, de száraz (Cis. E2).

Az 5 földe kijes : terra ejus est optima (MA : Bibi. L47). Ez

emlékezetbl származic imez kies bátorság, hogy az hiv ember

az istennec nyakára esic tet czókollya es mond : szerelmes

atj'ám (MA:Scult. 357). Kies váras (Mad: Evang. 690). Kies

legeltet hely (MNyil : Zsolt. 75). Az hely gyönyörséges, kies

:

locus amoenus (Com: Vest. 14. 119). Kies avagy élet hozó nap

nyugoti szél (Com: Jan. 11). A kies berkek: amoena nemora

(44). Kies zöld czégér alatt büdös bort árul (Komár: Imáds.

226). Vétke le mo.sa.sara talál kies kutat (Szentm : TFiú. 18).

Kies mulató hely iTof: Zsolt. 593), Hol kiessen folydogált úr

Jézus beszéde : ott inast bestiáknak megbillegzett népe (Tlialy

:

Adal. 1.291). A sért<' tüskés öszvény [így), kin járunk, a te

kies mulató lugasid (Fal: TÉ. 674). A kies szellcskék gyengén

lengedöznek (Fal: Vers. 907).
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[Kiesit]

meg-klesit : [recreu ; labenj. Sem waU emiekyk yUluk

azaj! lelky vi;eietek melyek lelketh megli kyesytiiek (ÉrsC.

569),

Kiesség: amoonitaR MA. lieblidikeit, liBtbarkeit PPB.

Ilaimibal Campaniának melege éu Baja nevA lágy meleg fur-

rásük kicssége által meggy5zettetett : Aunibaleul soles ct tepeii

tos fontibus Bajae siibegenmt íDBenkí: Flór. 106). A vitézek-

nek erejek Veniieviábaii, a napnak és földnek ott való kiessége

miatt fipsa soli eaeliijiio clemeutia) ellankadutt (176). A lelkek

nagy kiességl)en vannak (Mik:TI.*v. 174). Kevély bfiszkeséget

liarátság elfizte, titkos gondolatot táui-z, játék széleszte, most

teczett árnyékos helyek kiessége (Orczy: Nimf. Clb).

KTETLEN (íewetíni KeszthC. 219. Thaly: Adal. U.374.

hietlm PeerC. 50. Ujftkn EMK. VI.150. kijellen GKat: Titk

305. htden ' Bom: FVéd. 276. kúelUn Hofgr, 125); I) solitiido,

oremus, vastitndo, va.stitaíi, vastities MA. desertum Com: Jan

45. solitaria tena Helf : Bibi. I.FFf3. eiu.samkeit, wiiste, einüde

PPB. Danidnak (Wiilmosa mikor volna Idomeanok kyetleneben

(AporC. S). Pi-edicalivin Sidoor.szagiiak kietleuiben : praedieans

in deserto Judeae (Sylv: UT. 1.5). Kyaltonak zana kyetlembe:

vox clamantis in deserto (Pesti: NTest 4). Félelem és rettegés

megemésztett mnket, fegyver elfltt kietlembe mentjük fejün-

ket (RMK. VI.8:í). Kic az mezségen es kietlenekben lakoznac

vala (MoD;Apol. 260). Menyünk el felfele a kietlembe; de

Chríptiis sem predicallani ment nolt az kietlembe (Tel: Evaug.

I.418b 419). Az bagoly az kietlenben huhol (MA: Bibi. V.46;.

El hagyván az keritet varasokat, iiz kietlenben kezdett lakni

(Lép: PTiik. 1.395). Az Israel iiays az hegyekben es az kietle

nekben az S aldoziittyokat etfeleckel vittec vala fel lEsztT:

IgAny. 375), 8) iiiamüeuiis MA. luilieblich, unlustig PPB. Kiet-

len rút : turpi-winiiis, abominandus MA. Kietlea paraszt : bar-

baricas PPl, Kietlen, gyííny/irilségtelen : inamoeniis PPBI. Ret-

tenete-sképiien kénját mondja vala, kietlen látásit 6 számlálja

vala (RMK. VI. 123). ÓrdSgnek elStte való forgása os kietlen

látása (Kulcs: Evang. 253). Nincs olly ostol«i, olly vad, és

kietlen nemzetség (Pós: Igazs. 1.6). Kietlen mélységi! 6rvények

(Land: UjSegíta 11.231). Kietlen ligetek (FahJogyz. 934). »)
fimmanis, ingens ; ungeheuerj. Kietlen nagy : vastus, iugens MA.
Halgaasíitok Szigetnek megszállásait, török miatt kietlen meg-

romlását, kevés népnek sok ellen bátorságát, pogány ellen híven

megmaradását (RMK VI.131). íme nagy véletlenül egy ighen

nagy kietlen hal szaiat fSI tata, hogy 5tet el niellye (Lép: PTük.

1.12). Kietlen nagy testek (égi testek) (KOipk : Woll. 64). Ott

kellett a nagy kietlen hidegben mindenütt jámnnk iCserei: HisL

153X

Kietleni: fin deserto: in der wiiste tetindlichj. Kietleui

barlangok (MA; Tan. Elflb. 21i.

Kietlenség : vastitas, inamoenitas MA. verwüstuug, ab-

scheulichkeit PPB. Szertelen feuekedés, kietlenség : immanitas

0)m: Jan. 199. Találá 6tet az puzta iSldSn, és az kietlenség-

nec isszonyu pnztaiában : invenit eum in terra deserta, in Iiku

liorroris et vastae solitndinis (Kár: Bibi. L189). Nagynb kietlen-

ség az, hogy eggyetlen egy ember ít vagy hat ecclesiaknac

gubernátorává tétetic (MA: Tan. 130).

kígyó, KÉQYÓ iffy^í JordC 361. :4-2í). ktlgyo MA.
Szir:Oit Ml. EsztT: IgAny. 352. Göntz: RB. 37. íyo EhiC.

147. TelC. 276) : serpens C. aiigvis, opliLs MA. schlange PPB.

*Két fejfi kigyó : aniphisbaeua MA. Com : Jan. 40. Kigyó ing,

kigyo héja, a mellyet lavaszszal levetkeznek a kigyok Maj

:

íizót. 42. Kiguoida? salsugo 1086 (Kovács). Rez kego (BécsiC.

27). Bádog kigo A'itkC. 91 1. ElsS tóga RAA alán az ke^iiac

(DebrC. 450). Ymo attaui tynektek hatalmat myndeo kygyokon,

mynden scarablyakon (.TordC. 50> De mec iogiulanac a reei

kigionac fel magaaztalasatol i8zék:Krón. 19) Kígyót, gyékot

el fzi (Mel: Herb. 116). Mergos kigioknak nemzeti: progeoies

viperarmn i Fél: Bibi. 3). Tekerges kégió siabisú had (Mel:

Jób. 62. Zrínyi L16). TekergSs kigyó: coluber tortuoSTis (Land :

Uj.Segits. n.212). Párnás nevfi kigyó íHall: HHist. 1L65). Mará-

sával szomjúság hozó tüzes kigyó íCom : .Jan. 49). En a fele-

melt értz kígyóra tekintek < Czegl : MM. 1 18). Járjál, ha tud«

te Is kunicz holmi lassú niiuéseket ! lépj el fenoyeo, tégy l&b-

hegyen kigyó-tekervényeket iThaly: Adal. II.39b).

(Szólások). K i g y ó t b é k á t kiált: diris devovet Kr. kí-

gyót bekat kiáltasz reianc (Tel ; Evang. 192). Kégyot békát

kialtanna reiaia (Zvon: PázmP. 102). Kigiot békát reiá kiali

(Kuli's: Evimg. 41.0. Mik: TDiv. 92). Nem de nem kigyót, békái

mindenféle tsufságot mondottál a mi magunk-viselésére? Nem
de nem 5r6k keserves kínokat osztottál fejfinkre? (Fal: N.A

132). Kígyót tart kebelében: serpentem in sinu fovet

MA. Ne tarts kigyót kebele<iben : leonis catnlum ne alas

(Dec6Í:Adag. 105). Csak a kebelében ravaszul hallgató kigyót

hizlalja (Monlrók. VlII.220i.

(Közmondások). A kit egyszer a kig}'ó megcsíp, még a gilisz-

tától is fél (Tlialy: Adal. I."9i Igazán mondják: könnyebben

felejti a kigyó farka vágását, mintsem egy asszony legkisebb

bosszúságát (Fal:TÉ. 692).

áBpis-kig^Ó : áspis MA. Com: Jan. 49. ruluber 1L\: Bibi.

1.47. eine kleine, .sehr giftige schlange PPB. Tezy ewkewt yar-

tatny ba7.alLscoson es yaspiskyon es sárkányon (EbrC, 1471

Aspys kygyonak mérge wagyon w ayakok alath : \'enenum as-

pidum sub labiis eonun (KulcsC. 21). Olyan vala nyeluók míntli

az a.spis kegyonak (SáudorC. 38. Kár: Bibi. 1.524). Négy fejér

áspis-kigyót-is lát a mélységben, kik parajokkal dSgleltetik a

kutat (Hall: HHist. IL312i. Mint a .«üket áspis kígyó, semmire

sem tigyelmezett (Fal: NA. 297).

basiliskus-kígyó : regulus PPBI.

cserfa-kigyó : quercnlus Misk ; VKert 623.

csiUaghátú-kigyó : scytalae Misk: VKert. 611.

egerószö-kigyó : myargus PP.

kecske-kígyó. Kecke kego : vipera MUncbC. 36.

kurta-kigyó : coluber C. acontias, jaculus PP. (Bom : Evang

L121). Tekergesse! ugró marásával teetet rothasztó kurta ki-

gyó : .seps (Com : Jan. 49 1.

kurta-vak-kigyó : caecília C. (ComrJau. 49).

mórges-kigyó : vipera MA praeeter, dipsas PP. (Bom

:

Pi-éd. 17).

mérgeskigyói : \iperiniis MA.

parlagi-kígyó : áspis DöbrC. 30. Parlagi kiéu mérge <*

aiakoi- (:iO). Viedes v nekik kínnak kepezeseint, mikeot siket

parlag kigoe es <• tvlet be dvgazoloie(116. KeazthC. 144 Kulcsl',

1371,

szárnyas-kígryó : basiliscus PPl

szarvas-kígyó: cerastes, áspis cormita MA. (Nom.> 141.

Misk: VKert. 606).

tarka-*kígyó : teucrena PP.

tehón8zopó-*kigyó : boa PP. boa; unke Com: ÜrU. 63.

tzes-kigyó : dipsas Misk: VKert. 609.

vértindító-*kígyó : liaemorrhois, salainandra PP.

vipera-kígyó: coluber vipera 8K. (viper) (Sylv UT. l.iy.|

RMK IV.2041.
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vizi-kigyó : aiig\T», hydi-a C. iiatrix MA. boa PPI. allei-

hand art giftiger sclilanRen PPB. Úszó \'izi Icigyó t hydra seu

nafrix Coin:J;ui. 19. Com: Vost. 119. Uszo vizi kigj'o [csillag-

csoport, hydraj (ACsereiEuc. lOOX

zoinok-kígyó : seniens JordC. 906. coluber Nom.' 243.

Kr. Com:Orl>. 63. Com: Jaii. 49. coluber; liaiissclilange PPR
Kurtakigjó, zoniok kigyó : coluber PPI. Az zomac ke^n érte-

fic az úrSc halai (NagyszC. 243). Az azzonyallat az pwztaban

memiee, hol ott eeltetyk ydeyglen a zomak kygyonak zyne elRth

(JordC. 906). Mjiit az zomak keogyo el5t, wgyan el fwss az

bynlAl (i!,rsC. 419). Myut az zomak kegot el fussad az biníV

ket (DebrC. 419). Az pénz zomok kegioa valtnzot vala (VirgC.

106. 8). Tekeiitete ollyaii miut a mergfts zoraok kígyónak

(SalMark' A3). Az zomao kigyouac ferteztetí mérget ki vetuen

(Pécsi: Ágost 11).

Kigyócska : angviculus MA. .sehlanglein PPB.

Kígyói : serpeutinus, ang\inns MA. angvineus MAi. von

schlangen PPB.

Kígyós: 1) [in quo angves sünt; wo schlangen sind], Ki-

gouis. Kygnis, Kygous ? terra, stagnum 1036. 1086. 1257 (Kovács).

Kygous, stagnnm 1257. (Wenzel XI. 436). stagmim 1287 (Czin).

Kégyos, Szaladiai vámiegj'ebe (Helt: Krón. 80). 2) [scblangen-

(ormig). Egj kigios himmel varroth, reches lepedeo gallér (Radv:

CsaL 11.80). S) angvineus MA. von sdilangen PPB.

Kigyóság: [natura serpentis; schlangennatur]. Az kigyó

meg marad az 5 kigyoságában, ba szinte aranya.-! láflába zárván

5riztetnék-i.s (MA:SB. 132).

KTTTAJA: segédtisztje valamely fítisztuek MonTME. O.

474. István kovács, Péter deák, mikor az czedulakat az nj

kibájának fSlvitték költöttek 82 «i(enárt] (MonTME. 134).

KXLA: mensura firumenti, capiens duas metretas Posonienses

Kr. [kübe!]. Kartz avagy bárom kSbISs szapn, kila : trimodium

íCom : Jan. 166 1. ó a császár hombáij.ibúi ezután egy kilát

sem adhat (Monlrók. XV.232). Az 130 harác.sra esett 520 kila

biíza (MonTME. L54. 248). Mostan adóznak egy kila búzát,

egy kila aszú szilvát, egy átalag bort (TörtT. VI.126). Egy

öreg kila, fél kila (TörtT. XVIII.265). Ott sok búza vagyon,

el kell menni vélle, ott kilának hijják, itt véka az neve (Thaly

:

Adal. IL355). A falunk kilájába köles szem több nem fér (Gvad

:

RP. 46'i.

KILENC (killetitz RMNy. U.163. kelench LevT. 1.242.

ketentz Helt : Mes. e3) : novem C. nenn PPB. Kileucz nap

:

novendium ; kilencz nehezék : dodians C Kilencz száz : nongenti,

kilenczszer: nonies, novies MA. Hathvsan kylencz eztendeeg

lakozeek ew ázzon felesseeghewel (ÉrdyC. 519).

Kilenced: 1) [nonus; der neunte]. Fekevt vala halua ez

jflyv reggelteol fogva kilenched oraig (DoraC. 73). 3) Kilen-

czed : uonae MA. neunter teil von einer saebe PPB. (RMNy.

n.64). Bodiog-Kereszturt nem csak bor és búza kilenczedével,

hanem tizedével is [Balassy Jánosnak hagyom] (Radv: Csal.

ni. 197b). Isten beszéde sáfárinak özvegyeiket gyermekeikkel

egyetemben dézma, kilentzed. kepe fizetésre hajtani ne meré-

szeljétek (Bod: Pol. 58).

Kilencedik : nonus MA. der neunte PPB.

[Kilencedél]

Kilencedlés : [nonatio]. Tyzedles es kyleucedles [borból]

RMNy. a2).

Kilences : novenarius MA nonagenarius PPI. der neunte.

snr neunten zahl gehörig PPB.

Kilencszer: nonies, novies MA. neunmal PPB.

U. XVELVTÖttT. SZÓtAk. II.

Kilencven: nonaginta MA. nemizig PPB. Kilencventffier:

nonagies C. Kilenczvennyolcz (Felv: Dics, 61).

•k I i.TTVT (hdin VectTrans. 15) : tstpes siculicua ; zekelischer

(seklerj teppich PPB. fíistékes sznyeg, hímes terít SzD.

;

KILINCS (kdenc:yüi ÉrdyC. 203. kelincs : obej! Com : Jan. 107.

(5ér: KCs 1V.444); pessulua, vectis MA. pessulus Per: Gram. 10

liegel PPB [klinke]. A zárt reá-ütni az ajtóra, beütni az ajtó-zárt

a kilintsbe : obdere p&ssulum ostio PPB). Zárló vagy zárlott hely,

zárkVfa, vas-kilints, závár, zár : claustrum PPI. Parancholuan el

l5mye pokolnak kapwyt, erJssegnek zawaryth es kelenczyth

j

(ÉrdyC. 203). Egy pléhes ajtó kilincs&stül (Radv: Csal. 11.344).

Mind az két felében egy-egy kis kilincsen járó, magas hosszú 14-

< dácska volt (Monlrók. XI.365). Az taniszra szaiarol le kopot az

kiiints (Szentm: TFiú. 11). Szerelme lánczán legyen oly bilincsed,

hogy szívedbül soha ki ne ejtsed : az egy halál légyen abhoz csak

kilincsed (Thaly: Adal. 1.138). Sok jajszómra, siralmimra nyíljék

meg mennyei kilincs (II.410b). Zrínyi feje légyen tsászár ked-

vének nyíló kílintse (Kónyi: HRom. 152).

ajtó-kilincs : pessulus Nom.» 378. ajtó-závár Kr.

KilLncses. Kelincses ajtó (Gér:KárCs. IV.446).

[Kilincsez]

Kilincsezés : [coUigatio, copulatio ; verbinduiig, vereinigungj.

: Hol ez kalastromnak z5rzet5ssege ? bol zent zeretethnek kJthe-

,
lezese? semye letb monostory zerzet5sseegb el [olv. és] az

' attyafywy zeretethnek kelenczSzeese (ÉrsC. 223).

K±M, KÉN (kel Nád: Lev. 46. kii 59) : [forsitan ; vielleícht,

i
wahrsclieinlich]. Mykortb fel thaamadnanak neepek my reánk,

kym eleuenen el nyelthek wolna mynketh ; thalantan vfyz el

I

nyeltli woolna mynketh (FestC. 74). Úak bog te tSrvined en

gondolatom, taíiat ken el veztem volna en alazatossagomba

:

nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc forte periis,sem in

humilitate mea (DübrC. 64). Mikoron emberek mi ránk támad-

nának, kim elevenSn be neltek volna minket; mikoron ^ mérgek

mi ránk haragonneiek, kim víz minket be bvritot volna; mi

lelkSnk árvizet altal mene, kim mi leiknk törhetetlen viz által

ment volna : cum exurgerent hoinines in nos, forte vívos de-

glutissent nos ; ciun irasceretur furor eorum in nos, forsitan

I
aqua absorbuisset nos; torrentem peitransivít anima nostra,

' forsitan pertransisset anima nostra aquam íntolerabilem (206).

Az atlacz selymet szegfft sznt, mást meg nem küldhetem,

mert sebolt az boltogban [így] afféle sznt nem lelhettek.

Mindazáltal kén hoznak valahonnajd az kermeseu sokodalomra

afféle selymet és megvetetöm s meg is küldöm (NádT : Lev.

29). Küldd fel ede azt a paplant, kéntalán jó le-szen az ágyhoz

(30). Itt én igin kesim és kéntalán mind az héten is, a vagy

kel míg az másikon is nehezen kezdk haza mehetni, a mint

látom (16). Kii az úr isten oly embert nevel belle, hogy nem-

csak Ferencznek, de kii az egész országnak is szolgál (59).

Vygaztallya keg. a-szonyomat, mert kentalant megh hal banoty-

' tyaban (LevT. 1339). (Vö. KEGME?]

KÍMÉL (kernel LevT. L129. Bom: Préd. 227. kérnél Tok:

Vigaszt. 12. Pázm:Préd. 237. Land : Új.Segits. L231. kimUetta

Helt: VigK. 60. Matkó: BCMk. 117. kimúlic Hoffgr. 170. kémúl

Helt : UT. Aa5) : parco, comparco MA. [schonen, sparen] er-

sparen, nisaramensparen PPB. a) Kímélve : parce MA.

Kémélve költés: parcimonia PPI Ne kiniillettec volna klche-

geket (Helt: UT. c). Pénzeket nem kernelbe (Bom: Préd. 614).

Kés akkor kimélleni, mikor el fog: .sera in fundo parsimonia

(Decsi: Adag. 96). Végezetre sem klczeget, sem szemermetes-

seget nem kímillí vala, cziac hogy azokat maganac híuekce

tehetne : postremo neque sumptui neque modestiae suae parcer©,

dum illos obnojdos fidosque sibi facérét (Decsi: SallJug. U).

Fáradságát nem kimélli (MA:SB. 103). Nem kémellik érette

20
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fáradságukat (Laod: ÚjSegits. 1.397). Az a bordó bor, ba Icitnél-

vel es 8zé|ien kSltenik nyóiczvau napig el tarthatna (Lép;

tTük. 93). Ne kimill>étec illyeii szainároktul a tjrodekeket,

polyvát, szalmát (Matkó: BCsák. U"). Kímélte másoktul javát

(Zrínyi. 1127) Nem kémelli kSltségét (Czeg! : Japli. 15G>. Se

életemet, értékemet mellette elfogyatni ne kimfljiik » nehéz-

teljfik íRákGy: Lev. 189). Rókafarkokkal készültél Ea-wibiiii

ellen, nem kimélted a bamisságokat (FalrNU. 2.^0). b) Kimé-

lettelec a te iámbor attyádert fHelt : Kirtn. 70). Egynyihányaii

a datzos urak k^izfll meg t.'tiióltanae engemet fl királyokat

heczfllni látuáu, hogy tégedet ollyaii f5 embert és rokonomat

nem kiméllettelec (Helt: Krón. 124). Tagaimot kiméivé 6toga«-

sad (Bom: Ének. 31 li. Ugy kel kiméllenftnk, mint az tarkas

az biránt íDecsi: Adag. 92). Inkab szeret, kemell tégedet (Tel:

E>aog. 1.120). Magát fáratságtul nem kémélvén (Zvon : Poat

1.14). Váltságnnkért életét sem kiméltette (Pázm: Préd. II).

meg-kimól : compareo MA. [verschonen) ersparen, zusam-

mensparen l'PB. Megkéméliii magát a szólástól: sibi*parcere;

megkéméllé magát a munkától : *parcu3 opera PPl. Magokat

megkímilhetic (Bom; Préd. 77 Káldi: Bibi. 328). Az vezzít

meg kimellyk tíilJk Igyermekeiktól] (Frank; HasznK. 64). Meg
kimélli, fSsvénli az 8un5n te.stelfil az 5 jovait (MA: SB. 129).

megkimólés : [das sparen|. Nem kell elfeletkezni az takaré-

kosságról és megkémellésröl (MA: Scnlt. 779).

Kímélés : parsimonia MA. parcitas PP. [schonung) das

sparen, sparsamkeit, kargheit PPB. Kemellest nem te.szen raytune

(Bern : Ének. 27.0). Itt semmi kiméll és itt (olv. kiméllés, itt)

semmi kedvezés ninczen (MA : Soult. 669). Kéméilés nélkül

fogyatván ókét (BetblTan. 68. Hall:HHist. c. 32).

id-kiinélés : *parcimonia temporís PPl. [zeiterspamis].

Kímélet : parsimonia MA. parcitas PP. (schonung] daí

sparen, sparsamkeit, kargheit PPB. (Ilelt: Krón. 17).

Kíméletes : frugalis, parcua SL fsparsani). Kimélletes taka

i-éko8ság (MA : SB. 146).

Kíméletlen: absque iwrsimonia MA. PP. jschonungslosj

ohne sparsamkeit PPB. Kimiletlen mindeneket v;igianac (Valk

:

Gen. 39). A keresztyeneket kimilletlen kergetec dlelt; UT. b2).

Szolgaltattyac vala kimiletlen ; affligebant illudente-s eis (uo. Bb.

4X Kiket az magyarok kémeletieu ölnek vala (Pethó: Krón 37).

Fegynerel kimelletlen I5ny (BáthBúcs. 2). Kimélletlen való

sattíoltatás (Kulcs: Evang. 72) Isten ítet kaserves fájdalmakkal

kémélleílen gyötri (Pázm: Préd. 35). Az traditiókníl való igaz

tudománynak erfis kó-sziklája-mellól kémélletlen lövíildözliettyük

az újságoknak vert seregét (Pázm : Kai. 199). Viszen halált

kémélletlen (Zrinyi U.94)

Kíméletlenül : tv Más vitte el marhádat, kémélletlenfil

kfllti pénzedet (FortSzer. N). Egj-niást ilnllyák vala kémélet-

lenfll (Pethí: Krí'm. 84). Kémellotlenfil vágta (Hall: HHi.st. III.

109. Hall:Paiz8. 237). Az erkSIts dolgáUin nehéz ntakon jár-

nak magok, másokat-Í9 kémílletleiil tsigiiznak, mintha meg
fogyatkozott volna az istenben irgahn;L*«ig (Fal: NE 96). Meg-
testesülvén a vétekkel, egy fertóból a másikba hanyatolván,

kiméletJeuUl fársángoskodik (Fal; NU. 261).

KÍN (if'n Tel: Evang. L271. kén Frank: HaaznK. 73. ím
Fél: Tan. 264. tóiyoz Helt: VigK. 91. il«.iyok Holt; Krón.

104. Wiy Bom: Ének. 339. Born;Préd. 426. M.\:Tan. 146.

*<Mza? MA:Í5CulL 983. iintUl Pázm: Préd U): 1) mortitiatio

Helt:UT. yS. cruciatus, tormeiitum C. tormentum Ver. tortúra,

crucianientum MA pein, marter, loltening PPB. Hatalmat

vevn az azzonyallatnak testéén az gyevtrelm. ky elevier vala

bynnek keonya (DomC. 63). Nem chak ewieth nehezei^ vala

az ew kennyanak getrclme (WioklC. 99). A ta edSs fyad Ihiu

Xpus mvnketh í zenth kennvauak eerdAmeben rezeltess$n

(329). Zewermee a> zSmfi keuokat tittek raita (DebrC. 622).

EmlekSzyel meg vram Jesus az the kendrl ees sereUnedrAl

kyt aenwecz wala (CzecliC. 13). Meg zabadoytli az erek keen-

twi (ÉrdyC 349). Hogy keeuuyok alwgeek es b}iiek bocbat

tasseek la halottaknak 607b). Kint tAtt azokon ; cruciabai

eos (Sylv: LT. 1L147). Azokat a nyaualyakat es a kenokai

nem szenuethettec volna (Helt: Bibi. b2). Mind ezeknec én val

lom a kénnyat : in me haee omnia mala recidenmt (X2). A
pokolnac kénya : judicium gehennae (Helt: UT. G7). Kent e>

halalt .szenuedni (Tel: Evang. 1.23). Eróc kenra uetteti (313).

A gonosztiknak nagy kúiokra leszen, hogy íPázm: Préd. I6i.

Az pokol k^Tuiyai (Lép: PTük. L19). Ki rekedni az Srftk iokbul

nagy kyn (133). Kostolta a pokolbéli kénokat (Udv: Dáv. 77).

Talán nem vagy kén tjiláló isten (Zrinyi. 11.37). 2) [equuleuh.

catasta ; folterbank, sehaffotj. Az ken meg zereztetek, oUy ball

hatathlan ken wala, ra nezny ees zew-my^v wala, ez nagi kentli

el ky allathak ; az widek mynd fel kezwle, ez zertb lathny

mynd be gywle, mynden ember zewmywlkedyg, kyt^vl az algyw

lattatyk (Ér.sC. .509).

csiga-kin : [craciatus ; marterj Te mindenkori tsiga-kin.

jobbits meg magadat (Nyr. V1.364).

Kínlód-ik : concrucior, dlscrucior V. affligor, crucior MA.

gepeiniget, gemartort, geplaget werden PPB. Feguer mia ken-

lod^ame inkab, auag eliseg mia, nem tudom : ferro an fame

acrius urgvear, incertus sum (Decsi ; SalU. 20). Érzi vala, hogy

azértLs kénlódnéjék, mivel hogy gonosz példájával attyafiail

meg botránkoztatta (Tel; Evang. 0.433. GKat:Titk. 871). Azt

gondolják talán, bogy az istennek szOmyfl átka alatt kinlódó

lelkek valóban reá találtak a szerencsére? (Fal: NE 16)

A töredelmesen magában kínlódó szív, és forró sírással teli tölt

egy pár szem (51). Méltó bizony azért szenvedni, s kínlódni,

kiben vagyon viszont kegyelem, kitdl jutalmas szerelem (Amadé

:

Vers. 88).

Kínlódás : vexatio C cruciamentnm, afllictio, cruciatus

MA. pein. marter, plage, schmerz PPB. Midón kénlodásba el

kezdene sántikálni, méné egy pásztorhoz (Helt: Meo. 107). Négy

esztendeig-való sok kínlódások után a tetvek kezdenek ozemér-

mes teete-kilról ki-posogni (Pós: Igazs. 1.395. Zrinyi L112).

Kínos : doloro«u.s afflictivus Kr. [peinlich, peinvoll). Lelkek

ania jólakó gazdaggal pokolban, a viUignak rútab és kínosb

szemetében temettetik (Pázm: Préd. 31). Kinits kárhozat (így]

(CzegI : Japb. 17). Kénos betegség (Magy: 3Jaj. 11.160). A két-

ségbe-e.'iéí* minden kínnál kínosabb : tra i tonnenti ella é il piú

grandé (Fal: NE 52).

Kínoz : vexo, crucio C. subjicio quaentionibiis, torqneo, cnicio

MA. peinigen, qualen, einen anf die folter oder in peinlirbe

frage zieheu PPB (Helt : VigK. 91). Kinzottac í magukat íBom
Préd. 549). Isten oltalmazzon illyen kínozni való bortól (Decsi

:

Adag. 203. Decsi: SallJ. 27). A rab, ackit kénzanac, czigaznak

(MehSzJán. 558). TekerS kínzó .szerszámoc : tormenta (Om:
Jan. 136). A Christa«t az * nlleiLségi gyomrozták, kénzották

(GKat: Válts. 1144).

kinozton-kínoz : la.«««idiit* cruc-iu : nhne nnterlaas peinigeui

IBom: Préd. 257).

még-kínoz: tonjueo, quaestiom tortúráé subjicio MA. fol

tem, peinlich befragcn, peinigeti, zur peialichen frage bring»Mi

PPB. Ffel vonyatlatbwan az ostorwra hogj- meg keeuzattath-

naanak (ÉrdyC. 338) Megkínozta, csigázta (MA; SK 66).

mégkínzás : tortura, contoráo, excruciatio MA. folteruiig,

peini^ung PPR

Kínozdogál : torto C. MA.

Kínzás, kínozás : camiScium, cmciabilitas C tortúra,

rnii'iatiu M.\ folleruiiK. marter, tortnr. poinigimg PPB Tinit:
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Hióu. 197. MA:S:ult 236). A halálok és kinozások ueinét ki

tudná elfi-számláloi ? Némellyeknek kírmSk allját, s5t férfiu-

ságát és al-felét hegyps nádakká! lyiisigatták (Pázni: Préd

282).

ember-kínzás: v-v Miveluek omber kínzásokat (RMNv
11.97).

Kínzó : tortor C. crciaiis, torqueiis MA. der da peiiiiget,

martért, qualet PPB. Kinzó eszkilz : tormentum, equuleus PP.

A byro fog adny a keenzonak: judex tradat te exactori (Pesti:

NTest. 150). Ada 8tet az kenszokiiak : tiadidit euni tortoribus

(Fél: Bibi. 31).

Kínzódik : |affligor, urucior
;
gopeinigt werden). Kénzódic

:

male torqnetiir iHelt: ÜT. B6. Sylv: UT. U.136). OriVke ken-

zogyatoc pokolba (Mel : SzJáa 452).

Kínzódás : (cruciamentum, afBictio ; marter, pein] Nagy
mesze fSlden allanac a Babillontol a Ribillon na^ keuzodasatul

(Mel:SzJáa 449). Mondatik uéha fiicVké való kénzodisnak

fSatinek (Ker:Préd. 62).

íS-LNÁXi, TTRIVÁTi : otfero, invito, cuipiam aliquid ofifero.

ad sumendiuD invito MA. antrageu, darbieteu, eiuladen zu

etwas PPB. Töltött pohárral kínálom : cyatisso C. Mikor vala-

mely varost meg sziilasz, hogy meg vegyed, kínáld elíszszer

békességei : si quando accesseris ad expugnandam civitatem,

offeres ei primum pacem (Helt: Bibi. I.Uuu). Int5 vagy kenalo

hivatalok : evocationes admonitoriae (Ver : Verb. 280). Jó dara-

big kinálá mTiiikat, a míg leüle 6 nagysága (Monlrók. VIIL

364). Kínálva-kíuál (TörtT^ m.l6ö). Az úrfiak fennyeii ditse-

kednek a lusta életek tzimmerével ; az istentelenséget sok

hímes szín alatt híresítik és hatalmasan kináliják (Fal: NH 6).

Sereggel árulják s kínálják magokat a sokféle vigságok (26).

Nyomában lévén a magát töbre kíuáló gyönyörség, még na-

gyobbat indít rajta (Fal:NU. 2ijl). Hivalkodással, hivsággal,

haszoLtalankodással kínálja, tartja, terheli a világot (349). A ki

titkainak kulcsaival másokat nem kínál : wer an sich haltén

kann i,FaI : UE. 363). Tsak annyival kinállyon, a mennyit adhat,

s tfibbekben tégyeu részessé, hogy sem kívánva váltunk tSle

(374). A mostani id5 a tied, szépen kínálja magát (Fal : BE
581). Viszonta való szeretettel kinál, csakhogy teljes szbfil .sze-

ressük (Fal : SzE. 527).

még-kínál : propíno, oflfero, invito ad sumendum MA. zu-

trinken, mit dem glas zubringen PPB. Hogy az jószágot meg
ereszsze, mindenkor megh kinalhattyak : admoneri poterit

;

kínait ember: homo admonitus (Ver: Verb. 283). (Az orvos)

megkinálta vasícatoriummal, paponyával (FahNU. 316).

mégkínálás. Megh kenalasrol es tilalomról ; de admoni-

tíone et prohíbitione (Ver: Verb. 282).

Kínálás : oblatio, ínvitatio MA. einladung, antrag PPB.
No nem vár 5 sok kínálást: persaepe sacra haud sacriticata

devorat (Decsi: Adag. 106j.

Kinálkod-ik: kínálkozik, ofifero, ad sumendum invito SI.

[antragen, anbieten]. Hátatokon viselvén a purgatorltunnak nagy

non ensét, SrSmest kiuálkodnátok véle (Czegl : Tromf 168).

ket azzal megajándékozná, nagyon kíuálkodik vala (Szál:

Krón. 117. Alv: Post 1.45). Hitemnek s eskflvésemnek mellyel

kinálkodtam megvetését ma is fájlalom (Rák : Manif. D3). Az mi
iólánt és Operstroft dolgát illeti: mind egyikkel, mind másik-

Kai eleget kínálkodáni rabokért, de az utóisót Vradíszlao nem
akarta császár tisztinek agnoscálni, nemhogy rabot akartak

volna érette adni iRákF:Lev. L642. V.420). Ngtokhoz nem
illik, hogy maga gyermekével kínálkodjék valakinek (TörtT.

XV.2Ö2).

Kínáltat : cm-o otferri, ad sumendum invitari Kr. [anbieten

lassen). Ez két artikulusokat az megnevezett hajdú vitézeknek

kináltattuk, hogy magokat oz állapothoz tartsák (MonTME.
rv.i2i).

KINCS, KÉNCS (kmts PP. PPB): thesamus, gaza C.

schatz PPB. Kénczet gyütóc: thesaurizo MA. Kínts, drága

marha: tliasanrus, gaza Com: Jan. 141. Jó bort és a kíntset

meghitt emberre kell bizni : *Bacchuá et argentum mutaut
móres sapientum PPBl. Hol va|on te keníed, oth va^on te

zfiued es (MünchC. 140). Be viuec ^et az kíné tartó sátorba

(GuaryC. 57). Az eretnekevk gouozokat zolr.ak az ev zyveknek
gonoz keenchebevl (DomC. 13). Zent elek édes attyath annyatli

(hagyta el), zamlalatlan kynczeket (ApostMélt. 30). Valahol

vagyon te kenczed, ot vagyon te zywed ees (JordC. 371).

Ezután attianak kenéeböl u5n aunet, mint (TihC. 21). Reytek
kincz (Sylv: UT. 6). Dáriusnak kénesét mind elíhozák, az Sándor

kezébe a kéneset adák (RMK. IV.115). Megnyituán kenézeket,

megajándékozzác 5tet : apertís thesauris .suis optulerunt ei niunera

(Jlelt: OT. A4). Kinczét el ásta, el rekent5tte (BFaz: Assz. 43).

Mindíizonáltal az fi kegyelmességének kincsét meg mutattya

még ezeknekis az nagy Isten (Pázm : Kai. 165). Pénzes kincs

(Laud : ÚjSegits. U.822i. Szerezzen olyan kéneset, melyet az

rosda meg nem eszik (MonTME. 11.79). Vas.sal keresik fenekét

aknának, ezfi.st és arany kincsS bányáknak (Szentni: TFiú. 21).

Meg-rakodik kintstsel (Hall : HHist. 111247). Pap hizik zsíroddal,

töltüzik kincseddel (Thaly: Adal. 1.8). Böcsös becsületes nagy
kincs a böesület (Fal: NE 95).

álom-kincs: [ertraumter schatz]. Szerentsére csak ügy
tekints, ajániiéka álom kints (Fal: Vers. 869).

Kincsei : [comparo, the.'saurlzo ; schíitze sammeln, verdíenen].

,
Pénzt kenczellek en fyamnak (ÉrsC. 310).

Kincses : thesauro abundans, opulentus MA. reich, der

schatze überflii<.sig hat PPB. Piscina kynehus uoeata 1301

(ZichyC. 1.106). Kynczius filius Len 1326. Kinchespatika, possessio

1424 (Cziiiár). Valentinus kenches jbgio (XV. XVI. sz. Nyr.

IX.365). Mikoron János kyral volna kenches yo Budába (LevT.

1.26). Buda ez országot megvette vala ; arról neveztík ott a

várost Duna mentében kincsa"! Budának (RMK. II.5). Kíncsai

Kassa niast vagyon jó rzetbe (Tin. 223). János király szülétek

az kéncsös Budában (365). Kiucsös Erdély (367. 370). Mint ko-

ronás király kéncses Budában király székiben üle (RMK. IV.36).

így kelé kincses Buda az Szolimán kéziben (Monlrók. IU.70.

Kai. 1582. Fv. MA: Bibi. Elób. 5). Kincses Soprony kincses

város míndekkoráig volt (Thaly: Adal. 11131). Nemzetnek eleje,

kintses nagy urak (Orczy : KöltSz. 39).

Kíncséséd-ik : ditesco, opulentus fio Kr. [sich bereichernj.

Császár táiháza s birodalma kincsesedjék (Monlrók. XXVII.
180).

Kincséz : quaero, comparo SI. thesaurizo Kr. [schatze sam-

meln, sich verschaffen]. Igen va^on ; ki 5magaiiac kenüez es

nem kazdag istenben : sic est, qui .sibi thesaurizat et non est

in deo dives (MünchC. 140). Ne akaryatok kencsezni magatok-

nak kencseth fSldSn (NagyszC. 497). Jó jutalmat kénchez ma-
gadnak szükségednek napiára (Tel : Evang. 602). Nosza szfllék

meltan es méltatlansággal magzatotoknak kyncsezzetek (Lép:

FTük. 11.176). A világi nyomorúságokkal más világi kárhozatot

kintsezne magának a szegény ember (Pázm: Préd. 277). Iste-

nünket naponként bántyuk, és lelkünkre veszedelmet kintso-

zünk (614). Szüvének keménységével haragot kintsez fejére

(120). Magad a már néked .szánt áldást eltéríted, s helyében

átkot kincsezsz nyakadra (Fal: NE. 41). Az isten elfitt böcsU-

letet vallunk, és boldogságot küicsezünk lelkünkre (117). ESélé-

ket nem mondhatnék, tudom is bizonyossan, hogy nem
kintseznék egyebet fejemre haragnál, neheztelésnél, ellenem

morgolódó nyelveknél (Fal: NA. 137). A mely katona-tiszt gyA-

zedelmek után el bizakodik, veszedelmeket kintsez magára s

20*
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népére (224J. 8z6rayeo botlanak, uagy károkat kintseziiek

magoknak a választá-sban (Fal : t'R 393).

KincBezés : thcsaiirizatio, tliexanri collectio Kr. (das sam-

loeln voii schülzeiij. Mitsoda a mi gaídagságuiik, mellynek

kiuteezéüeért vétkezfinkV (Pázm: Préd. 769).

KDíTOKNA : nablium, nablum MA, psalter MA. barfe,

ein iiistrumeiit von zehii saiten PPB. CSutoma : lyra NémGl.

253. Tekerú lant, kiutoma : lyra; die leier Com:Orb. 203.

Tyz hwrw kyutuma : psallerium deeem cbordarum (KeszthC.

73, ÉrdjC. 275). Mentült, kit bfl Dávid íueklett fi kiutoniijában

(RMK. 1.184), Nablomba es tiz buru kiotomaba inekeletec neki

(Szék: Zsolt. 29). Tm búró kintorna (MA: Bibi. 1.491).

Kintomál : n.iblo ludo, nablium pulso MA. (canto] aiif

der barfe scblageii I'PU (leiéin, beileiem, singen). Kyntornalok

te felséges neuednek (HorvC. 25, TibC. 244. a megfelel helyen:

eníkUk), JJiiénec a iKÍpáa papoc, nagy soc kereszteckel és

nagyon kintornálnac vala {Helt: Kr6n. 113 1. Ijitara az Bethle-

hembe lakozó Isainac e^ tiat, acki iol tud kintomalni es bege-

dfllni (Mel:Sám. 33). Kintomálo bikosok (Bal: Epin. 1. Bal:

Celsk. 337). Némely i'ijitó atyafiak az éneklést és niusikaszer-

számokkal-való zengé,st kárlioztattyák, ubodálom, bogy ebben

akadoznak, holott fik baaliták módgyára kintomálnak mind

a templomukban, mind az utzákon, midfin halottat kisémek;

a lutheristák pedig sok helyeken rousika-szerszámokkal-ia élnek

(Káldi: Préd. I.C93. CzegI: MM. 126. CzegI: Dág, 63). Nem jól

kintornálnak a pápista papok (CzegI : Tromf. 35), Piaczon kin-

tomálo koldusnak oigonáliisa (Matkó: BC«ák. 54. Vás: CanCat.

578).

el-kintomál : (decanto ; herleiem). Minden aitatosság ab-

ban áll ; hogy va-íániap egy vagy két éneket el kintornállyanak

(Pázm: Kai. 127). KI kintornálá amaz éneket (Veresm: Lev. 113).

elkintomálás. Csak idA vesztegetés a canonica oráknac

elkintoriwlása (Pós: Igazs. 1.293. 618).

Klntoraálás : [cantatio ; das singen). Nagy trombita zowai,

syp, dob, heghedeiv kyntomalyas, vala myt ember el newezliet,

uagy mondhatatlan zeep dycheeretes zengheessel eleyben me-

neenek az zent testhnek (ÉrdyC. 315l>). Vallyon a mi kintomá-

lásunk vété inkább, hogy sem má-sé (CzegI : MM 126).

Kintornás : (leiermann, hai feuist). Kiutornásoc, mpoHoc (Mel

:

SzJin. 451).

KEBÁIiY (ktral, keral, kiral Zvon: Osland. 80. 349. 135):

rex C. MA. könig PPB. Bársonyos királyok : reges *purpurei

PPBI. Villa királ 1220. (VReg. U4)l Kirnlturky, villa 1229,

Kirali, Király, possessio, terra 1234. 1291. (Kovács). Kiralkettei,

species tnbuti 1238. Királybáziak, in Com. Ugocba 1262. Király-

erdeje, silva regia 1291. (Czinár). Zemermetlen orcaio kiral

:

rex impudens facie (BécsiC. 153). Siilamou kyral esmeg tíel

gyeytee az kwnokiuik maradekyt (ÉrdyC. 4iX)b). Azzal feneget,

bogy kiral zekire bewat, es sentoncltn marazth (LevT. 1.236).

Hogy 5 lehes.seD király magyarokon (Valk: Gea 19). Belus

As.><irianac aua^ Biibilunianac kirallla regnala (Szék: Krón. 8i.

Dávid kirali: Dávid rex (Fél: Bibi. 1). Az galliai királt az fi

vadáza ez ffiuel gyógyította meg (Mel: Herb. 39). Nincsen kirá-

lonc, hanem czaszaronc (Mel: Prt'd. 148). Az egyiptomi király,

kit minálunk szullánn:>k mondnak (Muulrók. IU.124). A csuka

felfii azt kiki megválthatja, hogy minden halaknak csak S a

királlyá (Felv : Si'hSal.» 11). Órsziigló király (Bod: Lex. 125).

(KitanondAfokj. Igen gondol kirily vduarblroiial : Indus ele-

phantus baud curat caliceni (DecsI: A>h>g. 77). Király nem jád-

zik udvarbirájával : ^aituila nun c;ip(at muscas PPl. Nem fél

*kirúly udvarbirólúl : elepli:(utus non curat culiceni ; elephoutua

non rapili raiirem : ai|<iila ti iptiiu* aspiciens MA.

kia-kii'ály : regulus C (prinzj. Min a kiskeral ali bezeduek

:

credidit homo sermoni (NémGl. 362). Tombola a palotán a kis

király (Fal: NE. 112).

8Ó-király : salariua PP. 275. sabíhaudler PPB.

vieé-király: prorex [vicekönig). KSvetségben kfildi a vk*

királyokat, király képeit : aliorsom legát proreges, vicaríos (Com:

Jan, 140).

Királyi : regias, regalis, basilicus C regiticus MA. kOnig-

llcb, kfínigiscb PPB. Királyi bázac és királyi palotáé: re^ae

et basilicae Com • Jan. 140. Hol vagyon az kyraly zeek V

(ÉrdyC. 121b). Chac királyi székemmel baladlac meg tégedet

(Helt: Bibi. L V3). Az királyi Szvegy az rayta titt boezazus

gyalázatért .szivét tSle elfordította (MA: SR 75). Királyi orsaágoc

(MA: Scult 4). Királyi múlatsiig feladott étkekbfil jó izüe

enni (Fal: Vers. 8G4I. Királyi mag (Káldi: Bibi. 1L335). Bötsül-

letesb latrok lántzaival Kristusért kötöztetni, hogy sem királyi

kororába tündíikleni (Pázm: Préd, 37). Istennek bálákat ada;

és az-után elfogatá királyi ebédét (Pázm: Préd. 145). Teszen

egy királyi singet avagy ólt : facit miam mensuram, sive uloam

regálém (Ver: Verb. 217). Páukétonios királyi asztal (Tam:

Szents. I3>. Szabad és kulcsas királyi váriKiok (Gér: Ká»C»

1V.465).

Királyista: király párián levfi, royalista Kr. (Veresm:

Uv. 31. Kr.).

Királyka : Cepbeus [csillagcsoportj (ACsere : EInc. 99. 161X

Királykod-ik : regno, regein ago MA. regleren PPB. (Tel

:

Evang. 1.147). Klrallkogunk es vralkogunc fSIden (Mel: Szján.

166). KIrálykodik, valamíg minden ellenségit lábaalá nem

veti (Pázm: Préd. 674. Megy: Jaj 6. 35. Liszny: Krón. 325. Tam:

Szents. 35). E világon két király vagyon, az isten a valóságon,

és igaz király; az 5rd6g-ls királykodni akar iHall: HHist 11.

246).

Királykodás : regnnm, régimen Kr. (das regieren, regie-

rung). (Pázm: Préd. 483. MA: SE 46).

Királyné: [regina; königiu). Az keraloe amoo te boziad

gouik (DebrC. 300). Ott királué asszon bog}' rakodni kezde, az

Czeczei Lénárt es kéjziilni kezde (Tin. 59). Ezen szín aUtt a

királné a.sszont Erdélybl kiszúilik (Monlrók. UÍ88). Csak

sikkaszsza el a királynét iC'zegI: Tromf. 139).

Királyocska : regulus C. MA. königlein PPB. Némely

királyocsUa, fö .személy a sidok között (Uly: Préd a209. 447).

Királyos : habens regem v. regium morém referena Kr

(königllch). Mikor a tS-gubernimn királyos tanátskoiáasal vala

mit végez a hadakozás dolgában: azoa országnak firog g apr»'

tagja, mcgnyughatik rajta (Fal: NA. 212).

Királyoz : (als könig auerkennen). Királyozáu vala a Sig

mondt királyt, hanem ellene versengenek (Helt:Kr^ 72b).

Királyság : reguum, regia diguilas MA. herrschaft, kSiüg-

llche würde Pi'B. Kateryua meg marada, az kyriüsag rea uUa

(ÉrsC. 456b). Mikoron iminar az 6 klrály8:igi'uiac e tiieuketíi^

dic eeztendfi furgana (Helt: Krón. 36b. Káldi: BibL 27i

Akarod-e, bogy kiraly.s:igl)ól levetfe.s.sem és isinég pasztorsájjra

jussak? (P;am: Préd. 2601. A magyarországi királyságot etlgs

kicsinuyég el-nyerte vala (Liszny: KrOo. 296X

K IMTTí Kyrié : (inlritatas ; klage, jammergeschrei PPB.

KjTiét kiáltani : vociferari, conclamare, quirltari PP.

KXR : P) Aldoíwau fylben hordcao kyr*ketb (JordC 1S4).

KIS, KÜS : parvus, pnsillus MA klein, sebr klein PPB
Kisedeh, artii'ea in Tichon? 1211. Kysüdw, kysfolw, kyfolwd.

kyasAilw, villa 1227. 1229. aat C>nifalud 1232. Kywrdaw.



KISDED—KISEBB KISEBB!-:—KISEBISSHG 314

7í, iKováia). Tertia pars ejusdem silvae seperatui- per viaiu

Lnpus Nrar usque ad aqtiam Kisdunad vocatam quae via

:itnr Általüt \297. (CodPaü-. V1.424). Kys liarangal harau-

zot az versicularius (DomC. 4y). KQs germek : infiuis (S)lv:

r. 11.103). És kis fii olajt is boczátsz belé, igen ió (Mel:

!rb. 77). E kfi.s muuUámot ki bocíátottam (Felv: Dics. 1).

halál kis hija, hogy élnem ragada iGyöugy : Char. 45). A kis

)bában voltauak (RákF: Lev. 111.710). Meg nem vetz senkit,

?y kis vagy nagy (Kim: Ének. 99). Tapasztalom bVeii, hogy

avalyád uem kis (PhilFl. 5).

Kisded {Hsdet Helt: VigK. 24. kysdeg FestC. 171. kúsdet

\:Bibl. V.49 hlsded Huszti: Aen. 12): parviis, pausdllas,

mIícus, vegrandls perpusillus C. pusillus, minusculus, exilis

i. minutulus ; klein, sehr kleiu, weuig, gering PPB. a)

•sdedboy, possessio eommetaiiea terrae Boy 1283. (Kovács).

,ta ev almában, hog ev az ev méhében viselne egy kysded

eclikeet (DomC. 2). Egy eí-zvegy azzonnak vala egy kysded

teg tia (66). Egy kysded cheergefeg (ÉrdyC. 579b). Az aian-

ek az vristentwl, kyth ew felseege énnekem adotb, ygen

sded (Komj: SzPál. 5). A ki kis'dedeb tíi kSsztetec, e leszen

gy : qui minor est inter vos, hie major érit (Helt : UT. R5.

ank: HasznK. 52). Qiristosnac kisded es alá való nyáiához

giuc magunkat (Kulcs: Evang. 37). A legifiab és legkisdedeb

A: Tan. 57). Kisded joszágoc és marbájoc vagyon (755).

enfinknec akár mely egyigyfi és kisded paranczolattyánakis

gedgylnc (Zvon: Post. 1.213). Kisded gyermeczUéc (209).

ácson kisded alávaló kunnyo : casa exilis (Com: Jan. 102).

sded ember [alacsony termet] (Hall: HHist. HL 7 2). Egy kis-

d ess6 esett (Monlrók. XV.398). Az elefántnak magassága

araszt volt, de e még tsak a kisdedek közül való (Mik:

^v. 388). A nagy termet és testes óriások érdemekre nézve

ha kisdedek s tSrpék (Fal : UE. 379). b) Imaadom ees áldom

gyemewlehews emleydeth, kykwel ystennek fyaath, my eer-

e\vnk kysdeggee [így] leívttheth, zopthathaad (FestC. 170

—

1). Bel fogadand egy kysdedSt (ÉrdyC. 552b). Az kisdedek

:

rvuli (Fél: Bibi. 18). Kisdedkorában (Zvon: Post. L184).

íreszteletlen kisdedek (Bal: Csisk. 225). Még a kisdedeknek

tudva légyen, hogy a földíSn nincs édesb a méznél (Uly:

éd. n.24). Boldogoknak mondliatjuk az ártatlan kisdedeket

al: BE. 574).

Kisdedecake : minutus. Vette ket kisdetsket [így], melly

j fel tallért teszeu : misit duo minuta, quod est quadrans

Ielt:UT. ml).

Kisdedi : (puerilis ; kindlich, kindisch]. Kisdedi 6r6mmel

gadoznac (Kár: Bibi. L456).

Kiadedke: pamilus MA. sehr klein PPB.

Kisdedség: I) [parvitas; kleinheit, geringfügigkeit). Nem
|3i a parantsollt vagy tilalmazott dolognak magában kisded-

gét (Pázm; Préd. 727). Kiket az irigy sors vetett kisdedségre,

5rt régen fénylettek, s jutottak ínségre (Orczy: Költ 24). 2)

autia, aetas infantili.-i Kr. [kindheit]. Ew kysded-ssegheeben

kemywlmeteleesnek ydeyn zent vereet ky hwUataa (ÉrdyC.

IX A Kiistua váltsága bSvséges forrás, de innya kell ebbl

dedségüukben keresztség-által (Pázm: Préd. 82). Az ártatlan

dedségnek tisztaságával áldozzunk néki (Pázm: Préd. 335.

ó: Préd B).

Eisdedszer : [minor ; klein, kleiner]. Kisdedszerü pohár

idv: Csal. n.357). Kisded szer sznyeg (VectTrans. 15 1.

Büsebb : minor C. MA. kleiner, weniger PPB. Legkisebb

:

I linias C. Mendentewl kewsseb : cunctis minor (EhrC. 73).

i jak czak k&ssebik vyában tSb esz volt, hogy nem mind

ekhen: plus apad Campauos ungventi quam apud ceteroe

' íif (Decsi:Adag. 94). Leg kisseb vagyoc idSuel: jnnior

sum tempore (Kár; Bibi. 1531). Öz. Pál ;izt itíli magáról, hogy

luinimus apostolorum, az apostolok kíSzött Uisseb', alatsomb és

uem méltó, hogy apostol nevet visellyen (Pázm: Piéd. 59).

A fejedelem kLssebb, alatsouyb a vezérnél : princeps est minor

atque du-x (Com: Vest. 96). Nagyobb vagy kissebb kedfiek

(Bal : CSíIsk. 430). Ne legyenek idejekre nézve kissebbok 60

esztendSsiknél (Matkó: BCs.ik. 24). Leg kisebben sem akarnak

meg szomorettany (KBécs. 1651. 23). Kissebbeu-valoság (GKatr

Titk. 368). r.*gki.s.sebben Is nem kénszerithette /iket (Uly: Préd,

L239).

Kisebbé : (minus ; weniger). Azokat nem kissebbé mondatik

tselekeíkii az egygyik, mint a tSbb kettei (GKat: Titk. 419).

Akkor a saláta nem kissebbé veszedelmes mint ha bSrkSt

ennél (Nad: Kert. 278).

Kiaebbecske : minasculus MA.

Kisebbed-ik : minuor, iuiminuor MA. vermindert, verklei-

nert werden PPB. [abnehmenj. Mind az által az Catilina dihfis-

sege nem kissebbcdic vala : neque tamen Catilinae furor minue-

batur (Defi: SallC. 18>. Hire neve kissebednéc (Zvon: Post.

IL436). Nem-is klssebbedik, s5t bötsülletesb az igaz tudomány,

ha mások is azont tanították (Pázm: Préd. a3. Zrínyi. L172).

Ember érette ! a ki hírében kissebedet hazája igye-mellett fel

serken (Fal: UE. 367).

még-kisebbedik : c\; Az kSsseg allapattya azonnal meg

kíissebbedéc, az gazdagoknac hatalma meg neuekedéc: plebis

opes immínutae, paucorum potentia crevit (Decsi : SallC. 28).

Az mi íVSkségfinc megkissebbedíc : haeredítas nostra minuetur

(MA: Bibi. 1.155. Zrínyi. n.21).

Kissebbedke : minusculus MA. (CorpGramm. 13).

Kisebbít : extenuo, attenuo, derogo C. mínuo, vilito MA. ver-

mindem, verkleínern PPB. Kissebeicz véredet ackor (KBártfa.

1583. Av2). Minden java prédára tétetett; de nagy volta az7.al nem

kissebbíttetett (Thaly: Adal. 1.129).

még-liisebbit : mínuo, deniínuo, dimínuo, imminuo C. ex-

tenuo MA. vermindem, verdünnen, verkleínern PPB. [herab-

setzen). Nem kyssebeytyk meg w napokath : non dimidíabunt

dies suos (KeszthC. 139). Az ur-lsten tiszte-sseget akaria meg

kfissebbiteni (Helt: Bibi. Lb3) Hertelen meg kássebbíteni (Helt:

Króa 109b). Meg-kissebbit5dnék méltósága (GKat: Titk. 216).

A Nílus vízét meg kis-sebitetted, a rettenetes tengert járhatóvá

tetted (Hall: HHist 1.49).

megkisebbités : imminutio, dimínutio, derogatio C. ex-

teuuatio MA. verkleinerung, verringerung PPB.

Kisebbítés: minutío C. [herabsetzimg, geringschatzung].

Gyalázatos kíssebités: elevatío C. Nem szinte kedve szerént

tselekedtek a kis-asszony kissebbíiésével (Kónyi: VM. 11).

Kisebbitetlen : imminutus C. [unvermíndert].

Kisebbít : derogativus, deiogatorius C. dehone-stator, th-

mae detractor Kr. [schmaher]. (Pázm: Pi'éd. 815 Kr.).

Kisebbség : derogatio, ignomínía MA. abtragimg. abziehung,

nachteil, schmach PPB. Bánom hogy én ebbe avatkoztam hogy

5 rajta ilyen kissebbség essék (LevT. U.IO). Nem akarna fltet

küssebsegbe eytení: nollet eam tradncere (Helt: UT. A2).

A németeckel mindenkoron tanáczkozot a mS kfissebségfinkre

(Helt: Krón. 41). Az firfiu az aszszoni allatot az ö rendiben

kissebseggel ne illesse (Fél: Tan. 463). Izabella megharagvék.

hogy attya küvetin illyen nagy kilssebbséget tettének (Monlrók.

ni.l98). Az én rajtam lett kissebbséset boszuállással akarok meg-

téritenöm (126). Gyalázat és kissebsek rayta ne essfk (Poenit 75).

Bolond szeretetedért nagy kárt vallaz, buyaságodéi t kssebsegbe

iutaí (FortSzer. 1.2). Választva, és szabad akarva számtalan kisebb-
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sédeket »zeuve<lett iPázm: Préd. 32>. ütállya és múiiten kút-

sebségre érdemesnek érzi niagát iPázm: Préd. 59). Kel szenved-

ned rágalma'/áKt, dorgálást, kií^sebeéget, piroiigatást íPáziii: KT.

296). Sok .szitkokat, kissebbségpket szenvedél (Pázm: Iiuád'i. lt>l).

E3Í1 s fen filnek semmi liivságuskodással, le-is lépnek a uyo.

morn s fogyott Ugyíieknek vigasztaláiiokra minden legkisebb

kisebb.ség nélkül : s'abbassauo al piii infino senza .scendpre dalia

loro altezza (lü4t. Klssobséggel éltének és gyaliizíittal multának

ki (211).

(Szálasok). Soha .sem válik kissebségekre a nagy uraknak

liogy a jól végzett dologban része vagyon a jíi és alkalmatos

.szolga eszkSznek iFal: UE. 398i.

Kasebbségés : Ignominiosus Kr. |schm!>chvoll]. KAfiseb-

seges auag bozzw bezeduel illet (RMNy. II.3). Ne iryon efféle

kysebsyges dolgokat iLevT. 1.198). Nem tudpj'a meg-válaszlani

a tisztességest a kissebbségestfll (Pázm: Préd. 131). Hová lehet

gyalázatosb dolog, mint a gonosü-tévík-kíiztitt kL«sebb.séges kí-

nokkal meg-6letni ? (184).

Kisebbül : imminuor, decresco MA. kleiner werden, ver-

mindert werden PPB. (herabgeseizt werden). Az 6 jó birökben

ne küsebbUlnének (Tin. 289). Hogy sem azzal kisebAljek hírem-

ben 8 nevemben (PhilFl. 76).

meg-kiaebbül : imminuor, diminuor, dehonestor MA. ver-

kleinert werden, venmeliret werden PPB. Meg-kisebbiilt adózás

:

infractu tributa PPUl. Vrath kedyg kere-seek nem kyssebul-

tethnek meg m>'nden yotwl ; inquirentes autem <i(jminum non

miuuentur omni bono (KulcsC. 77). V'alamellyec ez rilagra 16t-

tenec, azoc mégis uesznee, fts ualamellyec Sregbittetnec, azoc

mégis kissebfilnec: omnia orta occidunt et aucta senescunt

(Decsi: SallJug. 2). Az híjába való.s;ighól keresett marha meg

kissebSl: minuetur (Kár: Bibi. I.61Ü. MA; Scult. 194). Meg

kBssebflItetuec es meg alaztatnac (Tof: Zsolt. 114).

megkisebbüléa : (diminulio ; verminderung). Hogy ha az

ew el essyse ez vylagnak gazdagsagy Iwttenek as az ew meg

keuesbwlys.sek, kyssebbwlyssek az poganoknak ga2dagulasok,

raenyuel inkab az ew telyessygek : quod si delictum illurum

divitiae sünt mundi et diminulio eorum divitiae gentium, quauto

magis plenitudu eorum ? (Kouij : SzPiU. S5).

Kisebbülés : minutio, diminulio MA. [Immiuutio, derogatio].

verminderung PPB. Mas kissebulese állal ne keresse senki

maga Jregbídeset (Zvon; Osiand. 222).

KÍBség: [paululum,- ein weuig). K&sség meg álly (Felv:

llics. 23).

KISA, KÉS!B. (Kisafa, késefa: orischeit, zugscheit Kése-

lás: equus fmialis; riemenpferd]. Kisafa, t^rbécz (Com: Orb.

171). Az felejtár mellett való ló rendszerént ménló volt, gyak-

rabban az késefás is (Moulrók. XI.373).

KÍSÉR, KSJSÉR (tóir Hall: HHist. 111.139. tóiVí Ovad:

FNót. 133): comitor C MA. begleiten PPB. Az dezma bornak

az restaneiaya keuessebewl niimlen nap ; ha kmed parancholya,

hog howa kexserieni, oda keiis«r»m (LovT. 1.236. Pázm : Préd

349. Bal : (jsisk. 278). Az uy házasokat nem .szoktuk a tem-

plomhoz késérui, és bé avatni (Ham: Agoiid. 120). Ollyauokis

f&ggnek Angliában az akaszt<^fán, a kik nem annyira érdemesek

reá, mint azok, kik kisérik vagy oda k&ldik (Fal : NE. 102).

Királyi székemben bálványnak L-irtottam magamat, megvártam,

hogy nagy udvari farkkal ké.sérjeuek (Fal : TE. 7118).

alá-kiaár: deorsnm comitor Er. [binabbegleitenj. Hogy az

királtiat A neki küldené, mennyi fAur vagyon At alákésémé

(Buda váiábólj (Tin. 274).

által-kiaór : (tradaco ; hiuObergeleiteaj (Káldi: Bibi. II.2S5).

j

el-kisér : deduco C. MA. abfiUireu, begleiten PPB. Elkéeer

neyec Stett, feleséget : deduxenint eum, et uxorem illius (Helt

:

' Bibi. I EA). A te t<5led elmenSt valameddig el-késérni ne tarts

I

méltatlannac (Com:Jau. 200).

I

elkéaéréa : deductio, comitatus MA abfUhrung, begleitung

PPB

ki-kiaér: foras comitor Kr. [hinaasgeleitenj. Deli Vid az

ajtón ki-késéré fiket, mindeneknek ada szép emlékezetet, aval

ajándékozá az vitézeket (Zrínyi. L159).

Kísérés : comitatus C. deduclio MA. geleit, begleitung PPB
Halotti késérésec: exequiae Coin: Jan. 212.

Kísérget : [diutius comitor ; fortwáhrend begleiten). Köny-

veit könyveivel kesergetté (nagyon sírt) (Kónyi: VM. 3).

Kísér : cumitaos, comitivam addens Kr. [begleiteod, beglei-

ter) (Zrinyi. 1.51. IL12).

(Szólások], Az ifljat koporsóban tévén viszic vala és soc nép

véle keservben megyén vala (Zvoa:Po8t 11.412).

A bátoi'sjíg noha nem mindenkor gy&zedelmes, de leg alább

mikor eifi hátra tekéutéssel és okos rendeléssel késérfiben
vagyon, majd tsak nem gySzhetetlen (Fal: NA. 223X

teat-ldsér : [stipator, satelles ; leibwacbter, leibgardist).

Legelször is a postán tudakozza a méltóságos herczegaaazony

kegyelmeteknek a testkésér^knek szóló levelét (TOrtT. XXI.

331).

Kísért : I) (comitor ; begleiten, geleitcn). A katonák kiaér-

töttek oda (LevT. 11.163). Az haloltat tiztessegesen kisertsflc

el az sirhoz (Born : Préd. 564). Minden szerencse késértsen, s

legkisebb meg se sértsen (Amadé: Vers. 196). Most is hárma

késértette (Gvad: FNót. 91). 2) tento, exi>loro, periclitor MA.

versuchen, probiren PPB. Atkozot lelek, myre hog istennek

zolgayt jllyen kegyes.ségnek alatta ke-sertevd (DomC. 65). Mit

kesertitek ti az úristent : quid tentatis deum (Ozor: (3irist. 85).

Miie késértitek az wrat? cur tentatis domiiium? (Helt: Bibi.

I.Kk4. Helt : VigK. 27). Galénus kísértette, hogy a czerfa leue-

lét ha fíi-M vízben, sebet tisztit (Mel: Herb. 15). Jusus urunk

vitetek az lélektl az puztaba, ho^ kisirtetneiek az ArdJgtSI

(KBártfa. 1583. A4). Istent kisírtik és szabadoson élnek (Pázm:

Préd. 24). A pénz megszerzésre sok utat módot késérteit' >

(Bartha: Oebr. 10). A guta-ütés-is majd már kísértette iKón;

HKom. 102).

be-kiaórt: (introduco; hUieingeleiten). Kesertetthem be .n

warba ersoketh (RMNy. 1X131).

el-kisért : (comitor ; begleiten). Elkisirteni áll a budai n.

gyár szabók 1749-beli társulatkivállsága 16. cikkében elkísér

helyett (Döbrentey kézirati jegyzete, AkadKézirattAr. 28. sí./

meg-kíaért: tento, attento, experior C. exploro MA.

forsehen, ersuchen PPB. Elébb megkísért : praetentat ; ui'

.

kísértó : expertns C. Megkésért, próbál : attentat PPl >!

keserte<t een zywemeth : probasti cor meum (KulcsC. .

Ke.seerch meg engemetb isten : próba me, deus ((50). Felseu

'

istent meg keserlek es meg mergehetek (OöbiC. 148X M'

.

keverte satlianas az frátereket, hog oz bodog atyának társ, -

sagatwl el tauuznanak (DumC. 39). Ne késértaélec a ti wraloK

istenteket, mikípen Ma.ssaba meg késértétec: non tenLi:

dominum deum tuum, sicut teiitasti in loco teotationis (Hr.

Bibi. 1 Mnn3i. El vegeze, hogy hadat tamazszon, es miml

veszedelmeket meg kesertsen : constiluil bellum facere et •
>

tremo oninía experiri (Decsi: SallC. 2Ui. Minden módon ni'

.

kisirteni (26). Ez eziend&beu kAzep arant való szerenchiei k

sertótík megh iKBécs. 1572. Ki. F5. MA: Bibi 1.132). VaUki
|

az edictum ellen azt megkísértené, hogy bemeime, fi oAgytigl I

urunk megbOntettesse (ErdPort. 38).
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megkísértés : probatio, exploratio, tentatio MA. teutanieu

;

versuchuiig, piobe PPB. Kiildinb külfinib dolgoknak inegkAséi-

tése: experíentia C

megkísórtetlen : iiiexploratus C.

Kísértés : tuntatio, tentameu. tentainiMihiir MA. vHrüiichiiiit;,

probe PPB. (MA; Bibi. ÍM).

1 . Kisértet : toitatio, tontaiiientuni C. tcntaiiien MA. ver-

suchiuig, prolié PPB. Meg érte istennek emljere, bog az frate

reken volua pokolbely ovrdevgnek nagy kesertetv : jutween

evket, bügy alliatatüsuii állanának az ke.sei-tet ellen, mely keser-

tettovi senky be nem nyeletiieek íDomC. 40). Zennede nagi

czodalatas e.« erws ktwertetot (VirgC. 19j. Mynden keseertetljol

ky zabadwla (ÉrdyC. 550). Yni tytekef meg kesert az az ellen

sek liogy meg r.istallyon kesertetiiek myatta mykeut a bwzat

I Éi-sC. 80 }. Mind a kesértetec el uégeszt^ituén : con.summata

omni teraptationp (Helt: UT. P4). Ne vi^; minket az kesertetben:

ne nos inducas in temptationem (Fél : Bibi. 8). Erit ad teneked,

hog)- el szenuedhesd az kesertetet (Tel: Evang. I.U5). Kisértet

szenvedj szivec (MA:ScuU. 278). Bizonyosan tudom, hogy igen

nagy kisírtet volt, melylyel az 6rd5g el akará Lutert vonni az

igaz hiltfil (Pázm: LnthV. 102). Az ördög kisírteti ellen eri5s

torony az úr neve (Pázm: Préd. 156). Nehéz késérteteket szen-

vednek a hitriil és szentségriil (Piízm: KT. 491). Az i-sten külíimb-

féle kísértetekkel gyakorlya a választottakat (Hly: Préd. 1.38).

Valamig kisértet nem érdekli (Illy: Préd. 1139). Nem a mi

gyarlóságimk, hanem tunyasiigmik oka, hogy néha valamit nyer

rajtunk a kisértet (Fal : NE. 9). Gonosz kisértet forgatta nyel-

veket (Fal: NA. 122). Szaka.szd ki magadat a ké.-i'u'tetnek ölébiil

I Fal; BE. 585). Mind azon kisértetek, melyekkel arra igyekez-

nek hogy nyelvönkj-e tsalhassák szivünknek járását (Fal: UE.

385).

Kísértetlen : intentatu.'^, inexpertiis C. inexploratus MA.

unversucbt, nnerfahren, unprobii-t PPB. Ki maradhatna kisér-

tetetlen? [így] (MA; Scult. 693). Semmit kisértetlen nem hagyott

abban (MA:SB. 48).

Kisértetlenség : apiria C. MAI.

Kisórtget, kísérget {késéríget PP): subtento, pertento

PP. Iieimlich versnchen, probiren PPB. Késértgetíi ; tentabon-

dus C. Valaki hfiségét késérgetni : fideni alicujns *attentare

PPl. Ne keresgesd ah tbe vradat istenSdet (Ozor: Christ 5).

Az emberrewl ky Apollót késérgety uala. Egy hytwan ember

keserty wala az iewendew mondó Apolló istent (Pesti; Fab. 64).

Nem jó istent kísérgetni, és a dolgot megkóstolni, meg megtér-

hetsz azt gondolni (RMK. \T.262) lígy víz kórságos beteget

vétenek eleibe, késérgetvén, ha szombaton meggyógyétanáia

(Tel: Evang. 11.780). Mind erSuel s mind czalardsaggal kezdé

az varost kísérgetni : aut per vim aut dolis temptare (Decsi

:

SallJ. 20). Ingerel és késérget a régi kigyó (Pázm: KT. 213).

Azonban Filep állapatját is késérgettetvén, lövíszerszámokat is

vitetvén alája (Szál : Krón. 159).

meg-kisértget : c« Hogy az ur meg ostorozna és meg

késéreetne tégedet : ut dominus te affligeret et tentaret (Kár:

Bibi. L 165). EljSve, hogy megkésérgetné 8tet nehéz kérdéseckel

(MA: Bibi. L316).

Kisértgetés. Ide az Metellns kesergetesnec okaiért 5riz8

népet helyheztete; temptandi gratia si paterentur praesidiam

inposuit (Decsi: SallJ. 40).

Kísért : tentator MA. versucher PPB. Késértfi ördögök

IZrinyi. 11.71). Isten a gonoszokra nem kisért (Illy; Préd. I.

428). Szárazon kimondván : ne legyünk kisértfi ördögök (Fal

;

NU. 308).

isten-kisért : (tentator dei
;

gottesversucherj. Ti isten

iesertSc vattoc incab ho^ nem istennec haragiat meg engez-

elíc (GuaryC. 55).

Kisértödés : [tentatio ; versucbnugj. Mert az e féle késér-

tdésnek vége ugyan a biin (Komár; Iraáds. 222).

2. Kísértet : [deduci curo ; begleiten lassen. das geleit

gebén lassen).

el-kisértet : ^j Titetvén prédikátiót te.sto felett, dobszi'i

alatt elkísírtottem az temetA helyre iMonlrók. XV.33).

KISZUi : puls avenacea ; baberpapii, eiiie speise PPB. 404.

Keszölczo, sa\!inyó e/.ibere Szí), gelatina avenacea SI.

KESZÖLCE, KESZÖCE : jus aoetosum,jusculum acidum

MA. saure brüh, essigbrüh PPB. Az luis étel helyet halat,

rákot, (lareit, lenchet, borsot, kesz'ilezet nem ualasztottac uolna

magoknac, ha istenffll nem uolt uolna arra való hivataloc (Tel

:

Evang. 1.46). Kesz51cze tormánál (Tel; Fel. 27).

[Szólások]. Egybe szrték a keszfitzét (Kisv;Adag. 88).

KXSZMTCÉK (kisnitzér Szentni: Kaim. 7. kimyeczér Evk,

XIII.74): [panni genus; eine art zeng, kleiderstoíf). Baraszlai,

kLsnitzer %'a.szonbeli ingek (Bom; Préd. 550). Egy vég kiszniczer

(VectTrans. 6). Kisniczér szoknyáiul az kin prém vagyon 75

i d(enár MonTME. 1401). Kiszniczer szoknya (TörtT. XVHI.

259). Gáspár Deáktúl hoztmik egy vég vörös kisznicért fr. 13.

(KecskTöit 11.67).

KITA : plica, fasciculiis MA. bindlein PPB. Kifába font

haj : eincinni, bostrychus MA. Kita kender ; manipulus canna-

bis, fasciculus lini MA Kita, decimae lini 1246 (Kovács). Két-

száz kita kendert az egész jószágra repartiáltam (RákF; Lev.

L287). Kita kender (Évk. XIII.80). Egy kitíi kender (TörtT.

XVIU.270). Haj kitája : fasciculus capillonim (Vajda : Kriszt.

n.23. Kr.). Kitába, ostorba, tzaffba fontt haj (SzD : MVir. 200).

KITTfili : quod dnpliciter est textum Kr. terlisium ; zwil-

lich Pesti : Nom. 1,40. Egy vég kittel (Vect. Trans. 15).

I

KÍVÁN, KÉVÁJÍ (kSuanoi Bom : Ének. 472. hiuan Ozor

:

Clirist. 59) : cupio, concupio, concupisco, opto, posco, desidero, de-

postulo, aveo, expetesso, efflagito, flagito, percnpio, discupio, re-

;
cupio, exopto C. wünschen, begehren, bitten, verlangen PPB.

Fölötte igen kívánom: expetisco; eróssen kívánom: deposco; szor-

galmassal! kivánom, szánitátva kívánom : inhio ;
áhitatosau kévá-

1 nom : expeto
;
jót kévánok : faveo

;
gono.szt kévánok : imprecor

:

szólani kévánok ; dicturio ; venni kívánok : empturio C. Jót kívá-

nok ; faveo Com ; Vest. 129. Fellyebb mint sem az igazság

kévánja : *plusculum ipiam concedít verítas PPBI. Ynkab ky-

uanua Cristusnak zemeremsegyt, ment ez vylagnac hiúságát

(EhrC. 20). S65g incab meg érzessed velem, mert zent adnac
kinat nem erezhetem, mint keuanom (VitkC. 84). Ha kyvanz

fel emelUedny az masodyk es harmadyk égbe (WeszprC. 129

—

130). Másnak keuantam iozagat gonoz akaratai zaudekal

(VirgC. 7). Bizonual nem keiian %'ala feiedelemseget (105).

Theged kewanya ebe Prága (GyöngyC. 4). Kewannwnk kel,

' hogy az gonozoknak egyenlSseghek el romla-ssek (ÉrsC. 199).

Az testh kyuan az leieknek ellene (Komj;SzPál. 271). Annac

utánna iob lakó fSldeket kezde kéuáni (Helt: Krón. Ib). E tu-

domanba jelentetet meg, az igaz isten mit keuaunyon mi t616nc

(Helt; Bibi. I.a3). Légyen teneked a mint kéuánod: fiat tibi

sicut vis (Helt: UT D8). Ollyat kíuány, mellyet mégis nyerhes

(Decsi; Adag. 163). Ha az száián által folyna is. tSbbet kiuánna:

nihil siccius hydropíco (241). Azt kévánnya tüUetek a ti fidu6s-

segtek, hogy ugyan valóba meg tanullyatok (Tel: Evang. II.4).

IduezetSnknec kepét nem azért kéred es keuanod (Mon: Kép.

17). Kivánom szívem szerint (MA: Scult. 3). A püspököktül azt

kívánták régen; hogy házasság nélkül élnének; de gorombá-

vnl mivelték (Pázm : Kai. 147). Micsoda kouászt emleget Luther,

a kítíl keuánna szabados lenni (Bal: Csisk. 25). Dgyan ezen

dologh es ez természetnek foUassa azt kynannia (EsztT : IgAny.
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93). A kit tálam meg sem magyarázhatok ogy, mint az dolog-

nak nat-y volta kivannAia (Up: tTiik. III.1S2). Találtatnék

tálam olly fS ember, ki nagy oliaitva kiv;uináia látni az kertet

(in.223). Ételed idejét ha tudni akarod, im e két jelekbl

kínnycn nief,'tamilud : edgyik, ha :iz ítélt felettéb kivánud

;

mátrik, hogyha «2ádljan igen híg a nyalod Felv: .SchSal* 5).

Eretaiec az a ki az Hzent irást knlóniben magyarázza, tsigazza

aouál, a mint az «z. léleknei: értelme kiváunya (Diai 18).

A glírögök részére két holnapig való frigyet kivan (Hall: HHint.

III. 136). Isteni kegyelmit mindfinekiiek részeltetni kivánta (Hlyi

Préd. L119). MidAn ember az által istentíl számot kivan

(11.28). Az fi!jedelmekt8l és az nagy vraktúl uem kivanuyuc,

hogy lapta é« eft'i-le egyéb játékoktúl, gyfirfi fiklelésektül ma-

gokat megh t;irt(4zt;is.sáe (Prág:Serk. 697). Üjobban két embe-

remet kivánj.i maga mellé az orátor, kiket szolgáltatliasfion

posta-ságban (Monlrók. XV.4Ö). Szép rendbe .szedé a kollégj-io-

mot, kivíinti onnan ki-ii-tani a má.sok munkájokkal élfl heréket

(Bod: Pol. 178) A mit Sr8k8s maradékinkra akarónk nynjtani,

elévé hoszazií és mint egy 5r5k ké-szúletot kivan (Fal: UK.

395). Nem birimk azzal, a mit kívánunk (Fal:SzE. 517).

(Szólá-sokj. (ionoszomat keuannyac uala (TeI:E^ang.

1.567). így kivánva kivánta az 8 életét le tenni az 6

jiihaiért (Pós: Igaza IL234).

(Kflzmondások). A mit kivan, azzal álmadoz (Decsi: Adag.

106). Jó bor, |)énz és bibor igen meghitt jámbor embert kivan

írzésro (Kisv: Adag. .50).

be-kiváu: leintreiben]. MindeniUmeu békiváuod a kolcsíint

(Fal: Ni;. 290).

kivánton-kiván : (exopto, desiderio alicujns rei flagro

;

sehr wíinschen, selmli<'h wiinschen] íBom: Préd, 268). Kivántan

(így) kívánnám, hogy némely punctimiira jobbatskán vigyázná-

nak (Fal: NA. 226).

meg-kiván : posco, po.'ítulo, exigu •-'. conoiipio, reposco

MA. begebren, fordern, vorlangen PPB. Megkívánja a pörre

való költséget : litis imi)endía postulat PP. Meg keuanya kjTal

te zepsegedet : concupíscet rex decorem timm (KulcsC. 111).

Attul meg ne kíuannad, az ki uluiszi az tieidet : ab eo, qui

tollít res tuaa, no repetito (Sylv:UT. 1.90). Az eweket meg

keuantak volna (LevT. I.12R). Egy punctig mindent meg keuan

(Born: Préd. 4.50), Azoknar véreket meg kévánom, azt mond-

gya az wr (Kiír: líibl. 1.45.5). Ho^ meg kiiianna 8tet: ad cim-

oupiscendum etmi (Fél : Bibi. 7). A test és vér kiszt, a szem

sokat meg kíván (Fal: Szlí. 535). Ha mit a köteles-ség meg-

Idváu, ainiak se ellensége, .se olmulatója nem volt (Fal: NA.

30Ü). Megkívánják, hogy jó szívvel vjgyék a korpázást, és a

merre hajlik a nyir pi'wina, azaz: fisz fejek tetszése, a szerint

éljenek és caelifkedjenek (az ifjabb úrfiak. Fal : NU. 302).

A finom íz nem kíilmbon meg kívánnya a letzkét, mint az

értelem (Fal : UK 399). Mikor jelét adgyák, hogy valamit meg

kivannak, olly hímmel hozu'ik eifi, hogy ;iz adakozó-fél külö-

nös szerentséjének tartya, hogy kedveskedhet véle íFal : ITE.

188).

megkivánás: Idesideríum. ap)ietituH; winiacb, sucht|. A

tiaztre-szaggatáa, é.'^ a bijusiiletnek rendetlen megkivánása tilal-

masra Ls viszi az urakat (Fal: NA. 2-16).

étel-mégkivánás : [appetítns cibi ; essli^st, appetitj. Az étel

megkiváiuist meg várd étlen, itiau, éhen, szumjuhon : appetitum

oxpecta (Com: Jan. 215).

Kivájiandó : optabilis, exoptabilis C. optandiis, appetibilís

MA. desidorabilús, oxoptattis ; wilnschenswert, zu witnsclien PPB

Kivámáe : optatío, appetitio MA. mmsch, das verlaugen

Pl'B. (l>eRri:SallJ 20) Hallynk. hogy a bötsillletet, értéket

tMidállyák, magasztnllyák siáiléink : azért belénk avik eaeknek

bötsülléHe. és kítánása (Pázm; Préd. 201). Soc békeség, és e^yex-

ség és atyafiság kivánásrul való 8z&n8s (színlett) beffiélgetéc

(Zvon ; Post. n.206). Panaszt, jobbúiásra való kívánást érdemel

:

expostulationem meretur (Com: Jaa 192). Jól kívánással felelt

(Mí9k:VKert 336).

baj-kívánás : hartzosság
;
pugnauitas PPBI. [kriegerischer

geist).

étel-kívánás: appetentia, appetitus MA. appetitio PPI.

begierde ziun essen PPB. (Nad: Kert 31.S).

étel-nem-kivánás : fasfidium, anorexia PP. (appetitlomg-

Ueitl (Mísk: VKert li.sm

gryomor-kivánás : apiietítus Kr (osslust) íPáj!m:Préd.

839).

pénz-kívánás: nmor uummi Kr. (geldgier) (Pázm: Préd.

363. Kr.l.

tisztésség-kivánáa : (ambitio; elirgoiz] (Pázm: Préd. 811.

Kr.). Kik tisztességkivánással meggátoltatván, az evangeliomi

tudománynak rendelé.sét bé nem veszik (Illy : Préd. ElSb. «Sl.

Kívánat: desideriinu, cupido Kr. (wunsch). zíinnek kí-

vanatfat attad 8 neki es ó aiakínak akarattatul t8t nem

éaltad íDöbrC. 41). Bnzgó kívánat íPázm:Pr*d. 557. 1082.

Kr.).

KíváJiatlan : íngratus C. {uuerwüoschtj.

Kívánatos: I) optatus, exoptatns, exoptabílis, espetitus.

expoctatns, desíderatns C desíderabílis, optabilis MA. Kévánatos

ájtatosság íMargli. Kr). FelneuekSdtete mindenféle fát, látásra

keuanatost: produxit omne lígnnm pnlchnim visu (Kelt: Bibi

I. A3). Szerzeni eszességet kéuánatosb az ezfatnél : acqnire

prudentiam, qnia pretiosíor est argento (Kár: Bibi. L612X LAtá

hogy az gj-fimílcz kévánatos volna az bSIczeségnek megnyeré-

séért (MA : Hibl. 1.3). Hogy ez kivánaUx íd8t jól én igazin

fügyathassup íMA: Scult. 1). Nem vahi kívánatos ábrázattya (40).

EttflI a bírótiil kívánatos senlentziája lészon (Pázm : Préd. 9 >.

Kívánatos édes csemegéé (Com: Jan. 76). Megtartóztatta magát

a kívánatos eledelektfil és a bortul (Matkó: BCsák. 401). Semmi

kívánatos kenyeret nem kóstoltam (Illy: Préd. 1100). Kívánatos

választ is nientiil h.im;u"ébb szerezni méltóztassék (Monlrók.

\in.433i. Minden kívánatos jókkal b8v8lkSdnének (Hall : Paizs

38). A bor kivánato.s, nem kell hozzá lantos, al-ki'iltsot t.!'

pinczedre (Klsv: Adag ."i31). Hogy magok kévánatas végek,

asseipiállia'ísák (RákF: Lev. 1161). A volna kívánatos, Iiol-..

(Mik:TlirI.. 38.!) Az istennél kolompozz elíbb, a kitill faka.l

ered, és foly minden kivánato.s jó (FahSzE. 555). Nem kiv.i

natos dolog, hogy igen féllyenek t8IRnk (Fal: UE. 5i16). 2)

appetens, cnpídus, plenas desideriis Kr. (.selmsflchtig, lilstent

Kévmiatosian : cnpienter C. cupide PP. Fa)1alan, bu\ia, kii

natos: procax Com: Ve.st 142. Az emberi termé.szet igen k.

nánatos és soc dolgoc vtAn vagyódic (Helt: Me& 177). On'i;

a kéuánatos onv a be-izédnec és lehága a kiUba é« kere>!

kezd az arany vedret (424V Szonuettenec keaanatns lél«>-

kel (Helt; Bibi I. b3). Kívánatosaan várakodváii v8legéir

nyénec el iSvotelire (Zvon: Post. L2). A kívánatos Hzi^imiuhnn-'i

,

légyen 8 ai ml idv8sség&ukneo (351).

Kívánatosság: de.siderium (avidítas. avaritía : sehnsucbi

habsuelítj Zent zywe lelke remewie nagy kewanatossagr.i

iÉrdy(y. 483). Kívánatosság es fesvenseg egy alomiak (ÉM
208). Kiiiáiiat<«sagual kíuantam : desiderio desideravi (Sylv

irr. LllS)

Kíváncsik: |de.siilerium ; wunseh]. Hozzám hívattam Ot-skajt

kivertem a haIa-kéred^^^ kíváncákot az feibfli (RákF: L<'>

IV.47tí). Az nleeijií men>«<»kének kiv;uic8ikja nem megvet

dolog (516).
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Kivánkoz-ik : aiihelo, desidero MA. verlangen PPB. (sich

selineu]. Bagziusra kéváiikoziii : cituliie C Kewmikozyk een

lelk(>iu (desidorat aiilma iiieai the hoztad ysloii (líesutliC. 104).

Oly igen keiiank<i.sztal a te attyadiiac hazahoz; desiderio erat

fibi domus patrt* tiii (Helt: Bibi. I.P2). Mint kinankozic az

.<!z.irv.as az kiit feiehez (Born: Ének. 197). Az mely vrhoz te

most.in szándékozt-'il, lu'itor .solia liozzá ne kéuánkozzál (Fort-

Szer. M3). Ájulva kiv;uikozik teliozzád az én lelkem (Páztn:

Préd. í'^fi). Nem kébzi hihetnek lenni, hogy az kárhozattak-

nak belére kivánkozneiek ala sz;illani iLép: FTiik. L377). Azon

idben épitsiik iiéldáiikiil szomszédunkat é.s példa-ad;i.'?ankkal

tsak az egy istennek titkos sziindékiuik szerint kivánkozznuk

tet.'izetaskedni (Fal : NA. 178). Ide kívánkozik egyvelesleg sok

dáma, hogy szemre kaph.as.sa azokat, a kikhez a váro.'sban nem
fér (Fal: NU. 267). V.alo igaz, hogy nem az tartatik gazdagnak,

kinek sok v.agyon ; hanem az, a ki többre nem kiv;inkozik

(279.)i

[Szólások). Férjhez kívánkozom: nuptnrío MA.

Kivánkozás: de.síderium, anhelatio, annisns MA. das ver-

langen, l)egierde, wunsch PPB. Székre haszontalan kivánkozá.s,

erltetés : tenasmus PPB.

Kivánkoztat : [desíderaro facío ; ersehnen lassen]. Az iiio-

lisag által az isten az életre kiuaukosztit (Fél : Tan. 535).

Kívánó : cnpidua, avidus, expetens, cupitor C. ambitor,

apiieto, appetens MA. PP. der etwas begehret PPB. Jo hir

n?w keuano (Bom: Préd. 549). Ne tetess5nk heyaban való

dichségnek keuánynuá [így] (Beythe : Epíst. 19S). Kívámi nép:

píjpulns, qui desiderat (MA: Bibi. 1.130). Kívánó indulat és

akarat (Bayle: Prax. 81 1. Nagy bünteté.s, ha az elóljaro másét

kivanu : poena magiia e.st habere praelatnm cupidum (Dly

:

Préd. 1.59). Mód felett kívánok és fosvények voltak (64.

n.iG2).

gonosz-kiváiió : [malevolus ; übelge.sinnter, feind). Magatok

lattiatok kik gonoz kevanoim (Vás:Ep. 13).

nyereség-kívánó : [mio commodo serviens, avarus ; eígen-

nützig, habsiichtig]. Az lágy és ritka baj, tompa álmet [olvasd

:

elmét) íelent, az fodor félénket, és nyereség keuánót (Cis. N3).

örökség-kivánó : heredípeta MA. der nach erb.schaft .strebt

PPB. [erbschleicher].

tisztesség-kívánó : honorípeta, fastidiosas C. [ehrgeizíg,

arrogant]. Az zerstet tyredelme.s es kegyes, nem tyztsseeg

kewano (ambítiosns), nem bozzw allo (ÉrdyC. 96b). Clirístiis

az tisztesség kiuano tanituaniokat inti az alazatos.sagra (Fél:

Tan. 458). Tisztes.ség-kiváná ember (Czegl : Japh. 15).

Kívánós : appetens, cnpiens C. (lüstern]. Az szerencze hit-

uánúl szolgál néked, nem telik benne te kénános kedned (Fort-

Szer. K2. Lb). Magok szeret<jk, kívánósok, nyughatatlan visgálók

(Pázm : KT. 286). Nyelve mint az áspis, kévánós mint az nad;ily

(DBón : Készegs. 4). Az aszszony emberec efféle dolgokban nyalan-

koc és kívánosoc (Prág : Serk. 3.50). Tudgya embert oly kivá-

nosnak lenni (Dly : Préd. Lfi9). ínyed az ételre nem igen kívánós

(Felv:Sch.Sal. 41).

Kívánság (Uvántíág ? Monlrók. ¥111.95) : cupido, cupedo,

concupLscentía, desideratio, desiderium, avídita-s, prolnbium, cnpi-

ditas MA. begierde, das verlangen PPB. Áhítatos kévanság:

iniiiatio
;
gonwz kévanság : malevolentia, epithymos ; nagy italra

való keván.ság : bíbesia : tékozlásra való kéván-ság : liguritío

;

kéváuságom szerint vele él5k : potíor C. Terhe-s as.szonyok Id-

vánságaik : *avíditate6 femínanim PPI. Kezde ez zent jfiíj-v az

isteny bezedevkben nagy hertelenseggel gevnyevrkevdny, mely

isteny bezedevknek uiezy ed&s.segeet nagy keHansaggal mereyty

vala (DomC. 7). Az pénzt sok nyeresegevkuek keuaasagaual
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meg hozzak (13). Ky azonyallatot latand gonoz ky^vansagra

:

qui víderit nmlierem ad concupiscendum eam (JordC. 367).

Gyorssabbau as nagyob kewausaggal ayoytozzoek az meenuye-

yekre (ÉrdyC. 558). Mjulia bynii való keuaiwagat el háta fV'irgC.

128). Ha meg tuttam wolna zabolazny az een kenaasagomat

(Pásti : Fab. 37b). Ugyan nagy kíuán.sággal meuénec az ütkSzetro

(Helt: Króu. 12). Arultaíást muuoléuec ellene a pogansagnac

kíuánságából (28). Langozot bennec az penznec keu;msaga

(Born: Préd. 552). Szabad légyen néküuc azt mívelnünk, a mit

a tftst kéván, és ott íarnnnk, a hova az gonosz kévanság vou-

szon minket (Tel : Evaug. 11.26). A pénznek kívánsága minden

gonos.sagnak gifikere (Fél: Tan. 474). Leg eloszSr a penznec,

annac utanna az bii'odalomnac keuansaga oregbedec: primo

pecuniae, deinde ímperíi cupido crevit (Decsí : SallC. 8). Az 5

kéuánságához szabia vala magát (Kár: Bibi. 1.646). Be-telíc

kevánságod, fel ert ístenhoz az te imátsagod (FortSzer.^ I.b).

Megszakaszkodik ennek kiváns;iga-míat az én szívem (Pázm;

Imáds. 18). Ha kedves tanítása, kívánságot és ízt hagy a bal-

gátokban (Pázm: Préd. a4). A kinek kívánságát jóra akarjuk

indítani, nem elég eleibe adni kOtelasségét (uo). A szent irás

minden nemzetek varasának, minden népek kíván-ságának ne-

vezi a Krisztust (83). Ételi kíván.ság: appetitiLs alímentarins

(ACsere: Enc. 144). Rendetlen kivánságtokot megöldökölvén

(Illy:Préd. 1.9). Az üdvö.sségnek kívánsága nincsen nékik (416).

Az evknek kívánsága: appetitus edentium (11.23). Az úr isten

minden kívánságí szerint való javaival szerencséltesse ngodat

(LevT. n.304). Ebbéli nagy kívánságát kegyelmetek csak tegye

le (Nyr. XIV.462). Hol vagy szerelmesünk? kívánságod miatt

éppen elepedtünk (Tlialy : Adal. L29). Rendetlen kívánságtól

e.sze.ssen ójjúk magunkat (Csúzi: Síp. 290). Feljebbezfi kivánsíig

(Fal: BE. 570).

Kivánságos: 1) desíderabílís C. MA. darnach man vor-

langet, anmutig PPB. Kíuansagosnac tetszeneíec a szemnec

(Mel: Préd. 109). Igyekezett az prédikátor megtudni soc kéuán-

ságos beszédeket (Kár: Bibi. 1.630) 3) avidus, cupidus MA.

begieríg PPB. Kévánságosson iyut belle (Helt: Bibi. 1.36).

Mi lehet, az mi az élemetes Simeont illy kivánsiigossá, illy

8rvendete.s,sé teszi az halálra (MA : Scnlt. 135). Szerelmet fizni

kiuánságos : concubítum enpít (Felv : SchSal. 38).

Kívánt : [desideratus ; erwünscht]. Isten tarchya megh thy

kegmeteketb, mynden kywaiitha jawaywal (RMNy. 11228).

Szeresse meg isten minden kívánt jóval (Fal: Vers. 900).

Kívántat: [desiderare facio ; wünschen lassen, eine begierde

erregen]. Ez betegség emberei ighen kívántat; mennél többet

izik, anníval inkab .somehozik (RMNy. 11.50). A .sz. lelec kinan-

tattia velünk az igas.sagot (Fél: Tan. 317). Ez világon való nya-

valyáknak nehéz és sok volta utáltas,sa meg velünk e világot es

kéuántassa az örök életet (Tel:Evang. IL145). Az ördöggel ki-

vántattyák az ember vérének kí-ontását (Czegl: Japh. 78).

Az indiai .amatizt igen szép világos és szederiesszin kó,

mintha szíki',ázuék, úgy tetszik .az szemednek ; és mintha ugyan

közelgetne, úgy kivántattya magát íKec.sk: ÖtvM. 279). Sok

munka, nagy okosság kívántatik a predíkálláshoz (Pázm :

Préd. b3). Mind fiaknak és szüléknek magános javára, mind

a közönséges jóra-nézve kívántatik a gyermekeknek istenes

nevelése (Pázm : Préd. 194).

meg-kívántat : c\: A ki tetszeni akar, megkívántassa ma-

gát, hol mikor vonog<Tssa-is addig, a meddig már alig tri el a

fél (Fal: UE. 510).

Kivántat-ik: [cupitiir; gewünscht werden, eifordert wer-

den). Kévántatott : cupidus C. Csak az kívántatnék, hogy egy

elóször az maga hadáv.al vehetne gyzedelmet (ErdTörtAd. n.

227). Ma több kiv.int.atik egygyetlen egy bltshez, mintsem ré-

genten mind a héthez (F.al : ÜE. 362).

21
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Kivántatás: (deeidorium, ciipido; wiiascli. das gewünsclit

werdeu). Az is ugy, mint kivjintatnék, a szükségnek kiváiit-ilisaig

véghez nem vitethetett (Szál: Króii. 44fi).

Kivántatóe : (necessariiis ; erforderlidi]. Hadakc)z;i»iiiikra

kiváiitatós (kiviiiitatíS s?) feles költségeknek |x5tlásAra fordittaí-

sanak (R.'ikK: Lev. 1.103).

KLASTROM, KALASTROM (kalastorom TihC. 11.

mlastarom MA. caraxtrom Gér: KáiíJs. IV.f). chuslrom NádC.

534) : asceterium C. claustrum Ver. coenobiiim, monasterium

MA. kloster PPB. Kla.stromból ki-.szíikni : cl.mstra revelloro, de-

serére ; klastromból ki-.<«;ikött barát : mmuichiis desortor Pl'B.

Ezenképpen hagya evket az kyralne ázzon az clastroniba

(MargL. 1). C'lastromokat o.s zerzetev.isegnek heleyt meg puz-

tehgyak (82). Clastromban valanak apachak (CornC. 114). Latli-

wan az caIa.stroml»ly fráterok, hogy fráter Marinns sem the

sem tova nem mennee (ÉrdyC. 339). Nagy hekeseeggel zenwed-

ween fekzyk vala az calastrom ptTtjiya olSt (339b). Calastro

mot rakathua (528). A claítrom capnyan íergettek (NagyszC. 393).

Remefhe k.ilastrom (I^vT. 1.390). Rirátok klasfronia (RMNy.

I1L74). Öt egész esztendeig kla.strcimba rokeszkedett : ott tsak

istennel baszéllett (Pázm: Préd. 1190). Az apáczák a nStelen

barátok kalastroma mellett kúzel és Sszve férhotS .szom.szédság-

ban lakfanak (Matkó: BCsák. 25). Adgyatok jószágot a kala*

tnimokhuz (Sámb: SKércL 592).

|Küzinon(lások|. Nem io egy elastromban két gárián : uiia

domus non alit duos canes (ttecsi : AtLig. 92).

Klastromi: claastralis Kr. [kloster-, miinchs). Azt írja,

hogy sz. Ágoston semmit nem tndot a clastromi fogadásn'il

(PázmrUithV. 18f>).

Klastromos: <« KlastromM élet (Po.s: Theol. 564). Kalas-

tromos atyák (Matkc'i: Ii("sák. E15b. 4).

KLAVIKORDIOM : clavicymbalimi, clavicliordimn PP
klavier PPB. Lant, hegedfl, virgina, davicordiomban gyönyör-

ködik faytalan .sok gonos.sagokban fSzentm. TFiu. 7).

KTiÁVIS : (schliLssel, gelieime.schrift|. Klávi-ssal inii : notis

»scribere PPB. PPBl.

KLÁZLI: (glas, trinkglas] (Thaly: VÉ. 11.309).

KLERIKAIj : (in sai'erdotum niunenim recipio sollemni

ritH ; ordiiiiron, znm prie,ster weihen]. Te nem vagy dericalta-

tot, piliseztett (MA : S^nlt. .'i7).

KLÖDÖR, KÖIiÖDÖR. KOWdíiriik : pastilli ; riinde

küchlein PPB. gombi'iczka, apró gombóra Kr. (Szakácskönyv

1703. 21). Mundola klídiir (111). Tejes klíkliir (85). Víyas

klMör (08. Kr).

Kölödörös. KülíVlöriís étek : tncetnm PP. eine pastet« PPB.

KOAKKOL, KOVÁKKOL : vagio, obvagio MA.
schrnien wie ein nnmündiges kind, woinen nie din kloinon

kindiT PPB. Nyivogok, kovákolok valaki fiilébe mint a kis

gyermek : obvagio PPBl. A csflcsemS gyermek siránkozik,

koákol: infaiis ejulat Com: Orb. 4.

Koákkolás : vagitns MA. kindergeschrei PPB.

KOBAK: lageiia ciiciirbitiiia Sí. [kiirbisflasche]. Szoros

sz;ijii kobak (Csúzi: Tromb.- 741). .lakab kobakja (Csi'izi : Síp.

Kr ). Mellyik mailiir repiles szi'irnya nélkül ? Ha elótalálod,

tied lesz kobakom (Fal: Vers. 9i)0),

tök-kobak : cv Egy kU tök-kubnkkal addig tsalogatta, a

míg a gyermeket magához tsatlotta (Fal: Vers. 909).

KOBB: focas; feuerstatt Pmli: Nom.« 48. Pesti: Num. 38.

1. KÓBOR: canistrimi MA. PP. korb PPB Két tnlil

kosaroi', kaznij<K.', koboroc (Com:Jan. 109).

Kóborocska: caiiistelhim MA. kOrblein PPB.

2. KÓBOR : (praedor
;

pliindem]. Azt elfi nem mondjjík

mennyit kólxirnak, palást alatt jó bort mennyet liur(.^jliLak

(Tin. 3\1). Óit nem koborhat (ComBal. 39). Törk orzag Tatár

orwigh fel költ ellenfink, Havasai fold Moklavaval kóbor közöl-

tünk (Vás:Ep. 9).

Kóborol (ioioí/ás Mt!l:ATam. 81. UhoUók Gér: KárO.

rV.238. Ubollam Thaly: Adal. n.338). I) praedor C. depraedor

MA. berauben, pliindem PPB. Soc k.azdag»igokat kóborlottinac

magoknac iHelt: Krón. 9). Gyötri vala a magyar országiakat,

dului'ui ás koborluáii ket, minden kegyetlenséggel (31). Hogj

dúlhas as kolxirllias (Helt : Bibi. IV.299). A philLsteiLsok kobo-

rolliak a czröket es minden szíirbe való etesoget íMel: Sí'mi.

95). Niuzzac, kinozzac a .szegeaseget, kuborliac (Mel: Préd.

107). Kóborlót marba (Ilelt:Me.s. 137). Palotáiokat kób..r-

lott marhánál megrakiáe(Kár; Bibi. IL188). A törökök a magyar

országi templomokat kóborollyák, dúllyak és fosztják (Pós: Igaz.s.

L 483). Jaj tenéked ki kóborla^^z, holott te mástól nem kobo-

roltattál (Komár: Imád.s. 171). Másét lopják, koborolly;ic s foszt-

ják (Ben ; Kitlim. 202). Bóv Magyarorsziígot hogy miért raboljiik

égetik, pusztítják, igen kóborolják (Tlialy : Adal. IL207). 2)

%'agor, gr,xs,sor Sí. [umherslroichen). Széllel kóborlók : degrassor

C. Miéit nem kóborollyák inkább az erdket a haramiákkal V

(FahNF^ 31).

el-kóborol : depraedor, diripio C. MA berauben, pliindem

PPB. Ha val.iki elkóborol Ifiteket: .si quls aecipit vos (Helt:

ÜT. Aa2). El kolwrláe az egész orszjigot (Helt : Krón. 9). Letö-

rik vala mindenütt az egyházakat, es el kóborlác mind az

egyház marhákat (34. 35. 77b). F képpen ezac a marhára

sietiiec, hogy ászt el koborlyhas.sác (Helt : Háló. 103). Ne ko-

borlyad el az szegéút: non faeias violentiam p:ui|>eri (Kár:

Bibi. 1.610). El koborlyái! egymás marháit tKKrakk. 1573. A2)

Minden marhalat el koborollya (I.*p: ITiik. 45).

elkóborlas : depraedatio MA. beraubung PPB. Elduláa, el-

fo.sztis, elkoborlás (MA : BibL Magy. 1).

föl-kóborol : depraedor MA. berauben, pliindem PPB.

(LevT. 1.202). Húsz ezer templomot fel kóborli'uuik, meg ege-

iének, el piisztitának (Pázm: Kai. 131).

fölkóborlás: fdepraed.itio ; bemubung). Ez elmwltli mas

hethenn az haramjak mjnd pjnceoketh es hazokath fel kóbor

lothíik (IjiwT. 1.262). Parothiákuak felkóborkása (Fab.! : Orszgy.

243;.

meg-kóborol : depraedor MA. berauben,' pliindem PPB.

(Helt: Mas. 131).

széllyel-kóborol. Széllyel-kóborlok, fol-kóborlom : degras-

sor PPBl.

Kóborlás : I ) diroptio C. depraedatio, praedatio, apoliatio

MA. beraubung PPB [plünilenmg]. Elhittem, hogy a ji'i bátyám-

nak szAjáU'Ui e.sik izi sok kiilömb killömb kolmrlásiiuik iIje\T

11.234). ,leras;i|pmtie hogy In^ment vala, városszerte nagy kóbor-

lást titet vala (líMK. VI.33). Valakj a féle kóborl.ásba tan;ilta-

tik, fogton fogalt-issji, valihol kaphattya (TiirtT. .VI34). lla.l.

kobollas auagy dög halál leszen íMehATam. 81). A ki el nem

vous-za erSvel, kül>orlás.sal a uuisét, hanem Ls;ik a magáét ta

kargaltya, azt ngyiui szentnek tartyiik (Piizm : Préd. 19. 11 7i)i.

SS) (praeda ; beulej Pénzem ninitíou mást az oldalamon, kiürUll

aí gyOszílm, elkölt kóborliisom (Tlialy : VÉ. 1.219).

Kóborlatlan : indireplas C lungeplünderl).

Kóborló : raptor Némfil, 337. pr.ieilabundivs, praedo, praedn-

torPP.Iatru Illy : Préd. U.203. riiuber, pliluderer PPB. Kóburkiní:
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praefUitrix MA llaydu, kóborló, rablo kiiin, gialo;; sereg, mint

amnii kóborló Imyd iiuk, vapy liarainiáiiik es marlaUxízink,

lopna iiirtak (Mcl:S;'mi. 418). Ennek kóborló hada féle vala a

vér szonijubosni Caiiiis (\'.'irM: ÉgíiSzöv. 15üvez.)

Kóborlócska : praedonulus MA.

Kóborlói : praedatorias, praedatitiiis, praedaceus, praedo-

nius MA.

1. KOBOZ (b)bo:, íobz MA. koh Fal: NA. 231): pandiira,

lyra MA. lyra Maj : Szót. bassgoige, geige, leier PPB. Meg-iga-

zitani a kobzot : *teiidere barbiton PPBI. Koboz szege : epito-

nimii, vortieillum PP. Hango.s koboz : lyra *cauora PPl. Koboz

avagy liárfa: te.studo sive ebely.s C<jm: Jaii. 169. Az edeiiieket

legietec az szekér oldalán valo kolx)zba es ladaba (Mel : Sám.

23). Az iir nevét diczérjétet- lantval, kolwzzal {MA : Bibi. V.67).

E^y kobza szavával nyitá hangos torkát (Zrínyi 1.47. 180). Nem
az koboznak czudalom formaiat iSzCsomb : Utleir. 301). A lisztet-

is csapon veszik, s hé kSre felntvén, csákányo.s.s;in balul függ

a kobzok (Csúzi : Síp. 16). Outánna ritka példát látott a világ,

hogy ennyire mehetett volna az orgona-, virgyiuia-, sip- s he-

ged-, kobz- és lantkereskedés (Fal: NA. 231).

Kobzol : intendere *chelym ; lantolni PPl. [auf der leier

spielen, zur leier singen]. Medúsa romlását MeljKimene kobzollya

(Liszti : Mars. 7).

Kobzos : koboz-ver v. -hordozó Kr. [harfenspieler, leier-

maim). Kobzos (vezetéknév X\'I. sz. Nyr. IX.365).

2. KOBOZ: [praedor; raubeii]. Emberemeth ky kwldek

kobozny, lopathny (LevT. L57). Kobzott marha (Helt : Hál. 104).

Az német és cseh urak eleget kobzának az szegénség kzett

(Monlrk. m.116).

el-koboz : [depraedor ; rauben]. Az németek Gyr varasát

elégették, sok jámbor marháját elkobozák (Monlrók. IU.116).

Lsrael nepey a pliilLsteusok taborauac esuen, miud el kobzák

es fel dulak (Mel: Sám. 37).

föl-koboz : [berauben]. A váczi birót felkobozták (MonOkm.
Vni.4a7i.

KobzálS : [praedatio ; das plündern] (Monlrók. 111.12).

Kobzi : [praeda ; beute]. Mindent hanyánac kobzira (Valk

:

Gea 21). [Vö. Kapsi].

Kobzó : 1 ) [praedator
;
plündemd, plünderer, rauber]. Ki

Magj-arországból kobzokat kitisztit.i (Tin. 209. 448). Három
kobzó seregeket szerzének (Mel : Jób. 3). 3) [praeda ; beute].

Minden marhaiokat el itéltéc a kobzoba (Helt: Háló. 209).

KOCA : porca ; eme-disznó, gönye PPl. [sau]. A múlt éjszaka

egy jó koca-sertésem kinmaradván, a pap kertibe ment (Haz.

L375).

KOCC. Kotzom : kottzantom, ütöm SzD. percuüo cimi

sonitu Kr. [klopfen, anschlagen, anstossenj.

meg-koec. Megkottzani : qiratere, concutere, pereutere,

contingere MA. Koczjuk meg a körmét (Pázm: 5Lev. XXXIV.
Kr.). Az kákombak gyermekségh tulaidona 5 dominesághának

:

baar megh kocczák az kSrmet (Bal: Epin. 5). Kic miatt ugy

meg koczottac aekor a kórmenuet, hogy noha téntás volt, bé

kellet falnom (Sámb: Isp. 93).

Koccan : concussus sono Kr.

Koccanás : [sonitus concusslonis ; klang des anstossenden

gegenstandes]. Ha az fát által tekerítik (az amiantussal) és i'igy

vágják le, meg nem hallják az kocczanását az fejszének (Kecsk

:

ÖtvM. 283).

Koccant : concussione sonitum elicio Kr. pdopfen, anschla-

?en).

meg-koccant : c« Ha kést kér, mog-kotzantya körmét

(Pázm: Préd. 656). Meg-tndgya koczantani amiak kfirmeit, a

ki az on'a kórfii akar pepecselni (Matkó: BCsák. 159).

öszve-koccant : concutio ; erschüttern, schütternd macheu

PPB.

Kocód-ik : altercor, verbis contendo ; zanken, hadem PPB.

Kotzódnak, mint valami rósz aszszonyok : *altercantur inter se

mulierum ritu PPl. Ketten az országon koczódván, tsak nem
vérrel forditották-fel az országot (Pós: Igazs. L187). Neveti az

pápista jeleket, mellyeken az t5b romai doctorok kotzódnak

(Pécsv: Fel. 528). Mindennel veszekedic s kotzodic (Czegl: Japh.

82). Koczodtok hiszem a semmin (197). A pápának felsSsége

felól velfink héjában koczodik (Matkó : BCsák. 171). A gond-

viselés ellen kotzódó s káromkodó indulat (DEmb: GE. 155).

Két kotzódók kSzót harmadik 18tt nyertes (Misk : Anglnd. 38).

Ritkán igen jól csendesen él, talám többet heregve, morogva,

koczódva (Monlrók. XL392). A romai nép egymás koztt-Ls

koczódott : populus Romanus inter se dimicatus (DBenkö : Flór.

172). A préda felosztásán kotzódtak (Gvad: Kár. 6).

Kocódás : (rixa ; zank, hader]. Veszekedés, kotzódás, \isz-

szálkodíis : altercatio PPl. Háborgás, villongás, kotzódás : certatio

PPl. Az arrianusokkal való kotzodásban szoll errSl (Megy:

SzAÖrSme. 236). Honnat mutatod meg, nem csak koczódással,

hanem ugyan valóságos errSsséggel, hogy (Otí' : Róma. 49).

Kotzódás, irigység feljuthat zab kenyérre (Kisv: Adag. 474).

Esett egy koczódás (Gvad: Orsz. 84).

Kocog : crepito Kr. [klopfen, klapi>em]. Luciának kotzogot

álla, szikrázót szeme keservében (Fal: NA. 128). Esnek szemei,

Uotzog álla, meg állanak az erek benne (183). Ha akadályt

találnak benne, veszedelmes akkor a portára koczogni érette

(MonTME. m.233).

egybe-kocog : [concutior ; an einander schlagen, klappem].

Állok egybe-kotzog (Pázm: Préd. 11).

egybekocogás : [stridor; das klappem). A fogaknak egy-

benkotzogása, tsikorgatása (Bod: Lex. 46).

öszve-koeog. *Öszve kotzogni az állának : crepitare den-

tibus PP.

Kocogat : pulso (jannam digito) Sí. [anklopfen, mit etwas

klappem]. Koczogass, zörgess : pulsa Com : Jan. 106. Bordélyok

ajtaján koczogat (Sám : 3Kérd. 686). Kotzogattyác vala farkasok

fogókat (Illyef : Jepht 4. GKat:Titk. 1098).

[Szólások]. A szoknak es dolgoknak nem tsak hejokat
koczogatván, hanem ugyan bélekre-is bé-hatván (Corp-

Gramm. 294).

egybe-kocogat : (concutio; an einander schlagen, klap-

pem mit etwasj. Kezde fogait egyben kotzogatni (Czegl : Japh.

90).

Kocogatáa : pulsatio (januae) Kr. [das klopfen]. Körmeid

koczogatása (Bal: Csisk. 260).

KÓC: csepü, szösz SzD. szr v. pakrócz, lasnak SL

Kócos : gubancos, lombos (pl. kutya) SzD, hirtus, hirsutus,

pilosus Sí. [zottig]. Haja veres, kótzas, és oUy tisztátalan vala,

hogy az embernek kész émelygést okozott (Kónyi: VM. 5).

[Kócosul]

még-kócosiü : [hirsutus 6o ; zottig werden, rauh werdenj.

Az rulia az gyakorta valo mosassál meg koczosul auagy meg
gyapiasul (Frank: HasznK. 36).

KÓCrPOK, KOCIPÓR, KOCIPOR (Uczi-p6r GKat:

Titk. 1118. kóczi pór Pós: GörcsB. 33): rusticellus, subrusticus,

sordidulus MA. gorombácska, parajsztocska SzD. homo vilis,

21*
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abjectus, ultimao sortU Sí. kócos ixJr, piunmt Kr. etwas ifru\i,

eiii wouig biiuiiscli Pl'li. Ószver luiytóc, és ezekliz li;isoiiIo

Uociporoc (MA:T;ui. liau). TámuijatUitik iioui csíik némely

kóczipór taiiítúktúl, liaiioiii az fii pasztoroktúl (Pi'izin: IvJil. 225).

Ez a szó ráca annyit tószen, mint vaciins, inauis, küls érték-

tiil és bötslettfil iiras; mintha valakit kótzijiór kúldásnak

iiuvezuénk (l'ázm: Préd. 81.5). C'ajafáji és a'nak liizelkedS koczi-

por szolgája (GKjit: Válts. 11^41).

KOCKA: ale;i C. teáséra MA. brettspiel, würfel PPB. Vör-

fély, kotzka : astragalas Pl^U. Koczkát vetni : sortiri talis, sorti

coimnittere, sortiri talis PP. Kotzka játék : aleji, astraKalismns;

vak a *kotzkában : e;ui«, canis damnosus, feUwurf; kettS

:

binio, zwei ; két liat : jactus Veneris, gliickliclier ivxirf, zwoinial

seetis ; koczka-niódra szolt .szalonna : lardum tessellatini con-

cisum PPU. Koczka, vorfíilye: aloa Maj;Szót. Nem iol veted

iiz kützkat (Decsi : Adat;. 33). Kotzka kártya játéi; Üz5e (MA

:

Tím. 1126. Pázm:Préd. 29). A koiaka szabaaii forma négy

raeg&: cubus qnadratus (Com: Jan. 164).

[Szólások]. Tsak bizonytalan kotzka az ember élete: it;i e.st

vita hominmii, *<iu;isi cnm lud.is tosseris PPBI. Nára iobban

f r d ú 1 a immár a kotzka: non enim .spiuao (Decsi : Adag.

163). Jól fordul a koczka, szereutsénk is perdül (Zrínyi : Symb.

64). Ezzel sem sokra fordult a koczkája (Kónyi: HRom. 183).

VakrúI lehet hatra koczka fordulása (ThalyrAdal.

II.UO). Hütíjha vak a koczkád, ottan idSd birád, mihez

kellessik nyúlni (Kisv : Adag. 86). Azt a tisztséget néki hozta a

koczka : provincia sorté *obvonit. A kotzka néki hozta a halált

:

ad siipplicium sorté lectiis PP15I. Vakot vetett ott a kocz-

kád (Bal : Csisk. 35). Ki sokaknak jobb k o t z k á n fordult
volna meíí állapottyok, lia ezt vagy tudták, vagy el-nem alutták

volna (Fal : VE. 383). Veszni tért Icis hazánk ! f o r g a s z meg
sok koczkán, hányféle vetett már a szerencse sarkán (Gyöngy:

MV. 12). Próbáitimi én mindent, mindent elkövettem szivem szere-

lemnek kockájára tettem (Amadé: Vers. 91). Kotz-
kára veti, teszi: aleis .submittit y. periculo exponit Kr.

Ne vessék szegény lelkeket vakjában koczkára (Czegl : ^^M.

299). Koczkára veti urának életét (Zrinyi. IL50). így jádzik az

emberek-közt, igy hánuya koczkáját (Csiía: Síp. 73). Perditett

kockámat vakra fordítottéi, jó kedvem örömét felháborította

(Tlmly:Adal. IMOH).

Kockácska: te.s,serula, taxillus MA. kloiner würfel, vier-

eckicbtes eteinleiu PPK

Kockás: 1) aleator C. aleo MA. würfelspieler PPB. Része-

ges, kotzkás, rósz ember : *udus aleator PPBI. Koczkiis, ver-

fölyés: aleator Mnj:Szót. Akar koczki'is, akar kártii'us (Bal:

CsIsk. 142). Sors votJc, kotzkásoc: sortilegi (Com: Jan. 130).

S) [[lericulosus
;
gefiUirlich, waghalsig]. Leakiu-ván írnom .sz;i-

razou és tengeren végben vitt bajos és koczkás szolgálatimat

(Monlrók. V1II.317).

[Szólások]. Koczkást játszik: aleis ludit (Vajda; K riszt. III.

553. Kr.).

Kockaság. Koczkával avagy ostíiblával jádzani, a koczka-

ságé: ale4 sou fritillo certare, aleatorium est Com: Jan. 2(J9.

Kockáz, kookáz-ik : aleis ludo Kr. ludo "lalis PPBI.

[wiirfeln, mit wiirfein spielen]. Vörfölyét jjítszom, kotzkázom:

astragalizo PPI. Kockáz kártyáz síUor alatt, pipa a szi'yában,

markotányos báta mogett nom szolgál hijjában (Aniade: Vers.

106). KártyAz. kotr.kási, osljibhiz az egé-sz com|>agnia (Fal: NA.

146). Egy ilin minap nagy jiénzlwnn kotzkázott (Orczy: Költll.

139). A coniandók miMitek, |«itrolok vigyázlak, másutt köpö-

nyegen k:itunHk koczkáziiak (Gvad:KP. 107). Ilaup(i|iutrlélyl>a

mentem csak Imgy koczl<ázliassak. Ih'l'v íl'v ;iz nlvwztett i)éii-

zenüiez juthassak (113).

[Szólások). Nem fér tetsülletemlioz, hogy niisenilAsil fejemen

k o c z k á z n i engedgyek (Hall : l'aizs. 2,59).

el-'kockáz: lasn aleac; pe.tsnuido Kr. (im wiirfulspiel ver-

lierenj (Vajda: Krirat. 111.5,54. Kr.)

Kockázás : [talarius Indus ; uiirfelsinelj. Az kártyát elun-

ván, kezd az kuczkázásboz, koczkáziisa után az dohányozáslioz

(Thaly: Adal. 1.271).

Kockáztat: periciUo oxiwno v. sorti committo Kr. [aufs

spiel setzen]. Nem kotzkáztatui életét: *refugere porivulum

PPBI. (Csúzi: Síp. 117. 604. Kr.)

KÓCSAG : ardea gai-zctta, fejér gém Kr. Kótsíig, fejér

mad.-lr, mi'lly a vizeknél él : vogelweiss [?] bei den flüs.sen lebende,

cu-blanc KirBe.sz. 1,59. Koltsok-tol [ígyj: crista, |)ennae ardea-

rum ; fodcrbusch, reiherfedern PPB. Kin igen megbiVsiUván

császár, letette az kolcsos [koltsok ?] tollak;it fejéWl (ErdTörtAd.

1.229). Ei;y kócsog-toll tokostul (Gér: KarCs. 1V.220. Thaly:

Adal. 11.132). Juszuf aga száraára kócsagnak vörös fejtót vöttem

(MonTME. 1.231).

KOCSAGÍT: inebrio, temulentum reddo Kr. Kutzogitaui

[így] : inobriíure, denientare MA. PP.

meg-kócsagit : cw Minem mesterséges maszlaggal kócsa-

gitották meg az sokaságot az vj tanítók (Pazm: Kai. 134).

KÓCSAGOS, KÓLCSAGOS tkócíogoa Pós: Igazs. L

462. de: Hisátjus [így] Pós: UBot 6,5. tó<y<ii;uj Gvad: FNót.

29. Gvad:Orsz. 121. kólyogóa PPBI): eszelós, csábult, bom-

lott, ittaü Szü. ebrius, potus, delinis, amens SL (tmnken,

rappelig, töricht]. Kótyogós, ffi-fájós: crapulosiLS I'PBI. Ma-

gok fejének kólcsagos szelét kövelik (Pázin : LulhV. 355).

Feje kócsagos (l'ázm; Kai. 431). Kócsagos és ma.szlagas pré-

dikátorok (SalhVár. 9). Nyilván kócsagos a fejed! (Czegl:

BDorg. 490. Illyef: BC^omp. 250. S;imb ; SFel. 389). Koltsagos

agyú ember (GKat: Válts. 11.1173). Megrészegítem csikós asa-

kátsomat; kótyagos gazdámtól vég bútsi'imat vettem (Gvad:

FNót. 29). Kótyagos volt, olszunuyadott (Gvad;Orsz. 127).

[Kóesagosit]

meg-kócsagosit : [inebrio, amentem reddo ; tnmkeu ma-

ciién, rappelig machen, betören]. A saxoniai .ser szag meg kócsa-

gositotta agya-velejét (Pázm: LuthV. 44). Ezzel az hazugsággal

meg kócsagositíik még az fó embcreketis (Pázm:K;d. 237).

Kócsagosod-ik : inebrior Kr. [amens tio ; trunken werden,

betört werden]. Kócsagosudott elme (Fal; Jegyz. 934).

meg-kócsagosodik : a: Meg kócsagostidott feje (Pázm

:

Kai. 1021. Kr.). Meg kótsagosodott az esze (Fal: Jegyz. 927).

Esze veszttére jutott, meg-szelescdett, kerdiütt, kótyagusodott,

tíbolyodott (SzD; MVir. 133—134).

[KÓCSAGUIi]

mcg-kócsagul : >^ Mitsoda ez egyéb meg-kótsagúlt agyas

elmélkedésnél (Ker; l'réd. 908).

KOCSI (kucsi Tin. 57. 125. 191. ErdOtszgy. U.381. husi

Mel:SzJán. 447. hiczis SzFabr; AmAff. 7): carpenUmi, rlie

stíiticulum C. rheda, vohiculum, essedum ^L\. ciu'rus,

tum PP. 272. kutsche PPB. Három loWi kotsi; triga

Kolyészilk, kocsik : |ietorita, rhodao Com : Jan. .S7. AnrigaÜL

assidua usus est Uieser an.sdruck Bonlins gab dom Listliiu

aiilass, folgeude r:uidglu&<u beizufUgeu : bizony kochls nem vó

KomauiLS ouim ille mijs jam olini tum de.siorat, nlsi forte dii'en'

velit, curru kodiy veclum, cnjiis rex primns inventor fuil.

.Stepbaniis Bro<U<ritliiis berichtet vom Paul Tomory : Coiiscensb

rnptim levibns curribus, qnos nos a loco Koiczo a|>|iellamu.s »d

regem repente advolat. Herborstein . . in seinem so beliebten
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CuimiHüitai'iu (iü Uobiis Muscuviticis 1571. beBndot sicli eino

stelle : Qii;u-ta (resinratio etiuoívmi ot pormutatio) sex iiifi'a

Jaiirimiin inilllanbius iu pago Cotzi, a qiio et vectores currus

nonieii acceponint cotzifjue adliuc pvomiscue appelliuitur. Aiicli

Frietb-. Ilortk'der, eiii fjesi-liielitíícliieibor des 16. jahi hmidtíi-tíi,

iu seinem wei'ku voiu doiitsclieii kriog .s. 012, drückot sich

also aus : Dor kaiser Kari V. logte sidi, weil er's podagia

liatfe, in eiiioii uiigrisuliöii gutscliwagen sclilafeu. Wir fíiideu

in dem dekrete vom jalini 1523. artic. 2Ü. eiii gesetz auf-

gozüicliiiet ; Nobilos uiiiiis .sessioiiis per singula cíipita [jaritor

iiisiirgere et adveuire teiiejintur, et non in kotíi, prout pleriijue

solent, sod exereitiiautiuni more, vei equito.s, vei pedite.s, ut

pugiiaro possiut, venire sint obligati. Hieher gehören eiiiige

stelleii aus dem liandscbr. ver/.eidmisse der königlicheu gold-

aiisgabeu fíir das jabr 1526 : Pro solutione kotsy dati simt iu

fiipreis flór. 50. Pro e.xpen.si.s et .solutioue kotsy ad Viennam

dati sünt flór. 75. Pro solutione ti-iuni ciuTuuni kotsy, Joli.

Cnspiuianas uieklet: Vebebantur nuilti (Hmigarorum) in curri-

biLs illis velocibus, quibus nouien est paü'ia lingva kottschi

(Cngr. Magazin 1.17—20). Die vierte rast i.st 6 meilen unter

Kaab in dem dorfe Cotzi, an vvelfliem oite aucli die fnlu'leite

und die wagen dieses dorfes uainen empfangeu, und werden

geineiniglich Cotzi genannt (Herbersteiü ; MoskoiUter wander-

bare Historien. Basel 1563. 1518-ból. Idézi Kertbeny: Magyar-

országra von. régi német nyonit. 332). Egy koesilónak való

fék ónos zaboláju (ErdOrszgy. 11.381). Nigy kocjíival fegyvert

kölde utiinok (Monlrók. IlI.tí'J. Radv : Csal. 11.13). Könny
kocsi; veliicuUmi commodmu (Pázin:KaI. 1766. 834. Kr.). Vrak

kotsia (Szentni : TFiú. 21). Egri vitézeknek adtam alájok való

kofsi nem adásért 2 ft 40 d. (MonTME. 1.230). A kocsit, há-

mokat készíttesd (MonOkm. XXIV.142). Feltevék mint holtat

szegényt a kocsiban (Thaly': Adal. 1.23). A liiutó novot nem

érdemli, mert tsak kotsi (Mik : TörL. 3).

[Közmondások]. Az kinek koczia nincz, gyalog jár az (Decsi

:

Adag. <J2).

boritott-kocsi : arcei-a MAI.

emyös-kocsi : cariieutum C. MA. luit-sche, hangender wa-

gen, rolhvagen PPB.

fakó-kocsi: [imbesclilagener wagen]. Az tolmács számára

vOttünk egy fakó kocsit (MonTME 138).

[Közmondások]. Fakó kocsi kender hám, nomes ember szr
dolmány (Fal: Jegyz. 923).

folyó-kocsi : rheda Ver: Verb. Szót. 26. K5niu folio koczik

(Mel:SzJán. 440). Rheda: folio kuczi, szekér (447).

födeles-koesi : cai-peutum PPl. [bedeckt«r wagenj. Bres
ftideles küczi (Soós:Post. 160).

hintó-koesi : c« Bfisiges informátiót adván, magam hintó-

kocsiján expediáltam (Monlrók. XV.273).

kólya-kocsi: essedum C.

konyha-koesi : [proviantwagen]. Hatra hozny az en ko-

chymath, konyha kochyt, nag mwka lezen a lowaknak (LevT.

L90). Hintoját s konyha kocsiját el-készétették (Czegl : Dág.

Elöb. 33). Megálliták az konyhakocsiját szegény lu-nak (Mon-

lrók. VIIL377). Szolgáim nyergelhettek, konyliakocsimat meg-

rdkhattitk (XVUI.68. Gér; KárCs. IV.441. Csúzi :Tromb. 249).

könnyü-kocsi : commodum vehiculum Kr. [leichter wagen].

K6niu fulio koczik (MehSzJán. 440. Pázm:Kal. 1766.834.

Kr.)

pohárszék-koesi : [proviantwagen]. Hintója vala az szegény

imak, pohárszékkocsya és társzekere (Monlrók. VI1L374).

posta-kocsi: rheda *(abollaria I'Plíl. ein cariol KirBesz.

135.

Kocsicska : [curriculum ; wiigelchon]. Egy kocsicskát foga-

diink (Bethlen: Élet 279).

Kocsikáz : (currn vehor ; fahreu, sii/iziren fahreii]. Mikor

a tiatíil rendiiek dolga vagyon a városban, nem szeretném, ha

kin s távul kotsikázua (Fal: NU. 255).

Kocsis : 1) anriga, agiLso, rhedarius, trigarius, ci.siarius C.

aurigai-ius MA. kutscher PPB. Kotsis, szekeres: auriga PPl.

Kocsis avagy szekeres: auriga Com: Jan. 86. Eg kochissajwth

vala ide ez e.sthwe (LievT. I.2S3). Koczist, louazt fogad (Born:

Evang. III.270). Kocsisnak és fölajtárnak conventiojok szerint

fizessék meg (Kadv: Csal. 111.253). A kocsis a lovat az gyepl-

vel igazgattya (Com: Jan. 86). A kotsis, szekeres bé fogja a

a lovakat (Com: Vest. 51). Koczis es louász (Zvon: Pázm. 252).

Se lened, .se kendered, mégis kocsissá akarsz lenni (Czegl:

MM. 184). Vala erre gougya ott az kuczisnac (SzFábr : AmAtf.

7). Koasi.som, loviiszora, peczérem (BethI: Élet. 164). Boldog

isten ! hányszor vesztettem víg jó-kedvemet tekéutetfts személlyek

k6z6tt-is; néha tsak nem elintettem magammal, hogy mind

azon peszér és kotsis inasok szorítottak a kerékben (Fal ; NE.

20). Alig érkezik a jövevény úrfi, azon órában reá küld a

kocsisokra, parókásokra (Fal; NU. 256). 3) [csillagcsoport] auriga,

Erichthonius, honiochus ACsere:Enc. 99.

Koesiskod-ik : aurigor C. MA kutschiren, fjdiren PPB.

Kocsiskodás : aurigatio MA. das kutschiren, das fahren

PPB.

Kocsisság : aurigatio C. MA. das fahren mit der kutsche

PPB. Kocsisság avagy szekeresség: amigatio Com: Jan. 85.

KOCSOD: (?]

[Szólások], Kot sod varga (GKat: Válts. II. Elb. 33.

Pós; GörcsB. 73). Nagybányára vádsz; de, kocsod varga onnan

(Matkó: BCsák. 7).

KOCSONYA (kotsonnya Mik : TLev. 166) : ohsonium, cibus

cougelatus, elixa caro cum ywce coagtilato MA. kaltschüssel,

élne speise PPB. [.sulz]. Fagyos lév, kotsonya : gallerte KirBesz.

126. Konczold fel az halnac Imssát, chinallyuuc kochyonnyat

(Hoffgr. 219). Törököknek kocsonyát vöUeni (MonTME. 1.180.

183). Mond a .szakács : ki ördög látott pozsár kocsonyát ?

(BethI: Élet. 534). Tellyes legyen kotsonyákkal, sos herengekkel,

sódarokkal (Részegs. 30).

KOCSORD : daucus MA. wilde mohrriiben, möbrenkiim-

mel PPB. Édes gyöker kotsord Com : Jan. 26. A szára, leuele,

koróya hasonló a koczordhoz (MehHerb. 129).

KODACSOL : pipo C. gracillo MA. gaxen wie eine benne

PPB. Kodatsolui ; glocitare Maj : Szót. A tyi'ik kaiitsál, kodácsol

és kotyog (Com: Jan. 39. GKat: Titk. 8. Lipp: Cal. 2). Sz/irlsák

kodácsolnak (Thaly: VÉ. 11171).

[Közmondások]. Valamel tiúk sokat kodatsol, keue.set tóik

(Decsi: Adag. 176. Czegl :Japh. 119).

Kodácsolás : gracillatio Kr. [das gackern]. Karicziáló

kodácziolás (Bal: Csisk. 126). Tyúk kodacsolása (Pécsv: Fel. 21.

Lipp: Cal. 2).

[KODÁG] KOTÁG: glocito Kr. [gackern, schwatzen).

Kégyot, békát kialUma reaia, mindgyárt nyluán mernéie kotagni,

hogy (Zvon : Pázm. 102).

ki-kotág : eglocito Kr. [ausgackern, ausschwatzen] (Vajda

:

Kriszt. II1235. Kr.).

KÓDOROG, KUDOROG: *kótorog, vagor Kr.|umher-

schweifeu, herumlungernj. Szent irásuac kúdorgo el csavargása



331 KOFA-KOVÁCS-KOH ÖTVÍXS KOH—KOHÓ 331.'

(ToIn: Vieaszt. 35). Ott 8om|Kir(1álnak, ott Uudorgonak a király

elótt ((JKat: Válts. 11.322).

KOFA : vetula, anus MA. deformis atius Otr : Origlluiig.

1.3U1. altea weib PPU Vén szülétske, vén kofa : anitula PPl.

Kút kofa : Krinnys ex trajjoedia íDecsi : Adag. 278). Kiiid eszil

kofa (Zvon: PázDiP. 301. MAitjB. 343. A »jk esztendje kofa,

véu aszszony fogatlanná lészen : annosa votula udentula fit

(CoDi:Jan. 54). Babonás vén aszszoiiyw, kofáé, koportyuc

(137). Vén kofáktól, koportyóktul költ liijáljaii vatóságoc (186).

[Közmondások]. Vén kofát mindeD gyermek nevet (Kisv : Adag.

161).

agg-kofa : anu.s, admoduni anus MA. ein sehr altes weib

PPB.

[Közmondások]. Még az agífkofát is tám-zra luiszolja a jó bor

(Kisv : Adag. 532).

aggkofaság : anilitas MA. alté woiborzeit PPB.

KÓFITÁL (tófitálm, r,^ii]tileáln\ MA. kofitá/ni, konJUeáloi

PP): confiteor crimina sacritículo íjoenitentiario MA. eeine sQnden
im beitlistubl beicbten PPB.

[Sz(il;isok]. V élesemmit nem kófitálni: flocci fa-

céré, nihili pendere MA. Nem kotítaloc vele (Szeg: Tlioopk 25).

De mind czokkel .semmit nem k<ífitál Calvinus, lianem azt pfln-

geti (I'ázm: Kai. 116). Mind az által ezzel nem koHtahian, 5

azt vogozi az partolkodasaban (EsztT : IgAuy. 432). Véle

semmit sem kotítiilni (KLsv: Adal. 178).

Kófltálás: gerrae, migae, fabuláé; gesuhwiitz, albemheiten].

Mi-is Kalauznak ebbéli kolitálására b5v5n meg-feleltnk fellyeb

(Pós: Igazs. I.68I).

KÓFIÜM: mitra MA. infiila PP. niiitze, liaubo Pl'li. Myso
mondó nvhaya rayttn lewoon, pysjjoky estapja kezéében, kof-

fyoma feyccbon (ÉrdyC. 297b). Köldénec aranyos kóffiomokat

(IIell:Krúu. 150. Bora:Préd. 399).

KOFORTY: [?] Vajki igen óhajtják még mo.sti.s ama pá-

pista kofortyok a régi pfiriksti Ixirdélyoskodilsokat (GKat:
VálLs. 1.1126). [Vü. KOPOKTYÚ, KUFFATíTÓj.

KOHr fornax metallica, conflatorium MA. iistriiia PPB.
[schmelzofen, liochofenj. Mykoron ky vettek volna az kohbol,

keraliiak ew keppo változót Ihusnak fezylotenok ow kepére
(UebrC. 495). Mint ha az koliljan igiiiiiek : veluti in foniace

ardentos (Sylv:UT. U.137). Probálya ket mint az aranyat a
koliba (Helt: VigK. 19). Egybe oluad az ezüst az koliban;

connatur argentiim in medio fornacis (Kár: Bibi. 11.128). Mi-
képen a túz az ezüstét, es a koh az aranyat : azonképon pro-

bálya az wr a szfieket : sicut igne probatur argentum et anrum
camino, ita i-orda probat dominus (SalMark. E3). Taiiassz cse-

reiiel rea, rakd l)e az koliban, had éledgyeu fel magában
(Ketsk: ÖlvM. aiü). Az csereiíet tedd egy kohbaji, rakd be
szénnel (3Ü5). Az kemenlzo, az lioh es a tiiz meg proballya az
ar;uiyat (Magy

: Nád. 5). Kohban, erSs tzben égeti meg az
arjuiyat (Matkc'.: Bí'sák. 216). Üstökös csillagot minden ütés

csinál, sok ugrutó stsikra szökdécsel a kolinál (Gyöngy: KJ
53).

[Szólások]. Ai 6 kohából kSlt: ex sinu illius est(Dec8Í:

Adag. 319). Látod, a fegyvert is, lia jó kohból kSlt is, mind
adilig sem viselik, míg (Felv: Dics. 13). Az apostolok kohiból
költ az t> traditiojok (Pós: IgazsL 1.81 1. Kiknek kohókból kSlt ez
(Megy: Diai. 32i. Egy kohból kóltek ki: ex eadem *ofHcina

exicrunt l'PIil.

kováC8-koh: ustrina Com:Orb. 139. Kovát* koh, érlz

olvasztó kementze : ustrina PPBI.

ötvös-koh. Micsoda StvSs kohbúl származkitic tisztáb arany?

(Prág:Serk. 693).

tüz-koh: [ustrina; schmelzofen] (GKat:Titk. 416).

tüzesitö-koh : ustrúia C.

Kohol : 1 ) coquo, ferrumino, conflo MA. kocheii. Hiten PPB
(.schmolzenj. Alig találtatott egy, az ki magánac vahuni tulajdon

balv;uit nem kohlott (MA: Tan. 31). Nem volt soliíi az emberi

gondolatnak mhelyében kohlott valli'tsok kzött csak eggyis,

az melybon sok liamisságck nem elegyítettek volna (Pázm: Kai.

69). Meddig koholtainak a lelkek a purgatoriumnak kcmen-

czéjében (Pós: Igazs. 11.623). Koholii katlanban szíiinilod az

isten hiveit (CzegI:MMel. 49). A keresztvLselésnek koholó ke-

menczéje (CsúziCseh : Edom. 165). Némely betegek magok

koholnak magoknak orvosságokat (Web: Ámul. 139). Jobb hogy

isten engem ez tzben koholjon, minden salakokat rólam el-

tiszlitson, és tiszta aranyúl ama luipra tart«ou (Tlialy: AdaL II.

291b). 3) comminlscor, excogito Kr. [erdichten, erfinden]. Koholt

[így] magyarázat (Tohi: Vigaszt. Elób. 5). Kohlott gondolat

(MA: Tan. 138). Rósz ezitkos kSnyueknek koliloi (UahCsIsk.

56). Az három nem-idvasség&s kérdéseknec koholó me.stere

(Czegl: Japb. 7). A mit más ellen kohol, a maga fejére fordul

(Tof: Zsolt. 43). Az ördög minden nap lelknc veszedelmét

kohollya (KBodor: HÖszt. 7). Ravaszsággal koholtatott hazug-

ság: meudacium callidissime fabricitum (Illy:Préd. 11.355). A
babonás szentelés azoknak a phariseusoknak kovászszokból

maradott, kik az isten törvényének tisztaságát az 6 fejektl

koholtatott terhes rendtartásokkal elegyitik vala megh (VárM:

ÉgíSSzöv. 250). Itt az koholt verseknek vége (Thaly:Adal. I.

209). A religio nem találmáiujya az egyházi embereknek, nem

a hamisságnak lovasán koholtt s faragott praktika (Fal : NE.

56). Hív szószóIIó vala királyi udvarban, ha mi roszat koholt

ú"igység a sutban, azon volt, lehes.spn hárítani nyomban (Ori'zy

:

Nimt A5). S) [facio, formo ; machen, formen]. Oszloiiot mohás

kösziklábúl díszest, szépet, csinost kohol formátlaubúi (Orczy:

Nimf Blb).

[Szólások]. Kiki koholja maga szerencséjét (Fal: TE. 633).

ki-kohol : excoquo MA. auskochen PPB. Az nyomorúság

által az i.ston kikohollya az emberbl a bnt i)IA: Bibi. II li.

Az oláhok a római és dáciai nyelvb&l kohohík ki a mai oláh

nyelvet (Li.szny : Krón. 85).

meg-kohol: uro Káldi: Bibi. Zách. 13. 9. Kr. (conflo;

breiuien, schuielzen] Mog kohollya mint az 8tv5s az aranyat

(Báth:Trümb. 199). Meg-kohollyác az ezfistöt (Nógr:Wv. 572).

Még halálod óráján is mog-kohol isten o lelki restségért (Komár.

Imáds. 112).

[Szólások] Kovát£ Istók meg nem kohollya (Kisv : Adag

516).

öszve-kohol : [conflo. ferrumino; zasainmenlöteii). Hazug

ságokUÍI ö.szve kohlott guboniálás (MA:Tau. 1081).

Koholás : fernmúnatio, couflatk) MA. das löten, ziisammeii

lötiuig PPB. Koholás az aranyat fényessé teszi (Bod : Lex.

Elfib. 6>.

Koholgat : [excogito ; dichten). Annak dolgainll versel

kohólgatok (Oyöngy:MV. Elíb. 10).

Koholód-ik : [conflor, coquor ; sclimelzen, gekochl werdeu).

Az embernek lelke az bntl kóbolodgyék [így] (Úioni: Dáv

53).

meg-koholódik : >; Nem kell a pápistái purgatoriumban

megkoholódnioc (Megy: 3Jaj 11.84).

KOHÓ : ércolvasztó kemence SzD. ustrina Kr. [schmeh-

otenj. Igazac ee szinten olly igen tlsztac, mint az lUiVi, kii

földbl el valasztnac, az tusc kohókban [kohókUui vagy
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voliiikteii ?] oUiaíatottju- es hétszer megereratuen tisztitoltao

Iforii: Ének. 171). Acs niilieljben a-vaf;y-is kuvácsimk koliojá-

jan (CVii'izi: Síp. 218i. Hogj- liízesedjék, kochójálM [így] veté

Pils; Vetélk. 82).

KOHUÍT. Titkon el kuliint.nni : subdiioere MeilL.")t. 182.

V;i. KUHINT)

IKÓKADj

Kókatt: ."ácciis, onmi viroro .ic vigore exliaastas (Otr; Oiig-

rliuiK. ll.li»8*.

KOKO. Est apud wm in iisn voeabnUim kókí'i. qiiocl sem-

ler liorrenduni qiiid et furniid.ibile, ac per hoc fngienduni nobis

iign'ficat. Soleiit lioc .idhibere niatre-s in terroréin siiis infanti-

)«.'!, diim eos a cultro, vei simili noxio al)ari'ere volunt, ne qnid

>erii'nli eis eveni.at. Aliipiando etiam de himiine detcstandi vei

ormidandi asijei hi.s ac gestiis dicitur : kuk<5 ember : h. e.

lomo, qui titulo kókó dignns ast (Otr: OrigHung. 11.200). De

-sak ki'ikó, tsak gyermeki játék még ez (GKat: Vált.'J. 1.1029).

^zt liLszem csak kókó német uram Lire (RákF: Lev. IV.öOl).

ngyen fun;atj,-i a nagy kokót, de elkölt .vról, a mit í gondol

ErdTörtAd. Ili 2251.

Kókós, kivel a gyermeket ijesztik, hogy megeszi : niandn-

as PP. 271. empusa; ein schreckbild, kindleinfre-sser PPB.

kiampus]. Gondolnám lenni kokosnac, mivel nemzetflnc kozStt

nég ma-is ennec neveüetivel a kisdedeket gyakran ijezgetic

Ker;FelsK. EWb. S).

KÓKONYA, KÓKONIÍYA (koíaimya Mon: Apol. 335):

m.svéf napján megszenteltetni .szokott holmi eledel SzD. Uala-

nyk kelnek az kokonnyahoz auagy az husuety keúerlioz, sayt

«s teey, tykmon, tizta tezta, kmyfil teztabol kozoni módra

lell finalny, meg kel sfttny, meg kell zentúiny, e^ ma.snak

:ell benne kfildSzny (SándC. 2). Az menorzagban az zentk

udde myth eznek ? En hyzm, bog nem tudod ; az menoraag-

)an ment&l yelsb et5k az kokonnja; micoda az kokonya?

iz keikonnya flnnn maga vr Kristns (2). Giertiakat ra kokon-

liakat zentelnenelí (Ozor: Clirist. 401). Gonaszul eltec a papa-

oe, midn nem czac rendtarta.st, de isten paranczolattya ellen

alo dolgokatis soc ezért szerzettec, kokonya, gyergya, viz,

mza szentelftst, holtac imadasat (Born:Evang. IV. 515b). Az

lapistik kokonnia szentelesek (Fél : Tan. 344). Hogy mellic

ipostoltul tanultac legyen meg az kokannyat, karapoIa«t (Mon

:

ipol. 3:35). Südar es kokaiinya szentelesek (Gyarm : Fel. 42).

Puz, viz, soldor, kokonya, tikmony, mind iambor kere^ztyénec

esznec (Vallást. Aa2) Hasvétba az kSkonyánac [így] meg szen-

elése (Vás: CanCat. 132. Alv: Post 1.423).

KOLBÁSZ : farcimen, botulas, lucanicji, offa C. wur-st,

iratíMU-st PPB. A koIbá.sz<jk, májos hurkák : kleine knackwürste

CirBesz. 32. Kolbász Farkas [név] (Tin. 86). Kolbászokat

sinál (Com : Jan. 79. Radv : Csal. UI.44. KL<5c.se. 1649. 5.

?haly : \^. n.377). Disznóknak aprólékját, koIb;lszit, májosit,

;ömbötzit, vére.sit illendó árok szerint adgyák (TörtT. XVIII.

!42).

[Közmondások]. Csak az nem szereti a kolbá.szt, kinek nin-

sen (Kisv : Adag. 38).

húsos-kolbász : botulus came fartus Kr. (Com : Jan. 79).

[Kolbászosod-ik]

föl-kolbászosodik : instír farciminis extubero, extnmesoo

vr. [.anschwellen] (Vajda : Kriszt. in.352. Kr.).

KOIiCS (Utzi JU." loczt Radv: Csal. IU.45): gobias C.

lA. gobio MA. meergropp PPB. Költs, gobhal : gobius ; der

rfindliiig Com: Vest 131. Já.sz keszeg, kólt.s, fejér keszeg:

thymallus, niugil, allmnius seu lencisciis Com: Jaa 33. Csuka

i.spékkel és koczczal iR-uiv: Csal. I1L4.5).

KOLDUL (twdolny Pesti : NTest. 157. htdul Tel: Evang.

1 352. faiíA.niatott Bom : Préd. 389. íudu'ni Tel : Evang. 1.224.

luldxd HeIt:UT. M2. kúldúl Tóf: Zsolt. 83. kúlduim Pázm:

Préd. 477) : mendico, eniondico C emendico MedLat. 209.

bettein PPB. Latatykuala neky hogy koldoiny zegyenleneuek

meiniy (EhrC 81). Donaciókat kiddultanac vala a királyoktól

(Helt: Krón. 55). Eggyie várasljól m.isikban menyen, vgy mint

kúldúlv.án (CSs.K.) Koldultomat .szégienlem (Kulcs : Evang. 438).

Menyivel bficsülletesb és bizonyo.sb az istennek szava az em-

Ijori bólcseségnél és érzékeaségek által kúdullott értelemnél

(Pázm:K;d. 318,i. Kodult kenyérrel élni (Zvon : Po.st. 1130).

Posaházihoz ment dicslret koldulni (.S;unb : 3KérdF. 673). A
pogányok kzött a Syra isten asz.szony papjai regenten koldul-

nak vala, sákokaf töltvén megli eledellel : ígj- ma a pápisták

kzött négy rendbéli kolduló barátoknak nemei vadnak (VárMt

EgfiSzöv. 142b). Katona-csillag fSIderfil, zabot 5 akkor nem

koldul (Thaly : Adal. 1242). Engedj leborulni, hííséget kódulni

s úgy múlni (Amadé : Vers. 94).

[Szólások] H a m i s s a n k ó I d u 1 s z Luther nevével (Pós

:

GörcsB. 18). L.átodé, hogy hamissan kuldult.il (Matkó : BCsák.

303). Ládd, hogy nem hamL«is;m kúldúl P. Sámbár (Sámb

:

3KérdFel. 563).

ki-koldul : emendico MA. erbettein, ausbettein PPB. Ki-

koldúltatott : emendicatus MA. PP.

kikoldulás : emendicalio MA. erbettluug, ausbettlung PPB.

meg-koldúl : [mendicando peragro ; bettelnd durehwan-

dern]. Idegen országokat meg-kúidúlván, temérdek alamisnát

szerzett a jenisálemi .szükölködfiknek (Pázm: Préd. 1248).

Koldulás : mendicatio MA. das bettein PPB. Meg tere az

koldulásból, hoziwn egi ta.ska kinirt es egi palazk bort (VirgC.

47. Helt: Bibi 1217. Bom: KTud. 11.17). Minden iauait fel

laka, és kúldul.isra iuta ugye szeri (ISoós : Post. 81).

Koldvdó : mendicans C. [bettler] (Bom : Préd. 86).

KOLDUS (koldos Born : Préd. 306. Mdús Tel : Evang. 11.

417. iWo-í Pe.sti : NTe.st,. 159. iiiWdsok MA : SB. 116. hddm
Sylv:UT. I.UO. Mel:SzJán. 425. mdú-i Pázm: Préd. 317.

kúldusoc Vás : CanOit. 276) : mendicus C MA. bettler PPB.

Vándorló koldus: autolecythus C. Scelerata az az lator kul-

dús laha sel)e.sit f (Mel : Herb. 175). Soha nem mond az

kúldús eleget: meudici pera non inipletur (Decsi : Adag. 119).

Az kúldúst még az szüley sem szeretik (275). Kúldúsnális sze-

génb: Iro et Codro paujerior (44). Oly szegény mint az kúl-

di'is, mégis ggre tartia magát : Mithaecus cum sit, Agamem-

nnem simulat (254). Felsegéllyed az koldusnacszfikségét (MA:

Bibi. I.172b). Éheztem, szomjúhoztam az én Bzegényimben,

kúldiisimban (Pázm : Préd. 17). Koldus rongyok (31. Kr.). Nyi>-

morék kóldiís (Hall : Paizs. 87).

[Szólások]. Senki én fellem nem tartja, hogy szemérmes
koldus volnék, inkább untalan való, .sok érdemem felett való,

sok kérésemmel gyaki'an megbántom kdét (LevT. 11.276).

[Közmondások]. Ne utáld meg a ny^as koldust : .salem et

mensam ne praetereas (Kisv : Adag. 461. Kr.). Szemémias kol-

dusnak íires a táskája (Biró : Ángy. 122>. Nem fél koldus a

fosztástúl : *cantabit vacuus coram latrone viator PPl. Koldiw-

tól kérsz táskát : *aquam e pumice postuLas PPl.

Koldust: [mendici; des bettlers, bettolhaft]. Nincsen liatil-

madban, hogy megadha.s.sad, a mivel t/U'tozol, és fél, netalán-

t.án valami koldusi szonilLságra no jas.son ügj-ed (Fal : NU. 290).

Koldúsocska : meudiculits C. MA. jimger bettler PPB.
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Koldusság: mondicllM KosztliC. 291. C. MA. tottelei,

bettel l^l'H. Oh iiiolly iiükj' vakság, a monnyei kiialysjigfíal

nem gondolni, hanem e Cldi kúlilú.'i.sáfíun akadozni (Pázni:

Préd. 17). Sokan ralWigra, «okan kóldásságra jutottak a nagy

liatakiias mnburek kzzíil (TI). Isten-kiviil minden gyuyoniség

keseríisé;;, niindon Mí'zdagsát; kúldússái,' (11C2>. Kúkliis,si'igot

és gazdatísiijjot ne adgy nékem (ifcid : Evang. 38G). BLslettol

félre állotumi ; kultis ugyan s tltt pénzemljen, de a nii;itt nem

íffiorultam kóldáWigsíi (Kai : NE. lU). Beli.sarias az a liires

gyözüdelnias úr, mint járt utoljíira ! Kitolták szemeit, koldus-

ságra jutott (F; : TÉ. G75).

KOLÉKA : (cholera). Az fstfiktV czillag liadatis iegyez,

mert szerez lieaséget, az penig cliolerat (Gs. J.).

KÓUKA (Idyihí Gvad:Idöt. 139): passió colica MA
dysenleria KMK. IV.205. kolik, bauchgrimmeu PPB. Öreg

hurka, a mellyljen a kólika kezdetik : colon PPl. (Helt : Krón.

87). Süc betegség wilikauai, ksziiennyel (Born : Préd. -13. 240).

De ez sauanyu, vad kórtuély, szorító, árt, es colikát hoz (Mel

:

Herb. 1. Zvon : Po,st. 1 3 14). A kolika a Wlt szorongattya (Com

:

Jan. 57). Kolyikát nem tenyészt (Gvad: Idít. 139).

Kólikás: colicus MA. der die kolik liat PPB. (Pázm:

Préd. 1158 1. Oirinczas orcyjiiu, kolyikás, és kacsiba kezú (Bal:

Cslsk. 143).

KOLLÁCIÓ: niUalio; die collatz Pesti :Nom. 1.47. [mahl-

z^itj. Eu'y kLs ö.iztövér collatiot is készíttettünk (Nyr. XIV.515).

KoUációz. Jere kollacaiozonk : volumus facere collationom

Pesti : N(jm. 1.47.

KOIiliÉQYIOM : fcollegium ; hühere schnle]. Szép rendbe

szcdé a kollégyiomot, kívánta onnan kiirtani a mások munka-

jokk:d éW heréket (Bod:Pol. 178).

KOLOKOIiOQ : [glotoro, crepito ; klappem]. A grtlya az

5 szóKisa közben tsak kolokolog avagy kelepel (Mlsk ^^{ert.

33G).

KOLOMÁZ : |:Lxungi:i ; vvagensclimiero]. Végy kolomázat,

másképpen szekérkeuínek liiyák (OrvK. 82). Keverek kolomászt

i'sz híijába ((ivad : Orsz. 49).

KOLOMP: 1) crepitaoulum, lamina MA. schelle, blech

PPB. klapper Ail:üni : Spr. Kelepelfl, zórgetyfi, kolomp ; crota-

lum MAI. Kolomporkal, kelei)eckel csengetvén : crotalis tinnien-

tefl Com; Jan. 129. (MA: Tan. 18. 262). 8) elavicnlns MA.

Kolompol: pulso MA. liiuten, mit glocken sclilagen PPB.

Kolompoz : 1 ) pulso, pnlsito MA. schlagen, oft sclilagen

PPB. (klopl'eii, anklopfenl. Zrgfts,s, kolompozj. iMA : .S'ult. 280).

Aitodon kolonipo7/)C, eii iiyomomlt koldus (Ágost : Zar. 147).

Ajtónkon kolomjiozváii, fáradhatatlanul mígat ( Pázni : Préd 332).

Nem-is mondhatni addég egé.sz hiúznak, mig az faragok ott

nem kolomixiznak (Szontm : SóDics. Bl) A paszt;ib.ui egy hi'izi-

kóra talál, és koloinpozván annak ajtaján ki tekint a benne

lakó remete, kinek figyét meg-beszélli (Hall; Hllist. II.1C4). A
ki koiomiMtz, aiiiiak nyittya ;iz t> ajtjiját meg (Rim: Ének. 77).

Az aitodun kolompoztnin (Illy : Préd. 11.328) Nem tilalm.'Ls ugyiui,

ha az embereknél bé k<>szöute.sz, de az Lstennél kolomjHizz

olfibb (Fal: ISzE. VtnTi). 2) ftniid'), procndo; sihmieden). Az

ezfwt [lolwirt vassal koloni[>ozzjik, :iz arany edényt vasmive]

czifriízzák, kiU'il az io bort néhagogligel Lszszák, de .annak tívét

csak vassal kapállyák (Szentm : TFifl. 22).

meg-kolompoz. A szamár még a pajt:'iban is meg-tudgy;i

az old.'tlát kolomp ízni, ha a terhet nem ;ikarja felvenni (Matkó:

BCsíik. Ui7).

Kolompozás : puLs;itio MA. das sclilagen PPB. [klopfeiij.

Koloiii|iozAif, zórgotéa (MA: SB. 132). A Salamon temploma nem

akarja, hogy pengés ég kolompozás hallassék (V.Szentyel : Patika

102).

KOLOMPÁR : laminarlus faber MA. blodimacher, blech-

schmied PPB. Kolomiiáros, rézniiv&s: kupferschmied KirBcsz

150.

KOLOP (toío;)!? Cor|>Gramm. 3fi0): (ober im karten-

spielj. Nyakába rántot a ben sflit kolopjára való felelet (Ben

snit veres kolop Pósah:izi munkája 16o6) OSám: 3KérdFel. 197).

Laureás züld kolop (CzegI: Tromf Kr.). üesinentia in vocalem

e, (!, ü, eimdem affigi velint cliaracterem ístol, still) cuni vocali

ö vei ü, iit feLszé.stíil, gyi'iszüstöl vei tül ; ea ver quae iii i

deeinimt, possuiit !i vei o, ut : kolopi, kolo|>ostol (CurpGramm.

860).

KOLTANT : sonitum edo, portám pulso Sí. [klopfeii, an-

klopfen].

meg-koltant : cv; Egy inas, egy apród csak 8 véle vala

;

ajtót megkollantik (Tiu. 5G).

KOLTOQ, KOLTAG, KÓTOG : Isaepias souitiun edu,

pulso; klopfeii, wiederliolt auklopfen]. Kótogoc: pulto, streixi

MA. Kolthoganak : pulsaverunt; coltagnan: jmlsans; coltogya

tok : pul.sate ; coltogoiiak megnittatik : pulsaiiti aperitur NémGl.

165. Senki haliakat nem meriziuala megnitni koltagiian (így

Dübrentei kiad.'i.sj'iUan, nem „kolcaguan", mint a Nyelvemlékt;ir-

b:ui] auag bemenuén : pulsaudo aut intrando (Béi-siC. 42). Kol-

tagiatoc es meg nlttatic tfinectec, mert koltagoiiac megíiittatic

(MihicliC. 136). Micor megifliiend Rs koltagand .sietelmel meg-

íiissanac Sneki (141). Ha ysten koltog a zy^von, meg erSsylte-

tyk zawarokal, de ha rdógh koltogliand, gonos.s;igokat kyzlel-

wen, legottan meg nyittatyk 6neky (Ers(J. 533). Az harkály ha

igen kóltog, e.st é-s zápor es5t érez (Cis.G4.). Hallyák a Noe

fejszéjét koltogni (EnyF : MSzó. 56).

Kótogás, kótagás : cottabus, pultatio MA.

Koltogat : pnlto MA. anklopfcn PPB. Koltogacz es megli

nem nyttya teneked az 6 megh lialgatasjiuak aytayatli (itrsC

318b).

meg-koltogat : ct Meg-kótogatom az ajtót: *pullJibo ja-

nnani PPBl. A liaikály az 5 orcls hoszszú orrával a fákat meg,

kótogatja íMlsk : \TCert. 685).

Koltogatás : (pnlsatio ; das klopfeuj (Tof : Zsolt 862)

KÓLYA : carpentnm, pilentnm, es.sedum, arcéra, plaiistrum

undiqne tectnm C. hangender wagen, knfsclie PPB. Boritot

kotsi, szekér, kollya : arcéra. Kolya, szekér : petorritum Ma]

:

Szót. 361. Unum curnini Cola VíK-Jitum cnm duobns o<)nis

(Szatm. vmegye 1434. Kamarai Levélt;'u-). Egy hat louii kóllyá-

iial megaiándékoza (Helt : Króa 82b). A kolyák és lektik:ik

hordoztatnak két lótni (0)m : Orb. 173). A szekér pedig csak

kiJzliiLséges szekér, oly;mnak látszék nékem, mint régen itt .ii

urak kolyája vala (&dTört. 1.133). Hat lóra való kolyát csiii/ü-

jauak í 8 lErdOrszgy. n.382).

KOLYÍISZA. Kolyészák, kocsik: petorita, rlu-dao (Gom:

Jan. 87. Com : Orb. 170). Koloaza (Gér : Kái<Ji. IV.441).

KOMA: comiKiter MA. sasceptor Oerlel:Harm. 142. go-

vatter, pato PPB. Kezenetliemeth irom te kegyelme<lnek. miiitli

en zerelmas bizott koma es biró vramnak iRMNy. 1119). Eih

gedje az én édiw Istenem, hogy ez utjln Is liallluLsi-ak minden

jót felíMetek mind az éii bizodalmas komám ur.'unmal egyetem

ben (LevT. 1I.78)l Édes komám unmi! togiuip délután vtttem

Kd. levelét (252). Niul.sen !iz istennec arról pnrantsobttwi,

hogy férfin k<iina au:i)í (ledig asszony eiiiUir koma li'gyen

(Mel : ATam. ISO) Koniyat szidalmazza (\'jis : t'anCat. 23«1l

Kár, hogy konwinak nem fogadta (Toln: Vig:iszt. ElJb. 16) A
sokszori komák ki>zUtt lelld rokonság vagyon (CzegI : MM. 66X
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A komáknnc jelen létekben keresztel (Com : Jan. 126). Akartain

kegyelmeddel szólani, mint régi jóakaró kumja; maradván ke-

gyelmed komja (RíUii^ : Lev. 1.336). Antal varga ó konyát liílta

vendégségben : jó komám egyél (Thaly : VÉ. 1.344).

[Közmondíisok). Kottue bigyed komádat (Holt:Mes. 29). Kfitue

lifid komádat t ama tamqtiam osurus, oderis tamiiuam amatiunis

(Decsi:Adag. 8S. 1%). Köt^'e higy komádnak ^Kisv:Adag. 22).

kereszt-koma : ^-v (Pós : Igazs. 615).

Kotnaság : conipateniitas MA. Dei-.si : Adag. 4. gevatter-

scliaf\ PPB. Egy rókánac fia Ion. Az el menüén komáua kére

a fiirkast. A farkas Srómest fel véué á komaságot, as neuezée

á róka tiat Lnpíscónac (Helt : Me,s. 333). A komaságban való

lelki atyafiság csak baszoutolan k5lt5mény (Czegl : MM. 278).

A bérmálá-sban mint a keresztségben komaság Ls avagy lelki-

atyafisiig vagyon a kereszt-apák vagy kereszt-anyák között

^Biró : Ángy. 267).

[Közmondások). Meg hólt az gyermek, fel kit az komaság:

abiit et taurus in silvam (Deesi : Adag. 4). Megholt a gyermek,

oda a komaság (Kisv : Adag. 3).

KOMÉDIA : comoedia C. MA. komödle, lustspiel PPB.

Az császár íi fel-sége fiai akaratja lén, hogy én komédiában

vélek egyetemben legyek (Nád : Lev. 205). Én Szombatba az

comédiára be nem mehettem vala (LevT. 11.238). Az mely

comediához készültének az udvariak és felesígem fejér-cselédje,

ma vitettem véghez az ablakom elótt (MonL'ók. XV.317). Nem
készit Thália tréfás komédiát, midóu Melpomene formál tragé-

diát (Thaly : Adal. 1.59). Hogy a gyermek nevelést még ennél-is

szebben el5-gyámolitaná kezén fogva vezeté a comoediálíra (a

pitziut. Fal: NE. 112). Bál házak és comédiák (Orczy: KöltH.

103).

Komédiá.s : comicns lusor, histrio Kr. [Uomödiant], Tántz

mester, jálék mester, komédiás mester : choragas ; komédiás-

aszszony: mima PPl..

Komédiáskod-ik : [comoediam ago ; komódién spielen].

(Land : ÚjSegits. L28).

Komédiáz. Komédiázni : *referre fabulám PPBl. Komédiá-

zom: simuló no.

ki-komédiá,z : Valaki szokását ki-komédiázni : *repraesen-

tare alicujus móres PPBl. Sokszor kikomédiázták Orestest

:

Orestes agitatus *scenls uo.

KOMÉTA : [cometa]. Egi kométa csillag ielSnek (DebrC.

208). Kométa auagy Ssteges csillag (Helt : Krón. 67). Nem érti

az cometakat, &st6kös czillagokat (MA : Scult 24. Ziinyi 1L87;.

Komiszárius : (commú^sarius ; kommissai]. Hadi kommissa-

ria«, vitézeket fogadó : delector ; búza kommissarius : *praefec-

tns annonae PPBl. (MonTME. L48. Gér : KárO. IV.480). Nógrád-

ban az comissáriasoknak élésért fizettünk az vice kapitánynak

8 császár tallért (MonTME. L48).

KOMLÓ : lupas C. lupnlus MA. hopfen PPB. Com : Vest.

135. Kumolovmal, collLs 1264 (Kovács). Villa nostra Komlód?

1321 (ZicliyC. 1 191). KiUdjön énnekem egy kis aszszu gyü-

mölcsöt s egy kevés komkit (LevT. 1.87). ElószOr az komlót

fzték meg és annak az vizébe fíirösztöttek meg (Nád : L«v. 15.

Com : Jan. 85. Radv : Csal. 11.65. Zrínyi ILlOl). A komlót ereszd

karóra (ACsere : Enc. 284. VectTrans. 26). Komlót fzök estére

(Thaly : VÉ. L344).

vad-komló : fa moha; bryon PPl.

Komlós : lupulosns, lupulatus MA. mit oder von hopfen

PPB. Komlós korpa : fermentum lupuli, furfur lupulo infectum

;

komlós ser: cerevisia lupulata PP. Cumluspotok, rivulus 1212.

Ciunlons, villa 1257. Kumlovs, villa 1270. Koinlos, méta 1295

M. NYELVTÖBT. 8ZÓTÍB. IL

(Kovács). Komlós (vnév XVL sz.J (Nyr. IX.365). Komlós kert

(TörtT. 1880. 774). Komlós kenyér (Thaly: Adal. 11.346).

KOMMANDÉROZ, KOMMENDÉROZ : dirigo, ire

jnl)eo ; commandiren PPB. Bottyánt imien le fogom comniendé-

roznom az Ráczországra (RákF: Lev. V.7). Paloc.saji Dunán

áltol akar memii véllek, sok hadakat most commandérozni

(Thaly: Adal. IL3.59. Mik:TLev. 485). Sok köz ember haladja

hadnagyját, több hadnagy elzi commendérozóját (Orczy : KöltH.

123).

KOMMATTDO, KOMMÉNDÓ : directío militaris Kr.

[das kommandó]. Parancsol istrázsát commendo ezeknek (Thaly:

Adal. 1123). ö felsége megfizetvén minden adósságát, az arma-

dára küldötte commendót adván néki, jól is viselte magát, már

most Sacri Romani Imperii comes is (Haz. 1.376).

Kommendál : [commendo ; emptehlen, anempfehlen].

be-kommendál : c« Gombo János szerzetté Görgey által

egy Bcscsét ide étekfogonak bekommendálta hopmester uramnak

(RákGy : Lev. 47).

KOMMÉNDÁNS : [kommandant]. Kommendáns avagy

t5-vezér (Szeg: Aqu. 33). Eddig itt kommendáns Ordódi György

vala, már Nagyszeghi Gábort üistellálák oda (Thaly : Adal.

U.357).

KOMMUTíIKAIi, KOMMU1íIKAIj-IK : (commn-

nico, accedo ad men.sam sacram ; communiciren, zum abend-

mahl gehen]. Mykoron azzonyunk zyz Maria komimykalyk vala,

mely jgen nagy isteny edes.seget akkoron erez vala (GömC.

297). Yrgalmassagoth tezen gyonyk comwnykal (ÉrsC. 530b).

KOMÓCIO: [commotio; bewegung]. Tántz nem egyéb,

hanem komótzió, melly az egésségnek hasznos és igen jó (Gvad:

RR 71).

KOMONDOR: molo.ssus, canis opilionum Kr. [bauenihund,

sehaferhund]. Komondor eb : molossns, canis opilionum PPB.

Gyermeket szoptatja egy fias komondor (RMK. 11305). Falasi

komondor: cams villaticus PPl. Egy komondor be ideze egy

iuhot a bü'ó eleybe (Helt : Mes. 16). A komondor fogait kezde

rea fenni és a koUykoket rea nodítani (29). Kémén a komon-

domac a háta és a sz5re igen sima Nem ió ott fhii : mert igen

hamar el czuszni róla (219). Komondor szabásokos (350. Bom:

Préd. 282. MA : Bibi. 1467). Az aytobaii fetszic, mikor meg ehezic,

az koncz les5 komondor (Prág: Serk. 687). Tartván a komondor

ebet, a ki fel-fegyverkeztetet szeges-5rvel (Com : Orb. 95). Ko-

mondoroc (molossi) 6rzic a csordát (0)m : Jan. 77),

[Szólások]. Nosza eb után kurta komondor: oscitante

uno oscitat et altér (Decsi: Adag. 208).

[Közmondások]. Rés felé tekincs mikor az ag komondor ugat

(Kisv : Adag. 49).

jnhá,sz-komoiidor : canis pecuarius ; schafhiind PPB.

[sehaferhund] (Misk: VKert 182).

KOMOR (kumur TihC. 102) : torvus, morosns MA. vultuosus

PPBl. tristis, torvus, morosus Otr : OrigHimg. 11159. fehid.seUg,

mürrisch PPB. Komor tekintet : torvus C. tetricns MA. Komor

kedv : tetricus ; komoron : törve C. komor tekintet : torvitas

MA. PP. Garázdás, komor : trico MAI. Komor, magának-való

ember volt: natm-a tristi et reconditia fiiit PPBl. Rántzólt

komor homlok : obducta frons uo. Komor, ki soha sem nevet

:

*agelastus ; *adductae froutis uo. Komor : austerus ; sauer-

sehend Com : Vest. 120. Kedvetlen avagy komor : morosus

Com : Jan. 184. Komoron nézni : Titanicum tueri Decsi : Adag.

135 ; Gorgoneis oculis intueri 201 ; Thynui more aspicere 210.

Árrius magában igen kevély vala, az emberek eltt olyba

komor vala, mint az álnok kígyó bizonyuyal olyan vala (RMK.

V.167). Paraszti komor keménséggel fel fegyverkozót t;métoc

22
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(Zvon: Pest 1.55). Még eiinélis messazeb mctjyen iniezelu«3C

komorkedvSc és kevélységéé (MA:Tau. 1072). Komoron kezdi

azt tekiiitéliii, az kinek auiiakelStte mo-solygó orezát mutogatott

(MA : SB. 50). A lép i.smet kiveri a komor kedvet szer/.5 fekete

sfirS vért (Com:Jan. 51). Csak illjen komor kedvel kell bal-

lagnunk (Matkó : BCsák. 376). Komor szemmel nézne reám

(MHeg:TOszl. U.6). E tudományt komoron és gySllségesen

álUtjji, és ugyan oltalmazza is (GKat: Titk. 4). ErkleaSs, komor

nrok vagyon azoknak, a kik a bfinfiknek kedveznek, engednek

(Mad: Evang. 13G). Komor medve (Megy: 3.Jaj. 11.62). A mit Cal-

vinusban bnida komor ortzával kárhoztatz, raidalma-sz, azon

dolgot magadban és a tieidben javallasz & kedvellesz (Ker:

FelsK. 39). A egyebet a fejér vén.sógnél, binátság nem tudd komor

.szegénységnél nem hozhat (Gyiingy: K.I. 78 1. Valakire komor

szemmel nézni (Kisv:Adag. 198). Bár komoran nézzen, más

van szívéijen (485). Minden más népekis, bár komor szemmel-

is, nyilván láthattyák a mi bóldogsiigunkat (Biril: Préd. 19). 3)

fmorositas ; unmut, unlust]. A kegyetlenség, komor és kedvet-

lenség, gyakorta igen káros és veszedelm&s (Tyúk: Józs. 130).

Ékea volt és ezt szem nem nézte komorral (Gvad: FNót 43).

[Szólások]. Komor mindenkor mint az verembe eset

farkas: vultum demittit, tamquam Telephus MA. (Decsi:

Adag. 63. Ki.sv:Adag. 550. Fal:JeKyz. 926). Ki mindenkor

komor, arra senki sem hajt (Klsv: Adag. 478).

Komont : capero, cormgo MA. mnzliclit machen PPB.

[runzelu]. Homlokomat komorítom; capero PPL

meg-komorit : [cApero; dilster machen]. A homlokomat

megkomoritom : capero C Meg komorytják magokat, zonioru-

sagnak erezkdnek (Beyllie; Epist 78). Midn boitoltoiiek meg-

komorítottak orczájokat, hogy tetszenének egyebeknek bSitfllni

(l'el: Evang. U.521).

Komoritás : (adducta fi'ous ; stirnnmzelnj. Cliak intésével

is rágalmazhat valaki, feje haitogatá-sával, hon)loka komorittá-

sávat (Elm. 273).

Komorkod-ik : tetricus et morosus suni, oontri.stor MA.
[dilster sein, triibsinnig sein|. Mivel isteimek kedve.«kedik, azt

vigadva és nagy ürömmel tselekeszi, nem ngy, mint a kép-

mntatrtk komorkodva (Házm:Préd. 610. MA: Tan. 1271. MA:
SB. 65). Sóba semmi j(j kedvet ne mutassnnk, hanem minden-

kor komorkodjnnk (GKat: Válts. I.IOOO. Gyfingy: Cup. 16. Bir.'):

Micae. 258. Kr).

Komorod-ik : contristor, tetricus 6o Sí. [dü.'íter werden,

verilri6.sslicb werden]. Tellyes gonosz gondoló, komorodot, min-

denkor szomorú (Cis. I.;!). Nyughatatlan és komorodott I5n

(Krtnyi: VM. 15)

el-komorodik : c« Elkomorodott a molnár és túrta szájá-

ból mérgét iRd:TÉ. 767).

meg-komorodik : cvi Úgy vélem, attól komorodott meg,

hogy nem mehettünk alkura némelly punctumok iránt (Fal

:

NEL 80).

Komorodás : [coutrlstatio ; verdilatening, betrilbni.s]. Szived

kouiorod.Lsa (P:izm; KT. 207).

Komorság : torvitjts C. morositas MA. totricitas Pl'Bl. díis

mürrisuhu und verdriLssliuhe weeen PPB.

KOMORNA: (cubicularia; kammerfrau, kammcrdienerin].

Komorn.T, .'sz.ikát.sné (Orczy : KilltlI. 18(i).

KOMORNTK (luymomék Gyöngy: Cnp. 15. Fal: NA. 157.

jlgy, nem kouHima); tomnntyik Tanr.Titk. Ciml. kimumyik

PhilFlor. 3) : eubicularius C). [kanimer(lienor|. Komornyk : cubi-

cnlnrius ; kiimmerer Pesti : Nom. 42. Yrd meg nekem, ha ko-

mornyk wram meg yewl Alamochbol (LevT. 1.69). Két komor-

nik királyra tanácíikozék, ók az királt titkon elrekkentenék

(liMK. 11.281. 286). Eladák Józsefet mHdeaiiitákn;ik, Farao

királynak 6 komoniikjának, az fó bopmesteniek azaz Putifámak;

ez gondviselóje az király udvarának (IV.8. 97. 109). Az királyné

asszony látvi'm jámburságát, akará, hogy legyen király komor-

nikja (VL64J. A madiauitac el adac Josephet Egiptusba Puti-

phamac Phaiao komomikianac es hoö'mestereiiec (Helt : Bibi.

IjS3). Az királynac komornikja vala : .servus dounis regU de

prioribus erat (MA: Bibi. 1.382. IV.114). Assvérus királynak

halálára .szándékoztak az komornyikok (Pázm : Kai. 420). tla

az komornikomat valaki eerte fyrtatna, az is heaba valu dologli

lenne, mert azt eeu legh fellieb w tülo akartam el tytkuluy

(Radv : OkU. III.151). Pénznek es egyéb fele egyetmasnak ko-

momiki: dl^peiLsatoies renim et pecuuiarinn (Ver: Verb. 197;.

Meginilitotbtm komornyikomat vele remiéit palot.isimuial együtt

(Monlrók. XV.71).

országos-komomik : tlsois Illy : Préd. IL502.

fö-komomik : sumnius eubicularius Com : Jan. 140. (ober-

kiimmerer].

Komomiki. Minket el uom h.Tgyott, lumem elsbben ud-

varunkban continuálván az komoniyiki tisztét s azul:'ui bukoczi

kapitjüiynyá lévén esztendeig szolgált azon hivataljában Is (LevT.

n.259).

1. KOMP : [tumiilus, méta ; aufvnirf, rasenhügel, greiiBbü-

hiigel].

[Kompol]

Kompolás : [adaggeratio terrae ; d;Ls aufwerfen von hügehij.

Ki szent György nap tájban kezdvén kompolását, soha el iieoi

végzi határok hányá-sát (Orczy : KöltH. 112).

2. KOMP : epibades MA. fidirschilT PPB. fplStte). Az töriik

nagy segítséggel volt Esztergomnál la onnan kompon által

való költözésben (I.k)vT. 11.136). Komp, significat pontones, sen

latas et spatiosas rates in magnis aqubi, quibns currus, equi,

exercitus et alia ex una parte in ali;un transponuntiir (Otr

:

Origiiung. 11.270). Az hol gázolható hely nincsen, liidiLs^al,

konipjd fpontonei által vetiiec (Com : Jaa 91). Kompokra állal

vivén (TürlT. XV.174. TöifT." II1349. 352).

KOMPÁNY : vic.irius ludi magistri Sí. Pál-mester-is soká

mnlatüz a tzébben, nem éri a konypánt [így] a bels5 pinczébeii

(Gyöngy: Qip. 20).

KOMPÁSTOM: c(impa.ssam,compastum,solaTÍnm; sonnen-

zeiger, cuuipass PI'B.

KOMPLÁR (compolantsAg^ NémGl. 357. kimpolar DöbK,'.

12. líompulár Fél : Tan. 260. 474. Pázm: Fel. 238. Zvon: Préd.

11.247): proiiola, cjniixi M.A. verkiinfer, weiiu-schenk PPB. Témán
fTildenec conplari [így] es bezélly as ildomcitviagiuic e.s ertelemnec

kerosSy (BécsiC. 104). .15ue hozianc a moíiúei kompohu- venni

maganac zogeukdS bozzasagot (DöbrC. 12). Complar ember

(ExPrinc. 115).

Komplárkod-ik : cauponor; feil habén, wucheai PPB.

[handeln]. Az Corintus kixnplárkodo varos (Komj:SzPál 109).

Olaj az teste ! nüml azt mondjátok, evvel a nép közt ti komplAr-

kfxltok (RMK. n.226). Vinczlerkedik, complarkodik (Mel : *-

J;in. 95). Ti atkozot pilLsses |ia|X>k, ti mint Simon Magox vgy

iartok, ackic az id»e.sNoggel komplarkottoc (Mel : Sám. 384).

Kom|«ilarkiKUiac, kufarkodnac (Pázm : Fel 238. Tlialy : VÉ. 1.

44).

Komplárkodás : [negotintio, cauponatio; d:iii hauduln,

n-nclioml. A szentségekkel való koniplárkodAii, kerrakedés át-

kozott tniliiniánynak tartatik val.i iMalk<'> : BCVnk. s:t. GKat

:

Ilik. 12. CorpGranun i-~í
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Komplárság : cw W comi)olantsa(.'ara [ÍKy) : ad nejíotiatid-

iwiii siiam NémCil. 357. Komplarsag, kereskedés fUorii : Préd.

77). Aí feiedelmek rendek kiiil kereskedésre es vtalatos

kompolAi-sapia ne adiak magokat (Kél : Tan. 174). Chrb'tus az

Jorusalem templomát az belé mászkált komi)olár.s;i«lul meg

tisztélotta (Zvou : Préd. H.LM7). Az süeiitsegsel való el szt-niied-

hetetlen kereskedesuec e.s komplarsagnac mindenéé hallására, í

nyiluan, ellene mondntlak (ElsztT : IgAuy. 10(1).

KOMPÓDI [Kompold, Komixjd: falu Hevasben Kr.] Kom-

jxjdi nemes aszszony : ampnllacea muliur PPli. Czufollia Mlclia

Achabüt ; El meheey,, s-nag kunipúdi módra iary (Mel : Sám.

359). Náin ollyíui, mint egy komixldi nonius a.sz.szony : ampnlla-

cea nnilier (Decsi : Adag. 324). H;i kompodi módra szegény nem

iárhatis, meglds czendeszeu vagyon (Iliyef: Jepht 13).

KOMPONA : libra ; wage PPB. mér sei-peny SzD.

KOMPOST: leondita, poma condita; eingemachtes obst,

eingesottene tVüclite. kiimpotj. Pet si potestis Budae faciliter

invenire rapulas, vnlgo cheklath cum sinapis (így] temperata.s

in par\'is limelliulis de Sienna poitatas vulgo komposthoth 149.5

(Kévay-levéltár Kis-Selmeeen, Benedictus de Zei.tUmartliou leve-

lében; Ábel Jen levélbeli közlése). Kompost narancz, uul, ludti,

parey, boriu spekel, teies etek (LevT. 1.41).

KOMPOSTOR : [tretschemel an dem weberstnhle]. Insile,

insilia : kompostor, az takacK lába alatt ala s f31 járó tbuál

ranto faezkác MAI. A takáts nyomdozza lábaival a komposto-

rokat (Com : Orb. 121).

Kompostoros. Az esztergáros fiivén a kompostoros széken

esztergál (Com ; Orb. 141).

KONC : I ) fos ; knoehen]. Disznóhúst, agyvelt, s konezok-

nak velejit egyél (Felv : ScliSal.' 6). 2) bolus C. fnistum carnis

MA. bissen, stiick fiei.scb PPB. Ütközet nagy lesz mindenkor a

farsangban, milior Czibere bán beszáll az bánságban, Koncz

vajda haragszik, dúl-fúl haragjában, mert nincs tisztessége az

negyvenhat napban (RMK. II. 184). Egy eb talála egy szép

kontz húst (Helt ; Mes. 19). Osztogatta mind férfiimac miud

a.sz.szonnyiáIlatnac egy egy lepént és egy egy kontz húst (Helt:

Bibi. 11.189). Vad madár barmoknac konttzafial élni (Bomr

Ének. 205). Fel veue a szakacz a meg ftt sal konczot (armnm)

és a sal konczonfell valo szeglet es teue a Saul eleibe (Mel

:

Sám. 34). Szakallokon foly le az pénteki koneznac ziria

(Mon : Ápol. 516). Sózd meg az fanguilla) busát, metéld el kon-

ezonként (Radv : Csal. III.38). A mely kontzot a szájában tartott

(Czegl: Japh. 225). 3) [praeda; beute]. (Mel: SzJán. 444). Ez is

az árnyékhoz kaptában a koncz(jt elejtette vala (Szál: Krón. 479).

Immár az ö konczok (a doktoroké, kik meghaltak) egj'ebekie

szállót és nem tudom ha vaiinak-é csak emlékezetben is (Pázm

:

KT. 13). Félted a konczot aHyef: BCsTomp. 133). Bukefal

barnáján repfil, ha a koncz-osztásra kerül (Tlialy: Adal. IL191).

Több fizetés, több kontz jött al emlrerekre (Orczv-: KHltSz. 172).

4) Koncz papiros : scapns chartáé PP. fein buch papier). 2 kontz

papirosot vészec 14 pénzen (Helt : Arithm. H3. Szeg: Aqu. 25).

Vágjon 5 koncz beczi papiros (Radv: Csal. 11.103). Egy kontz

papyros (TortT. XVIIÍ217). A papiros konczonként adattatik el

(Com: Jan. 155).

[Szólások]. Nagy kontz eset ki szájából (Kisv: Adag.

55). A pápák, ersekek, barátok a siros konczért egymást

méreggel megb 81ik (VárM: ÉgóSzöv. 63). Z siros konczra s

egyházi uraságra sietnek vele : s'introducono in buoni bene-

fizj (Fal: NE. 39). Tálban kontz, ne néz aszszonyra : miüieris

oculus spiculum juveuibus est (Decsi: Adag. 206); ex aspectu

nascitur amor (15). Irigyek egymáshoz, mint a kon-
taoun az ebek (SzD:MVir. 91). Kontzonként hanác
itet (Uelt : Krón. 33). Ha ki nem akar menni, szállásán

hányják konconként (Monirók. 111142). Kontzra liantac

(Born : Préd. 458). A ki káromlást mond, konczra hányas.scc (Kár:

BibL 11,261). Konczról konczra bányák (Pethfi : Krón. 65).

Monda az király : Ha nem mougyátoc meg, kontzról kontzra

hányattattoc : uisi indic<'iveritis mihi, peribitis (MA: Dibl. 11.157).

Konczról konczra bánytjik, darabolták (Keni : Élet 27). A Budát

mind konczról konczra vagdalac (Szék: Krón. 163. Peth:

Krón. 27). Miud Leontiust s miud Tébériust koucznü konczra

vagdaltatA (Pázni: Kai. 436. Pázra: Pred. 637). Inkáb akaruac

koczrúl konczra vágatni, hogy nem el meuui (Prág : Serk. 455).

Konczról konczra vetni nem szánja szolgáit (Thaly : Adal. 1.60).

Nemvonom-ki sz ájadból a kontzot: non *praecerpo fructiun

üfficii tui PPBl. Feladta levét s elfeledte konczát
(Kisv: Adag. 203).

[Közmondások]. Ugy f(;lti 5 azt, mint az eb az kontzot (Decsi

:

Adag. 255).

Koncoeska : [ein buch papier]. Az papu-osom elfogyott.

Küldj vagy 25 konczocskát mindjárt (RákGy : Lev. 29).

Koncol : deartuo C. in fi-ustra seco, membratim divido MA.

in stücklein haueu, gliedweis zerschneiden PPB. [niedermachen].

Le ragadaa az \vr istennek zent papyaat es ky vonyaa az egy-

házból es myud yzenkeed konczoltataa (ÉrdyC. 299b). Az 5kr8t

koncoUia es áldozza vala (Sztár: Akhab. 5). Kontzoltam embe-

rét ellenségnek (Fal: Vers. 885). Caesart a tanácsban konczol-

ták fel : Sándort egy korty-ital mérge oltotta el (Thaly : Adal.

L156).

el-koneol : excarnifico C,

föl-koncol : obtrunco, camifico C. camificor, in frusta seco

MA. stiicke hauen, uins lében grausamlich bringeu PPB. Sem-

mit tóle ne félj, ragadd kopoltyúját, koncold fel 5 húsát, csi-

náljunk kocsunuyát (RMK. 11.329. Pe.sti : Fab. 54). Caesart a

tanácsban konczolták fel (Thaly: Adal. 1.156).

le-koncol: c« Le kontzolác fiket (Helt: Krón. 94. Pázm:

Préd. 1272. Kr.). Gara Miklóst, ki mind halálig a királyné

aszonyok mellet emberkedett, le-konczolá (Pós: Igazs. 1.189).

El-hitethetué ember magával, hogy a tíibbi hadi-nép 5szve-kúl-

tsolt kézzel tsak hivalkodva nézett volna rá, és e8 kegyelme

Fegyvemeki Sí'mdor uram enyihányod magával kontzolta vólna-

le, sózta vólua-bé az egész frantzia armádiát (Fal: NE. 15).

meg-koncol : [concido, verbero ; zerhauen, liiebe beibrin-

gen, zHsetzen]. Mikoron mind ket felSl meg koutzolnác egymást

(Helt: Krón. 107). E hegyes trrel véredet vészem és é szekér-

tzeuel meg kontzolom hussodat (Helt: Mes. 361).

[KONDA]

Kondá,s : subulcus PP. schweinhirt KirBesz. 149.

KONDÉ (vö. Kondi : Erdélyben leánylátogatás, leányok-

nál múlatás CzF.].

Kondéság. Ezeket azért meg-értvén, csak mázos-kondéság

Kalauznak dolga, a mikor el nagy fennyen mondgya : a házas-

ságot meg-becsfiUi a romai ecclésia (Pós : Igazs. 553).

KONDÉR (kandér Monlrók. VIII.377. 378. kongyér C. MA)

;

congius C. MA. stübchen, vier [drei?] mass fliessender diuge

PPB. Kongyér, három itze, hat meszszely: congius MAI. Réz-

kaudér : lebes PP. Kondér, három icze : congius Míy : Szót.

159. Két jó 5reg kondért hamar ragad vala, két kezében víz-

zel teli hozza vala (Ilosv: Toldi 4). Kondér avagy kanta (Com:

Jan. 166). Egy réz kondér palaszk (Radv: Csal. 11.324). Az

hiakat [hígakat ?] kondorral mérik (Oim : Orb. 260). Réz-edény

csináló, kinél vagyon lombik, kondér mind fedfijével (ölvMa^t.

32. vsz). Boltbeli öreg kondér és vasfazék vagyon nro 9 (Gér:

KárCs. TV.223. 450). Háló szállásán ffizetett volt egy öreg kan-

22*



3'13 KONGYÉEOS—KONFEKT KüNKKE,JT-K()NKOLY(*>OI>IK 3H

dér ká|io.szt:ls Imst az iitia íMonlrók. VIII.377). Az Wtt ká|K)Sz-

tá» liiwt mind kaudérostcll az sátorból kilobbanták Í37H). MaKdk

nwllett volt pffy konyhakoesi vagy társzekér, az kiben az

konyhára való eszköz, tálok, tán^yérok, naL'v konyhára való

réz kondérok (XI.362).

Kongyéros : congiariiis, congialis C. MA. dreimiösig PPB.

KongyéroN, pintes, czbrfis, ezfibSrnyi : congiarins MAI.

KONDIT: facio tit sonet Sí. (erschallen Ias.sen, ertönen

lassenj. Nagjot kondétt s el szalad (Kisv: Adag. 122).

KONDtTL: sono, resono Kr. [erschallen, erklingen, er-

tönen).

[Kfizmondások). A teli-kád ha meg-fitik sem kondnl (Hall:

Pajz.s. 2fil). Az teli hordó lassan kondul s jó bort ád (DBón:

Részegs. 33).

KONG, KONOQ: resono, persono, tinuio, clango MA.
klingon, ortönon, wiedertíinen, wiederschallmi PPB. Kong a tsi'lr

fólde az erós t.sépelé.s miatt : graviler *tun.sis gemit area fnigibn,s

PI'BI. Vajki nagy sokat kong 6 hangos harangjok (KMK. II.

184). Oly nagy zöngés bongá.s az táborban vala, harangok,

i-songetflk ott konognak vala (Tin. 103). A tevéken sok hai-angok

konganak (343). Az kiknec szjuioc az orrokban mégyen, vgy

hogy az is konghyon mikor szólnae, azok hiBugoc (Qs. N4).

Kong, mint a dob (PP: PaxC. 203i. Az fazék iir&sen kong
(Thaly: VÉ. 11117).

[Szólások]. Nem tudom mit k o n o g a z o r r a, mint egy

fa tariznya: Eretriensium Rho (Decsi: Adag. 151. Kisv: Adag.

143).

[Közmondások]. Az üres edények inkáb konognak (Pázm:

Préd. 812). Kong az íiras hordó (Matkó: BGsák. 123). Konganak
az üres beszédek (Mi.sk: VKert. 221. 418).

Kong-bong: persono, intono, reboo, clango MA. ertönen,

erklingen, erschallen PPB.

Kongás : ."ionitus, strepitiis MA. t«n, getSs, geriiiisch PPB.
Az flres hordó kongá.s és eszterhán termett gabona fS, phari-

saeiisi kérkedsi'^gednek jele.s czimerei (Matkó : BCsák. 124).

Kongá.s;irul, hangjánil meg tudgyiik ismerni a bányá.sznát, az

embert szózattyárul, a jámlK>rt erköltsérül és Lselokedetinll

(Fal: VE. 5ii6). Ókrflt voná.s;mn, niadirat szóllásánn, fazakat

kongá-ián választunk-mog (SzD: MVir. 73).

Kongat: personare facio MA. ertönen machen, erklingen

machen PPB.

Kongó : fion;ms, clangens Kr. [moneta ; klingend, klingende

miinze). Ezen ezer aranyat küldöm, toldja meg kigyelmed

kongóval (RAkF: Lev. 1480). A kuniak által veretett rézpénz,

melyet libertíisiiak, rsi'ifiiéven kongónak neveztek (Thaly : Adal.

U.202). A réz nem csak erSa, és kemény, hanem kongó mawy
konogó, zeng5, penegS és hangos-is (Bíró: Préd. 10).

KONDOR, GÖNDÖR: erispns; kraashaarig PPB. Knn-
dnrmart? p«is««io in mm. Doboka 1230 (Kovács). Kondor
Ferench (név, RMNy. U.12). Szép fekete kondor hajam illialy:

VIÍ. 1311). Az Lsten nem adott kecskének nagy farkat, sem
kondor dusznónak nnicürnisszar\at (Tlialy: Adal. 1139). Nem
férhettem közel egyéb széjiségéhez, göndör barkójához sem
lentso szeméhezz lOrczy: KöltSz. 162). Tiszta pásztor gyermek,
kondor hajú, fitos (Fal : Vers. Ú07).

Kondorod-ik : erispor Sí. [sich krauselnj.

föl-kondorodik : c« Felkoudorodott a vége (hajának, Bethl:

Élet. 152).

KONPÉKT : confectnm, lictarium Kr. [konfekt, eingemach-

tes übstj. Púz-sma confectum (Radv; CsaL lU.tío. Pázm: Préd.

135)i

KONFREJT (konUjí? Tlmrzó: Lev. 17.5): konfekt Kr.

Huszonöt font konfreit (I{adv: Csal. 11157. Pázm: Préd. 4t>2.

Kr.). Eczetet, confreytet, az jo sáfrány termi baynotznak lia-

tárát, szekf5nee, gy5ml)éniek minden gazdagságát add szakátanak

(SzBodó: SóUics. A4). Ott vagyon malosa, ISge riskása confrejt

(Szentm: KalmUics. 9). Rágódni való tzukoros confrejteket

készétvéu : morsulos praeparaiites (Com: Jan. 218. Lipp: PKert.

II204. Kr).

KONGRÓ: conger; tengeri hal PPBI.

KONKOLY : zizania C. lolium MA. schwindelhafer, un-

kraut PPB. [lolchj. Konkoly, lolium, rosnok Major: SzóL 291

Konkoly, vadótz: lülch oder unkraut KirBesz. 1-57. Praediimi

Concol, Concoyl? 1193. (Knauz). Gye'czeetek egybe az konkolt

(JordC. 395). Gyeyczeetek egylie elezcr a konkolt, az gabonaat

kedeegh gjSheetek az en aztigoniba i ÉrdyC. 1 2Sbi. Miként az

konkolnac feier az virága, bell ha meg rontod fekete az niagna

íBom: Ének. 395). P.sendomelauthium inter segetes nasceas,

lychnidis scil. genus, konkoly (Beythe; Nom. 7). Ollyan a virága

mint a konkolynac, vgyaii toka vagyon az viragánac (Mel:

Herb. 65). Az Srdfigi konkolynak bokrosodásáb<5l, sokan erA-

sSdnek íPázm: Préd. 293). Mint a harang 5nté.sben, olly tudós

volt Melánthon PhilepLs az aug\istána confessionak iróia s az

konkolydija [comordiaj kSnyfi alá irt, iminnet, amonnat egybe

gázlott praedikátorkák ás mesterkékis az tlieologiában (Bal

:

Csisk. 147). Az konkoly megvesztegeti, megfojtja a búzát

(Mad: Evaug. 177). A konkoly igen kikezdett vala gyomlálodni

(GKat:Titk. 17).

(Szólások). FSrtelmesseoghnek konkolyaath hj-mtee íÉrdyC.

84b). Ne igyekezzék konkolyt hinteni mások búzája közzé

(MonTME. V.175). Askálódnak, bújnak, kigyókövet fújnak,

konkolyt hintnek közünkbe (Amadé: Vers. 151). A fSId kerek-

ségét mindenféle tévelygéseknek, s istentl elszakasztó hitetlen-

ségnek ke.serii konkolyával akarják naponként be hinteni

(VárM: Égó-Szöv. Bevez). Ihon ezek a bonta keresztyének, az

anabaptistok, mig elébbeni vallásban voltának, hamis eski'izíV

dést tfillSk nem hallottunk, ré.szeget kfeSttSk ritkán láttunk

De miólla Sámbár konkolyt vete k&.ikbo, azi'ilta azok-is már

.szinte olly részegesek, lelkezdók, hamis esk&zSdSk, egy-más

k&z5tt ve.szeked6k (Pós:GBot 25).

(Közmondások). Ha konkolt nem nyövöd, hát búz^t lenyonij<'i

(Kisv : Adag. 56). Nehéz a konkolt egé.szlen kigyomlálni (232).

Mint búza konkollyal, igy jok a roszakkal meg egyelitve van-

nak (497).

buza-konkoly : lolium zizania Mel: Herb 59. (Mad; Evang

177).

fekete-konkoly : lolium recentionim ; ratten [rade] l'\ich8

StirpH. 70.

mezei-konkoly: nigella Mel: Herb. 37.

Konkolyos : (zizania intemiixtns, lolio corrnptus ; von un-

kraut übenvuchert, voU lolilij. \'erél>-megAtt kalangyát felfelé

rak vala ; az bi'izának konkolyosát, hitványát meggyújtá, mutatá

« áldozatját (R>1K. 1V.247. TörtT.a I22U

Konkolyosit : zizanüs inipleo, intifio Kr. [mit unkraui

überwnchemj. A tiszta apostoli keresztyéaség kezdett vew.le

gettetni és konkolyasittatni (Pós: Válást 92. Qsi'tzi: Síp. 41

Kr.).

(meg-konkolyosit)

megkonkolyositás. Mételyes meg-konkolyosílás, leginkáb.

HZ elleiLségoei emberik gouiKSz társaságának tulaidonétatliatik

(Cbúzi:Síp. 245).

Konkoly08od-ik : zizaniis impleor Kr. |mit radeii bewaih-

seu werden).
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még-konkolyoaodik : (V (Csfei : Tronib. 529)

Konkolyoz: zizjuiils impleo Kr. [mit imkraut iiborwiidieruj.

iS;ill: Vár. 4S. Kr. CVizi : Troinb. 145. Kr.).

meg-konkolyoz : cv Ne liadgya az 5 igeiét meg kouko-

Ijüzui (Honi: Préd. 31G).

KONOK : (.autiq). obstinatus ; eigeiisimiig, halsstari ig PPB.

Konokol. Konokoloi magát : obstinare PPB.

KONST : kmist, általában minden iwpirusból készült rajz-

minta; s kiiliinösen maga a rajzolat Kecsk:ÖtvM. 355. Az

koustnak az fonáját |ig.v), bátul az tisztáját szép lágy szitált

széniwrral hines be (Kecsk: ÖtvlL 311).

KONTÁR (kantár mester PPB): opifex non collegiatiis

vei imperitiis Sí. [stümiier, pluscher) Kantár mester : non ce-

halis ; ein ftiscber, der keine zuut^ halt PPB. Czifi-a kés-t.sinálót,

nem tsak kontárt, de jót, a réz lamnia meg-illet (Szentm: Kaim-

Dics. 9). Szabók czéh mestere kontár szabóktól hozott 2 t

(MonTME. 1.266. 387).

Kontárkodó : cv Kontárkodó miues ember (CsikGy. 15).

KONTIGNÁCIÓ : [contiguatio ; stockwerk]. A b;istyán

vagyon a fels contignatióban egy hosszú vas siska forgó lábá-

val egj-iitt iRadv:ftaI. IL393).

KONTOS : (?] Hozattassek elew az kontos kontyos'?] es go-

noz kewei leyan iDebrC. 539).

KONTRAIjOR. Contrascriba, coutraso : harmiutzados

mellett szolgáló kontrás, kontralór PPBl. 603.

KONTRÁS. Contrascriba, contraso : harmintzjidos mellett

szolgáló kontriis, kontralór PPBl. 603.

KONTY : calantica C. peplum, cesticillus &IA. caliendnira

;

schleier, bauptzierde der weiber PPB. [kopfputz]. Patyolat,

konty fedél : calantica ; fodorított áll haj, konty : caliendrnni

PPl. Vekoni fedelei fel neuelt kontiok (VirgC. 149). £© kontyba

való gyöngyös gjémántos N-irág (Radv: Csal. 11.348). Nem tehetié

homlokára az ó gy5ng)'6s kontyát (IIA: SB. 220). Szegény fele-

ségem kontyátis akarod igazgatni (Matkó: BCsák. 175). így

bánál te kétszer mind kontytyal s kalappal (Monlrók. VIII.

167). Ha ajándék küldés.sel kedveskedel a (wrtának, abban

is a magad szemével élj, innét a kontyot ngjau ki rekeszd,

semmit se küldj, mintsem illetlent (VIII.257). Minden lófS vagy

darabant embernek a felesége nagy kontyot viselt (Monlrók.

XI.345). Kontyot tSn feieben (Petki : V'irt, 11). Koutyért süveget

cserél (Thaly: VÉ. 11.258). A mi kontyimk mi gondunk (Fal;

NA. 1 28). Meg emlékezzenek arrul az aszszonyok, hogy tellyes

erejében reájuk igazodik ama deák mondás : quot capita tot

sententiae ; ritkán eggyeznek meg a kontyok (Fal : NA. 188).

(Szólások). Kontyot fel-tévö férjfi, Simon-biró, Anda Pál

hadába való : uxorius PPBl. Konty alá való: muliebiis

feminae eongruas Sí. Konty alá való bor: vinum dulce Kr.

Nem konty alá \aló a szentirásmagyarázat [cAnek adva felele-

tül] (Thaly: Adal. L79). Nem kényes italra való borok, se nem

konty alá valók, amint szokták mondani (Mik : TörL. 302). A
gotnári bort a konty alatt is meg tsemtseghetik (427).

Kontyos : vittatus MAI mulier cum peplo, turca cum cidari Sí.

(mit einer haube versében, mit einem schopfe versében]. Az ti

frissen lep6 kontyos fele.segtek (Mon:Apol. 335). Kontyos?

(vezetéknév XVI. sz. Nyr. IX.S65). Tett relatiót némely kontyos

törököknek az ellenség közé való szökésérül (MonTME. XV.

573).

Kontyoz : [peplo orno ; mit einem kopfputze versében].

Feleségtek cziframódra magokat kontyozzák (Thaly : VÉ. I.

362).

KONVENCIÓ : [beilimgener lulinj. Kocskiak és fíilajtár-

iiak conventiok szerint fizessék meg (Hadv : Csal. 111.253). Con-

ventiója juhá.sznak minden 2 hétre 1 gomolya (Évk. XIII.78).

[KONVERZÁL]

Konvérzálkod-ik : [eonvoisor; umgehen]. Bnösökéi con-

verFálkodot (Alv;Po.st. 1.66).

Konvérzálód-ik : cv) Conversállódgyátok másokkal szives-

sen (Megy: 6Jaj. VI.45).

KONZUL: [consul].

Konzulaág: con-sulatus. Elég ideyen lenne, hogy ha az fl

Saual kérne az consulsagot : satis mature illám cum filiu suo

consulatum petiturum (Decsi: SallJug. 55).

KONYA : cui-vus, incurms, inflexus Sí. [hangend, gelxigen,

mit herabliaugenden ohren]. Konya fíilü : aures dependentes

habens Sí. Konya? (vezetéknév XVI. sz. Nyr. IX.365). Vén

Szilent fel tolák konya szamarái'a (Orczy: KöltSz. 164).

KONYÁSZTAT : [?] Az fi dialogusiban csak elméjének

tetszését konyásztatta, s-a kösség dicsiretit vadászta (Czegl : Orsz-

Roml. 429).

KONYHA (kochnia Hoflfgr. 217. kohnya Pesti: Nom. 44.

MA: Tan. EWb. 12): culina, coquina C. MA. küche PPB. Váras

konyhája; popina; garküche Com; Vest. 93. 141. Konybához-

való leány ; focaria PP. 271. Nincz nagy gongya siros konliara

(Boni; Evang. 1.451). Sfit5ff)z5 konyha (MA ; SB. 114). Parancsolnod

kellene mind lijvái'i, deési tiszteinknek, lenne elég minden

konyhára való, Görgényben is kellene apró halért küldeni,

egyebüvé is (RákGy: Lev 64). Egy bokor fenyössel, és egy

pái- nyúllal gazdálkodván a konyhának (FahTÉ. 644).

[Szólások]. Semmit nem hoz az konyhára: quid ad

Merciunum? (Decsi: Adag. 191) quid ad farinas? (219). Semmit

hoz az az konyhára (Toln: Viga.szt. 90 1. Mit hoz a konyhára:

quid ad Mercurimn ? (Czegl : Japh. 228). Keveset hoz a kony-

hára (Matlió: BCsák. 136). Nem sokat hoz az konyhára (RákGy;

Lev. 549). Ugy-is semmit sem vinne a pápa k o n y bájára

(Matkó: BCsák. 218). Hertzegi konyhákét és asztalokat üttetsz.

mindenünnen bé kivánod a költsönt, senkinek sem tízetz (Fal;

NU. 290). Pilátus konyhájára valo idétlen irás (4).

köz-konyha: popina; város konyhája PPBl. Com: Jan.

124. garküche Com: Orb. 253. Köz konyhán nyalakodik: po-

pinatur MA.

közkonyhai : popinalis MA.

laei-konyha, laci-konyhája. Latzi-konybája: popina;

latzi-konyhát tartó ; popinarius PPB. Latzi konyha (Konst. 10).

Konyhai : culiuarius MAI.

[Konyhái]

Konyhá,ltat : [coqui euró ; kochen lassen]. Vacsorára fris-

sen konyháltatott vala (Thaly: VÉ. 1.338).

Konyhálás : [coctio ; das kochen]. KSnyfi a házasulás, de

nehéz a kétszer konyhálás (Sam: Cer. 128).

Konyháa : eulinarius MA. znr küche geliörig PPB. Konyhás

(vezetéknév XVT. sz. Nyr. IX.365).

[Szólások). Ott hidegbítette volna iol fSzó konyhás gyom-
rát (Bal;Epin. 7).

Konyháskod-ik : ciilinor MA. sich beschaftigen in der

küche PPB.

Konyhá,z. Konyházó, vendégesked, tékozló; apicius PPl.

Konyháztat: culina piovideo Kr. [verkSstigen). Kit az ura

konyháztat (Vajda: Kriszt. 11.341. Kr).
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KOP-JJC : atteror, deteror MA. zerhrutheu und zerriuben

werdwi l'l'li. (siili abwotzeuj. Kopik a lió : iiives *;ittuiiuaiilur

PPl. Caac el szeiiyuet kopot czuntjoc maradiiauae (Bora : Ev;uig.

III 57). Nem is csak ama molj-ette réjji könyvekben kupuak,

hanem teljes gyakorlá-sljan feuforogiiak : nou é stata trovata

solaineiite uei rumaiizi, ma aiiche in pratita (í'al: NK 9;. A
miiit kupik foszlik a könUSs : úgy kopik múlik az adiWiág (Fal

:

NU. 283).

el-kopik: cw Elkopott: detritiis: elkopott marija: sci-uta:

C. El-kopott az álla: meutmn *attritnm PPl. Addég soc el

kopic az u népébe [elfuKy, elhal) (Cserényi: PcrsK. 43). Mint az

ruha, elkopna;; (MA : Bibi. V.17). El ko|x>t á vas á libodou, &
á rabságttic caincséro, te ponig uy vasat lábodra, uy csiucsért

kivánsz kezeidre ffrág: íjerk 1008).

(.Szólások]. Régi Írást, el ko|iot (Üecíi: Adag 31. 150): anti

quiora Jovis diphthera lu<jueris MA. Itógeri irták e el kopot:

apologus Alciuoi (Decai:Adag. 110. MA). El-koixjtt, ótska,

háji-báji irás (SíD: MVir. 352).

elkopás, toguac elkopása, vásláea ; brocbitas MAI.

föl-kopik

|Sz<')lásokJ. F Kikopik az álla: premitur egostate, inedia

Kr. Felkopnék a mi állunk (Matkrt: BCfák. 188). Fel-kopic az

állam, ha nem szorgalmatoskodom (Szathm : Cent. 27). Er ha
csak azt követnk, s tartanok meg, felkopnék úgy a mi állunk

(fVegl ; BDorg. 285). Józanok a restelkedik is, de kételen.ség-

bfll, mert dolgozni nem akarván, felkopik az állok (Cbi'izi: Síp.

110).

ki-kopik : ad iucitaü redigor Sí.

(SzilL-isokJ Vmiböi kikopik. Talám kikopál a szont-irásból

(\Litkó:BCsák. 114). Mindonébfil ki-kopék (elszegényedett)

(Di(M!: Préd. 112. GKat; Válts. L EWb. 22). Ha a'bol (a bitb(M)

ki-kopuak: vagy hogy fik Is az apo.stoli tanításnak rendit vészik-

elé, vagy ha nem, tsak jég bátáu, és lovenyen fognak é|>pitenie

(GKat: Válta. líd). Nem levén egyebe a szegénységnek kevés
biizájánál s máhíjánál, nielybftl is csakhamar kikopik (RákF:
Lev. 1.198). An^ a mi-némfl békesség hirdettetett tegnapi na-

pon, Glória in E.\celsi8, ma ablxll- tellvftséggBl ki-koptúnk (Csúzi;

Síp. (589). Azért írtam, houy messze bújdos;isimban ki ne kop-

nék élö uyelviinkbr.l (Fal: NE. 2). Ki-koptatok minden hasznos
l)eszédbai (Fal: NA. 189). Ezeket látván s megízlelvén a fiatal

iláma, könnyen ki vásik s ki kopik az isteni féleleuiböl (202).

Ila ki nem kopott olmémbíl mint a m agyarú
t o k j á b ó I, el beszéllem a többit Ls (Fal: TÉ. (Í4 1). Kifogyott
mindun exceptióWI, mint a niagyaró tokj;iból (Fal: TÉ. 758).

Kikoixitt a Ijesaédbíl, njint a niagyaró tokjából (FahJegyz
y26).

kopton-kopik : (imessanter deteror; stetig abgewelzt wor-
dcn) Mikor cn a jKMinanal iroc, nem lehet anolkfll, hanem
kopton kopik a i)enua (Tel:Evang. I.135X

le-kopik: deteror Kr. fsich abwetzen) (Pázm Préd. 1230.
Kr.). Az lovamrtd igen lekopott az |iatkú (Thaly: VÉ. 1.219).

meg-kopik: deteror, atteror MA. zerriebeu, zenualmet
worden PPB. (abgewetzt, abgoiiiitzt werden). Megkopott: attri-

tus, detritiLs MA. PP. Az ebnek igen meg kopot a nyaka (Pesti:

Fab. 32b). Az ewkewrnek meg kopot a nyaka a nagy wonasba
(56). Az te niházatod semmi képpen meg nem kopott te raytad

(Kár:BibL I.KiS). Meg nem kopic kfiiita8e<I (MA:SculL Kt).

Gyakorta értetvén vargák csirizéhez meukoiiott fegyverét, kap-
tája széléhez (Thaly: Adal. 11.350).

Kopdogál-ik : sensim attemr Kr. [aich nacb iiud iwcb ab-

wetzen)

el-kopdogálik : ív Mikor a ka|>aual kapai az ember, azis

lajisan l:uis;ui az gyakorta való kapálás miat el ko|>dog-aUc (Tel:

Evang. 1.135).

Kopott : protritus, detritus JLV. attritus ; abgenützt PPB.

Kopott-Bzín : color obsoletug PPBI.

fSzólásíjk). Szót ne szaporítson a már ki kihirlelt, és sok

nyelveken k opot t ujeágokr úl (Fal: UE. 375). A mit a

felkapott kopott szokás behoz, nagy ereje vagyon rajtunk

(472).

Koppad : glabror ; glatt oder kahl gemaiht werden PPB.

Ólait \'iz<!( hamar 5k l'oralanak, kiket romaiakra ki ontanak,

sokan romaiakban kopa<ianak (Cseng: Jer 2<>). Gazda szavát

fogadd, miskép hátad kpad iKisv: Adag. 450.. IVö. KOPASZ,
Kopaszt)

el-koppad : deglabror, depilor Kr.

elkoppadás. Halnak el kuppadása : alopovia Nom. 71.

le-koppad : [defluo ; au.«fallen, ausgehen (von haaren)). H.i

znrokkal az haiakra chynalod (az vizi tokfit), azokat meg v*»-

tagitya, hogy lene kopi«ggyanak (BeytheA: FivK. OOb).

meg-koppad : deglabror, depilor Kr. (kahl werdcjn, die

haare verlieien) Olajt, vizet luimar flk forralának, kiket róma-

iakra kiontanak, sokan rómaiak megkoppadának (KMK. VL
174). Ha kedig a kopitszsagon a vagy a meg koi^jdot [így]

helyen feier szabású fakadék fakadaiid : sin autem in ualvitio

sive in recalvatione albus color Ixierit exortus (lielt: Bibi. I.

UUd4). Lészen forród az igasságtól, csak álhasd, ha meg kop-

padcz is, iódra lészen ez a meleg (Bal: Cblsk. 36). Isten tér-

vénye sztwént meg kopividnál (Czogl; Tromf 428), A farkas U'irílk

közzé elegyített juh bröket egészben szSrfikttlI meg-koppadni

mondják (Misk: VKert. 214).

Koppadás : [das kahl-werdei>). Most (az sa.s) bal-fatimia

hozta oly idejét, hogy maga is félti kopadisttil fejét ^laly:

Adal. 1.164).

Koppadt: (calvus; kahl). Kuppadt %-agyok, idmúluk : glabroo

PPBI.

Koppadtság : (calvitas ; kahlheit). .SzaVt neuel, koppataágoi

el fiz, meg szörssít (Mel : Herb. 181).

Koppan : [privor, spulior, ad inidtas redigor ; entl>kls5t

werden, das leore zusehen habén). Szai'panyosak, mívetek ez

utczából koppimt ! minden háznál sem taUlnál talán egy níd

szappant (Tlialy: AdaL II.121j.

el-koppan : .-v; Itt sok liami.slelkü»ég ment végbe, mart öt-

ezer forinttal kiszúrták a szemit, azt is magok ládájából wlte

ki Diószegi, denique mind ó s mind az maradéka elkop|>ant

tle iHaz. L147).

ki-koppan : :v 1 )e a\Tal az erdélyi fejedelemségbíl kiköp-

pana (Monlrók XI338i. Miért nem fogadád szavát jó tBlségeoj

uradnak, bizony nem koppansz vala ki az erdélyi fejedelem-
]

ségbfil (340).

Koptat : attero, detero MA. zerreiben, PPB. Aytainac grá- 1

ditsait kopta.s.sa az te lábad : gradus ostionmi illius e.xterat |ie<i 1

tuus (Kái-: Pibl. 1.653). Mászva tsiuava kipptaltyák a térdekj

bfirét (NAn:SrflT. 231).

[Szólátiokj. HiábiUi tie koptassa nyelvét ((.'zegi: Japh.!

15S). Hagyd lá.ssák, muliL'uák, nyelveket koptai«ák, bog}' tége(^|

szivem hívem, tiszt;in imádlak (Amadé: \'ers. 3).

el-koptat : attero (' detero MA. zerreiben. abniitzen PF

Elkoptatta a tövisek küztstt a Hc<^rit : asinus *ntthvit su syiwf

PPl. Mégha aziutéu valami állundiínak láttawékis, tsak-i

régiségtl is el-koptattatik es el-fogy (0>m: Jaa 267)l
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lé-koptat : lietero MA. zeneiben PPB.

Koptatás : attritus C \<\af abwptzenj Koptatós, súilás, v;i-

il.i*! : attritus PPl. A7. alfrlnek l'eltíréso a nyarsalAsboI való

iiptatástol vagyon (Coni : Jan 55).

KOPACS : piitanien nucis Sí. griiiie iiuí«.sclm!i\ liülse Ailámi:

|ii' Hii'i ko|':it.in: *i"ariiiap pnbiniiiiuni PPl. juslaiiciniii piitaniina

PBl. tiyiiiiii'ilt.s' kemény héja.kopatsa : putanion im. Elefíink ollyaii

liiit a din, inpllyiiek kever k"i)!Ít.s;i a kisértptekct, liaja ers

eieszt-visolésfinket inutogattya (Meg}-: 3.Taj. 11.180)

1. Kopácsol: excortico, fmlico MA enurleo ; ahschülen,

en keni ausiielinieii PPB.

még-kopácsol : enucleo Kr. [iibschiiJen]. A diót lia mes"

opiii.í«ill)ák tegyék egy edényben ^Upp: Cal. 50).

[Kopácsl-ik]

még-kopácslik a dió: decorfic.atiir, corlioem exiiit Kr.

:.ipp: PKert III.207. Kr.).

Kopáeslók, kopácsolok. Kopnczlékja a diónak : cuIeoUim

lA. MAI *dió-kopátíiolékja : culeolas PPB. grüne níLssscbale

'PB. hiilse Adámi : Spr. A (gyüimilcsnek) a kopátsülékját, bur-

.oját [olvasd : burokját] el v6s.se, el bámtsa : putanien amoveat

^m: Jan. 20). A dió, mogyoní, és gesztenye bé vannak bnrétva

éjal és kopátsolékkal (Oom : Orb. 29).

dió-kopácslók : cuUeolum ; z51d diohay MA.

2. KOPÁCSOL : [pulso ; klopfen]. T6b fu tudós doctorok,

z kiknek iiásokon kopácáol fZvon : PázniP. 101). Mikor az

harlséusoc az Christuson kopáczolnánac (MA : Seult 999). Mikor

gy álló fát ki .akar irtani mezjébl, nem kopáczol ágbusrain, banein

:z gynkerét rombollya (Páztn : Kai. 45fi). A két tornyok kzött

9vf> sendely héjazatokat nagyon vereti, kopácsoltatja (Szál:

[rón. 4021. Vagdaltam, kopácsoltam (Bethl: Élet. 211).

fKözmondá.sok]. Meddég tfize.s a vas, addig kopácsold (Kisv:

Wag. 1321

Kopácsolás : [pulsatio ; das klopfen, sehlageu]. Az p8r&-

y&k békét hattak itz kopáczioiásnak (Bal : Csisk. 144).

KOPOG: 1) fstrepitum edo, pulso] .strepitum edo pedi-

)as calce.ntls MA. (klopfen, poltem] ein gerausch machen

nit bescbnhten fiissen PPB. A nemes ember monda szépen

'el rahazot koppogo feleségének (Helt: Mes. 457). Jay ba meg
bak egyszer láthatnám az .szép veres karmasim .saruba kop-

x)go nemas hölgyemet (Helt : Mes. 4G9). Szélin kopog, közin tsu-

x)g (az utca), s ki közepit usz.sza (Tlialy: Tfirt.K. 220). 3) [hiante

jre capto, ore inhio; sehnappen]. Az ebek a legyek ellen .szá-

okkal s fogokkal szüntelen koppognak (Misk: VKert. 194).

Kopogás : .strepihLs MA. gerausch, gepnlter, mit hand imd

Sssen PPB. Nincsen nyugodalma zajdúlt elméjének, járóktól

lincs vége értekezésének, ha kopogást hall Is, véli kedvesének

;ivánt örömére jutott jövésének (Gyöngy: MV. 92).

Kopogó : [ein tanz] Megjárom én a kopogót : tubám, te

I járd meg (Tbaly: AdaL Il.lOOb).

KOPT [?]: [pulso ; klopfen]. Fakoptó harkány (Tbaly: \'E.

1.2921.

KOPÁTiY : [glaber; kahl]. Kopály, kopár hely: glabretum

PBl. Kopály fold: terra glabra (Lipp: PKert. 01.160. Kr.).

opály lold, a liol kevés fii terem (LippCal. B).

KOPÁR: 1) glaber, depills; glatt, kahl, ohne haar PPB.

jopár föld : solum .sterilé MA. Kopár hegyek : colles *vacai

boribua PPBl. Kopár hely (Zvon : PázmP. 209). Kopár mezei,

iragi (Szeg : Aqu. 82). Titkos dolgot Is balxisgatiiak német-

ek e kopár mezfin (CzeghMM. 146). Kopár hely (Czegl:

Dág. 11.61). Nyargalüdzol a succe.ssio kopár é.s sáros mezején

(Matkó : BCsák. 116). Kopár fid (Ijpp: PKert 153). Kopár

szakállú (Mik : TörL. 56). A szálluls liaipya a kopár .szárcvival

(r.yöngy:KJ. 13). 2) glabreta C. glabrotum; blös.se PPB.

[Szólások]. Kopár helyen kereskdni: cjivani Ara-

biam serere (Decsi: Adag. 86. Kisv: Adag. 151. 305).

Kopárod-lk : glabresco ; kahl werden, bloa werden PPB.

Kopároz-ik : fame premor PP. hunger leiden PPB. Ko-

iwrozó lovaink megnyúgosznak (RákF : Lev. IV.34).

Kopároztat : [hnngeru lassenj. Hogy a juhokat sovány

mezn kopároztassák (üKat : Válts. 11.1050). Kopároztatni akar-

viüi paripáinkat (Kern : Élet 73).

Kopárság : [calvitas ; kahlheit, glatze]. Fnek kopársága :

area PPl.

KOPASZ (koi^os: Helt:ICrón. 32. MA: Bibi. Magy. 2. -tn-

pat: ACsere : Enc. 209. mog íopatziúnaklIOi; c.ilvus, calvaster,

recalvus, implumls, depilis, glaber C. glatzig PPB. (kahl, haar-

los]. Kopasz hely : glabreta C. Kopasz mez : glabretum ; dürre

haid Nom. 7. Kopás liarast? locus 1222. Kopoz, nomen viri

1300 (Kovács). Nufel kopaz, nufel, mondanac nekie fa gyei-me-

kek Eliseusnak] (Hot'gr. 206. RMK. V.131). Elizeus prophéta

kopasz volt, kinek mondják vala az gyermekek, no fel kopasz,

no fel kopasz : de az isten megbünteté azokat (Kopaszs.) (Káldi

:

Bibi. 324). [Vö. KOP-nC, Koppad)

[Szólások). Kopasz leik iiiiek .szidta az törököt (MonTME.

VI.60). Kopasz mentség: excusatío vana, insufficiens

Kr. (GKat : Titk. I. Elb. 36. Kisv : Adag. 62. Megy : OrÉlet.

75. Fal : Jegyz. 934). Ez a kopiisz mentség ki nem szapulja

fertjébl a csúnyát: la sciocchezza d'nna tale sciwa (Fal: NE.

17). B;ú- tap<jgasd, kopasz a mentség (Fal : NU. 287). Szólt a

I

major : fiam ! mely okokat mondasz, gyarlók, igen gyengék,

s mindenike kopa.sz (Gvad: RI^. 125).

[Közmondások]. Könny kopaszt borotuálni (Decsi : Adag. 91).

j

Igen ltop;«zt borotválsz: ab asino lanam (29); c.alvum vellis

(150).

fél-kopasz : calvaster Com : Jan. 54.

Kopaszit: calvo MA. deglabro PPBl. kalU machen PPB. Ko-

paszit, koppaszt: ealvat PPl. A te nyirett b.ajuszssiod, a batka for-

mára kopaszittatott tk agyad nem eléb való náladnál (Ker : FKer.

270).

meg-kopaszit : calvo, deglabro C. decalvoMA. kahl machen

PPB.

megkopaszítás : decalvatio MA. kahlmachung PPB.

Kopaszoeska: recalvaster C. Hátul kopaszot.ska, hátúi

kopár: re&ilvaster PPBl.

Kopaszod-ik : calvesco Sl. (kahl werden].

meg-kopaszodik : cw (Helt : Bibi. DDd4).

Kopaszos : calvatas PPl.

Kopaszság : calvities C. calvitas, calvitium MA. kahlheit,

glatze PPB. íHelt : Bibi. l DDd4). Ha az embeniec minden6.s-

tl fogva való kopasz.ságán szepl támad (MA : Bibi. I.IOO.

Gyöngy : KJ. 23).

Kopaszt, koppaszt (loposzt Helt : Krón. 200) : glabro,

depilo MA. calvimi facio Kr. kahl macben, die haar .ausrupfen

PPB. (abscheeren). Kopi«isztott : depilatus MA. PP. Koppasztó

hely : calvaria MA. Rest udvarbírákon átok nem használ, az

ki t kopasztja, kopaszt borotual (Tin. ;U6). Kopaztó hegy:

Golgütha (Vás: C'auCat. 484). Koppasztó hegy : Golgotta (GKat:
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Válts. IITSii). Tani'illy t'liljet Matki'i, liogy magad forrójával ne

koppasztasd magadat (Illyef: BCsToinp. 129).

lé-kopaszt: <v A borbély a hajakat iiyiri, le koppasztya

(Com: Jan. 115).

még-kopaszt : glabro, nxpilo C duglaliro, depilo MA. ab-

scheoroii, aUscbiilen, glatt niaclieii PPU. Mogkoi)pas7,tatott

:

depilatiis PP. A iiiadarac meg-me!lyeztetnoc>, koppasztatnac

(Com: Jaa 83. Káldi: Uibl. 36«).

Kopaszul : calveo C. calve.seo MA. calvofio PPl. kahi vver-

den PPli. Hátra kupa'ssúliii : in collá *calvescere PPl.

el-kopaszul : cv Alopecia ; fSnek betegsége, melyben az

eniljeniek haja, szakálla el Imll, el ko|)aszul ; ollotaág Major

:

Szót. 28.

még-kopaszul : calvefio, calvesco, glabresco C. [kahl wer-

deii, die haare verlieroii]. lj>po vagy tolvai hogy meg kopa-

szullyon, a ki miliidet el lopia (OrvK. 75). Akkor eszesül meg

az eraljer, mikor meg kezd kopa.'<zúlni (Kopa.szfi.) A fodor ha-

juk nem könnyen kopaszulnak-meg : crispi non faiile (vilve.s-

cunt (Com : Jan. 61)

vissza-kopaszul. Vis.szaknpasznlí) : recalvus Com: Jan.

54.

KÓPÉ (Ubé Csúzi: Tromb. 4(i2): bohó, tréfás HzD. jociila-

tor, sc'urra Sí. [.ichelm]. (Csúzi : Tronib. 454. 462. Kr.).

KÓPÉT, KOPÉTA : [V] Azoknak hagyom az ládákban

leví kopetákat, fókittóket (liadv: Csal. in.244b). Egy kopetot

is adtának, az szegény anyámnak volt egy ó kopotja, molylxíl

az atyámtiáiiál vagyon tizenöt boglár, azt is adja meg fiaimnak

(III.24Í*). Megint tollbúl csinált kopetot (no. 11.213. 222. Nyr. V.159).

KÓPIA (Ms"' Tarn:TitkR. 118. kopla Thaly: Adal. H.

186. koptya Balog: Com. 109. Csúzi: Síp. 204. Upia Zrínyi

1.24. hqn/a f Szék : Zsolt. 45) : liasta, framoa, ciiris C. sarissa,

hasta. verutum MA. vorutnm PP. langer spiess PPB. flanze,

speer]. KopL'i, dárda: hasta; der spie.ss Com: Ve.st. 131. Ho.sz.szu

meri' kopja: sarissa Com: Jan. 149. Lata egy nagy zorechen

kyraltli, ew kewrAlo sok zolgakat, czwczakatli, kopy akat tartli

wan (ÉrdyC. 293b). Koppyaya mynt keettewnek [az egér-

nek s a békiinak] wenyke wozzew wala (Pásti: l''ab. 11). Az

lantzoc ostromlani kezdéc a kapu melet v.aló b.astyát, és a

kópiákon fel haganac rea (Ilelt: Krón. 1S9). Az eggyic szagos

káka, a ki szerecsen országban terem, mint egy kopya (Mel:

Herb. 55). Mint öklelték kopjával által oldalát a kere.szt-fán

(Pázm: Préd. 135). Törik dárda, kópia, szablya elegyedve (Zrinyi

11.88). Két ágú kópia (Matk.l: BCsák. 313). A zászlók és sfiril

kopjak lobogói nagyon kezdettek vala fuvattatni (Szál : Krón.

148). Azt parancsolta, hogy az alsob gyolcs inge hosszú kopja

hegyére tétetvén a tjiborlKui hordoztatnék (Illy: Préd. 1.357).

Írva kopiáián vagyon egy kegyetion vad (LLszti : MMars. 68).

Tb vagy szjU kopiain (Bala.s.sa ; Ének. 45). Két kopját a fSIdben

íitvén, és harmadikat azon által tévén, ez alatt okét által

bútatná (l)lionkó: Klór. 57) Okleló bai-vivo koplyának nevez-

tetik (CWizi: Síp. 2iili. .Szigonyos kópia (Fal : TÉ. 23). Nagy

sebesen egymásra rag.aszkodtak. hogy a csomós somfa kópiák

egy 8 más részrfll darabokra tömének (637) l'"el fúz kópiára

le vágott fejket (Orczy: KHluSz. 178).

(Szólások |. Ide való az Paznmn jesuita szalma kopia-
iais (Magy: Nád. 28. Czegl:Dág. 76). üsak szalma kópiával

szurkál (Kai: Jegyz.) Egy török Itinfy Bíiiintot kiliivá, hogy

kopját térnének (Ver: Vorb. 119).

gyász-kopia (líadv : Csal. 111.370b).

bajdu-kopia (ItikK: Lev. l.lüfi).

Koplácska : hastula MA. spiesslein PPB. Kuplyávska (Land

:

ÚjSegi'fs. 1.337).

iCopiás : ha.status, cuntopliori C. spiessknecbt PPB. Koplis,

dáidás : vomtiis PPBL Gialog paisos kopias barczeroc (Mel

:

Kir. 4K)i. Haszárok, fele lenne puskás, fele kopjás (\'er ; Verb.

49. P;izni : Kai. 1766. 809. Kr.).

KOPLAL : ftsurio MA. hunger leiden, hungerig sein PPB.

(Görcs : Máty. 87. Diósz : Préd. 1 78>. Pap töltözik minden te

jövedelmeddel, pap hizik zsíroddal, töllözik kincseddel, te kop

laLsz, nyögsz (Thaly : Adal. 1.8). Kopkdva keltünk fel a gazd:ig

ebédtói (Mik : TörL. 5. TörtT." 01164).

meg-koplal : inedia rocompenso Kr. A kfilsS bonumoknak

az emlierektíil való kikunyorálása nem vétek, ha e világi jók-

kal bnvlkixló magzatoknak szfilejek meg-koplallyák is (CzegI

:

MM. 107).

Koplalás : inoilia, esuries C MA. bimger PPB. [das hmigeni,

fasten]. Ez ideigh való nagli l'ewzetethleasegeketli el nithak ees

nyomoro.s.s;igokath, mert immár a nag zevksegeth ees koplalas-

sokotli nem zenwodhetyk (RMNy. IlI.lOSi. A diétával és kop-

lalá.s.sal fiu-emednek minden részeink (P;izm: Préd. 837^. Hogy

a reád támadá.st, fogs.\got, rabi koplalást emlegeted, ez-ls tvik

álom-ijegetés (KahNU. 288).

Koplaló : esurio C. esuritor, famelicus MA. hungorleider

PPB. (Mel:SzJán. 312).

Koplaltat : inedia torqueo, macero Kr. (hmigeni lasseuj.

Kevés vité*zöket tartotok, azokat es igen koplalt;itjátok (V'm. 298).

Asztaloknál étotitök csúrtokat, ott kinn koplaltatjátok jó szol-

gákat (314).

Kopó : 1 ) vestigator canis, Indagator ;
jagdhund PPB. Igen

hajtanak a ko|x5k : *alacritas cauum in venando PPl. Pagni-

nusnak te csak kopója avagy vLshija sem lehetnél (Matkó:

BCVik. 240 1. Egy kop(ínak czaholása (1 loflm : I'réd. 0). Együtt

a kopókkal szabadosan járnak az ag.iiTlselók (Gyöngy: KJ. 13).

Példásan folyt nyalok az angliai imillyen s amollyau szelindé-

kekról, agár, \-izsla, kopó s több afféle fityé.'oió tacskókról, men-

nél szebben a mosólékos peszérek módjára (Kai: NA. 122). 2)

rapa.\, vorax MA. rauberisch PPB.

(Szülá.sok]. Ne hoz még most feleseget magadnak, együld nin-

(v,en kopofAlese aimak, nem vgy adhad vwzsza ha egyszAr el

vészed, mind hóltoílig kel éggyfit véle torJkódnSd (KortSzer

K2).

KOPOLTYÚ(ioj)oííü Hoffgr.2G3.í«poíM Lép: FTük. 11

J

kopM MLsk: VKert. 682. dojwWCom: Orb. 68. kopotvja AOwn'

Enc. 218.): branchiae, br.mchia piscis MA. fi.scliohreii, kiemcn

am fisch PPB. Somit tóie ne félj ragaild kopoltyúját, konívjiM

fel ó hiWit iRMK. 11.329). Szigonnial által furhadde az (cethal

nak) fi pofayát, vag' ko|ioltóiát (Mel : Jóh. 99). Az czi-t hal koi^ >

toiát ki nitutta meg? (Kár: Bibi. 1.538). Ragad megh az kopolta'úit

es vastagon tartvau, vond ki az partra (Lép: FTilk. L12). Az

lialak az vizet kopotojokou ki bocsáttják (Com: Jan. 33).

hal-kopoltyü : branchiae C. Hal kopótója : branchiae M.A

PP

KOPONYA KAPONYA: I) .sitid.a, crater C. «a<si'n^':

mer, wassergcwchirr Pl'B. Csigával, vederrel avagy kaponyávrd

meríts (Com: .I.in. ll.'ii. 3) cr.iuium, calva C. cdvarw MA. hini

sclialo, biraschiidi'l, haiipt PPB.

agy-koponya : cranium, calvaria MA. hinwliiidel PPR hiru

sclmlo Noui. 13. Ott vagyon INagyfahibanj mostan Ls Miklós

feje csMitja, szertelen temérdek agyakaixmyája iKMK IV2.'kíi

Agy ka|»nya helynec moud.-itic: loi'us calvariae iHelt: Cl'. H.'n

Neui Ijdah'uutk semmit, cz.'tk(Jezal>eli agia kapouiiijil es kezei
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nek a feict (Mol : Síitn. 402). Az emberi csdiitoU ineKÍtuleiiítA s

agjkopoiiyáU koiniaszto liely (GlCat:VálLs. 11.612).

fö-koponya: oalva, calvai-ia MA. PPl. craiiium MA. Com:

Jíui. 5ti. liaiipt, himscliiide] PPB. Kii kaixiíiara vinek, mog ölek

[Krisztust] (KMNy. UAO). Ez lielt iGolRnlliáti liiak vala fiika-

fKinyaiiak heliiiek, liog az mog liolt emljerekiiek tetemekéi fel

tolt vala, mell tetemek kozot mivel liug (h az fiikaponia, az tii

totemhil attaiiak vala neuet (4.5). Vadiuik, kik azt mongjak,

hog az Adam feiekajwnyaiat találtak iioliia ot (a Golgotháui

meg es oiinat attanak voloa nevet ez lieliiek (uo. RMK. 1L135.

187. 13S. Sylv: CT. n.l66. 107).

füles-koponya : iirceua ; kantso C.

Kaponyáeska: sitella C.

füles-kaponyáeska : iirceolus; kanfsotska C.

Kaponyag : [?] : [ci-auium ; schiiiiel]. Sidmoud kii-aly ideiében

Boldog Aszszony egy száraz kapouiag [így] feiet elevenen az

hólt tetemek kzSt hai-om egész esztendeig meg tartót; es

mikor arra mennének az vtou iaiok, es [ez] kapouiag [így]

tetem Jesiis Mai-iat kiáltót (Zvon: PázmP. 287).

KOPORSAIiY (kupfersálmi Kecsk : ÖtvM. 356.) : kupfer-

schale Kecsk : ÖtvM. 355. Az szép tiszta alabastrom-kíjvet törd

meg jó lágyon, szitáld meg egy tiszta üstben, vagy serpenyben

vagy koporsalyban (Kecsk : ÖtvM. 298). Végy hét nehezék bor-

követ, hetven nehezék tiszta vizet és f3zd meg egy koporsalyban,

hogy fjjön el az vize (3031 Az nyírfának az héát égesd meg,

fedd be egy koporsallyal, hogy az füsti ki ne mennyen (323).

Kalmártól végy rezet, csinály poiis perseit .s apró kupersálokot

(355). Kupfersehal : réz t(5z6-edény, magjan'i! szokásba : kupter-

sálna (356).

KOPORSÓ (íqwrsaba? Born: Préd. 272): sepulcrum, con-

ditivum, teretrum C sepulcrum, tumba MA. loculus, sanda-

pila
;
grab, gnibo, todtenbahre, sarg PPB. Üres koporsó : ceno-

taphium C. Szent Mihály lova, koporsó- *orciniaa sponda PPBl.

K5nw koporsók, az az : olly emberek, kik midn valami jo

kSnj-veket kaphatnak, senkivel nem közlik, hanem tsak magok-

nak olvassak titkon: bibliotaphi Maj: Szót Kezde zent Damancos

koporsoyabol ky zannazny édességes illat (DomC. 150). Nagi

kóuet tnek a koporsó zaiara (WeszprC. 115). Mykoron bely

fayo voua, meene zent Marthanak koporssoyahoz (ÉrdyC. 443i.

Ky emely fel mynekwnk az nagy keweth az koporsónak

zadarol (ÉrsC. 122bi. Zazloth ch™altataui nekj, es koporsoth

rotatam (LevT. 1.142). Koporsoth fekete gazai be fedetem (uo.).

Midn sapolodnanac an'ol : ki forditana el az követ az koporsó

a}teiarol (Boni: Préd. 433b). A Dauid kiraly penig megyén vala

az szent Milial loua, a koporsó vtan (Mel: Sáni. 140) Christus

testénecnem kelliet meg senyuedni a koporsóban (Kulcs: Evang.

262). Bé-menvén a koporsóba, látának egy ifiat ülvén job'-kéz-

felöl (Pázm: Préd. 563). Testemnek tiztessegesen el takartata-

sara, koporsómnak es seeremnek megh rakatasara es egieb

torhely keolchsegre rendeltem es hattam eotth zaz foriutotli

(Radv:Csal. IIL155). Kopoi-só csinálóknak és egyéb efféle be-

lekre adtunk emiyi pénzt 4857 fr. 59 d. (371b). Ólom, fa kopoi^

sókat felhasogatván, az mit bennek haszonra valót tanált, el-

vitte (RákGy: Liev. 264). Minden fejet juttat gyászos koporsóra

(Thaly:Adal. L59). Jászos koporsó (TóthJ:IstN. 33). Valamint

a jó szokás, ugy a rósz erkölts koporsóig tart (Fal: SzE. 530).

[Közmondások]. Az Christus koporsoiat sem szokták heiában

órzeni : sünt Hermodori verba mercimouium (Decsi : Adag. 136).

gyász-koporsó : ceuotaphium Kr. (Ben : Rithm. 250. Kr).

Koporsói : sepulcrali,s MA. zum grab gehörig PPB. Ko-

poi-sói versek : epitaphia Com : Orb. 265. Koporsói vera, irás :

eine grabschrift KirBesz. 130.

M. NYELVTÖBT. SZÓTÁK. n.

Koporsós : habens sepulcrum Kr. [grab-]. A pokolbeliek

kopoi-sós lelkek (Zrinyi 11.68). Azt metszették koix)i-sós kövére:

Itt nyugszik Aretlia (Fal : TÉ. 692).

KOPORTYÚ: [anus; alt&s weib, höckerin). Babonás vén

.-iszsz. >n)'Oo, kofác, ko[ioityuc (Com:Jau. 137). Vén komik-

tól koporfyóktúl költ híjában való.ságoc (185). [Vö. KUP-
FANTÓ?)

ÍKOPPAWT: vö. KOPOG 2.)

be-koppant : [hiante ore capto ; einschimppon, erliasclien).

Az meg tiltot almát hamar be kopiüuita (Vars : Xei'x. 2). Fel-

tátott szájára (a krokodilusuak) az apró madárkák soregenként

reá tódulnak, kiket bé-koppautvan, mind egyig megeszi (Misk

:

VKert 248).

föl-koppant : ;« Az kenieret es bort ii magok fel kop-

paiitiak (Fél : Tan. 410).

Koppantó : emunctorium MA. candelaria forfex ; liclit-

scheere, lichtputze PPB. Koppautó, hamma vev : emunctorium

Maj : Szót. Hamvavévö, koppantó : emtmctorium Com : Jan. 158.

Gyertya hamva vev koppantó : lichtputze Com ; Vest, 127.

Csinálta&s hét gyertya-tartókat, és mind megannyi arany kop-

pantókat (Pós - Vála.sz. 185. Pós : Igazs. 658. Hozzatok tiz

ai-anyos koppantót (MonTME. IIL98. Szeutm : KalmD. 11. RákF

:

Lev. L76).

KOR: 1) tempu.s, spatium temporis MA. aetas PPB. [zeit,

altér, zeitalter]. Tartoztass, hogy ne essem le wtolso korimon

(FestC. 404). Ydönek mendenkoran the hozzad serkezzek [szer-

kezzék] (PeerC. 278). Keerwnk azeert ma es horanak myn-

denkoran (ErdyC. 441). Húsz esztends korban akkoron vala

(RMK. IV.83). Sokat igéniek részög korban az tobzódó népek,

de józan korban, ha rászorétják, bánkódnia kezdenek (líPhil-

Közl. IX.180). Gondolkodjál életed hajnali korában teremtdrül

(Fal : BE. 574). Megjött Doriudó : eggy kis bokorban, hajnali

korban leültek már (Fal : Vers. S66). 2) (conditio ; zustand].

Adna az isten, hogy a höcsület köztünk maga méltó érdemé-

ben s ép korában maradna (Fal : NE. 951 Ki nehéz a meg-

bántódott höcsületet elbbi ép és szepltelen korára vLszsza-

szerzeni (99). Elámítja szivét, hogy ne tudhassa, melly korban

legyen (Fal : BE. 596). Senkinek nyomorúsága, keserves ügye,

haldokló kora nem fog rajta (605). A testnek nyavalái miatt

illetdik a lélek is, nem lehet békességgel és csendes korban,

mikor kínlódik hajléka (620).

[Szólások]. Mikor fllne az 6 satoranac aytayan a napnac

legmelegb korába: sedeus in ostio tabernaculi sui iu ipso

fervore diei (Helt : Bibi. I. G3). Vénségében Mahaleel meghala,

nyoltz száz kilentzuen eztendös korába (Born : Ének. 538). Az

ló az ö haragiában és megbúsult korában kapallya az fidet

(Kár: Bibi. 1,537 1. Ermbe, job-koroniba vagyok: vigeo ; ich

habé kraft (Com : Vest 150). Részeg-korában meg-óletet (Pós

:

Igazs. 651). Leány korában mindentl üresen hagyta (Nyr. XII.

4 16). Józan vagy ittas korába (Rák : Art. 5 1. A sas még tsak

apró pihés korokban kezdi szoktatni az tsirkéit a napra nézni

(Misk : VKert 281). A ki részeg korában embert öl, aka.sz-

tas.sék fel, mikor józan (Fal : NA. 123). Tudgyad mi s mikor

legyen legjobb-korában, és akkor járj utánna (Fal : UE. 386).

Az okos várakozás avval-is hasznot hajt, hogy szép érett korá-

ban szedi gj-fimltsét id& tanátsinak (395).

Kor, kort, koron, korán, korban: [tempore; zm-

zeit]. a) Hog az te nyeluednek istent dyczeray engedtesek,

alkalmas idwkor (Vii-gC. 140). KrLstus életének utolsó petszen-

tése-kor erben volt (Piizm: Préd. 561). Délkor még mesze

voltát láttyuk a nap nyugotnak (Land : UjSegits. n.665). A sok-

szor felkapott, megersedett rósz szokás annak idejekor mintegy

megtestasül vélünk (Fal: NE. 49). Embernek néha-kor való

23
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maga nie(?voi)yá.-«iruI (Kai: UE. 38:;). Beleslfl(;-l)elé Uell azért

tekinteni ay. illyotén alUnlior i446). Éjfél tájkur vala nu^r, vál-

tw.ni kezdett a tengei' (Kai: TÉ, 609). b) En niynd jamber es

liazaya zerotlie illyon wlliolso wezedelemkortli vg cseloketthem

(RMNy. 11.119). Dobos Gorgel zegin iltibe engemet kirt az ew

Ha folewl, e.s lialala kort arról emlékezet (111.72). Vgy mint

kilontz 1 lóriik ort : qnasi bora noná (Helt: UT. !:!), Estve, aiiagy

éyfélikort : sero an mcdra nocte (NI). Halas/jLikort (licjrn: Préd

234). Les \-tolso oraia kortis (427). Veteskort, arataskort (457).

Eyfélkort egyedül nem kel badni (Cls. J4), c) Vétenie koron

emlékezem benned (AporC. 9). Tyztasagnak eryzetyt akarya my
bemienk lelny meeg alitsonk jdoyekorou es (DomC. 184). Es

hogy kiualt kepiKin az balottac temetése koron való baliumio-

isasoe ki giomlaltas-sanac (Zvon: Osiand. 4), Ezokáért efl'ele

dolgot szíikségkorán ezen az si)eciesen vethetsz meg (Helt

:

Arithm. C2). Nagy szöksegiiec korán iBorn: Préd. 457). Kfic

pedig az en botegsigSm koraa Srfilenec (Szék: Zsolt 32). Ez a

kit Ábrahám meg veert vala Sodomauac el dula-^a korán (Szék:

Krón. 10). Az els5 oda menetele korán ot hagiot vala (6.5).

Szazlos kereztet paranczola viselni a templombeli giidekzetnoc

korán (96). Az holdnak fogiatkoza.'ia loszen sz. Jakab hananak

boldtltnkoron (KBécs. 1572 D2). Jasvie nagy szflksego korán

egy kiáltásánál meg allalta a napot (Kai. 1582. E3). Efi világ-

iiae kezdeti korán (Knlcs: Evang. 3). Az én lábamnac iszamo-

dása korán: dimi commoventHr \<eAes mei (MA: Bibi. 1.495).

Eft'elo gyn'ileKekbon mellyec az martyromoc emlokezetikoran

leznec' vala, oggyknek az másikért k5115t konySrgeni (Zvon :

Osiand. 211). Josue uagy szfikségekorán egy kiált/iujhal meg
állatta a napot (KCsepr. 1626. D2). Szíiksegekkoran az attyok

Hóknak : nceessitate rationabili ingmente (Ver : Verb. 100).

Mikor azt kialtya ken.szenuodesekoran : en Istenem, en istenem

(Bas: CVed. 125). d) levelét Bt óra korban adák (IjívT. 11.130).

Egy aratáskorban Sámson haza iiita (Kák: Sáins. A4). Hajnal-

korban váro.st felgynjták (KMK. VI.17tt). Három órakorban

(Zvon : Pmt 1.397). Az tiszta vért nap-keletkor, flogmáticust

éjfélkorban véte-sd-ki (KNagysz. 1613. D7). Hét órakorban reg-

gel (Thnrz: Lev. 1.18). e) Szava ennyi ideig nem rekedt vala,

mind íiz szálláskorig ez így lett vala (RMK. VI.181). Mi üdíi-

ben ltt legyen az igíretokuek vége, nem minnyájan egyanint

magyarázzák ; némellyek az nj testamentomnak elsíi rendelése-

korra halasztyák (Pázm: Kai. 555). Az oetdik oszlophoz me-

netelkorra vak) ahitatos.s!ig (Ágost: Zar. 130). Haznd abban,

hogy az 5rdfig minden S7.itvát csak az el-mnlt fidSre terjeszti,

mert sok.szor akkor-béli ndról szól az rdóg (Pázm: LuthV.

101). Az ackorbéli pátriárchác (Zvon;Post. 1.397). Le-vetkezés-

kori elmélkedések (Mogy; Bayle. 378).

állapodás-kor : [aetas constans, aetas adulta ; das gesetzte

altér, das níjmnesalterj. Gyermekség, fel serdfiltség, iffiuság,

állapodás kor és vénség (ACsere: Enc. 167).

anyád-korvi : (matri tuae ae<pialis ; so alt wie deine mut-

ter]. Anyád-kori'it ha magadnak vészcsz feleségnek (Thaly : VÉ.

1359).

apám-kori: [patri moo aequalis; so alt wie mein vater).

Apíim-kori fireg emberrel modeste akartam ágálni (Megy:

SzAÖröme 8).

apja-korú: [patri suo aetiualis; so alt wie mein vater).

Apjakoru ember lévén (Bethl : (")Élet. n.343).

atyád-korú: (patri tno aequalis; so alt wie dein vater).

Atyá<l korú ember vagyok, 6regebb-is (PbilKl. 75).

[csecsemö-kor]

CBecaemökori : |infantiao ; des süugling.sjdtei-8). Hogy tud-

niaillik nagy küKimbseg volna az ecclesianak LsetsemSkori es

meg-r<!gzött allaiwttya közOt (Megy : Cowp. 36).

ebéd-kor: [tcmpiis prandii; mittig, zeit des mittagu.ssens]

Ebed korig az bi>rwal az varosból ky menuen, el aggiaíKMNy.

II.2). JEl i5t ideyo az io ebéd koniae (Hoffgr. 320). Ebed korra

tudom hog ennallam lezen (Istvf : Volt. 20). Nálad t'ilti ebéd

korát, másutt eszik vatsorát (Kai : Vers. 868).

egy-korú: 1) [aequalis, pari magnitudine; gleich groaí).

A keltnek mind szele, ho.szji egy korú légyen ; úgy mint, ha

a hosza 200 láb, a szélességo-is annyi légyen iLipp:PKert.

1.22). 2) coaevus, coaetaiieus SÍ. [gleichalterig, altersgenos.se)

Maradót egy tíaczkaya Josepb, ki az te ewczyedhez lia.sonlato«

es egykorw (LevT. L25). Olly elemes, hogy üdl^nkbélinok, vu-

liink egy korúnak mondhatnók (SzD:MVir. 101).

ójfól-kor, éjféli-kor : [mitternacht]. Eyfélkor. elóálomkor

:

*(íoncnbia nox MAI. El iSuen az e feli kor, ez velagra ziletek

lesus (DebrC. 52). Lehetett az üdö talán éjfélkorbaii íTlialy

:

Adal. L158). Az els vigyázás neveztetet éjfélkoniak (BodLex.

135).

elóálomkor : *concubia nox ; eyfélkor MAI.

ember-kor : [maturitas, aetas virilis] tempiis legitimao aefa-

tis Ver : Verb. 103. (reife, mauneialter, gros.sj;ibrigkeil]. .Inliana

emb5rkorb;ui iiituan, attia 5tet iegizeh a cazar tizt tartuiauak

(DebrC. 192). Mykoron azért bodogssagus zent Isthwau kyral

tieel serdvVlt eniberkoraban ywtot volna (ÉrdyC. 495b). Ember
kor béli allapattabau kiiy.in ember vala: statura Ila^^u» erat

íSylv : IIT. 1.113). Sz^ep lemiya kiiálynac einb<'rkorl)a (OVsárv;

MagyBej. K3). A leány emljerkorban mikor iutot vala (Kák

:

Ast. 1). Emberkoiban már szép (üsmunda vala iEiiy : Gizm. 2).

Ember korokban halnae meg : eum ad virilem aefatem ve-

nerint (MA : Bibi. L24ti i. Az Ha einberkort mar érven : filias

|X).st iierfectum tenipus legitimao aetatis (Ver : Verb. 103). Meg
regzett emberkor (MA: Tan. 1307). Az ur is-ten emlier korra

iwtatia wket (Kadv:C«al. III.86). Még az isten emberkort ad

émi és meg házasodik (Gér : KárCs. III.376). Az emberkor a

35-t6l az 50-ig terjed (ACsere : Enc. 168X

eatve-kor : [(X'casus solis ; sonnenuntergang, abendzeit]. Az

nap immár vala az e-stiie korban (Uosv : NS. 19).

gyermek-kor: pueritia, aetas puerilis SL (kindesalteri

Igen gyermek korában (Peth : Kron. 166. Kr).

idö-kor : aetjis, occasio, tempestivitas, opportunitas SÍ. (zeit.

altor, zeitpunktj. Az iozagos myelkovdetevkuek tevkelletessegeei

be tellyeseyle, kyuel meeg nem vala az jdevkoniak jtylot>

(ComC. 420. CsomaC. 121). Egy idókorban Ábrahám el vala,

Mambrénak vHlgyében sátor eWtt vala (RMK. VI.265). Egy

idkorban Philöp királyhoz Heródes tért vala- lEPhilKözl. IX.

178). Mikoron fel neuekedett volna, és az idS korba jutott

volna, raellyben feleségét hozza vala (Kár: Bibi. 1.467). Minden

fidSkorbeli occleeia (Gyarm : Kel. 196). Kétség-nélkAI meu

térec te hozzad, ez idSkorba iNógr : IdfK. 545). MidSu mai

alkalmasint meg-iievokedtek, de még ísintén raeg-állapodott

ido korra nem jutottak (Misk : VKert 5).

iflú-kor: aetas juveuilLs, jnventa Kr. juventus MA : Bibi

III.3. Ijugsnd, jngendalter). (Mik : TLev. 41 1.

inas-kor: (adolesceutia
;
jilnglingsalter). Az hannad huran

ertetyk az ynas kor, mykoron emberbea myud weer myud ere.''

newekSdyk (ÉrdyC. 131. Mel : Jób. 79>.

jó-kor. Jókorbéli aszszony : *media mulierís aetas FPBI.

kakasszó-kor, kakasszólás-kor: gallicinium MA. (z>'i'

des habnengoseliroisj. A harmadik vigyiizást mondták kaka.-;

szókornak iBod: Lex. 135).

kevés-kor: [aliquiuitnm tenipuris; eine kleine weile' \:i

lami kevés korig itt maradok (LflvT. I1.24ÜX Órók ti-/'
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gfiiikre lészeu menyországbaii, bfineinkéit p.vonasimkba okv

kevés korig való orcsa pirulá-sunk (LéptPTük. 1.212). Kevés

kiirig való nyugovás (Lép : FTük. 166).

kevéskori : fbrevis ; kurej. Kevéskori várakozása után ki-

jött a vezértiil (Moiilnik. XV.215).

kicsiny-kor, kis-kor: 1) (alicniantum temimris; kurze

zeitj. Azt rendéli a törvény, hogy az kyehinkorig való gyfiny-

rfiségert tovább bíinli5dgyek (Lép : PTük. L277). Az idö mint-

egy ti-sztulni kezdett egy kis korig, de megint nagyobb mérték-

ben kezdett eredni az e.ssí (Monlrók. XV.557). -) [aetas pulii,

infantia ; z^rtes altér, kindesalter]. Morsns gallinae, pipe liiu',

mert a lúdfiakat kicsin korokban ezzel tarttyác (Mel : Herb.

181). Minden gonoszunknak oka az, hogy kitsiny-korunktúl-fogva

atyánktól és egyebektfil az arany és ezüst szerelése óltatik

Iwlénk (Pázm : Préd. 201).

kisded-kor : cw Jutalmazza meg néked-is a jó Lsten, min-

den kisded korimban velem való bajmolodásidat (Horv : MulF.

35).

Öreg-kor : [seneetus ; altér, greisenalter]. Óregkorbeli (Born-

Préd. 26G). Abraliam óreg korában meteltetet kSrnifil (Fél:

Tan. 403). Christusis öreg korába vette azt fSl (a keresztségét,

Zvon:P«5t. 1.382).

óra-kor : [liora ; stunde]. Kózepin ez világ napiánac, kit

liat órakor id5uec mond ClirLstus (Zvon : Post. L397). Estve

bét órakor táyban (595).

vén-kor : [senectas ; altér, greisenalter]. Valaki nem keres

ifiusiigában, vénkorábaii az kúldiis-tá.skát hordozza nyakában

(FortSzer. H3).

virág-kor: [adolescentia
;
jugend] (Thaly:VÉ. 11.174),

Kora: 1) [magnitudinis, aetatis; so gross wie, so alt wie].

Az zabád tudományokban nagyon baznala ev kora jdeyv iftyak-

nak felette (DomC. 7). 2) temp&stivu.s, matiu'us Sí. [zeitlicb,

früh]. Vendég-urfi, kora-forma s reménytelen látogatás ez ! (Fal

:

NR 3). Kívánnám ha megpárosodnál ; nem kora, nem ké.sc'i,

beköszönt huszonnegyedik esztendd (Fal : TÉ. 693).

Korán : tempestive MA. zu rechter zeit PPB. [zeitlicb,

friU)]. Korán reggel (Fr : SzJán. 144).

[Szólások]. Magimkat idétlen korán kárhoztatni bolondság

(Fal : NR 52). J o korán meg jóvúuké ? (Com : Vest. 62).

Emelkedgyenek nagyságtok jó korán gyenge nyo,szolájokbul

(Fal : NA. 190). Kellete-korán (Megy : 3Jaj. n.l57). Kel-

lete korán alkalmatos idSben ki-menti (Tyúk : Préd. 437).

ideje-korán : tempe-stive C. tempestive, in tempore MA.

zn rechter zeit PPB. [zeitlicb, früh]. Ideje korán való : tem-

pestivus C. A gonozocat gonozol eluezti es 8 z5lSiet aggá egeb

vincelerecnec, kic ideié korán mef^a^^ac 5 gimSlcit (MünchC.

54). Ideiekorán az az reggel (Mel : Jób. 1 9). Idejekorán való

segétség (Zvon : Post. 11.172). Az termS fa, melly gymSlczét

adgya idejekorán (MA : Scult. 794). Az learatot búza az czfirbe

vitetic az 5 ideje korán : infertur acervus tiitiei in tempore

sno (MA : Bibi L451). Idejekorán mondott beszéd : sermo

opportimas (561). Ha mit meg-kell feddeni, ne titkon légyen,

csac hogy ideje korán, jó idején : modo tempe.stive (Com ; Jan.

204). Annak ideje korán való beszolgáltatásában igyekezik

(MouOkm. VI.11).

idején-korán : suo tempore, mature Kr. [zu rechter zeit]

Hak adásokat igazan ideyen korán istenek meg nem attam

(VirgC. 3). Idején koranvalo bizonyság tételek : attestationes

tempestivae (Ver : Verb. Szót 3). Idején korán le-csillapittatnac (a

lázadások, Com: Jan. 144). Ideienkoran leg ottan meg nem
vigasztaltattauak volna (EjsPrinc. 237). Idején korán térjen-meg

(Pataki: Reg. 305). Idején korán, jó ifjantan reá kell oktatni:

ki teremtménye légyen, és mi végre éli a világot (Fal ; NA.

197). Idején korán a más világra kflidi (NótPM. 48).

' Koránvaló : tempestivus, maturm C

Koránvalóság : tempestivitas C.

Koránt: [tempestive; zeitlicb, früh]. Idején koránt való

I hideg (Nad: Kert. 119). Idejekoránt elmaradott (Bod: Lex.

j

Elöb. 5).

1
[Szólások]. K o r á n t-s e m úgy: minimé, niliil minus PP. Az

Ábrahámhoz koránt sem hasonlitbatando advocatusok (Czegl:

ORoml. 121). Melly példák koránt sem ide valók (Megy: Diai.

47. Tof: Zsolt. 784). Az 5rdg-is koránt sem mér azokkal meg-

I
bartzolni, a kik 6 nékie hittel ellene állanak (MLsk: VKert. 250).

Koránt sem ugy (Oti':Besz. 81). De koránt sem volt vigaságos

Telemakusnak a gyzedelem (Hall : Tel. 223).

Korács: 1) [aetas; altér]. Ez^k k\Vzz^I nagy sokak tartoz-

tanak az idwre es koraclira, melybe megh az anyazentegyhaz

la&san la&san giarapodik vala (Komj: SzPál. D2b). Esmérte

zenth Pál az (Jhiistusba való koraczoknak es id\Vknek garadi-

czith (D4b). 3) [magnitúdó; grösse]. A gulo nagysjígára nézve

eb korátsu, artzulatjára nézve mat.ska forma állat (Misk : VKert.

232). Az iknenmon vidra neme, egyptomi állat, nagy.sága matska

korátsú (247). Az indiai tengerben olly igen nagy tekens-

békák teremnek, hogy egynek a tekenjével alkalmas korátsú

ház-is bé-fedethetik (266).

égy-korácsú : eoaeviis, coaetaneas Kr. [gleicb alt, gleich-

[

alterig] (Komj:SzPál. Kr.). Oly elemes, hogy üdónkbelinek,

velünk egy korúnak, korátsúnak mondhatnók (SzD: MVir. 101).

jó-korácsú : [jókora ; ziemlich gross]. Sárkátiy, kinek gyom-

rában jó korátsú gyermek találtatott (MLsk: VKert. 616i.

Koronkéd : (semper; immer, fortvvahrend], Koronkint:

perpetuo, sempiterne MA. inimerwahrend, in ewigkeit PPB. Az

wtolso kyrtbnek zozattya koronkeed tylembe zenghedz (ÉrdyC.

10. 60b> Koronkéd czaczoguau sémi tytkoth ne legyen, amyth

halnak (VirgC. 139).

Koros: 1) [magnus; gross]. Ky kzzletek áthat e^ senghet

hw koros votahoz ? : quis vastrum potest adjlcere ad statin-am

.suam cubitum imum '? (.JordC. 371). 2) annosus, vetulus, vetu-

stus MA. diutumus PP. 272. vieljahiig, áltlicb, alt PPB. Koros

ember : *provecta aetate homo PPBl. Kazymyr kyralt az ellen-

seegókuek elttk az lengyel vvrak mynd ew ainiyawal vyvveek

nemót orzagban, mygh koros ember lenne (ÉrdyC. 295b). Koros

ember vala és immár vén vala (R>IK. VI.2fi6). Koros ember

vala (Helt: Ki'ón. 18). Koroskorába a szent b-asnac oluasására

ada magát (66b). Koros szabás.so (Helt: Bibi. 1.395). Iduel

korosbac az te attyádnál : vetustiores, quam páter ttius (Kár

:

Bibi. L521). Koros fibbéli (Land: UjSegits. 1.203). Mikor koros-

sabb ftdejét érte (HA). Kik azt [bajokat] koros férü korokban el

nyiretik (Czegl : MM. 145). Immár koros idre és beteges állapoti-a

jutott (Radv: Csal. II1235). Hogy ha érnéc én is koros emberséget

(Ujf: HÉnek. 53). A férfiúi meg-állapodot id a meg-ért koros idre

hajol (Com : Jan. 45). Nem e.smérszett rajta koros öregsége

(Kónyi: HRom. 167).

Korosbeli : [korbeh ; aetatis ; alters]. Mellyben nem czac az

gyermetske, hanem minden korosbeliek is tanyltatnac (Born:

KTud. 20).

Korosként : [.semper ; immer]. Koroskiut : perpetim, perpetuo

MA. immerzu, ohn unterlas.s, stets PPB. Solgalatomath koross-

kenth ayanlom (LevT. 1.6). Az adósság kegyelmednek aimyzer

ezeben nyntben, mynth énnekem koroskenth (RMNy. 11.74). JoI

érti vala, hogy isten Danidul mind korosként volna (Hoö'gr.
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142. RMK. VI 52. 56). Tsak légyen korosként lelkével mellettem

(Balaiöa: Éuek. 53. Lép: ITiik. 1.14. GKatr Válts. II.r248j.

Nagysigod nagy gondviseléssel vagyon koro.sként és sxüntelen

az szegény liaxáukuak megmaradására (ErdTörtAd. IV.3:!0).

Korosod-ik : adolesco, grandesco, aetatem capio Sí. (alt

werdeu|.

meg-korosodik : ;« Mog-korosodott : confectus aevo PPl.

Abraliam meg vénftle es niog korosodec : erat Ábrahám senex,

diernmque multonun (Helt: Bibi. 1. K2).

Korosság : aimo.sitas aetas grandlor Kr. (vorgeriicktes

altér). Az iidö tava.szi nteáit elszedte, fi.szi lialován szín az

orcz;iját fedto, niindawiltal ezt fi kelifi rendben vette, amint a

korosság .s Özvegység engedte (Gyöngy: K.I.' 17. Lilszhi: Peti-.

203).

Koroz-ik, korodz-ik: [aetate provehor; alt werdeii).

föl-korozik : cw Fel korozot, meg aggot virág (ExPrinc.

197).

meg-korozik, még-korodzik : cw Meg ne körözzek a

bn (MehSz-lán. 28. Mik:TLev. 238).

KÓR: 1) laugvidns, morbidus MA. schwacli PPB. Bemen-

ven Pntimcins az cellába, hol a coor fekzic vala (NádC. 444).

En lelkem kor volt es fogságba es meg holt bwnek miatta

(VirgC. lü). Kynek ylletocsevvel korok gyogylnak (ÉrdjC. 199).

Vágynak némely heleek az zent Piuü apustal leueleybe, eerte-

lemre ygen nehezek, kyketli az gyarló koor emberek forgath-

nak az e&n\Vn vezedelmokre (Komj : SzPál. 9). Christns kor-

éyoéit (RMNy. 11.39). Lí'ittunk tighedet kor voltodban: te vidi-

miis aegrotnm (Sylv: UT. 1.41). Minec okáért is vadnac ti'i

kSz5ttetec ennye soc kóroc es betegec? cur inter vos multi

intirnii et imbecilles? (Helt : UT. 48). Ki állanak a kór ember czontai

(Mel : Jüb. 79). Minden betegeket és kórokat meggyógyított

(MA:Scult. S43. 39). Koor betegen ott liagyák iPetlifi: Krón.

217). Sz. Pál keszkenjével illetikuala a kórokat (Pós: Igazs.

11.053). Rabok, kórok, betegek (Bar : SzBi'icsi'i. 175. Sam: Cer.

25). S) laiigvor, morbus MA. schwacldieit, krankheit PPB.

havi-kór: Umatiiiis Kr. [mODdsiichtig) (Káldi: Bibi. Máté

17. 14. Kr. Mad; Evang. 767).

Kórság : niorbns, aegritudo, valetudo adversa Sí. epilepsia

C coniitialis morbus, cadiicivs, hereuleas, sacer inorbius, epilepsia

MA. (kranklieitj liinlallende .sucht, .sanctveltinsplag PPB. Ragadó

korsiig : niorbns contagiosus NémGl. 209. Ez azzonyallat meg

jelente az frátereknek, mykeppen zent üaminicos atyánk erdeme

niyat zabaduit volna meg il rettenetes betegsegtevi es korsag-

twl (DomU 91). Kit az vr isten kórságnak o,storaual mog sa-

nyarita (VirgC. 100. Sylv: UT. 1.12). Korsag, betegség (Born:

Préd. 16). Kolika, korsag, kSszuen (283). Ha az tígét meg fSzed,

a iszod, kórságot meg gyogyit (Mel : Herb. 2). A nehéz nyavolya,

8 kórság nyoraorgattya (Gyöngy : Cnp. 27). Kórjiág, vagy nehéz-

betegség (PP: PaxC. 18).

(S/.óliisok]. Az kórság Ls gyakorlatü.ssággal üti el (E>d-

Port 251). Miatta sok jants;lrt ki-vert már a kórság
(Kóuyi: HRom. 182). Az egész testet töri a kórság (PP:

PaxC. 19).

álom-kórság : letargus, letargia Sí. Álomkórsiig, nyoni-

niiLsztó álom (Szí): MVir. 34).

alutó-kórság : letargas- sclilafsucht PPB.

asszú-kórság : phtLsls C. MA. lungoiumcht, veraohnuig

der huigen PPB. [abzeliruug, schwindsuchtj. Asszn-kórsiiga lésziin

erszényöknuk (Tin. 161). Aszszu korságot, szomiusiigot gyogyit

(Mol: Herb. 7. Cser: Persl''. 66). A sziiraz betegség aszszu kór-

NÍg sok iileig tartóé (Com: .lan. :")H. KLócse. 164.'). 44. ACsero:

Euc. 220).

asszúkórságos : phtisicus ; scbwiudsUchtig, liingensUchtig

PPB. (ACB».<ro: Enc. 229. 2-13).

havi-kórság : menstnia C. menses miiliebres MA. weiber

zeit oder munatliclie blume PPB. Valakin gyakorta a liaui

korsag, soha nem lezen gyeiineke (MehSám. 142j.

havikórságbeli, havikórságos. Havikórságos : men-

stniata MA: Bibi. 11.26. Haui kórs;'igbéli asz.szony:illat (Helt:

Bibi. IV.2y5). Fertelmes mint az havikórságos ázzon ruliaia

(Mel:SzJán. 216). Hauy korsagos aszszoni (Magy:Xád. 78).

nehéz-kórság : morbus sacer, cadueiLS, coniitialis, epilepti-

cus, epileíJsis Sí. [epilepsie, hinfallende krankheit). Némely var-

nak azzonyiuiak vala egy fya, kyt az nehéz korsag tart vala

(DomC. 312).

pénz-kórság: [aviditas; habsucht, goldgier] (MA: SB. 156).

száraz-kórság: tabitiido, phtbisis; szár;iz-beteg8ég PPBI.

)abzebrungj.

szárazkórságos : phthi.sicus ; .száraz beteg PPBI.

vér-kórság : haemorrhois MA. bliitfluss, goldene ader PPB.

Meg betegle Lstuan király vérkórsággal (Helt: Krón. 47).

Az aszszouyiálaton vérkórság vala: mulier erat in protluvio

sangvinis (Helt: UT. K3. Tel: Evang. II.73fi).

vérkórságoa : baemorrhoide laboráns MA. der den blutUiiss,

der die goldene ader hat PPB. Vórkorsagos lenen : sangvinis

fliixum iintiebatur (Fél: Bibi. 13).

víz-kórság : hydropisis, hydrops, ascites, lencupblegniatia,

aqua iutorcus C. wassersucht PPB. Egéztesti vizkorsí'ig : aiia.sarca

MAI. (Helt: Krón. 49. Com:Jan. 59).

vizkórságOB : hydropicos MA. wassersüclitig PPB. Viz-

korsagos szomiubozo (Born: Préd. 501. V;ls: OuiCat. 105).

vízi-kórság : hydropisis Ver. aqna iutercns PPl. (KBécs.

ICöl. 28. GKat: Válts. 1.36).

vizikórságos : hydropinis f\vas.ser9iichtig). E^ uiszi korsagos

ember: homo quidatn hydropicus (Fél: Bibi. 116. Zvoii: Post.

11.431. MA:SfulL 9ul).

KórságoB : eomitialis, epilepticiis MA. tornientis compre-

heusus MA:Bibl. IV.C. der die hinfalloude suclit hat PPB.

Igen ió az kors;igosoknae ennec az vizét innya íMel : Herb. 17 1.

Hamar fel Wol, meg i6 elmeye a koiságosnac (108). Az chyl-

lag fyn korsagos gyermSkt és thorok gykot gyogyit (BeytheA

:

Fivk. 119bj. )Az armeuiust) .szent Autal tiize ellen és kórsá-

gosnak jó megachiyi innya i Ke<jsk : OtvM. 270). R-i az veres

fecskekövet az bal lióna alatt viseli, kórságos betegséget meg-

gyógyít (2821.

Kórul : jintirmor, aegresi-o ; erkraiikeii). Lata az íl viiok:iit

kilencz zaz sbarmiucz ezteiideig; ennek utauua halaira koruU

iDebrC. 149). Az hittetlenín: mikoron halaira kondnac, nem
g5trdnec magokba (Szék: Zsolt 207). Végre az a.szszomiac fia

meg beteguec, halárra koryula (így), világból ki inulec (Hotfgr.

182. RMK. V.116). Agyában fel ólt le eséc, kórnia (BFaz: Castr.

H2).

még-kórul : cu Az vtou a faracagbol meg kurfila [így]

skeiias impokuak utanna kili n»Vlek ez világból (DebtU. 15'.)).

Semmi ogeb iickm nem illiu, hanem rak hog ifyv^agombau

meg venhedgycm, id elth ekssegóniben megkonilyai' (NajösaC.

58). Wrban lenieiikodwen, megli nem konviok (KeszlhC. V<).

Hatra tbrdeytívan een elleiLst'gemetli, meg korwiiiak ees el-

weziiek to zyiied «lol : intírmabuntur et iieribunt a farié tiia

(KnlcsC. 13).

megkórulás. Testere szalla d szent kezének c-sii|)a.s.i,

vgyau akkor uiiudúirast lón meg korulasa lUwn: Jáu. 5|l
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KORÁXi : (caiito ; singen, lobsingen 'í\ Ilonnatli vagyon.

Iiogli myluor megli fednelt valak.vt b&nerl, megh liaragzylc, es

seinniy yot nem tetetlietnek veleli, sem énekel, sem korai,

sem karlKí nem mog)'eu, sem tanul, sem tSz? (Apóst 34).

Koráló. Énekli, koráló, kántor: cautor PPI.

KORÁMOZ : (coramisiren). Becsületes levelünket corá-

moztíik s usy küldöttek ki (Nyr. XIV.220).

KORBÁCS: mastix C. scntica 0)m:Jan. 136. terginum,

scutioa; gelssel PPB. [karbatscbe] peitscbe Com:()rb. 279.

Korbátsal fel-készfllt juhász : opilio soutica instructus Com: Jan.

9i. A gyermekek a pSrgettyfit a korbácsai forgatván (Com:

Orb. 279). Valaki chelédgyét korbáttsal éréli, ne itéld

kegetlennek (Veresm: Lev. 175). Egyebet nem érdemlene kor-

bácsnál (Czegl: Japli. 74). Testemet korbácsai nem sanyargatom

(CzegI : MM. 91). Nem is mntathatz nekem oly sz. irási hellyet,

melybfü te ezt ki gordíthesd s én velem a korbácsot meg

kedvcltethasd (209). A miisik ága-is e korbácsaik igy sanyarít-

meg (Czegl: BDorg. 440). Az magyar korbács német vasderék-

ban halált tudott okozni (ThalyiVÉ. L125).

merö-korbács : terginum PPBl. [knute]. Bika búrbíil csi-

nált merfl korbácsoc, tatár korbacsoc: taureae Com: Jaa 136.

MerS korbácsai verettek (Hall: Paizs. 512).

tatár-korbács : kétágú szíjas fonadék Sí. [kimte]. Bika

brbíil cíinálf mer korbácsoc, tatár korbácsoc : taureae Com:

Jan. 136. Minket az ldon közbül vévén, a tatár-korbácsot

.szemünktl, szájunktól nem kimélék (Monlrók. VIII.371. 486).

Tatár korbácsot viselt (XL349).

Korbácsol : scntica caedo Kr. peitsehen, geissein PPB. Éjjel

faratt takjok [tagjok] erfissen korbacsollyák (Paskó: ESir. A3)

el-korbácsol : aj Minek eltte csak valamihez fe fogott

volna, ugy elkorbácsolák a tatái'ok, hogy élete is alig marada

meg (Moulrók. VIII.487). Szidott, mocskolt, bezárt egy puszta

pinczéhe, jól meg is korbácsolt engemet vagy kétszer (Gvad

:

RP. 90).

ki-korbácsol : scntica expello Kr. [auspeitschen] (Biró

:

Micae. 233).

meg-korbácsol : flagello Kr. fabkarbatschen, abpeitschen].

Nem látok peuig az írásban megkorbácsoltatot véres testnek

kívánását (C^zegl: MM. 93).

Korbácsolás : [flagellatio ; das peitsehen]. A te-stnek kor-

bácsolása (Czegl : MM. 93. 131). A jesuifác korbácsolása tsak a

10-dic Gergely pápa idejében származót (Czegl : Japh. 75). Legh-

els.*j kezdete ember maga-korbátsolásánac (80).

Korbácsos : [flagellans ; flagellautj. A nagy-pénteki kor-

bácsosok (Pzeg\: Japh. 247).

Korbácsoz : [flagello
;

peitsehen). Az .szegény .soczét igy

korbáeziozza iZvon: PázmP. 208).

KORC [KORCS ?] : [lonun, corrigia ; riemen]. Pai'asztság

serénnyen, kap ka.sza kortsához (Gvad : Pösty. 6). lg inkább

nyiilnak ebez, mint kasza korcsához (Gvad: Idt. 18).

KORCOQ : frodo ; nagen) mondják némely kemény testek-

föl, midin a fogak rágásától korcz hangot adnak CzF.

KORCOGAS : [das nagen]. Az patkány az korczogással

elenti meg magát hol légyen (Patliai: Sacr. 92).

KORCOVÁT. KORCOVAT, KORCOVÁGY (íorcs-

lonyba SzC^mb: UtLeir. 256): semicinetiuni, semiciuctorium

;

ürsclmrz, schiurzband PPB. Korzonagy : diplois ; wams Pesti

:

fom. 43. Szoknya, korczovád, nyári gyenge szoknya Com : Jan.

00. Amia azzonnak hattam ket zokuyat ket korczowagyal

egietembe (RMNy. VI.226). Ackoron el5 i5 a henger, tekete

vászonból cziiiált szoros uagjdragba s kortzouágyba (llolt:

Háló. 145). KezkenSje, vagy korszóvattya : sudaria ejus vei

semicinctia (MA: Bibi. I\'.12tí). Az .szoknyának korczovadjában

vagyon egy rét és egy fertály vont arany (Radv: Csal. U.23Ü).

Az mely bjirát tzifra tzipellest, avagy metélt kortzovagyot visel

(Diai. 180. Gér: KárCs. IV.417. 418).

KORCS : hibris, hibrida Sí. [wvitterj. Phila.x [iratya] párducz

korcsa lehet, mint e.smémi k5rmén (Gyöngy: KI. 10). Korcs

állat (Moln: JÉp. 81).

Korcsos: 1) Kortsos kutya : hibris PPB. S) [degeneratus

;

entartet). Igen korcziosok vattok (Bal: Cslsk. 185). Korcsos,

fabulás, morgó és neuetésre méltó protestatiók (427) Deaktalan

dominó s korcsos es koszos magmr (Bal : Epin. 3) Pogányi

kortsos nyelvek (GKat: Titk. 28). Igy megjavul még benne az

korcsos vér (Thaly: Adal. L123). Nemes törzsökinek nem lesz

korcsos ága, holmi köz jigbogot nem fajzik vú-ága (1.160). Kortsos

magyai-ság (CorpGram. 698). Szebb az elsó, látszik a másik

korcsosnak, ers is, megfelel bizrá-st egy farkasnak (Gyöngy:

KJ. 13) Mit vétettem azért, hogy ezt érdemlettem, hogy kor-

csos népemtfll meí!ke.sen'ttettem (n.417). Ez athnámét ilyen

csötlS-botló magyar versiora hiheten valami végbeli korcsos

török fogta volt tran-sferálni (ErdTörtAd. 11.313). Kezdgy a tisz-

tességas istenes erkótshez, mikor még semmi roszszal nem
kortsos természeted (Fal : NE. 54).

Kortsosod-ik : hibridus fio, degenero Kr. [entaiten]. Az
ember az égnek, nielly alatt születilv, azon tartom;uiynak,

mellyhez szokik, jó awagy gonosz természete után j.nviil avvagy

korcsosodik (Fal : UE. 367).

el-korcsosodik : degenero Kr. (Pázm: Préd. 818. Ki-.).

meg-koresosodik : c« A babyloniai fogság utáu, meg-

koresosüdvi'u) a sido nyelv (Sall : Vái-. 34).

KORCSMA Hwchoma LevT. 1.222. TebEvang. 1.117.

Com : Jan. 124. íortsoma Mik : TLev. 51) : oenopolium C. taberna,

caupona MA. taberna Ver: Verb. Szót. 30. vrirtshans, schenke

PPB. Boromath atham oda korcomara wram jobaganak (LevT.

1.224). Az korcsomán János in-am vett fel tiz forintot (H.SS).

Az bort házunknál ámbátor igyad, de az korcsomat te ne

gyakorljad (RMK. IV.80). Ha az korczoman igen meg loholliak

is, teste faiasabol Lsnieri meg mas nap (DecsiG: Préd. 31). Az

boros embereknek is, kitiíl hitelbe korcsomára bort vett, ö

tartozik igazán mindennek megfizetni (Radv: Csal. 1U.302).

Az mi csegöldi korcsoma bor ára kün laszen is egy .sárközi

hordó bor ára, azokat igazán kiadván Bethlen Kata kezébe,

azután 6 is immúnis legyen számadásáti'il (Radv : Csal. ni.303b).

Nó az kórczoma alat mostis ái-úl 6 : Lydas canponatur (Decsi

:

Adag. 135). A gazság kortsomákon iszik, és kerékben állván

trágárkodik (Pázm: Préd. 35). A korcsomat dicsíri (Czegl: Tromf

198). Korcsománkml az nyirínek is vitetett bort (MonTME. I.

287). Korcsma-árultatás sem lehet a sok csavargó had miá

(RákF: Lev. L262).

[Közmondások]. Nem illik két dúd.ás egy kortsmára (Klsv:

Adag. 134).

bor-koresoma : oenoixilium MA. tibema ^vinaria PPBl.

[weinschenke].

pálinkás-korcsoma : [brantweiaschenke] (Misk: VKert.

440).

Korcsomácska : cauponula MA. wirlshauslein PPB.

Koresomai: cauponius MAI. [niitshaus-].

Koresomás: vendégfogadó; caupo PPI.

Korcsomáskod-ik : oauiwnor MA. MAI. wirten, wein

ausschenken PPB.
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Korcsmáról, korcsmái : tv Km-tsomáilok : caupouor,

fiducill'j Fl'l. A iwraszt uiiiber neuieK ember borára ne korcso-

mállj'on (Cümi)Coiist 38). Ha melly nemes ember contumaciter

koi-csomáltahia, borok elvétettessék (38). Maga szükségére

korcsmáltatta-é az korcsmát (Gér : KárCs. 111579).

ki-korcsomál : cv Az eeclesiai törvényeknek neve alat

sok liamis isteni tUzteletek korcsomáltatuak ki (Tuln: Viga.szt.

56).

KorcBomálláa : [caiiponatio ; aiLssehankj. Az articiilusban

a ser korcsouiáll.is tilalomban lévén (CompCoast. 38. Gér: KárCs.

IV.201. 287).

Korcsmáros, korcBomáros : vinarias C. tabemarius,

caupo, oonopola MA. wirt, weinsclienk PPIJ. Az zallas fogadó

korcliomaroszuik vala egy hayailon leajiya lÉrdyC. 339). Vizet

borrá változtatni az mint az liami.s koroz marosok [igy] szok-

fanak cselekedni (MesésK. 5. MA: Bibi ILI. Illy: Préd. 11.350.

Felv: Dics. 49).

bor-korcsmáros : vinarius, oenopola MA.

Korcsomároskod-ik : *tabeniam exerceo PPBl. (caupo-

nor ; wein .si:hünkenj. A tomplom kerítésében való korcsomáros-

kodókat ki kel reko.szteni (üi<j?z: Delib. A2).

Korcsmárosné : canpona MA. cjiuponaria ; wirtin, mar-

ketenderin PPB.

Korcsm.áros8ág : c^nponaria
;
gastgeberei, wirtscliaft PPB.

Korcsmároz : [cauponor ; wein schenkenj. Az úr korcso-

májára szüntelen korcsomározott bort ia (Betbl: Élet. n.204).

KORCSOLYA : scala promotoria MA. scala cellaria

;

sclirotleitev I'PIi. Korcsolya, instrumentum promovendi plena

dolia ; nnde verbum korcsolyázni Otr: OrigHiuig. I.4fi3. A kert

böl nagy csoré]>- és fíildodényekben levfi íiiveket fákat korcso-

lyákon bevontatván, szép rendben berakatnának (Szál: Kron.

202). A ládát kortsolyáu-is szekérre fel nem tehetvén, fel-nyi-

tották és darabokba hordatta Tsúlai Gyítrgy a maga házálioz

(Bod: Pol. 89).

Korcaolyás: vectiarius PP. der an der ninden stange

zicbet PPB. Kortsolyá"!, tsigán valamit tokerfi : vectiarius PPBl.

Vgy mond az wr: eli5 ia id, es korcliolyásokat knldec reaioc,

kic kiuctic okit, es az hordoiokat niog resitic (Ilelt: Bibi. IV.

199). Korcholás Péter [név] (Moniník. 51. 111.201. Nyr. X.227.

1X365).

Korcsolyáz : scala vei traha circnmvehor MA. [schlitt-

schuhlaiifen, .sibleifenj. Korcsoláz a jégen : fliiente ve.<<tigio |)er

glacieni fertur l'P.

KORDA : funiculus, restis, corda M.\. saite, kleines seii

PPB. (schnurj. Nenczen semym hanem czac engalya [igy] niham

es cordam es zoknyam: femoralia, chordam et tunicam (EhrC.

47). Egy korda módon walo párta ow (RMNy. 11.199. 85). Egy

korda formára csiniilt ezüst Ov (Ríidv:Csal. 11.282). Draskovics

Borbálának, hagyom az en g}'dngyes kordámat, és az en gyiia-

gyiia nyakra valómat |III.319). E^i eoregh korda arani ew, az

veghiu eoregh korda arani gomb (TörtT. 1878. 1.147). Hát egy

(hirab korda hogy hogy kergethetné ezt el? (Czegl:MM. 153).

Akármint helyezte-sd a kordát, nincsen annak virága (210).

Bizony nincsen ollyau hoszszu csomiis korda, a melly a te

hasas hazugságodat beérhetné ^Matkó : B(Jsák. 248).

Kordácska : (funiculus ; scbníinhen]. íme íScsém asazuDyiiak

küldöttem egy kis kordácskát (l>evT. 11.357).

Kordáz: verbero Kr. [peitschenj. Magokat megkorbácaoly-

lyák, kordázzák (Matkó: BCsák. S9H). A csikíVt kordásztaHya

(Uvad: Ursz 21G).

KORDÉ, KARDÉ (Urdtty GyHngy:aiar. 127. lurdily-

ban Tbaly: Adal. 1.188. KákF: Lev. 1V.7. kordd'.y SÍ.): nugae,

scurrilitas SÍ. [exiguus; bagatelle, geringfiigig) Kordé beszéd:

ineptiae, nugae VÍF. Valami itt vagyon, a mind bakatelhi,

kardé dolog, alávalóság: lauter geringe sacheu KirBesz. 58.

Még abban-is, hogy a bibliát sz. Írásnak tartották, kordék, ehak

magokhil valók (Veresm:Lev. 23). A bfinSs meg-tapodgya az

istennek felségét, kordénak tartya méltóságát (Bar: LPar. 173).

Becetelenséggel illetlek és kordénak t;inlak (174). Sem Moses,

sem szent Lukáts nem irtanac kardé dolgot (Tyúk : Préd. 548).

Szómat meg fogadgyad karden;tk ne tárcsád (Felv : Dics. 17>.

Ivégyen tsende.sen dolgában, ne végyen illy kardélyt gondo-

lattyában (Gyiingy : Char. 127). El-hadgyák az jádszást, kardét

nem beszéllnek (213). A kik minden emez amaz kordé dolog-

ból derék háboraságot ti'una.sztanak (Misk : VKert. 295). Az ü-é-

gyek nemls vLsgálják másoknak életekben való kegyességeket,

hanem t.sak a l>ennek való holmi kordé ertlenségeket liántor-

ga^ák (Misk: \'Kert 294). A nagjzó elméket sokszor tsak mi

kordé ellenség-is megjjidzottíitja (3'ji. A tsászár értelmével kily-

lyebb liatott, hogy sem az illy kordébe.széden fel-indult volna

(Kónyi : ÁM. G).

Kordéban : (inutiliter, temere ; unuützer weise, obne übor-

legungj. Szem bé-húnyva vívó, kordéban liartzoló : andabata

;

esztelenül kordéban valamit mivelni : *audabat,uum more facere

PPI. Az i.sten nevének kordéba való említése, mint mikor vala-

melly rémít dolgot 1ui11;lsz, mondod : Jésus ! Isten bocsás ! ect.

(Püs: Igazs. 009). Nem jó még csak kis ujját Ls kordéban kocz-

kára vetni (Pós: Vetélk. 4). Nem citállya kordéban, hanem

ad meritum rei (Sámb: 3Kérd. 4.')4). Az mi hadunk bent vau

még Csalközlien, meg is hattam : kordélyban ki ne gyüijfín

(R;ikp: Lev. IV.7). Elmémet kordúlybau nem futtatom (Tlialy :

Adal. I.188J. A kakas néha tsiik kordéba-is kukorékol (Misk:

VKert 359). A vaijak kordéban s minden ok nélkfil nem se-

regeinek (390).

fSzóliisok]. Innen addig lehetetlen indulásom, ide is a mi

kévésünk van, aztis kordéba nem hagyhatom (Figyel

1880. IX. 152).

Kordén : [memoriter ; auswendig]. Tanohatok megh rai

Izraelnek fyayth, hogy kordeen twggyak es zayokkal eeuekely-

lyeek (JordC. 271). Az epistulakat vele hordozuaii, jgeen taiiol

vala ev berniek, hogy olyba cordeou tarlanaya meg (DomC.

125). A féle tudoskák, a kic a'tzt vélic, hogy a telyes szeutirá-st

cordén tudgyár, es által éitettéc (Helt: Bibi. 1V.2)

Kordóra, kardéra: 1) perfuuctorie,obiter,absqu6 norma,

sine adminiculo NL4. obenhin, sauniseliglich, boiHilliger weise

PPB. [beiliiufig]. Kordéra vifiók : andabatae, az kik sznik
behunyva vinnak C. Az mennyei tudomi'uiy senkit nem erltet

arra, lio^ valaki az hiuatalál kordéra el liadgia iKidcs:

Evjmg. 95). Nem tsac kordéra kely errl goudolkodnimc, hanem

élnilnk is kely véle (274). Ha csak kardéra, és kinekkiuek

maga tetszése és vélekcdé.se-SEerént fejtegettetnék az isten aava

;

ki egy-felé s ki másfelé tekerhetné (Pázni: Kai. öiKi). Ily nagy

dolgot bizonyságnélk&l, csak kardéra mondani (Páziu: LutliV.

125). L'ndok virág énekeket irkálnak, melyeket mind gj-erme-

kek s mind leány asszonyuk kardéra tudnak (Pázm: Préii

204). Méltán azt kivi'uinynk, hogy ily nagy dolgokban, csak

kardéra ne beezéllyenok valami jelenségét annak, hogy Lutert

isten kAldtte (74). Kardéra nem ereszti ki nylat, s golyóbissal.

Iianem nüiidenha hasznossan lövöldöz (Lép: ITUk. 33). NLai;ad

ban el mondjad, nem futva, imigy amúgy kordéra : non ciirsim,

obiter (Com: Jan. 192). Ha az biro-is deákiiiak kordéra val '

Írásokat m:iga mes; noin menti (Kász: Kit. 82). 8) memoriter

C. [auswen<ligj. Kordéra kitanólja : edLsí'it menwriter C .\zzal

mutogattyák éles elméjoket, liogy úndnk nrág énekeket irkiil

iiak; uiellyeket mind gyermekek, s uiinci leány .inzatnnyok
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karcléia tudnak, és tsak uoiii niimleii házaU ezekkel zengedez-

nek (Pázni: I'réd. 201).

[Sz<51Asok]. Kaidéra li a g y t a vagyonát [pusztulni hagyta)

(Nyr. .\.121).

Kordélyság

[Szólások]. Köss minden emberrel sziv&s barátsjigot, a iiyo-

mornltaklxíl no tégy kordély.ságot (Orczy: KöltH. 43).

KOEDOVÁNY (gordwánji Gvad : I-'TS'ót. 42. íorduváií

KákF: IjBv. I\'.407. kordohány I.2til): liircina iicllis conciniiata

PP. 272. c'oriiini cordnbense Kr. ciirdnaiileder PPI3. A varga

ciiiielliVIket és szokernyéUot biVbnl és koidováiiybtíl varr : ex

forio et aliita ; aus ledér und kiirdflaii Cüm i Vest. 55. Kordován,

gyártottb5r: atuta ; korduaii, .saralschleder 119. De centum

cutibiis seu alancys wlgo bakbovvr et cordowaii agnelliiiis vei

eaprini.s (KolTört. 15). Kordován csizma (MonTME. 1.298).

Szegfidteni Bra.ssóban egy nyerget 9. 2 den. 50 ; iteni szegdtem

egy korduvány szablya-tarsolyt fl. 1 den. 50. 1675 (Századok

XX1I.357).

KORDTTL: [crepo; kuurron].

(tízólások). Sok menésem után találtam egy keiies vizet, de

az bizony száraz torkoml)aii ingyen sem U o r d u 1 a i s

(SzCsomb : Utl^ir. 303). Négy mili aiamiyal kiiiállya vala, ne

ad nékem, monda, mert az nékem czak ingyen sem kordúlna

(Cserényi: PersK 561.

KOROG, KORROG, KURROG: crocito C. [knurren].

Korrogni ; crepitare Medljat. 140. Daru modi-a szollok, koiTO-

gok : gruo C. Korog s kotyog hangossan a gólya (Ben: Ritlim.

112).

[Szólások]. Korrog a gyomrok (Land: ÚjSegíts. 1.554). Ha-
sok korrog (ACsere: Ene. 290). Hasok éhség miatt korog

(Tbaly: VÉ. 11.3). Korog-morog üres hasa, siet jóUakásia (Thaly:

Adal. II.53). Korgott is mindennél az éh has, és gyomor (Ovad

:

Orsz. 56).

Korgás, korrogás, kurrogás : [crepitatio ; das knur-

ren]. Has-korgás: borborigmns vontrieuli Kr. Hasban korro-

gássokat ki flz, ha kened vele (Mel : Herb. 13). Korrogás [a

gyomorban] íACsere: Enc. 190. Thaly: VÉ. 1385). A mely ser-

bfil mikor kedved szerint iszol, hurkád azon éjjel nagy korro-

gással szól (Felv : ScholS.' 8). Az torkát korogásra-való vizzel

SblSngessék (Web : Ámul. 101). Mihelyen ellenségeiket feléjek

közelíteni látja, nagy kurrogással azt nékiek hírré teszi [a kakas

a tyúkoknak] (Misk: VKert. 356).

Korogtat: gargarizo Kr. (Lipp: PKert. n.37).

Korrogat. Az elephant korrogat (Com : Jan. 37).

KORÉSZ : scrutor [forschen, erforschenj. A látható dolgo-

kat vLsgállya, koreszsza, nézéli, keresgeti : objecta scrutatm-

Com: Jan. 167.

még-kórósz : cv Sauol keralnak zolgaya hog micoron

Í
lattá volna az ? vraat, hog az ellenség zertelen meg kerezt;i

[korezta] %-oIna es ítet k6riil vttec volna (NagyszC. 93).

[KORFONYÁIi]

föl-korfonyál : decoquo [in der küche verbrauchen). A pa-

zarló vagy tékozló, fel-korfonyáló az 5 javait felkorfonyalla és

el-k61ti : Im'co vei decoctor sua decoquit ac consnmit (Com

:

Jan. 181).

KORGAT [KURGAT?]. Abban mesterkedjenek, mi-

képpen eczersmind jöhessenek ki, ne szakadozva, mert 20, 30

s aprónként ha jnének, úgy az föld népe is agyon korgatnák

Sket, de ha seregestöl lesznek, bátorsággal jöhetnek (Bethlen:

Polit Lev. 287).

KORHEIiY: helluo, lurco, neixis, potator Sí. [liederlich,

UirapJ. Nem vagyunk mi az ollyjis korhelyek kózzfil vak'ik

:

wir sind von dieser liederlicheii bm-scli gar niclit KirBesz. lol.

Gyermekid vesztegetk és korhelyek (Liiszló: Petr. 82). Mind

a kett korhel, rósz ember (Hazánk. 1.137). Minden ro.sz.szal

bevádoltattam, hogy tudniillik korhel, részeges, vasztegetí s

kurvAs ember vagyok (213) Jövendíibéü pajtásidról szólván:

semmire kell, ízetlen, az(m egy pórázon járó korhely társaság

(Fal: NE. 5). Mint tzégéres korhelyt ki-is Isapatlatta (Gvad:

KP. 73). Kerültem játékot, a rósz társaságot, és a korhelyek-

kel való pajtásságot (155).

Korhelyked-ik : helluor, crapulor, pergraecor Kr. [lumiieu).

el-korhelyked(ik) : helluaudo pessumdo Kr. [verlumiieii].

(Csi'izi : Tromb. 557. Kr.).

Korhelyság, korhelység : [helluatio ; schlemmerei, lie-

derlichkeit]. Kik éjjel a féle korhelységet, gazságot kSvetnek:

welche dergleicheu büborei bei nachtlicher weii hegében Kir-

Besz. 104. Ál ortzával fedett vétkes korhely.ságtok (Orczy:

KöltH. 106).

KORHOL, KURHOL, KÚROL : szid, korpáz, hurogat

SzD. reprehendo, eariK>, objurgo 81. [schelten]. Maga, (lápista

társa, így kurollya (Czegl: BDorg. 133. Megy : SzAÖiöme. 89).

Oiristu-st a beszédvei kúrlották, hurogatták, motskondották

(GKat: Válts. 11.328). Kúrholt az óbester, elmondott mindennek

(Gvad: RP. 119).

még-korhol: [tero, stringo; reiben, streifeii). A napnak

kibúvó szekere kerekével alig korholta,. tsiszolta meg az óceán

színét (SzD; MVir. 314).

KORIÁNDROM, KORIANDER : coriandrum MA.

korimider PPB. A marnia menybl koriand [így] formában

bocsáttatik vala (lUy: Préd. 1.137). A f.szerszámoc némellyec

idegenec és némellyec hazáukbéliec, mint: sárga vizi lilium,

coriándrom, eb kapor, balzsam fii (Cbm: Jan. 27. 23).

fekete-kóriándér, kömény : gith PPBl.

KORUíCSANG : komzange, federzange Kecsk : ÖtvM.

356. Az drótot szépen kiállatott veres réz pléhen hajt.oga.sd

meg vas korincsanggal (Kecsk : ÖtvM. 300). Az drótot igen

vékonyan vond meg drót lapítóval, réz pléhen hajtogasd meg

vas korincsanggal (301). Forrasztó, finum ezüst drótmfihöz:

Negyedfél nehezék finnm ezüsthöz 2 ort veres czuzatot, gummis

vizzel kell felraknyi, penczellel, árral, korincsanggal (316). Vas

pléh, vas mozsárral, a sok korinczángokkal (356). Sárga réz

kórinczáuk, pciris kalán, stincz, ánk (uo.).

KORLÁT (koUál ToIn: Vigaszt. 156): cancelli, clathrum,

claustnim, septum MA. gitter, stacket, ge.schrank PPB. [schranUe].

Altalszegic Sk ez korlátot (MA : Tan. EIöb. 17). Tulajdon

testeket sanyarú szenvedések zabolájával isten töi-vényének

korláttyában rekesztve tartyák (Pázm: Préd. 164). Mái taniísá-

gunkat illyen korlátba rekeszteni (221). Ki-ugrot a tb pápisták

korláttyábul (Czegl: Japh. 175). Czo korlátra szamár (Matkó:

BCsák. 278. Hall: Palz.s. 213).

Korlátos : cancellatus, clathratus Ki-, [beschiiinkt]. A lutte-

rek fundamentoma itt korlátosb (Sámb: 3Kérd. 580).

KORMÁIÍY (kormányos MA: Bibi. n.l93. kormány PhilFl.

93): 1) guberaaculnm C. clavus, gubernaculum navis MA.

steuerruder PPB. (üormaiitarto : nauclerus NémGl. 272. 354.

Csöndes üdöben könny *kormányt tartani : in tranquillo quilibet

gubernátor a«t MA. Az haiok egg kíisded kormannual ide s

toua forgattatnak (Sylv: UT. 11.115). Az kormány sem lehet

tiztáb: puriur guternaculo (Decsi : Adag. 116). Kormány, auagy

az euezS (Kulcs: Evang. 164). Megboczátván az kormányoknac
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litoleit: l;is;uitos jiincturas giibernaculDium ÍMA: Bibi. IV.135).

Az hajói- iiolia !iz szelektnl hoiduztatiiar, mindazáltal o^y Uík

koiTDantól oda li;i>tatiiac, a hová az hajós niestor akarja Í22I).

Az hajós-mester a kornáiit a szél-vész miatt ki-veti kezébl

(Hall: Paizs. i'2). Hajót szélvész liáiiy, ha iiine-seii jó kormány

(Kelv: Dics. 13). 2) Buberiiiiiiii, régimen; regierung Hl. Ninte

kormánya a bornak, és a részeg ember az ördög kísértetivel

ragadtatik minden gonoszokra (Pázni : Préd. 227). Ebben vagyon

kormánya üdvösséges életünknek (Pázm: Préd. 258). Nem
minden ember hivatalos az ország kormányára (Fal: BE. 593).

Kormányos : gubernátor C. nanclerus MA. sdiifl'patrou

PPB. (stenermann]. Kormányos, hajós rae-ster: nanclerus Com:

Jan. 88. Az kormányos-me.stor rázza nagy álmából, esedeznék

értök, inté buzgó szívbl (RMK. 11.90. Zrinyi. 1.172).

hajó-kormányos : cw Mint az el-szuuyadot bajókonnányos,

ki elvesztette a kormányt (Illy; Préd. 1.23).

fö-kormányos : snpremus gubernátor, supremus rector Kr.

(Piizm:Kal. 1766. 71. Kr.)

Kormányoz: giiberno MA. verwalten, steuern PPB. Kor-

manoztato ovvezw : ilavus NémGl. 2<J2. A .szeretet kormányo-

zom (Megy: 6.1aj. VI.44). Az mindeneket kurmánj-zsó istennek

meg tetszett életemet még tartani (Tlialy: Adal. 11.219). Kor-

mányazd [igy j igyeket a nyomorultaknak (Csúzi : Síp. 526).

Kormányozás: gnbernatioC. [directio; d;io steuern, lénken,

leitcnj. írhatnék többeket is illyeket, hogyha hazám igyétl

itidíttatott .szivem íájdalmit kiivetni akarnám ; énroám bizá

dolgainak kormáriyozíisát, tehetségem szerint folytatom dispo-

sitiíiimat (RjikF: Lev. I.)

Kormányozó : gubernátor, rector Kr. [steuermaim, lenker].

Lelki kormányoaí-moster (Szeg : Aqu. 1 14).

KORNÉJ: IkornoUe, konioUkirsche ?] A szSlfibeli .selymes

pergamenkornéj fáról, úgy a voteménye,s-kertbon lévSról, hason-

lóképen a nagy vackorfa tetején oltottról ettem isten engedelmi-

b61 ezen esztendben, mindenik igeu speciális gyiimülcii (Hazánk.

1.381).

KORNÉTA, KORNYÉTA (karnyéUaí RákF: Lev. I.

621): 1) Koniéta, nagystandár: oine gro.sse stjuidarte KirBe.sz.

147. reiterfabno OonrOrb. 291. Kornyétjikat hányván (Kár:

Elet. 1.64). Gyiíszolják is, az koniyétákon, zászlókon, dobokon

fekete matéria fütyog (Monlrók. XV. 189). A régi canon szerént

zászló, kornyéta, bot és kíint<>s raegadassék (ErdTörtAd. 11.342).

Az bojtos kornyéta is, bigjjod, tekereg, az ordináncija bomlik,

sárban fetreng (Tlialy : Adal. IL353). 2) (reiterkomi>agnie). Blaskó

az UdSközben feltámada, Oehországból kornyisokkal tiimada

(olv. kornyitokkal ?j iTin. 350). Az németje [Kidig annyira .szökik,

hogy csjik az mostani kornyéttal is negyvenen szOktonek (RákF:

L«v. 1.621). Áll egy egy officziér minden kornétával (Gyöngy:

KJ. 121).

Kométáa : oin cornett (reiterfiilinrich) KirBesz. 147.

KORNI8: [sima; karniess].

KornisoB : (sim;i ornatus ; mit einem karnioss versehenj.

Egy kész ayto, nem ozilVrá-s de komisos (TörtT. XVIII.233).

KORNYADOZ, KORNYODOZ (korjaduzoii LevT.

11.36): [aegroto, inorbidus .smn, langvuo; kriinkeln, unfúisslicli

seiu, erschüpft seiiij. Korja<lozott, de az talmi a láradtsjígtól

volt (LevT. IL36). A király vi.szsza indula, kornyodozviin a seb-

nec faydalma miat (Holt: Krón. 135). Rász miat kornyodoznac

(KKrakkó 1573. A3). 10 auagy 22 anagy 38 e.sztendos korában

kornyodaz (így|, 70 esztemlSs korab;in lial meg íCis. F4). G.vakorta

koruyadoz, de nyauallyayából ham.u- fel gyógyul (Cis. L). Az
itBac betegcskednec vala, é.s uapi)al csac koniyadomac vala

(Prág:Serk. S95i. Ambiir beteges légyen valaki, k<iniyadozzon,

de ba nyavalyáját halálosnak nem hiszi.. (Bát: VTárgya. 181).

Vay Mihály egynéhány nnjioktúl fogvást koniyadozván, étcza-

kán egy s két óra kíízött boldogul kimúlt ez viliVgbúl (Tlialy:

RT. 21): Viola bújában hervad báuatjábau, rózsa is koniya-

dozik (Figyel 1878. V.154). Fel ia öltözvén, neki bágyadt s

kornyadozó állapottal, de ugyan («ak <lolgaimlioz láttam (Mon-

lrók. XV.382J. Ma csak komyodoztam, ebédet sem evem

(XV1II.6). Az múlt éjjel 4 órakorig lévén fel, ma is napestig

csak kornyadoztam (7). Én ma csak komyadoztam, sem étel,

sem ital nem esik jóizUu (181). Vgy lé|)degelsz mint egy iratos

páua, mendegélsz, mint ha volnál kornyoduzua (Ádámi : Bar. 7).

Egésséges testben a lélek kornyadoz, a lüvságos lélek, test,

csak téged okoz (László: Petr. 9i. [Vö. GORNYADOZ]

KÓRÓ : fi-ntex C. dumus ^!A. caudex herbarum Kr. (dUr-

rer steiigel, diirre ptlanzej. Koiuszal : festiica Sylv: UT. 1.11.

Korot terem (Mel: SzJán. 61. MA: 8B. 132). Az fTiueknek szára,

toi-saia, es koroia legyen (Péesi : SzflzK. 18). Tüskés kóró (MA:

Scult. 789). A fejér liliumnak kórója vedzig 151 uíl (Ijpp:

PKert. L61). Vénséged koroját akarod szentelni istennek (Báth

:

Tromb. 145. Mik: TLev. 65). Gyüv fii kétféle, az egyiknek

tsak egy szál kórója n, a másiknak pedig két szál (Váli

:

OrvSz. 87).

bogács-kóró {bogitz ioro Mel: Jób. 119. bogátzUiri: spina

M.\ : Bibi. H.29) : cinara, attractylls, conaros C. carduus, attra-

ctilis MA. carduus Veneris Mel:Herb. 42. dii>sacus Com Jan.

25. dipsaciLS, carduiLS fullonuin ; distel, welsche gartendistel,

spillendistel, sveberkarten, kartendistel PPB. Bogach kóró : car-

duus fullonum, labrum Veneris Beythe: Nom. 3. Héja kut

bogáls koro : carduus fullonum, vei virga pa.storis Maj : SzóL

128. Boganczy koro: atractylis hirsutior ; cardobenedict Fuchs:

StirpH. 67. Tövises bogátí koro : carduus ; distel Com : Vest

27. (Káldi: Bibi. 337—8. Lipp: Cal. 8).

cséngö-kóró: fliyiiericuin, perforata] (PP: PaxC. 202).

borostyán-kóró. Nagy rapontz, vagy ceiitauria major, a

fekete agyagas tíiidben terem, ollyaii a bogája, mint a Iwros-

tyáii kcirónak (Váli: OrvSz. 125).

dut-kóró : (?j A kelske szakáin f& letiule ollyan mint a

dutkoronac (MeliHerb. 81).

ecset-kóró : baculiis iiastoris MA.

katang-kóró : hitybus, clire«ton, cichorium, lieliutropium

0. MA. intubiis PPBI. endivie, wog\vart l'PB. wog>vart KirBesz.

156. Fejér katángkóró : seris PPBI. Katankóró vagy cicuria

(Lipp: PKert 90). Solseípiium, intibus, cichoiiiun : napra iiezA

fyv, cikória; az magyarok katiwg koronák liyuiak (BeytlicA:

FivK. 39.1. Katánkon') vagy cicoria: cichorium (Lipp: PKert.

U.90. 18. Nyr. XIX 42).

Ökörfark-kóró : verbascum PPBI. (Com : Jan. 27. Tlialy

:

VÉ. U.391. Nyr. XIX.42).

som-kóró: melilotns PP. 275. sortula PPI. stoinkloe PPU.

(PP:PaxC. 112).

széna-kóró : colutea Mel: Herb. 22

tövis-kóró. Tövis kóró, gaz (MA: Scult. 2.il>. h^jy tövis

kón'i. iii»llynek gyant,'\ját dragiigaiithinnnak híják : tragacaiitlia

PBBI.

vaiilencse-kóró : spartium Mel: Herb. 21.

Kórós: fnitetosus C. fruticomus MA. .stSudigt, voller stan-

dén PPB. Kórós hely: frutetiim C. frutiwtiim, dnmetiim MA.

Kérd a tíldflii való kór<Vs fSiiet s meg-laníl : interroga jiimeiita

|ilnmetay| el doeelnuit te (Mel: Jób. 2'.'bi. Kemény kórós .-oié-

luui fekte mmtt (GKat: Válts. U.109).
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Kóróz-ik : frutico C. fnitieor, frutieesco MA. ausspiosoen,

aiisseliossen, n>iter );e»iniion PrU. (stetifjel beküiimiuii). Mid6ii

a veteméDvek szárban imiuluae avatry kóiózuac iCom: J;ui. 73).

Kórózás : fniticatio C. MA.

KOROGLYA : pjTtis MA. eine büclise, wie die apotlieker

liabeu PPB.

Koroglyácska : pyxidula, py.\idicula MA. büchslein PPB.

KOROM: fiiligo C. MA. russ am ofen oder kamin PPB.

A fást koromia (Mel : Szjáii. 24Ü). Az égS fflst láns ; a kemen-

tzéhez fllei>edett avagy ra^iadütt küiom : Innius ardens flarama

&«t, camino iiisideiis vei adliaerens fiiügo (Coni : Jan. 9). Nem
inoshattyak le az kormot orczajokrol (Pée;v: Fel. 74). Kétnény-

M\ \-úó korom (Lipp:PKeit IL234j.

Kormos : fiirvus C. fuliginosus MA. rauebfarbig, riissig

PPB. AuuaI kormo.sb vagy lelki esmeretedben (Mon : Ápol. 300).

Sziliek (a tobzódóknak), mint koi-sóuak .sárga, kormas mázok

iThaly:\^. II.12Ö). Eiiyed város.sának véres, lángos, tüzfts,

kormos példa nélkül való veszedelme (Bod: Pol. 197). Fi tzélja

az, hogy a réformáta vallást fesse-le igen kormos festékkel

(185). Felette kormosán bántál a vái-ossal aimak lerajzolásában

I Fal : NU. 269). Mit használ, ha eszed a széptudományokkal

mintegy ragj'og, ha lelked sok féle gonoszsággal kormos (Fal:

SsE. 536). Kormos kémények (Misk: VKert 688).

Konnosít : fiiligine inficio Kr. [russig machen].

el-kormosit : cv; (Yajda: Kriszt. 111.152. Kr.).

Kormoz : fnligine inficio MA. rassig machen PPB.

be-konnoz : cv Nagylrfl nemzetünket bé szm-kozni, bé

kormozni (Gvad; FNót. XIII).

KORONA : corona MA. stephauus, .stermna, diadema C.

kroue PPB. [kranz]. Királ) i koronát venni a fejébe : *cape.ssere

solemnia regni PPI. Vr coronaianac napia ímáj. 2. MiinchC.

5). O zepseges korona, ygen zep vagh, de lia tegedeth emberek

tudnának, meegh az zemeten sem vennének fel (A(X)3tMélt. 39).

Megdiorbitaná fényes koronánisat (Zrinji. 1.18). Rothatatlan

ágbnl tart nekünk (isten) koronát (IL95). Köfalas korona : corona

muralis (Csúzi: Síp. 390. Kr).

császári-korona. Corona imperialis, trökül tusai tale,

magj'ariíl császári koronának nevezhettyflk ; lilium formára

termett virág (Upp: PKert. 1.57)

király-koronája : lotns silve-stris JL4. siebengezeil PPB.

Koronácaka : coronnla MA. krönlein, kleine krone PPB.

(Káldi: Bibi. 301).

Koronás : diadematus C coronahvs MA. gekrönet PPB.

Valakik bimia fogják az siirospataki várat és váiost, obstric-

tusok hittel legyenek várbeli és városbeli porkolábokkal egye-

temben császárnak felségének Magyarország koronás királyá-

nak (Radv : Csal. 111.200). Az ország azt átalságnak tar^a, hogy

a koronás király s2állott helyben in aresto legyen (ErdTörtAd.

in 199). Ez király útja ! a mi koronás királyimk útja (Nyr.

X1I.80).

Koronáz : corouo MA. redimio ; krönen, bekrönen PPB.

Koronázott : diadematus C. Neg koronazattac (MnnchC. 11).

JHigyjünk mi megjfivendfi Ítéletet, mikor isten koronázza az

|hitet (RMK. VL210).

még-koronáz : corono, redimio 0. MA. krönen, bekrönen

[PPB. Vrara the yo akaratodnak vverteuel meg koronáztál

Inynketh: corona.sti nos (KnlcsC. 8). Megkoronázác ot 6tet,

lizzon coronánal, mellyel sz. Istvánt coronasztanac nála (TIelt:

l&ón. 232). Borostj'án koszorúval meg koronáztatot : laureá

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁK n.

coronatus (Com:Jan. 1(32). A ki minden fidfl szerént való

állapatot és félt, férfiat és as,szouyállatot meg koronáz : qui

ümnem aotatem et sexum quasi diademate coronat (Bal : CsLsk.

356). Meg koronázván liirvadliatatlan koronával (Gér: KárCs.

IV.67) Csak azt imádnánk az szent angyalokkal : ki meg-

koronáz ork boldogsíiggal (Thaly: Adal. 1.52).

megkoronázás: coronatio MA. krönung PPB.

Koronázás : cw Nagy frísen, nagy czifraual, soc koronázás-

sal OS pompánál valaztiac (MehSzJán. 421).

Koronázat : coronatio MA. krönung PPB. Seo'enyiiek attam

wolth az koronazathkor flór. 6 (RMNy. U.215). Egy fikerrel

tartosztanac a coronázotra |így] (Helt: Ki'ón. 6). Soc vére ontatot

ki, az tSuisk koronazatbaiiis az feiebl (Born; Préd. H20).

Coronazatianac harmadic eztendeiebe ez országból ki "izec

(Szék: Krón. 163). A királyoknak örvendetes koronázaltyok

napja (Pázni: Préd. 467. MonOkni. XXIII.4). Szent István király-

nak koronazattyatul es birodalmatul fogvan : a temixire regi-

minis Stephani (Ver : Verb. 20).

Koronka: [diadema]. Kd kévánná, hogy az koronkát ki-

válaszszam és megküldjem Kdnek (LevT. 11.112. 273). Egy

fátyol koronka, fényes arámival csinált ; egy hajas koronka,

hajjal csinált apró arany boglár rajta (Radv: Csal. 11 125).

Bokrétákat és virágos koronkákat kötnek (Com : Jan. 28). Tsinos

fodor haján felftl edgy arany koronka (Szöll : Dáv. 76). Azért

emberben bízván, ez a te koronkád : Bálványt imádó (C'zegl

:

BDorg. 53). Gyöngyös koronkával felékesíttetett (Pós:GürcsB.

29. Gér: KárCs. IV.27. 85. 267).

haj-koronka. Haj fonó, szkofia fodorétól haj koronka

:

crinale Com: Jan. 100.

KORONG : rota figurális v. moláris MA. töpfner.scheibe,

mühlrad PPB. A fazakasnac a korongot kel haytani lábainál

(JézusSir. L4). Az fazekas az 5 lábainál hajiuán az korongot

(Kár: Bibi. 1.677). Korong hayto f;izakas fia volt (Forró: Curt.

3). Forgó tányér anagy korong (a fazekasoknál, Mih: ÖrElat.

135). Igen meg-úntam volt rúgását (a fazekas) korongjának

(ÖtvMest. 70. vsz). Korongrúgó gerencsér-legényke (Thaly : VE.

n.70i.

KOROSMA : chrisma Kr. Az mit kéváusz keresztségre,

az csak apró csúfság, olajt és sót, nyálat, gyertyát és fejér

korosmát, megtagadod az crédónak ezzel minden ágát (RMK.

11217). Oh babonás papok azért innét távozzatok, hagyjatok

békét viasznak, az büdös olajnak, az gyertyának, vége vagyon

cifrás korozsmának (1V.256). Ott volt a kámsa, ott volt az ko-

rosma, ott voltanac a komác (Dáv: Ker. T8). Hol szerzet

Christns sót, nyálat, ólait, korosmat, gyertyát a keresztség! lez

(TehEvang. 180). A soc mise ostyaiát, ruhaiat, korosmaiat

bánd el (Mel : Sám. 160). Komanac, korosmanac, sonac, olaynac,

nyalnac, es ellen mondasnac kellé lenni a keresztségben (Mel

:

ATamás. 130).

[Korosmái]

be-korosmál : [chrismate imgo ; salben]. Meg bf^uelte

az embereket, és az 5 átkozot országába be kente és be ko-

rosmálta (DávF: Ker. S7).

Korosmás. Men meg vtallia Vitemberga es Bartfa o.stias,

oltaros, giertias korosmás maymait (Mel : Sám. 434).

KORPA : 1) furfur, apiudae, canicae C. kleien PPB.

Korpa, dertze, tönköly korpa : canicae ; korpa, ondó, dertze,

otsu: appluda PPI. Ne hagyj elvesznem kérlek most éhségvei,

korpádval tarts el (RMK. n.2B7. Fél: Bibi. 118). A liszt ki-szi-

táltatic. a korpác ki-hintegettetvén (Com : Jan. 76. ACsere : Ene.

182). a) Fben term *koriia : fnrfures, porrigines MA. Korpája

24



371 KÓ-KOKPA—KORSÓ BOROS-KORSÓ—KORTY

a ffinok: furfuip.s cipitúi Pl'. 272, [soluippeu). Meg feiiiek mén

tígedetis egy tál koi-páii: OetaeiiH geuius (Detsi: Adag. 221).

Lúdra vesztegetsz széiiát és ebre korpát (Kisv: Adag. 39).

fKözmondáiiok). Meltüii szaggatlyak cl ászt a disznók, az ki

a korpa kSzibe elcgj-iti magát iSalMark. A7). A ki a korjia

közé keveri inagát, tuilod ki liarniincadjára kerül (Fal: NE
23).

fö-korpa: l'iufiires capitis, iwrrigo; sciiiippicbter staub des

liaupte-s PPB.

fökorpás : iiorriginosus
;
gríndicht auf dem haupt PPB.

Korpái : furfnrevis MA. von kleien PPB.

Korpás: I) t\irftiro8u.i, furfuroas C. wie kluieii PPB. Véres

veriti'kével koresett jovacskáitólis torkou verve mcg-fosztatváii,

keserséggel rágia korpá.s profoiityát (Csúzi: Síp. 11). 3) furfii-

rosus C. [schuppig]. Kurpaas? 1271 (személynév, Kovács). Ne

terítse verfi-féuyre festet haját ; de baglyoson, tsoportoson, kor-

páson, és szennyesen .se liadgya fejét (Pázm: Préd. 1133). Korpis

haját ol-nyireté (GKat : Válts. 11.873). S) Korpás kenyér : agelaus

panis C. Rendi szerint sóztat [.sózott kenyeret] az inyed kedveili,

sfiletlen és korpás kényért ki dicséri? (Felv : SdiSal.' 9).

Korpásság : [tnrfnresi. iiorrigines ; sdnippen]. Myrtiis : gyaz

fa ; lia borban meg fSzik, sebkot gyogit ; foiet ha mosnak

vele hainak korppassagat el veszy (BeytheA : FivK. 20).

[Korpásság]

f-korpásság : porrigo C. fnrfiires capitis; sclmppicbter

grind des bauptes PPB.

Korpáz : 1 ) (mit kleie mengen ?] Kénszerítette a szükség

az embereket : a tsillánt meg-fílzték korpázták, ha kaphatták

megették íBüíhPol. 53). 2) objurg(j PP. schelten, mit worten

sh'afen PPB. Szinetleu korpázza vala a királyt, hogy nem iól

czelekSdnéc (Helt: Krón. 163). Eléggé korpá:!ta 5ket érette

(Pós: Igazs. 358). Korpázná a i«pista pa|X)kat a sok emberi

találmányokért (1.379) Édes attyád uradat korpázza vala, hogy

a FatiiLsbul Fatniist tsinált (CzegI: Japh. 142). Ha ma szent

Ágoston élne, igy korpiízna titeket (Czegl : BDorg. 45«). Amphi-

lochin.st korjiázijd (CzeghMM. 71). A pliarisensoknak kiilsu

szent.ségoknok állortzíiját dorgállya, és a törvény tudrtt korpázza

(Martonf: SzHi.st. 164). Mérés-/,en dorgállya és korpázza a romai

pájiát a mód-nélkl valcS uralkodásért (Pós: Válasz. 150).

még-korpáz : cv; megpirongat SzD. A magad magistratnsa

keménnyeu megkorpázzon (Czegl: MM. 192). Jol megkarpálja,

meg korpázza 8ket (GKat: Válts. 11.1141).

Korpázás : [objurgatio ; das riigen, tadel). Meg-feddést,

dorgálíist, k(jr[)ázást, orezapirulást érdemel (Com : Jan. 192).

Jó szivei vegyék a korpázíist, és a merre liajlik a nyir [lózna,

az az ósz-fejek tetszése, a szerint tselekedgyenek (Fal: NU.

302). A háladatlanságnak méltó korpázása (Csiízi : Síp. 98).

Korpázat. Gyflmfllrz koriiázattya : apluda MAI. Maj: Szót.

KORPÉ : [?] Bár pap barát ott légien, bár corpét végy

hozz;>dis (Mel:Siiin. 171. Sem creklié, sem corpe meg nem
tartliattia (uo.)

KORRIQAIj : [oorrigo ; aiiabessem]. Ha kyt latot, hallót

rcosthiiek, twnyanak lenny, meg feddStte, corrigalta (ÉrdyC.

4'.»7). líz mostani nyomtatjis hí elí^bi vétkekbiM szépeu megh
tisztítva és corrigálva vagyon (FortSzer. ö).

Korrigáló : ferrum ductile ; cLseliereLsen Kecsk: ÖtvM. 356.

Az ezilst pléhot Ibjorícs szé|ien meg, rajszold az rajta való

koastot, mind meglátszik az fejér ezíLstön azután akar kori-

gálóval elmehecz az rajszolás után (311).

KORSÓ : amphora ; lecythus, uniariuui C. urccus, hydna

MA. .siypluis Ijult: Bibi. LOo3. lurna Fél : Bibi. ai32. knig,

wasHergeschir PP. Korsó, mellyuek nyaka szoros: gtittns PPB
(Jmpolua, hasas üveg palatzk, vagy komi : ampulla PPBI. Ket-

l5hi korsó : amphora Nom. 33. Korwj nyaka : *cervix aniphorae

l'PI. Kórso, két tnl edény, pinta: amphora Com: Vest. 119.

Az testebijl nag illat tlec ki, mint n5ms l>alsam(immal be

rekeztth korsót megtSrtecvolna (NádC. 628). Sem az vékabeli

lizt, sem az korsóbéli olay el nem fogy : hydria farináé non

deficiet, uec lecythus dei minuetur (Kár: Bibi. 1.323. Káldi:

Bibi. 236). A fazakas korsokat formál (Com: Jan. 105). Korsói

törököknek vettem (MonTME. 1.193). Vöttem egy eczel ágyas

korsót 25 dénár (307). Az fazokas adjon 40 korsót (Kadv: Cteal.

in.76). Szoros szájú korsó (Kecsk : ÖtvM. 322). A Dmiára me-

gyén iú'es korsóval vizet meríteni (MonOkm. XXin.171). Maga

részege.skedése kedvéért is az asztalra teszi a korsót az gazda,

s uem marad a nélkftl a szegény katona íRjikF: Lev. l.hSfi).

Tele liorral nagy piiites kors<i (Thaly:AdaL 11133).

[Közmondások]. Addig hordgya a korsót a vízre, hogy eltöri

(SzD:MVir. 127).

boros-korsó : amphora vini Kr. (webikrugj. Két-fíilü boros-

korsó: dycita PPBI. Az fazekak és boros korsfik lojKJ legények

végett ide jöttek a szubasák (MonTME L98). Ugy elbírja az

emberszóllást, mint a boros korsót (Fal: NU. 304).

bör-korsó. Zomok vagy bör korsó (VectTrans. 22).

bugyogÓB-korsó : brocchus MA. giittiim PPB. [enghalsiger

krug|. Vcittünk tálakat és bugyogós korsókat (MonTME 1.293).

ezüst-korsó : batiocus PPL [silberner krugj.

ivó-korsó : [trinkkrng] (TOrtT.* ni.l6U).

mosdó-korsó : guttumium Nom.^ 315. [waschkrugj. Egy

mosdó korsót modenchestwl (Radv: Csal. U.16). Egli mo«do

korsoth medenczeewel ezwsteth (3. 16). Egy ezüst mosdó kors"i

(27). Egj on mosdó korsó (103).

olajos-korsó : olearia aeria PP. lecytlius PP. 273. ölkrng

PPB. Olaios korsó (Decsi: Adag. 25b). Olly kendízö mint az

olajos korsó (Kisv: Adag. 480). Olajtartó koisó (Cum: Jao. 72).

sörös-korsó : ibierkrug] (MesésK. 35).

víz-korsó: [wasserkrug] (SIA:SB. 99).

vizes-korsó : aqualis PPl. [wasserkrug]. Ktzk, viz-edény,

vizes korsó, szoros-szájú korsó: guttulus PPBI.

Korsócska: 1) urceolus, loiiticula MA. kriigleiii, kleiner

krug PPB. Négy ezUstkorsócska (Monlnik. XXIV.13'Ji 2) [krug

förmige korallen?]. Korsócska gyöngyöt ezüst dnltban foglalt

(Radv:Oial. n.381).

Korsóka : coralium C. A coráll kóvek, kalárisok, korsokák :

corallia C>jm:Jan. 15.

isten-korsókája : lavór C. MA. [nassermerk, waaser-

eppich].

Korsónyi. Cs5b5r vagy húsz korsónyi mértéc : culeus Oom:

Jan. 165.

Korsós : amphorarius MA. Major : Szót. dor krii^ macbt

PPB.

KORTÁNY: (tjuartana; kartauue, liaubiiz©]. Knrtányl?]:

ágyi'i neme, rörid !Íg)ú SzD. Hatjdiiiad alá hajtliato<l azzal (az

arainiyal) kSvárait, mint sem fegyvereddel s bonibás kortáuyid-

dal (Csúzi: Tromb. 248. Kr.p.

KORTINA: (cortina; vorhang]. Tetszin [igy] tafota. Tel

szin török matéria. Tetszin tafota kortiua (1708. Századok

XXn.157. TörtT* n.398).

KORTY: liaustiui, stoppus, strepitus gutturis in blIxMidK

MA. [scliluck^ Mondhatatlan híres néktek torkotok, caiidálatc
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az ti buta kortyotok (RMK. IV.239). Sándort egy koiiy-ital

mérge oltotta el (Thaly : Adal. 1.156). Egy kortyai benyeli

(Pázni: Kai. 1766. 228. Kr.)i Egy fornls-kiit hivas kortyokot

iiyiijt (Gyöngy : KJ. 5i'.). Tsak .száraz kcjrtyot kell nyelni (Mik

:

TLev. 100).

Kortyant : liaurio, bib(
i,
iH)to 81 [einen schlnok tun, sclihicken |

.

Bort lia k.ipi\,ik gyakran kortyantnak (Tin. 268).

föl-kortyant : |eblbo ; austi-inken]. Én csudálom, mely hév

a ti torkotok, hogy onnyi bort hamar felkortyanthattok (RMK.

IV.239).

Kortyog : italnyeléssel v. belsképpen hangot ád ; az éh

gyomor is, kivált a kutyáknál, gyakran kortyog SzD.

Kortyogdogólag : Hosszú szájú üvegekben, melyeket

kortyogos üvegeknek hittak, a meggyes bor rendre teli töltve

úgy állott az je^es cseberben, azt olyan jc5 izün kortyogdogólag

itták (Monlrók. XI.326). [Vö. Kotyogdogólag]

Kortyogóa p. Kortyogdogólag]

[Kortyoz]

Kortyozás : perpotatio Kr. [das trinken, schluckweise trin-

kenj. A kolletinél tovább tartó csemegézés és kortyozás fel s

alá keveri a tápláló nedvességeket (Fal : NA. 163). A falatozások,

nyalakoziisok, kortyozások között serényen forgolódván annyira

ment, hogy nem volt mása nagy darab földön (Fal:NU. 304).

KOS : I ) aries C. MA. n-idder PPB. J8v8 a zaruas kosig-

lau (ad arietem cornutum) kit lattamuala állatta a kapu elot

(BécsiC. 152). Meg SltSztettek iohoknak kosi (AporC. 12).

Agyatok wmak kosoknak fyayth (KeszthC. 63). Meg gyapyv-

svltanak yohoknak kosy : induti sünt arietes ovium (KeszthC.

180. KuIcsC. 151). Tyed leszen a báiány, aekar kiczoda volt

a köss (Helt:Mes. 395. 400). Kos szaru [kos-szai-vú] bestia

(Mel:SzJáa 343. Fél: BibL 44. Radv: Csal. IL370). Vettem

vágó barmokat 20 dbot ; ürüket és kosokat 200 dbot ; ver
disznókat 13 dbot (Radv: Csal. 111.28). Idei kos, tavalyi kos,

öreg kos (Gér: KárCs. IV.454). Az szentkirályi legény kossai

végett fizettünk (MonMTE. 1.126). Szilaj kos (Thaly: VÉ. II.

123). 2) Kos, mellyel tzöveket vernek le : fistuca PP. 272.

*Ko.s, mellyel karót le-vemek; fistuca PPB. sc-hlegel, stanipfel

PPB. *Kossal való egyengetés : fistucatio PPB.

[Szólások]. Melly nagy .i kosok vattok (Bal: Csisk. 269).

Engedetlen szolgáival úri módon kezd bánni és noUe velle is,

kosul bakul a dobszó alá fog velünk hallgattatni (GKat: Válts.

1.661).

oövekverö-k03 : fistuca; .sehlegel, stempfel PPB.

fa-kos : Estuca [schlegel]. A pádiamentom t<'m5 fával, fa

kossal padimeotiunoztatott (Com: JaiL 108).

faJtörö-koa : aries Nom.^ 321. machina arietaria Kr. (.sturm-

book].

herélt-kos : vervex ; ör, berbéts PPBl.

karóverö-koa : flstiica MA. [schlegel].

leverö-kos: fistuca C. schlegel Com: Orb. 133.

vad-kos : ibex Nom.' 1 37. capricomus MA. steinbock PPB,

:Com: Jan. 46).

Kosi : ai-ietlnus MA. zum widder gehörig PPB.

Kosos : arietarias PP.

KOSÁR: 1) corbis, sporta, calathu.s, canistrum C. cophinus

dA. qualus vimineus PP. *textum vimineum PPBl. korb PPB.

CosAr, szatyor : calathiscus ; kosár méh ; castra cerea PPl.

íyékény kas, kosár, .szatyor, kenyér-tartó kosár : scirpiculum

;

ostély, tout-kosár, kas, raekér-kas : crates PPBl. *Ganaj-bordó-

kosár: feretrnm stercorarium PP. Az keet angely ifF?ak el

jevuen, hozanak keet tellyes nagy ko.sarokat; egyk kosár tel-

lyes vala kenyérrel, masyk ko.sar tellyes vala fygeuel (DomC.

82). Az negyedyk ezy.stes kosaar sárga za|)rannyal tellyes

(ÉrdyC. 446b). Három feier ko.sart viszec vala felemen: tria

canistra haberem sa\ier caput meum (Helt: Bibi. I.T4). A ffiz

fa vesz.sz5kból ko.sj'u-ok és ka-sok lesznek (Com: Jan. 21), Az

árbocz fánac 8r álló helye avagy kasára: galea seu corbis

(Com: Jan. 89), Esztendnként 40 forintot vett rajtok, 100 kosár

hagymát (TörtT, VI,144). S) [alvear; bienenkorb). Egy ko.sár

méh (VectTrans. 18), Ezer kosár méhet várok v.ila (Bethl: Élet.

11.48). A ti fiaitok, miut valami méhetskék, hazátok ko.sarából

az idegen országoknak virágira ki-repíiini ne restellyenek (l'ohi

:

HazaU. 27), 3) [oviarium septum ; schafhürde]. Kosarából juhok-

nac ki vonszom (Valk: Gea 34).

[Szólások]. A több követekkel Décsei is itt jár, ennyi várá-

.sára utolsó választ vár, ha üres kosárral bocsátnád,
lenne kár (Gyöngy : KJ. 27). Amagad kos árában szeded az

eperjet (Czegl: BDorg. 270).

[Közmondások]. Ne meny bár hires eperjre kosái'ral (Czegl:

Japh. 219). Eggy kik eperjért nagy kosárral ne mennjek (Felv

:

Dics. 47).

borszürö-kosár : colum C, qualum MA. seiberkorb, wo

man den wein durchseibet PPB Szílrö edény, bor szíirö kosár

:

colum PPBl.

csapó-kosár : cophinus. Az Achab király Hayuac feleit

rakác nag fctbe, auag' czapo kosárba (Mel:S;im. 404).

füles-kosár : cophinus, Felueaec a derebecnec maradékát

tizenkét tTiles kosarocat telle,secet (MüncbC. 41).

galamb-kosár: columbarium MA. taubenkasten, tauben-

nest PPB

halfogó-kosár. Szattyor, hal fogó kosár: fi.scella Major:

Szót 229 (Nom. 33).

háti-kosár : corbis dorsualis PP. corbis dorsuaria ;
ein korb

auf dem rücken zu tragen PPB.

juh-koaár : caula, ovile MA. oviarium septum ; ein um-

zaimter ort, tiir die schafe PPB, Ez idközt Basó Mátyás az

hegyben juta egy juhkosárhoz nagy féltében (RMK. IIL222).

Az bSlczelmek beszédec hasonlatosoc az fulakhoz, és az juh-

kosárnál az földbe erSssen leuert szegekhoz : verba sapieiitium

sicut stimuli et quasi clavi in altum detíxi (Kár: Bibi. L630).

Hasonlatosok a juh ko.sárnál a fidben veretett czi'lSp vagy

(íszlophoz (Nagyari: Orth. a5. Huszti: Aea 35).

káka-kosár: scirpea PPl.

karban-öltö-kosár : sporta (Maj:Szót. 446. [henkelkorb,

handkorb]. Karban Slto kosároc, két fflifl kosároc (Com: Jan.

109).

kenyérszakasztó-kosár : scirpiculum PP.

méh-kosár : alveariimi C. alvear, alvearium, alveus apiarius

MA. bienenkorb PPB, Méh kosár : alvear, alveare, apiariuni,

aedes apum PPl. (ACsere: Enc. 216).

sáne-kosár : [alveus ; schanzkorb] (Com: Orb. 295).

szürö-kosár: qualas MA, seicbe, korb, etwas zu sichten

PPB. Sfirn-font szftrö-kosái' : spi&so vimine qualus PPBl, (Com:

Jan. 82), [Vö, borszürö-kosár]

takarók-kosár. Takaréc kosár, eltakarító kosár (MA : Scult

779).

tjrúk-kosár : eohors MAI. [saginarinm : hühnersteige]. Ebre

bízni a hájat, ebet ketretzte, tyúk-kosárba rekeszteni, ketskét

kertész'é tenni (SzD: MVir. 90).

24*



875 VAS-KOSÁR-MEG KasTOL megkósix>lAs-koszmó 37r,

vas-kosár. Ló szájáia vetft vaskosár, Uogy ne liarapjou

:

Kosárocska: corbnia, sportnla, calathiscas C. sportella,

iiuasillus MA. eiii kleinor arm- oder Iiandkurb PPB. (Tof: Zsolt.

33).

Kosaras : corbes habeiis Kr. Kosáros (viiév XV'I. sz. Nyr.

KOSBOK (kíjszboly Maj : Szjit.) : satjrion, cratae«oiiou C.

MA. geilwuni, Uölikraut PPB. Kowibíjly, iiflsz tíi ; satyrium

Maj: Szót. 423.

KOSIiAT : (»rajs.sor C. ducurro MA. eM'urro ModLat 234.

schwiimien, berumlaufen PPB. (liiutig .saiiij. Mikor az ebek

koslahiak, azok Uözzül a nö.stin ebet liid meg (ürvK. 90).

I.«dái-kodve ko.slato bizelkedók (Tolii : Vigaszt. 231). A bordély-

ban járó a bordély bázakuu koslat : ganeo per liipiuiaríii grassatiir

iCoiii: JaiL 183). Papa gaiinjabíui turkáló ko.^lato prédikátor

(MNyil: Irt. E15b. 18 1. Az uag)' bev.segbeii koszönté-siiec és

látogatílsnac okáért széllyel lel s alá kuslatiiac (Prág: Serk.

357). Az rdíg ordító éli oroszlán iniidjára alá .s fel ko.slatváii

kzSttflnk (GKat: Válts. L541). Az ebek ko.slatui kivannak

(ACsere: Enc. 284). Vannak sok ebek ollyak, mellyok nappal

tsak széllyel koslatiiak (Misk: VKert. 195). Lótva avvagy tiltva

3 héábau koslatva magam sem fárasztom (Tlialy: Adal. 1188).

Koslatás : discursitiitio C. grassatio, dlscursio MA. unge-

stiiniigkeit, umlaufuiig PPB. [liiutigkeit]. Az eb szemtelen a

ko.flati'w dolgában (ACsere: Enc. 208).

KOST : vletiLs, conviem.s, cibatio, alimentjitio MA. nalmnig,

ordentliehe nabrnng PPB. Tápláló eledel, kost : alimentnm

PPI. Hadat kó.sttal tjirtaiii : *alere bellum PPI. Mindennap

elég kóstot adót vala a szolgákiiac (Uelt ; Króu. 155). A farkas

lakic vala egy barlangba, hona nagy .soc kóstot gyüte (Helt:

Mes. 132). Ne bigyj senkinek, mert most nem tudja az ember,

k'mek kell hinni, jobb itt, hogy sem mint ott az farkas kosztján

[így ?) lenni (LevT. 11.308). Az gyomor, az egész testnek pro-

fontháza, melybl ki adatik kü.stya és abraka minden részek-

nek (Pázni: Kai. 113|. Az baimoktól-is el fogídt kú.'ityokat (Alv:

Post. 1.408). Nem a sacramentombéli életrftl %'agyon a szó,

hanem a lelki kostrul (Czegl:MM. 265). A szakváiiyosnac el

rendolt jutalom, .szabót étel, kó.st kelletic (Coni:Jan. 121).

A sz^aniiír akármely hitván kostái meg elégedik (AOsere: Eiie.

27G).

barom-kóst : pabulum PPBI. [fiitter). Abrakló, barom kost

szerzi, 'zákmányló : pabulator PPBI.

KÓSTOIi : gastn, IíIh> MA. ko-steu, versuchen PPB. C'ostol-

uya : gustaro NémGl. 137. Kiuuk zenLseg testét rusalo véré-

nél kostoluan elónk istennek (AporC. 132). Vadnak itt iiikik,

kik halált nem kostolnak : simt quidam ex liis, qui mortem non

giistabmit (Sylv: UV. 1.27). Sem ett, sem ivott a félét, a mivel

kazöii.sége.sen szoktak az emberek élni ; kenyeret, bort, .sert

nem kóstolván (P;izm: Préd. 37). Az vizbftl 15tt bort kostolván

igen to iKiriiac találta vala (Zvon : Post. 1.303). Az írom, mellyet

csak el-mulovan kostul az ember (Nán: SzöT. tiS). Üe a mihez

mennél nehézben juthatni, ;izt annál kedvesebb izzel kó.stolliatiii

(Gyíingy:MV. 89). Minthogy én is igen sok szumoriLságot kós-

toltam, keserves dolgokon könnyen sírtam (Tlaz. 1.217).

ki-kóstol : gnstn exquiro, exploro Kr. (ko-sten, versadien].

A két hordó borral a tSbbit pótolta, ezeket a káplár maga

ki-k.lstolta (Gvad: KP. 52).

meg-kóstol : gusto, degiisto, libo, dellbo C. kcdten, ein

wenig versuchen PPB, Meg-kostollya az étkeket : da|)6« delibat

C'om. Jan. 110. Zent Pal ezt meg k(Mtuluaii el ritletesenek

iiapi:ui (UebrC. 139). A dyo beliiieu oíI'mi vultluil uiegkustolla

iNagyszL'. 3li. Nem jó istent kisiSrgetni, és a dolgot megkóstulnl.

meg megtértietsz azt gondoüii 'RMK. \'I2fi2>. Vaduac, kic meg

nem kóstollyác a halált: simt qui non gustabunt mortem (Helt:

UT. E2). Az ChrisliLs mindenfele nyanalyat meg kostolt (Boni:

Evang. 111.318). Múit az eb czac meg kosfoUya s el fut : iit canls

e Nilo bibit ot fugit (Decsi : Adag. 69). Czak meg kostolni valamit

:

a limine salutare (70). Soc jo teteniényét kustoltam meg Lsten-

nec (MA: Bibi. 1.13). Az hitetlenecis isten ayándékát megkos-

tollyác (IV.114). Az iny arra való, hogy a szájba vett eledelekot

meg-kóstolja (Bo<i:Lex. 791. Az hizelkedéseknek édes, de mér-

ges lépes mézét soha meg ne kóstoUya, meg ne izlellye (Bíró

:

Ünnep. bb). Olly édesnek szerelmedet gondoltam, nem méreg-

nek, tiszta méznek, meddig meg nem kóstoltam (Amadé: Vers.

188).

[Kiízmoudásokj. Mindeonek meg kell a lialált kustulnUi

(Kisv: Adag. 385).

mégkóstoláa : degustatio, delibatio C. praelibatio, prae-

giistitio MA. kostimg, vorlienersiii-hung PPR

Kóstolás : giLstatus, libatio, sa(>or C. gustatio, gnstas, lih;i-

men MA. das ko.sten, das versuchen PPB. Meer5ggel egyelwltli

Bctnek koostokuisa (CzeehC. 44). Ackor érzic meg, mi dolog

legyen az wr vaczoraianac nem kóstolása íBom: Préd 413 1.

A bor ördüg találni:'mya, és ennek küstolá.s;ival megferteztetik,

és bünös.sé lé.szen ember (Pázm : Préd. 221 1. Hallás kostolás,

szaglás (GKat: "Htk. 283). Ijitás, hallás, szaglás, kóstobls, ta-

pasztalás (Tótf : Préd. 46). A tündér-világ kóstolással-is meg-árt,

nem hogy zabálással ne ártana (Kai: SzE. 48).

Kóstolatlan

:

PPB
ingiLstatiis, indelibatns C. MA. unversncht

Kóstolhatatlan : ingustabilis C.

Kóstolgat : crebro regu-sto MA. olt wieder versniJien,

kosten PPB. A savanyu és poshatt e<-z«tet kóstolgatván meg

hajtyák fejeket (Megy: rtJaj. 11162^

[Kóstolitl

meg-kóstolít: [gusto; kosten) (MA: Tan. 826. MA:S(»lt

702).

Kóstolítás : [gustatus ; das kosteuj. Az legkisseb kostolitá.sa

sem engettétii' ez lakod;doimiac (MA : Seult. 722).

Kóstoló : 1) praegnstator C. gustator MA. eiiier der lüe

.speisen kostel PPB. 2) [exemplum ;
probe, musterj. A borokbúi

tsak kóstolót hozatsz asztalodra (Fal; NL'. 303J.

bor-kóstoló. Jo bor kóstoló (Bom: Préd. 94). Bor koiito|i>

Márton pfispec hetébe (Valk; Geii. 66).

étek-kóstoló : praegust^itor Nom.* 265. Kr.

Kóstoltat : (gu-stare facio ; kasten lassen, versuclien lasseni.

Kostolton kostoltattya (Ború: Préd. 413). Kústoltatya (i az em-

berekkel (Czegl: MM. 51).

KOSZ : porrigo, ophiasis MA. si-jibies Ulr : OrigHinig. L XVI.

aijiores ; erbgrind PPB. Az fSnec nedves varasága, eves kosz

:

aehoros NLVl. Ez kesertSt dolog, hogy az mely vizet az bik la

odu:iban találnak, mindJu fele varat meg gyogit : knmnil.

rylirúlLs io (BeytheA: FivK. 18. "nbi. Ha búrban tröd az mon-

dolát, lenes koszt és fakadékokat gyogyit íMel: Herb. 13). Ax

kiknek a koíBtul el-ment hajók (Lipp: PKert. U.M2i.

[Szólások]. Meg-illeti Mátliét a kosz! (GKat: Válts. IL241i.

folyó-ko82. I'olyó kosz az ember fején : fa«is PPI.

fö-kosz : (porrigo; grind) (Nad: Kert 316).

Koszmó : porrigo MA. der .sdiuppielite griud áea hanpla

PPB. Bmuiok kuszmójn : ustigo M.\l. Knek kiKuunja. kurpiit-

sága: piirrigo Maj:;Szót.
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fö-koszmó : [wnisio MAI. Sjwplí, ffi koszmii, koszosság

:

leiitigú sou vitiliKo Com : Jaii. 54.

KoBzmós. Koszmós fejil : porrÍKÍuo3iis MA. grindiclit auf

dem Iiaiipt PPI5. Kozmós taoudorAt boznac eUI (MA: Tan. 91).

Hlyének lé.sznek a mi mo.<taiii, szurkos, koszmos testeiiik!.s a

fel-tjimadás után (üKat : Válts. L552).

Koszmósság : porrigincsitas Kr.

fö-koszinóság : porrigo C.

Koszos : porrigiiiosiis MA. achorosas ; der erbgrind hat

PPR [grindigj. Riliós, varrás, koszos (Born: Préd. 218). Ko3zo.s

forfll való oriK),ss;i£; (Kraiik: HaszuK. 34) Szép leány, keuély,

poszjigó, s patuarkodó vagy, bizony igy soha el nem adliad

niíigad, hanem ha valami koszos talál reád iFortSzer. Ib). Nem
koszos a f'oiod (Pázni: Fel. 79). mint deidttalau domine s

korcsos és koszos magiai' (Bal: Epin. 3). Nem koszos, az az,

nem hamis mondás azért az, hanem te vagy a raaláid (Pós:

\'ála.szt. 17IÍ). Próbált rocppta, ko.szos avagy túros lovaknak

igen hasznos : Végy gálitz követ, forrald fel tiszta vizben, kivel

mossad a ló tiuját (Cseh: OrvK. 60). Annyi szállások vagyon,

hogy egy ko.szos seeretariusnak jobb szálhlsa contingál, mint

némely magyar grófiiak (TörtT. XV.21). Van néki egy rósz

ko.szos lova (Thaly: VE. II. 5). Gaz Czéczerkém, koszos birkém,

tSled már távoztam (Amadé: Vers. UC).

[Szólások]. Ember 8, noha koszos : homo Thales (Decsi : Adag.

225). Meg érti az, kinek nem koszos az feie : veritatis simplex

oratio (24). Érti, az kinek feje nem koszos, mit példázott ez

az tudós jámbor (P;izm: Kai. 134). Egy pár koszos siirga pénzért

nem méltó étlen, itlau koplalni (Fal: NA. 211).

Koszosul : porrigine corripior Kr. [grindig werden].

még-koszosul : tv Az lovának az lába igen megtiírosult,

az feje megkoszosiilt (Thaly: VÉ. 1.344).

KOSZA : (?) Miklós er6s népnek nagy gyflzöje, erre te úgy
hallga.ss. Kósza [Kosa Lugosi Codex] lészen az te neved, ha

kiilümben vigyázsz (RMK. IV.260. 387).

KOSZÁXj : vagor, obeiTO Kr. [innher.streiciienj. (GKat

:

Titk. 27.5 1. Verfényben élni, henyélésben k6sz;ilni (Kisv : Adag.

117). Henyélve kószálni (295). Az otthon búsulkodó s hivalkodó

leány kin kószál gondolatival (Fal : NA. 203). A franczia dámák
nem penészednek meg otthon, jobbára kin kó.száhiak (Fal : TÉ.

777). Még is jó lovakat nyertek magok alá, a tüzet kerülték,

kószáltak fel s alá (Gvad:RP. 121). [Vü. KOZÁK]

KOSZLOBÁR : vanus, vilis PP. ebi mensi-h, der eitel,

leichtfertig, nichtig ist PPB.

KOSZOG: ofl'eudo, impingo SL csoszog, kobortzol, csOtlik-

botlik SzD Koszogó restes ló ; equus pedibus stiembus PP.

272. schwerfiissiges laDg.sames pferd PPB. Két három rongyos

szolgával alig koszognak (Jlonlrók. XI.318).

Kosszogás. A régi királlyoc a hiw szolgákat meg aiándé-

kosztáe ioszággal ; de meg hidd, hogy koszszogásra, verítékre

és vérre adtác a ioszágot (Helt: Mes. 192).

KOSZORÚ (Imsair MehHerb. 125. Czegl: Dág. IL19j :

1) sertum, ccrona C. corolla MA. anadema, erinile, florea corona

PP. kranz, kranzlein PPB. Koszorúnak való virág : coronamen-

tum ; koszorúról függ'i fürttik : lemnlsci C. Koszorú, bokréta

;

sertum; kranz Com: Vest. 145. Olay fah kozoru vagion feieben

(DebrC. 159). (Az hwsuety keneret) kSrnynI teztabol kozoru

módra kell éinalny iSándC. 2). Szép ruhákat csináltatott vala,

ip gyöngy-koszorókat fözettetett vala (RMK. 11.31). Koszorónac

való, a kibl koszorót ktnec (Mel : Herb. 125). Vagyon egy

arany koszorúm, kíjves, az melyet be<"siiltek volt két sziiz

forintra ^Kadv: Csal. UL32Ub). Koszom vagion klue (Bal: CsLsk.

132). 3) Koszorú foghagyma : restisallinrum PP. 272. 3) (picens

malleolus]. Tüzes koszom (Radv : Csal. 11.393). 4) (rasen-

kranz]. Oluasó, anagy bódog aszszony koszóruya (Vás: CanCat.

168).

[Szólások]. No kurv' asszony fattya hol levél eddig, mi hír

Londrában ? talán azt kellene niondaninik, hogy igen is inkáb

.szaggatnak az udvari.ságra, mikor az amollyan koszorú-felei-

tett anyákkal Uitsnllik egymást (Fal; NE. 17). V§ bolond

oroszlány ! m e g a d t á c k o s z o r ó d a t (Helt: Me.s. 115). M e g-

k ö t é k ám itt jámbor koszorúdat (Czegl : MM. 127).

borostyán-koszorú: laurea Com: Jan. 162. [lorberkranzj.

(Thaly: VÉ. 1,324). Tar-fejének hajatlan.ságát borostyán koszo-

rúkkal fSdSgette (Fal: UE. 376).

borostyánkoszorús : laureatus C

búza-koszorú : corona spicea PP. eine krono von ahren

PPB.

égetö-koszorú : szurkos koszorú ; malleolus, piceas mal-

leolus PP.

leány-koszorú : corona virginalis Kr. (Pázm: Préd. 1137).

rózsa-koszorú : [corona ro.sacea ; rosenkranz]. Ha tudgyák,

hogy a fSIdi és te.sti gySuyríiségeknek bimbójábul nem lehet

meimyei rósa-koszonit fzni, miért sétállyák Babylou mezeyt?
(Fal: NA. 148). Szivái-vány hajtá.sok függjenek fi)l8tt*m, róz.sa-

ko.szorúkkal fzve körülöttem (Fal: Vers. 202),

szr-koszorú : tonsnra MA: Tan. 1494.

Koszorúcska: corolla C.

borostyán-koszorúcska: la)n-6ola C.

Koszorús: *redimitus .sertis PPBI. Ianreatu.s, coronatns,

serto redimitns Sí. [bekranzt]. Koszoros agy (Born: Préd. 309).

Koszorús (vezetéknév XVI. XVII. sz. Nyr. X. 227. IX.

365). Utoljára jiittek férfi gyermekecskék, ezekkel fejéren öltö-

zött szüzecskék. Koszorúsak voltak, bokréták kezekbe (Gvad:

RP. 132).

Koszorúz : serto, laurea corona dono Sí. [bekriinzenj. Laka-

dalomra nézve megindultam, s mind az ko.szoruzókat még az

város eltt tanáltam (Monlrók. XVIIL45).

KOSZPERD, KOCPERD (gossprrd-azi] : succingidnm

PPl.): liugici; degen Sí. Kozperd, handsár: pugio Maj: Szót.

Koszperd: degen Com: 0)b. 271. Kotzpei'det, kardot látok a

kegyelmed oldalán : dass er den degen an der seiteu hat Kir-

Besz. 54. A kard, szablya, tiV, koszperd fel-vedztetic : gladius

accingitur (Com; Jan. 147). Hansárockal avagy szúró pálczáe-

kal, ko.szperdeckel gyakván (150). Hegyes koczperdjek-is fflgg

az óldalokon (Gyöngy; K,J. 121). Ha ki kést, .szablyát, kotsz-

perdet^ dáko.st csinál (Lipp: PKert, 11.157). A koszperdet az

ajtóba a jobb lábán való két ujjai közzUl ugy hajította (Bod:

Pol. 194). Daminak 12 ezer thaler ér kocperdet küldött aján-

dékba (Haz. 1.287).

KOSZTA : ciconia PP. storch PPB.

[Szólások]. Külföldi gyölvéz có.sta praedikatorokat re;V kén-

azeritettek (Pázm: Kai. 366). De a mit nem tud az ko.sta prae-

dicator, tanuUya-raeg (Sámb; 3Kérd. 157).

KÓTA: 1) [numerus; nummer, ziö'er) (Szék: Zsolt Il.b.

Elb. háromszor). Ball kezed fell az diuisorban megbaladgya

.a. kóta az 1 (Helt: ArithiiL E3) Tiznec hellyén áló kótát soha

I

addég le ne iry, még nem az másodic reudetis egyben summálod

: (6). 2) musicalls notula PP. note in der musik PPB. Kólára

ve.sz (RákF; Lev. IV.124). A kótabetkóii fel s .alá tud vala-

iiiitskét danolni (Fal: NA. 156). Annyi nóták, kóták, annyi

I énekesek (Biió; Préd. 139). Nóta s kóta betfikre beszélgetnek,
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mint a kik a piatzon pénzért tziiikoskudiiak, ugy jár lábok

mint a zseb-ón'inak gyent;e korekei, aprólépve s pertzenve

(Fal: NE. 34).

(Szólalok). EngeuK-t okoznak az szerenr-sétlen harraokért,

s némnllyek mondása .szerint ; köiinyíl elveszteni az népet, nem

nekünk való ;iz liarcz, nem tndinik mi a kiUálioz, okosabb ö

n.-iliniknál (ItókK: Lev. 1.651).

IKótáz]

meg-kótáz. Megkátázni az éneket : notas cantui adscribere

PP. *appingfre ; die noten zum gesang setzen PPB.

KOTKODÁCSOL : gracillo Kr. [gackenij. Valamely tyúk

sokat kotkodátsol, keve.sot tojik az (Kisv: Adag. 44).

KOTIi-IK,KOTOL, KOTYOL. Kotyoloc: glocio, glocito

MA. gluckeu wie eino benne PPB. glocito v. ovis iiLsidoo, ova

o.xdudo Sí. (briiten). Kutyolotyuc: glociens gallina MA. Kotyoloc,

pitéimet liivom : cicurio MAI Kotolni : in ovis sedere PPBl.

Kotló ludac (Diai. 150). Einberektfil kotlot pápai fejedelemség

(Toln: Vigaszt. 58). Kotlot kSltSt szó Ha l)eszédek (201). Még

akkor pokolban kotlotta s ki nem kSltStte volt Luciper a cal-

vinista.ságot iSall: Vár. 50). A pápista vallás csak a minapi pápák

kotlott tojomáiiya (Matkó: IIKoml. 52). A pápák kotlott tojo-

nuinjának mondja (Öjimb: liFel. 15 1. Kakas nélkül kotlojiak

vala az jérczék fl'lialy: Adal. 1.304). Kotyló tyúk (Tlialy; VÉ
11.257). |Vö. KOTYOG)

[Szólások). A mit nem tojt, azt akarja kotla ni;

fvel quae non peperit Jerem. 17. 11. (Pázni: Préd. 293. Kr).

Már azért biábami kotlik az eszek az elóbbségre (Fal:

TÉ. 666).

ki-kotol: [excludo, concoqiio; ausbrütea). A mit pápaitok

ki kotlottanak, egyszer-is, mászszor-is a mellé állottatok (Matkó

:

BCWik. 84).

KoÜós: continuo glociens Kr. (gluckend, gluck-, brütend).

Kotlós tyúk : gallina glociens, gallina mátrix ; kotlós-tynk kotyo-

gása : glocientis gallinae gemitus PPB.

KOTOR: 1) ofVricü, eftbdio MA. lieranskratzon, lieraus-

graben PPB. Nem ez az értelméé, a mint a pápáziíc kotor-

nae Iwlüle (Dávid : KerK. M2). 3) Kotorj • apage C. MA. paek

dicli, macii diili liinvveg PPB. Kotorj, vakarj tova: apage Maj:

Szót.

el-kotor : 1) [ellrico, eveiTo ; \vegscliarrfiii, binwegkebren).

A liaiiuit el-kotorják (Megy:6Jaj. III.41). 3) |abire, se amoliri,

8B anferre ; sieb wegmaclien, sicli trolién]. Elkotrott, vakart,

el, fel-szedte sátor-fáját és így kimiitatí niajmimk meiiyaszony-

.siigAt (SzD: MVir. 20).

ki-kotor : etlVico, eífodio MA. Iierauskratzen, aiisgraben

PPB.

meg-kotor: I) fodlo MA. graben PPB. 2) caedo MA.

plageu PPB. [sclilagen). De ott igen meg kutorák mestert, és

azutáoois, nem egy ízben, hadát meg loliolák (Pázm : Kai. 435)

Kotorász, kotoráz : fodico, quaerito Kr. (seliarren, hernm-

.sucbeiij. Más oiuber saroglyájábmi kotorászó Mátyás (Matkó:

BCsák. 255).

meg-kotoráz : jierquiró, exeutio e latebri.s, |>orserutor Kr.

[<iiircbst("iborii|. Azt is a tíibb rakott ládákkal eggyilt igen meg-

kotorázták ilíimiy; Mou. 1.97)

Kotró: offricans, oli'odiens Kr. Kotró (vezetéknév XVI. az

Nyr. IX.365).

KOTYA : [aiutiol Vánwi népet és szolgáló népet Budára

vivéiiek és ott eladák, ki'ityára vetvén ilket (Monlrók VII .S 51

Kótya-vetye (Utynvetoie RMK. 111.412): auctio C. \'er:

Vorb. 3. lüLstarinm C. síiblKistatio MA. venditio sub liasta

;

öH'entliche teilbietung, verkaufiing PPB. Kótyavetyére való

:

auctionarius ; kótyavetyére adom javaimat : auctionor ; kótya-

vetyét birdetiii : *aiictionein proclamare, piaedicare PPl. Nye-

rének lovakat és egyéb szép szersziímokat, kótyavetyéli eloai-

ták mind azokat (Tiii. 156). Az kútyavetye pénze mind nála

vagyon (Radv: Csal. IIL112b). Kótya-vetye lesssen, el liánják

ket (a rabokat Gér: KárCs. 111.455). Marhát ne vegyenek

sohul és semmi szín alatt másutt, liaiiem csupán a végbázb:ui

kotyavetyék alatt (MoiiTME. 1.363). A bílii kiítyavetyéje (Pázm

:

Préd. 764. Kr). Az vadászó nyerasége kegyelmednek és kótya-

votyéje miben van? (Tbaly: KT. 11.85) Vök az kótyavetyén

igen s7.ép lepodót { Kom: Élet. 52). Két esztends korában a

tatároktól el-raboltatott és a törököknek kótyavetyéli Szólnakra

el-adattatot (Bod: Pol. 72). Kótyavotye a vásárja, nincsen ottan

kalmár, fele árán mindent meg\'e.sz, valahol maga jár (Amadé:

Vers. 106).

[Szólások]. Kótyavetyére hányom : subliasto C. MA.

Kótyavetyére ott liáiiá a nyereséget (Pethí; Krón. 214). Miude:i

marhát kótyavetyére hányata (Ver : Verb. 8). Minden marháink

kótyavetyére hányattatnak (Alv: Itin. 232). Marhájáuac kótya-

vetyére való hányását cselekedni : auctionem facere (Coa : Jaii.

191) Mind életét s mind tlszte-ssegét kotya vetyére hánuya

(Prág : Serk. 378). Nyeraségeket kótyavetyére hányván (Hall

:

HHist. 11.281). Kotya vet y ét hányok: auctionor C. MA.

Maj : Szót. Kottyavetyét mingyarást liántac vala (Salánki : Clad.

a4). Kotya vetyét ne hánnyon iovaiiikal (Szóll : Szén. 6). Ujhely-

ben akkor hánynak volt kótyavetyél (MonOkni. XXIV.169).

Kótyavetyél : .subhasto SÍ. [auctioniron, licitiren). Onnan

visszamentünk Ocskólioz, az hol ki')tyavotyéltiUik (Monlrók.

XXV11.89).

el-kótyavetyól : c« A jószágot elkótyavetyélték (RákF:

Lev. L186. m.499).

Kótyavetyés : a) praeco auctionaiiiis PP. der sachen feil

bietet, gantmoister PPB. Ineáltam computiLst kótyavetyésekkel

(Kár: Élet. 1.160). Innen támadtak a kótyavetyések, kik min-

den tzoiidrát el adtak (Fal:TÉ. 778). 2) Halmokét töltött az

nyertt portékákból szeme-eleiben Nagysíigodnak, és azután azok-

nak kótyavetyés vásáriin az e^ész piaczok és útzák örvendetes

hangzással telnek vala (GyöngyU: KK. 151).

Kótyavetyóz : vendo stib hasta Kr. [dissipo ; veraactioni-

ren, verschleiiderii, vei-prassen). A ki kotya-vetyézi jovát, gya-

korta iira«.seii lalállya markát (CSiúzi: Síp. 558. Csi'izi : Tromb

14).

föl-kótyavetyéz : ^ \al;iki javait telkoty:ivetyéziii : 'auctio-

nem facere PPl. A leveleket elégették, a csizmilkat felkótya-

vetyézék (Thaly : TörtK. 41).

[KOTYTOLIi]

föl-kotyfoll : [dissipo; vei-prassen). Minek ntániia mindenét

fel kotyfollotta volna, nagy niellosá({iiak tartana, lia valakinek

disznó p/isztor lehetne (DB<5ii: Részegs. 82).

KOTYMÁNY: [lacima; tílm|>el, pRltzt"). Minden koty-

mant, árkot bé telié (Gvad: IdAL 66).

KOTYOG (kogyog Tm. 268): 1) gUio, glocito V. MA
[blatero] gliixen, glucken we eine heune PPB. (8chwat«eii|.

Kotyogni, karatyolni, mint a tyúk: graeilhu'e Maj: SzóL Vén

asszonyok igen kogyognak iTin. 268 1. Kotyogó Ítélet (MA : Si-ult.

748). Maga ellen kotyog, mikor azt kuhintya (Matkó: BC)<ák

284). A tyúk k.iritsjil, kodácsul és kotyog iC5oin:Jan. 391

Inkáb lennéiiec bár a le tiaid a kotyogó tyiikiiac tiai, mert

az tellyeK erejével ollalinazza lu tiatskáil (Ker: KeLsK. 173)
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2) (plalsdimi, klatwlien, kla|i|>ern|. Kcityoyiís üveg (KMK. IV

31 li. Liibárnl lovamnak lolmllutt a patkó, a ki méf; rajta van,

az is csjik kotj-dgó (Thaly: Afial. 1.235). [Vö. KOTL-IK,
KOTOL, KOTYOL, KOLTOG, KÓCSAGOSJ

egybe-kotyog : [glocitando convoco
;
gluckend riifeii]. Az

tic egj'be hija es kotyogia az fi chirkeit (Tel : Evang. 1.99).

Kotyogás : *sÍDgultus gallinae PPBI. (glocitatio, blateiatio

;

da.« gliK'ken, geschwiitz]. *Kotlós tyúk kotyogása : glodeiitis

galliuae geniitiis PPB. (Matkó: BCsák. 298). Mely kotyogásodért

íu i.s tudnám minek mondhatnálak tégedet (Illyef : BCsTomp.

64).

Kotyogdogólag. Jó ízn kotyogdogólag itták (a meggyes
j

Ixirt, RMK. n'.SU). [Vö. Kortyogdogólag]
|

Kotyogtat: [plátscLei-n lassen). Kulatsomat kaptam, szemem

könys'be lábbatt az úgy kotyogtattaai (Gvad:FNót. 21). 1

[Kotyogó]
j

Kotyogós. Kotyogós üveg: simpulum, vei simpnvium PPBI.

Ki>tyogós üveg (RMK. IV.341). i

Kotyogóság : [ebrietas; trunkenheit]. Fejek szédelg kotyo-

giisága miatt csak azt sem tudhatnák (Szál: Krón. 386). [Vö.

KócsagosJ

KOTTYAJN : sclopum edo, sclopnm sono MA. einen schall

von sich gebén, klatechen PPB. Azt gondoltadé, hogy már
errl kottyanni sem tuttamV iZvon: PázmP. 209).

Kottyant : 1) coutingo, sonitum edo MA. au oder mit

ehvas klingen PPB. 3) [etíntio, deblatero ; aufíicluvatzen, ans-

plappem]. Végre illyen feleletet kottyanta (Zvon: PázmP. 298).

Kottyant el vélte igazat is, de ezzel fol forgatja maga saját

tudományát (Pázm: Kai. 525. Kr.) Hírével sincsen utollyodnak,

a mit kottyant a szád (Matkó: BCsák. 172). Kottyant valamit

(GKat:Titk. 441).

KÓTYONTTTTY (leltien fit'/ Decsi: Adag. 125) : [uequam,

aihili ; niclitsHÜrdig, nichtsnutz]. Kótyonfitty ember : qui nec

síbí, nec aliis prodest Sí. [taugenichts]. Nem lehetnének szép

vagy vitéz legények, ha az isten ugy segillyét el nem tudnák

minden kotyon fityre [haszontalanságra] mondani (Ker: Préd.

761. GKat:Titk. 1118).

[Közmondások]. Az kinek géz6ngiiz az m'a, kettieu (ity az

Kolgáia : muher imiierator, et mulier miles (Decsi : Adag. 125).

A kinek gézengúz az m-a, kottyon-fitty a szolgája (Kisv: Adag.

315).

KOTTY-FITTY : talitrnm MA. nasenstüber PPB. schnel-

ling, knipchen Adámi : Spr. Ha Balduimis kotytittyet vét Luter

orra-alá, és mondásit meg-haznttoUya, jámborul cselekeszi (Pázm

:

LuthV. 119). [Vö. KÓTYON-PITTY]

[KOTTYA-KOTTYA]

[Szólások]. Kottya-kottya 6am, csak én magam maradék

(Pázm: KaL 1766. 171. Kr.).

KOVA (káva Otr: OrigHung. 1.304. ioa Dáv: Préd. 78. tea

Land : IJjSegits. 1.581): silex, igniarium C. MA. feuerstein Nom.

35. kieselstein, teuerstein PPB. Kova : silex ; kieselstein Com

:

Orb. 24. Kova, tz-Utí k: silex PPBI. Káva, durior lapis,

loalis est silex : imde puto etiam k olim fuis,se köv, vei

joincidisse cnm káva Otr: OrigHung. 1.304. Az sardius vörös

BsÍDfi kö, de nem által látó awagy világos, hanem mint az

iBtes kova oUyan szabású (Kecsk: ÖtvM. 271). Fordita az kfi-

Bálat vizeknec tauara; ps az kouat vizeknec kutfeiere (Szék:

ísolt 119). A tözkfivel, kovával tzet ötönk (Com: Jaa 16.

158. GKat:Titk. 417). Mint a kova ers lovaiknak körme

ri'haly: VÉ. 1.251).

[Szólások]. Ki megszegi a szavát, mint pú.skaa

kovát, ne tartsd neki szavadat (Küsv: Adag. 187).

Kovás : siliceiis, silicjitiis MA. von kieselstein PPB. [kie,sig].

Koasiwtak, rivus 1231 (Kovács).

KOVÁCS (iMvacs Csúzi : Tromb. 542) : spalum ; spaf Sí. [kie-

selstein]. Ot sima konats kíuet szede fel a patakból (Helt:

Bibi. 11.148. niyef: Jepht. 30).

KOVÁCS : faber C. Pesti: Nom. 1.41. Com: Vest. 128. faber

ferrariiLS MA. schmied PPB. Coach, Ciiahc, villa 1193. 1209.

1236 (Knauz). Kuachbike, locus circa silvam Bókon 1292

(Kovács). V faioc a kouactol é^lultatot meg: ligna ipsorum

polita a fabro (BécsiC. 110). Jwianak egy nagy rettenetes kew

zyklaas zyghet mellee, hol ott niyndeu nemew kowach zerza-

mok valanak íÉrdyC. 314b). Fel hivatá három lackat gyártót,

és négy kouáczot (Helt: C;mc. 131. MesésK. 30. Káldi: Bibi.

246. Misk: VKert. 626). Az császár mivére fíilmönt kovácsok-

nak attimk (TVIonTME. 1.129).

[Közmondások]. Kouácz kouáczi-a irigykedik (Decsi : Adag. 10).

Klmb azért Máthiás király, s Máthiás kouácz : Mysonun et

Phrygum termiui discreti sünt (112). Kovácstól vesz szenet:

lusciniae deest cantio MA. PP.

ötvös-kovács: [aurifex; goldschmied]. (MA: Bibi. n.34).

patkoló-kovács : soleai-ius faber PP. ein schmied der

pferde beschlagt PPB. liufechmied KirBesz. 150.

Kovácsi : fabrilis MA. was zu einem schmied gehöret PPB.

Koachy, terra fabrorum reg. 1254 (Kovács; ZichyC. 1.28).

Kovácsol : fabricor, fabrefacio, cudo MA. schmieden, kttnst-

lich schmieden PPB. Mennköveket kovátsói : fulmina Cyclops

*prosubigit PPBI. EbbSl szabad akaratot kouaczolt íMel: Szján.

213). Fogházra kovácsoltattunk 10 d. (MonTME. L297). A hátamon

kovácsoltak a b&nsk (Offic. 312). A kováts vasat és atzélt kovatsol

(Com: Vest. 55). Te kovácsoltál lánczokat (Illy: Ki-Élet. 158).

Az údre nez\e is nem mondattathatik igazán a romaiak syna-

gogája a Christus catholika anyaszentegyházának ; mert nem

volt minden fldben, hanem nagyobb részint ujjolag kovátsoltatott

a sok eretnek, garbonczás pápáknak múhellyében (VárM:

Ég-Szöv. 117b). K8nnyft mft illyen tanátsot kovátsolni, de

nehéz tettében ba.sznát venni (Fal: NA. 216). More-is le guggot,

kovácsol szegeket (Gvad: PFör. 6).

[Szólások]. Ag szót kováchollyimk (Zrínyi. 146).

ki-kovácsol. Ki-kovátsolom, tsiuálom : snccudo PPBI.

Kovácsolás: fabricatio MA. das schmieden PPB. Mykoron

egy levesuy fóldón meenneeneU mellle, hallanak nagy dr-

gheesóket, zrgheesSketh, aloythwan mynt ha az egheez zyghet

yngadozna az nagy kowacholasban (ÉrdyC. 314b). Hiszem em-

berben nem bolondság kováchlásának vinnyéje (Veresm : Lev.

291).

Kovácsoldogal : cu.so MA. MAI. oft und \iel sdimieden

PPB.

KOVÁL: [vagor, erro; herumsti'eichen, lunherschweifen].

Az német és cseh urak eleget kóválának, kobzának az sze-

génség kzett iMonlrók. 111.116).

Kóvályog : :>; Ki kóvályogva visz a lengedz szél íZrinyi:

ASyr. 194). Név nélkül kósztfinc koválygot (Ker: FelsK. Elb. 5).

Csak az aerben kóvályog a te miséd ? (Czegl : Dág. 1185).

A dárda nyelnek darabja a feje felett kóvályog (Hall : HHist.

m.232 BethI: Élet. 11.47). Az hasban megtartott kóválygó szél

(Felv : SchSal. 6). Nem ugy repül s kóvályog, mint a bujdosó
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madár (Ti)f : íísolt. fi!)U. 29). Ugy tsapott nélti a koistsj, nyaka

baii, lelko-is kóválygott Plútó oraüágábau (Kónyi; HKom. 121)

Kóválygás : (erratio ; das lieruinirrenj. Ki mntattam lieábaii

való koiiályogá-stoknak [így?) és téuelygésteknek hamisságát

(BahCsIsk. 415).

KOVÁSZ (koíii. Sylv: IIT. I.1Ü5): feiuwntmn C. MA. liefe,

Síiuerteig Pl'li. Kuiiazuau eleéíitesc : couimistio fermeuli (UécsiC.

189). Atfainfiai tiztoliatok ki az o kovazt : hué legetek vy zitalas

mikeut pogacak vattok (DíibrC. 316). Megli kelee myiit kowaz

(JordC. 45). Egy kysed kowaz myiid az eglieez teeztat megh
vezty (ErdyC. 534). Meg oltalmazzátoc magatokat a pliarisaeu-

fokiiae kouászszától : cavete a formento Phariseonim (Helt:

VT. L.3. Ker: Préd. 734). Hasonlatos az kotia-szhoz : simile

fei-mento (Fél: Bibi. 22). Ha az üget sóiial, küuas,sal ösziie

timporalod, varatt és egyéb kelest meg gyogyit (Mel ; Herb. 2).

Kovászszal sült kenyér (Oim: Jaii. 76). Egy kevés kovász egész

toknfi te,sztÁt megposhaszt (Veresni : Lev. 260).

[Szólások]. A.szt cselekszils a p;'ipa, ersekek, pfispkk, gárd-

gyának, a miselS papok, barátok, és több azon kovászból valo,

henye herékhez hasonló rendek (VárM : Ég/iSzöv. 55).

fKovászol]

még-kovászol : fermento MA. .sauern PPB.

mégkovászoláa : formentatio MA.

Kovászos : fermentatus MA. hétig, gesiiuert PPB. Kovászos

kenyér: zymites MA. PPBl. (Pázm: Kai. 1766. 826. Kr.).

(Kovászositj

meg-kovászosít : [fermento ; siinernj. Mimodon Kristiis

meg akarta ková.szo.sitani, és szentelni az emberi nemzetflt

(llly:Préd. EIÖb. Al).

[Kovászosod-ik]

meg-kovászosodik : fermentesco Kr. |.s;uior werdmi, aul'-

gehen] (Káldi: Bibi. Máté 13:33. Kr.).

Kovászoz : fermento MA. .siiuern, versauem PPB.

meg-kovászoz : fermento C.

Kovásztalan (kviiaszatlan Boni: Préd. 2U6) : hifermentatus,

azynuis MA. iiiigosauert PPB. Egyetec kouasztalan kenyeret

es sá-saual- azymos pantvs cmii laetucis agre.stibus (Helt: Bilil

1.994. Káldi: Bibi. 263). Ková.szt;ilan kenyér kell a deák ecclesiá-

ban (Czegl : MM. 263). Az élet kenyerében e.szfink, nem a régi

kovászban, hanem az igasságnak kovisztalanában Í.Mad : Evaiig.

316).

KOZÁH IKÓZÁK?]: [vagor; schweifen). Kivól tizenöt

(íszteiidég nem hált, az Ti szükségéjért fi kivfil som kozart (Tin.

59). [Vö. KÓSZÁIi]

meg-kozár. The k. akor megh Feyr warba lakot, mykor

R. az földeket byrtha, K. (halála wtan, annakys wagyou 16

ezteudeje, hogy enys liyrom, kepeytys megh attam, es mykor
megh ongotek, azt megh kozartam (Levl\ 1.305).

KOZI-BOZI. Sok guggoló és tsiifoló értelmetlen szók

vágynak, miiit izgágálkodik, gullyog, kótyon-fitty, geze-mize,

kócripór, kozi-bozi, tsig-big (CorpGramm. 323. GKat: Gramm.
C3).

KOZIIA : [brandgenich in den s|«isen|. Ffizd meg (a tik-

monyát) a tejbe, de niegoltidmazd a kozm;'itól (TdrtT.* L-iSl).

Kozmás. Kozmi'is étok : elbus adustiLs, adustum et fiuuunt

sápit PP. abgebreimte [angebrauutej speise PPB.

KOZSOK: rhenones, jielliceas (?) C (pollLs ovilla, nia.s(ruwi:

sehafpelzj. MedvúlxSríís kurta kozáók s bogzott haja a vállán

lógg rrhaly:Adal. 11.192). Most kosókat lígy?|, bfimihát nem
viselnek a pa|Kik (Bod:Pol. 5).

KÖ (Ww JordC. 901. kíio Ború: Préd. 24b. Miniel 33b.

ióire Megy; 3Jaj. a56. hl Fél: Tan. 5. Mel; SzJán. 4) : 1) lapis

C. saxum, lithus MA. steiii, fels PPB. Az oszlop alatt valo kö

:

stylobateí ; kóhiJz való : lapidarius ; köböl vak) : lapidous ; kfivé

le.sz!ili ; lapidescü C. *Hegyes kuw, lapls, ]ic'tra 1037 (Cziiiár).

Kubaivan (XII. .•jzáz RMK. 1V.370). Ecclesia de Kw 1265 (ZichvC

1.14). Fehorkefi, nieta terrae 1299 (üziaári. Az BNVTdewg

eltére vezuel, kewueknek zernew gylekezeseuel : commotione

lapidum íEhrC. 54). Néé zegfi knek es faragottak (BécsiC.

11). PariÉfanau k'mei: lapides fundae (308). Az boltnak kewe
lezaltadvaii evlet meg ovle (DomC. 68). Ama k5, mellyet Jacob

patriareha feie ala tet vala (Mon; KépT. 6). Eppeasegel sem

fanac .sem kfmoc nem aletottac ket (75). Adok neki feier

választó küuot: dabo illi calculum candidum (Fél: Bibi. 11166).

K6 természetfi: irrisibilis petra (Decsi:Adag. 123). Jerusálem-

nec vtzai kóuel padimoiitomoztatnac meg (Kár: Bibi. L486).

Miért vét az isten, az embereknec esetiln-e követ, az kic annél-

klis elesvén vaduac (MA ; Scult. 94). Az sákuac mér kövei

:

lapides sacculi ad pondiis (MA: Bibi. 1.562). Párkányozó kövek

(TíolTört. 402). Mint nagy szfil k5, ugy meg-áll (Balassa : Ének.

17). Illik azért a te szivednek kosárát is meg-raknod; de nem

botránkozjlsnak köveivel, hanem ollyaii kövekkel a miuémfi öt

köveket Dávid tött volt az ö |)ásztori tá.skájába (Hall: HHist.

11.211). Az erfls szép Trója vára oda lett, és a mint hallottam,

négy barom vonta szekér el vihetne kö maradékját (Fal: TÉ.

667). Gondolhatnád, hogy drága kints, azonban szív terhel kö

(a nagyok barátsága, Fal:UE. 485). 3) [gemma; edelsteinj.

Három arany gj^vrem ; az egykbe wagjon egy kamiol, a mas-

sykba wagyon egy gemako, a harmadikba nynthen semy kew

(RMXy. IT.57). Három aiaiii gvVrvv: esikbe veres kó, masekba

törkes (í.evT. 1.149). Bilx)r, koláris és drág:i vnio köuec (Kár:

Bibi. n.l33). Szárdonya kö: lapis onychimis (MA: Bibi. L3S3).

Egy ro.sz fiittyú követ jó-gyanánt kezd venni drága pénzen

(Pázm: Préd. 826). Akátes-kö (Com: Jaii. 14 1. Onikhinus kö

(Hall: HHist. 1.62). Az as,szonyság a legujjab" módi formára le

tözött és fel szárnyazott biibokat, kézre valót azon opera s

tsipke-mflb&l, utóllyára a kövekbi és más ráritá.sbul-is válogat

valamit (Fal: NA. 143). S) [(^ilculus, lithijtsis ; steiukrankheitj.

Mind az kötöl s mind az kíSszvénytöl megszabadult (LevT.

ri.16). Igen ió az liideg faio gyomrot t;igot, a vesét kenni a

szfkfíi olayal, a kiben kö vagyon, és a kinek hasa fáy (Mel:

Herb. 73b). Kfuöl valo oruossag : pöriet es, kit kö baut, io

innya (Frank : H.xsznK. 33). A vizellotnec megs7.orulása a könec,

fövenynec kezdeti (G)m: Jan. 57). Meg-akadályozza a must a

vizellast ; az hasnak [leniglen ád ö szabad menést, májliau s

lépben szerez nedvesség rekedést, az hójagiiak ponig kövei ne-

hozedé.st (Felv: ScliSal.- 10). Követis belölled széjien ki-oszlattya

(14). 4) (?] Egy kötés, vagy kö kender (VeclTrans. 21).

[Szólások]. Knél kövebb (Fal;Jegyz. 936). A kin ex

.

nem fog, jele hogy knél kíiveb (Fal:SzE. 148). Filozófu-
soknak kii ve egy jó mentor, mint a fehér holló ritka (Gvad

:

RP. 46). t^ik halgát mint az kö tUecsi : Adag. 32). Mint

a kö hallgalt.'im, bármily nagy volt a kár (Gvad: RP. 56;.

A llsztetis csapon veszik, s-h é köre fe 1-5 n t v é u, csiikányus-

san bali'il Rigg a kobzok (Csúzi: Síp. 16). Mindenik malom három-

három köre forgó (Gér:KárÜ3, lV.31.Si. Tauát:)kozui, egy
követ fuui, titkon fzni valamit; *eapita conferre, ottensiu*

WF. Mindenképen agyju-kodnak, mint a kígyók követ fújnak

(Aniado: Vers. 591. Pillongatnak szemeikkel, követ fújnak szí-

veikkel il20). Má.'^képp fújja otstiui Szullmán a követ (Kóiij-i:

HKum. 161). En e követ gördítem nio«t eldben (IVegl:

MM. 174). Te k. chak nem ilhetli veztegh, iiivnth az eH-rdengh;

hogy ha egyéb dolga nynihen thahat emtjemek i-ypelle*<>l)eii

kewet hány (LevT. 1.432^. Miiiden követ megmozgata
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(GKat:Titk. 11). Ne ugassuk ebül a kiivet s holdat egy-

aránt (Fal: NE. 101). Nehéz i,steiiuel k5uet vetni: haud

pugnare potest húmiiuun cum munlne (imsquani (Decsi : Adag.

121). Bolondság embernek magánál nagyobbal kfiuet vetni (125)

*Követ vetni nálánál nagjobbal : sus cum Minerva certamen

snscipit PPB.

[Közmondások]. A tseppek meg lyukasztják a követ: guttae

*pertundunt sa-xa PPBI. Mágnest a vas édesgeti, vizcsöp követ

meggyzheti (Amadé: Vers. 173). Tanácstalanul semmibe se bo-

csátkozzál, kéneskedve jár most a világ. Magyar mondás : a

\izbe ne lépj, mig kövét nem látod (Fal: UE. 439).

adamás-kö : [adamas ; diamant]. E!r5s adamas-kS vérrel

megszelídül (Kecsk : ÖtvM. 267). Adamas követ bak vére el-

törhet (Tyúk : Józs. E15b. 16). Eddig tott dolgaid véld arany gy-
rfinek, a következket szép adamáskönek (Gyöngy: MV. 17).

Melynek ers tüze valakit kömyfllvött, bár, mint adamáskö

szívben oly ers ltt, de hajló via.szkéiit abból szelídet tött (23).

alabástrom-kö : alabastrltes PPB. 403. *alabaster, ala-

bastmm PPl. alabasterstein PPR

bálvány-kö : [statua lapidea ; saule, gehauener stein). Bal-

uanku, locus metalis 1261 (Kovács). Balwankewe limes terrae

1265 (uo.). Vádit ad statuam lapideam, que dicitur balwankew

1267 (Wenzel V1II.174). Az nagy bálványkövet elfelemelité

(Toldi M.] (RMK. IV.247. 370).

béka-k: bufonius Com:Jan. 14. bufonites; krütensteiu

PPB. Béka-k, melly a varas békának fejébe találtatik : bu-

fonius PPBI. Három arangiwrív, égikbe wagion egy bekakw

(LevT. L67. Radv : Csal. 11.320). Az békak sokfele, mert va-

gyon bennek tiszta fejér, vagyon sárga (Kecsk: ÖtvM. 284).

ígér gyakran gySngySt, de ád béka kSvet (Ben:Rithm. 177.

210).

beretva-k. Olajk, beretva-k: *cos olearis PPBI.

bor-kö: tartanis PP. tartarum PPBI. weinstock PPB.

Arany lánczhoz és egyébhez jó poklos festék 1 lat kénk 1 lat

bork (Kecsk: ÖtvM. 286. AOere: Enc. 250).

büdös-k : lapis suillus ; stinkstein Sí. sulphur SK. Büdöskö

s-zín : *coIor citreus ; color *sulphiireus ; büdös-k szagú vizek :

aquae *.sulpbiu-atae PPBI Egy lot finum ezüst, 1 lot veras

réz, 3 lot büdösk (Kecsk : ÖtvM. 305). Az tégelyben tedd bele

az büdöskövet (306. Com:Jan. 16. Cseh:OrvK. 58. PP:Pa.v

85). A tizeté-st instructiómmal elküldtem ; büdöskövet mégsem

kaphattam (RákF: Lev. L235). Itt a tíizre a büdöskövet hintem

(Gvad:FNót. 19).

bdösköves : [sulphuratus ; in schwefel getaucht]. Büdös-

köves ruhával az te.stét bevonák, gyengén tartott testét szurok-

kal locsolák (Thaly: Adal. U.428).

cseh-kö : [böhmi.scher diamant]. Tudom jó dámák köszönettel

vennétek, ha valamely jó akarótok intene felöle. mikor a kalmár

tseh-követ nyújtana 6nom-smaragd helyébe (Fal: NA. 171).

csUlag-k : lapis lazuli Kecsk: ÖtvM. 340. (Az cianenst)

némely csillagknek is híja, azért hogy az fényen mint az csillag

úgy sugárzik (Kecsk : Öt\M. 276).

C8oda-kö : [?] Rettenetes vastagok (bástyák), csoda-kbl

béllettek, mert nem omlott, banem csak belé ment a golyóbis

(Monlrók. Vm.309).

drága^kö : gemma, luiio MA. margajita C. JordC. 396.

lapis pretiosus ; edelgestein, köstlicher stein PPB. Láng-

sánn drága kö : pyropus ; három drága köv : trigemmis

;

drágak term : gemmifer ; drága kbl való : gemmeus

C. A drága kövek kedv&sek : gemmae *habent gratiam PPl

Zerzenek koporsoth aranbol, ezfisthböl es drága nemes köuek-

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁR. 11.

1)1*1 íPeerC. 34). Drága kö az arán göröt njegh eksiti (TihC.

!»). Az eb nem tudgya, mire való az drága köw (Born: Préd.

24b). Onyx nevö drágak : lapis ouycbinus (MA: Bibi. 1.3). Drága

kö áros (ékszerész MA : SB. 83).

drágaki : gemmeus MA. von edelgesteinen PPB.

drágakövecske : gemmula MA. kleine juwelen PPB.

drágaköves : gemmosus C gemmatus MA. mit edelgasteinen

versetzt und géziért PPB. Drágaköves arany korona (TitkRózs.

332).

emlékézet-kö : monumentum, monimentum PP. denkmal,

gedenkzeichen PPB. A maradékok szivében emlékeztet követ,

oszlopot emelni (SzD: MVir. 107).

emlékéztetö-kö : stela PPBI. [denkstein].

ére-kö : lapis metallicus, aerarius, aes rude SL Értz-k,

mellybl rezet futtatnak : chalcitis ; eresztetlen ércz-k : cadmia

PPBI. (G)m: Jau. 16).

faragott-kö : lapis politus Kár : Bibi. 1.308. [gehauener

stein]. Ne alahok az ystenseghet hasonlauy aranhoz, ezysthez,

faragot kewhöz : ad lapidem artiBcii (JordC. 768)

fecske-k : chelidonium MA. PPBI. schwalbenstein, edelge-

stein PPB. Az chelidonius annyit teszen, mint fecskek, mert

az görögök az fecskét chelidonesnek híják 'Kecsk: ÖtvM. 281),

A fetske kö a fetske fiak hasában talaltatot kitsid követskék

(ACsere: Enc. 253).

fén-k: cos, acone C. Ver, acone PPBI, wetzstein PPB.

cos : der wetzstein Com : Vest. 124. Cotoria : fénköbánya C.

fénk-bánya, kaszak-bánya PPBI, A fénknek nintseu vágó

éli : cos exors secandi PPBI. Fons Fenkw nominatus ? 1270,

(Knauz), Az szl miues, mikor kapálni auagy metczeui megyén,

nem chac kapat auagy met kast \iszen uelle, hanem fen

köuet is, hogy legyen miuel élesíteni az kapat es az met kést

(Tel: Evang, 1.320. SzikszaiFB. M. Akad, Értés. 1847. 330),

A fénkövel, kaszakövei élesittyük a tompultakat : cute acuímus

obtusa (Com:Jan 16). Mer kövek a kovak, tfizkö, fenkö

(ACsere: Enc 254). Mint egy fénkö gyanánt vannak, mellyhez

a halál az ö fulákját feni (Mad : Evang. 826), Monda a király

:

Azt gondolom vala, hogy ha im e fénkövet egy beretvával el-

vághatiiám-é ? : atquin hoc agitaram, cotem illám secari nuva-

cnla posse (Dáln : Flór. 19). Olly nagy, mint egy kasza fénkö

(Gvad:FNót. 24).

[Szólások]. Halkal jár, mint a fenk a kaszán (Fal : Jegyz ).

fónkövecske: coticula MA. kleiner wetzstein PPR A ke-

reszt a hitnek f§n-követskéje (Mad: Evang. 360).

font-k : [pondus
;

gewicht]. Ö a szélnek font köue, es

megméri (Mel : Jób. 66).

festéklxjrö-kö : [reibstein]. Ezeket szép lágyan törd öszve

tiszta vízzel festéktör-kövön, kend l)e az müvet vélle (Kecsk:

ÖtvM. 322).

gálic-k : chalcantiim C, vitriolum, ati-amentiun sutorium

MA, (galitzensteín, vitriol], Sory : szürke vagy fekete gálitzk

PPl. Gálitz kö avagy réz virág ((^m: Jan 16. Frank: HasznK.

34. VectTrans. 25j. Gálitz kö, mely másképpen varga téntának

hívattatik (ACtere:Enc. 248). Próbált recepta, túros lovaknak

igen ha-sznos : Végy gálitz követ, forrald fel tiszta vizben, kivel

massad a ló túrját (Cseh: OrvK, 60. 14). FSstöt csináltak gálicz-

kbfll, fekete gyopárbúi (Lípp:PKert n.226).

gamahó-kö: chalazías PP. eine gattimg edelgestein PPB.

grádics-k : [gradus lapídens ; .steineme treppe] (KolTört

404).

25
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gránát-kö : lapls graiiatim PP. granatstcin PPB.

gyómánt-kö: (adainas; diamaiit) Három gjivrew, az

Bgyt'klje scyeniaiiytli kew {RMiiy. 1V.52. Zvon : PázniP. 271.

Zriiiyi ILStl. Kim: Ének. 321). Nemzetes vitezlí Kisfaludy

IJiraló, ki tcrmé.szet(idl)en valál mint a i-Aró, gyAri vitézeknek

gyéináiitkfi-liürdozó (Tlialy: VÉ. 1.212. Szeg: Aqu. 61).

határ-kö : lapls terminális, terminus; greuzatein PPU. Határ-

árkot t-sinálni, liatár-kövct tsiuábii : luimum *signare limité

PPBl. Minden sziindíkümnak els határ k5ve ez, hogy (Szók:

Bals. 3).

hold-kö. Tulajdon .sziii tartó gySngy a hold k6, mely a

holdal fogy avagy nevekedik lACsere: Enc. 251).

jáeintU8-kö : [hyaeynthus ; hyacyntli]. Yacyuktos kewuok

(GömC. 3()1). Hiátzintos-kö (Com: Jaii. 14).

jáspis-kö : [iaspisj. Mint eé tündökl iiLspis kfi volna, igaz

ollian vala (Bom: SzJán. 1).

játszó-kö : fJilculus lusorius PP. brettstein zum spielen

PPB.

jegy-kö : (torminna
;

grenzstein]. Vádit ad lapidem jegykw

dii'tum, qui pro .signo njete [metamj divisissot 1291. (Weuzel

X.54).

kakas-k : alectorius, alectoiia, lapis in vontricido galli

nasceas MA. kapaunonstein PPB. (Com:Jan. 14. Maj. Szót.).

Az aloktorius annyit te.szen mint kakas-kJ, ugyanis az kap-

pannak az hasában tanállyák (Kecsk : ötvM. 281). A kakaskS,

a lüippan gyomrában találtifot gyíugy (ACsere: Euc 254).

kárbunkulus-kö : Icarbímcnlus ; kariunkéi]. Isten Jóbnak

liét szép tiú magzatot arábiabéli társsitul adott drága, nemes,

nagy szép iyándékokkal, birbunkulus knek drága voltával

(RMK. IV.58).

knrniol-k : fkaniiol). Kornil-kö : sarda PPI. PPBl.

kasza-kö : cos MA. Major: Szót. wetz.stein zur sense PPB.

cos ; wetzstein Nom. 36. Ftnkö-bánya, kaszakó-bánya : cotoria

PPBl. (Com: Orb. 24. Tlialy: VÉ. U.380).

kók-kö : caeraleum vitriolum SK. Kékköveket hozattimk

(MonTME. 1.277). Az kékkó igen szép és drága, ölein kékkó-

nek hittak, mostan immár aiiuamiu-inának nevezték (Kecsk:

ÖtvM. 276).

kón-kö (kynkew MA. Pesti: NTest. 161. kinkii Sylv: UT.

n.146): sídphur C. MA. sthwefel Pl'B. Eleven, égetetlen kúukó:

apyron PPBl. kénki'lbánya : sulphuraria C. Kén-kó.szin5 tengeri

hal: smmbrus Major: Szót, 426. Ez tfiz, ki bidSs dohos ken-

knuet eu zambol ki langaz (GuaryC. 48). Pokolba ;iz bvia

emberec forró kenkvvol öntettetnec meg (DebrC. 277). Zurokkal

kenkönol g^ttrotte (570). Eegy maga byro hatalmas ispán vettetee

ewkot eegy vyazz;d oes keenkewel egyeleytít forró kaad feródS-

ben (ÉrdyC. 551b). Az fedet keenkAel es napnak hew.seeghe6-

wel eeghety : snlplmre eomburit (JordC. 26.'>). Keenkew byxA

panceel (sulfuroi tlioracos) vala ew raytok (901). Az fertezetesek-

nek reze vagyon az egev tevznek as keenkevnek allo tanában

(ConiC. 244). Eiyk bynesekre zeen, ken kw ees háborgató zeel

(KesztbC. 18. Kél: Bibi. 121). A pokol az szönetlen beime egó

kenkoért, s egyob undok [KU'olkodo dSgJkert, rakna rutt bftd^s

sebessen Imigolo tzzel (íjép: tTiik. 1.79). I>)bü8 kéukii pára

jÜM ki (Zrinyi. I.M). Kénkó szín sárga (Lipp: PKert. 1.51).

kénköves : sulphuratns, sulphureiis C. MA. geschweflet,

schwefelifht l'PB. Kénklves fátskák, mellyekkcl gínijtimk vala-

mit: creniium PPBl. Kénküves forgáts, kén gyertya: *sulphu-

ratum ramontum PPBl. Kénkfives forgáts : schwefelhfizleiii Kir-

Besz. 143. Kéiikóves g5z6lgések : exhalationes sídphureae Com:

Jan. 11. Eegy fekete zereehennek torkából koou kSweti langak

tlethnek vala kywe (ÉrdyC. 507b). Vas kosart kezSkbe viselvén,

kenkSues langat zayokon kibocatvan, kapahoz hasonlatos fogok

vala <NádC. 337). Az 5t varost kenkfiue* essSuel sillieezte el

(Kél: Tan. 373). KénkSues tüzes tóban vetetnec (Mon: Ápol.

422). KénkSves tí\z: sulphur et ignis (MA: Bibi. 1.16). Kén-

köves láng (Mad: Evaug. 275). Kénkóves gózóigések, párázatok :

halationes sulphureae (Com: Jan. 11). Az nagy torkú ágyúknak

az nap fényét el-fogo kényköves flisti köziiit sUrftn szikráz-)

lövéseknek halálos menykOvei (GyöngyD: KK. 156).

kénkövez : sulplmro MA. schwefeln, scliwefelicht nuulmn

PPB.

kénkövezés : sulphuratio C. MA. scliwefeluiig PPB.

kénkövi: sulpbureus MA. schwefelich PPB.

kérésztélö-kö : ))apti.sterium C. MAI. lustralis fons PP.

taufsfein PPB. (Helt: Krón. 168).

kigyó-kö : lapis serpentinus SL

[Szólások]. Vélem, hogy ellenem kigyó követ fórra I-

nak (LevT. n.42). Mindniaian kegio kSuet futlatoc (Mt;l: Sáni.

92). És firlüdvén kigyó-kö vet fújtak a luteristák (Pázm

:

Lev. 1). Kigyókófuvás (BethI: Élet. 483X

koporsó-kö : dppiis C. lapls sepulcralis PP. 271. grab«teiii,

gedachtnis-saulo PPB. Fel emeltetnec emlékezetre való oszlopoc

avagy koi^rso kSvec: eriguntur cippi (Com: Jan. 212. SzCsomb:

UtLeir. 72).

korál-kö : corallium MA. korallen PPB A coráll kJvek a

tengeri tsemetéknek ágatskái ((3om: Jan. 15).

kova-kö : [silex ; kieselstein]. Kova kíböl való : siliceus C.

(MA:SB. 242).

kovacs-k : cv> Öt sima kouats kSuet szede fel a pataktx'il

(Helt: Bibi II.l IS). Az 5 louoknac kSrmec mint a kovats kó

(Helt: Bibi. IV.19). VaKsal, kouacz kSuel az te szfiued rakodót

[kegyetieu] (Illyef : Jepht. 30. Megy : SzAÖröme. 70 1. Kezét á

táskába boczíitnán egy kouats kSuet vén ki onnég (148).

köszörü-kö : allo, cos MA. schleifsteiu PPB. Az köszörúkfi

fövényét az tftzbeu olvazd meg (Kecsk: ÖtvM. 319).

lazur-kö, lazul-k : lapis la.suli, lasulns Sí. [lasiir]. S<^tét

kék lazul kS: la.sulns Com: Jan. 14. Az cyanus kó között és

az lazidkó között különbség vag)on íKecsk : ÖtvM. 270). Az

lazul követ, cianeu.st, kék követ, némely még az armeniust Ls

Bszvezflri zavarja, de sok kiilömbség vagyon bennck ; mert az

lazulkó es armenius bányákból kelnek (276).

mágnes-k : mágnes, heraclius C. Herculeiis lapis MA
magnetstein PPB. Mágnes kfi: mágnes Maj: Szót. Mágnes kú

melly hozza szija a va-sat (Krank: Ha.sznK. 69). Már én rmigu. -

küvem portushoz hoz engem (Zrinyi II..58i. A magiieekó a vasr

vonsza (Illy: Préd. 1.184). Mágnes kilvel meg-kenettetett i

(Teleki: b'Lél. 12). A jóságos cselekedet mágnes kflvének gy.i

korlá.sa (Laskai: Lips. 2. Mik:TLev. 266). Bizí-ást azért miiid.ii

szélre ereszd szivedet, bár éjszakra avagy délre mágneekövedet

(Amadé: Vers. 165).

mágnesköi : magneticus MA. magnetisdi PPB. Magiuv-

kövi szolenczo: magnelicA pixis iDEmb: GE. 169).

malom-kö : lapis moláris MA. miihistein PPR Kellemetesb

neki, bog malomkó imola a.sinaria) kóttessec 5 iiakara iMiinchC

47). Egy 'uigy malom kónet fyggezzenek ew íiakara es ni.

tengher fenekéére meroytasseek lÉrdyC. 552b. JordC. 40"

Az zjimar malom kfi íiakara kSttessec (NagyíaC. 174). Ha \r

isten menybwl oly kw 6.set boczatna, mynt egi egi malom kw,

sémit ez nektekh nem artiuia (VirgC. 91. Sylv: UT. ll.ljli.

Alsó malom kfi (Fél: Bibi. 29. Sim: Evang. 201).
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felsü-malomkö : catilliis PP. der obere ipülilsteiu PPB.

márvány-kö : marmor C. marmorsteiii PPB. Teen egj'

zeep feyeor inarwan kewbSl zcrzet tablaat az koporfsoiiak

feyeeliez (ÉrdjC. ílSb). Mjkorou ;iz koiKirssorol az marwaii

k5wet fl'eol enielteek volna, zoep yllat zarmazoek (499b). Akarna

misset mondania az oltáron, melre maniankíSból azzonunknak

kepe lelfaraktatot nála fnhC. 84). Az zenthegyhaznak ezak

fl51 walo oldala piros marnauy kew wala (TelC. 281). Fa iflyv

tevn egy inanian kev tablat zent Ágota azzun feyeliez (CornC

270). Mavuan kftluM faragot koporsó (Fél: Bibi. 135). Márvány-

kfi láda (HalhPaizs. Elöb). Már\áu ko pádimentom (MA: SB.

109). Márványkí volna is a kéd szive, de megszánna (Mik:

TíirL. 10. lev.i.

márványköves : marmorosus MA. voll marmorstein PPB.

ménny-kö: l'ulmeu Kr. pjlitz, donnerstrahl). Harsogó menny-

kövek: iracunda fulniina ; mennköveket kovátsói : fulmina Cyciops

*prosubigit PPBl. A kitsillánilo láng menyknek, meny-fitS

kóuek neveztetik (Com:Jau. 12. Pós: Igazs. 669. Illy: Préd.

IL555. Teleki: Fel. 212). Jnpiter mennybiil mennyküvel verte

(Thaly:Adal. L40. Mik:TörL. 146). Az nagy torki'i ágyúknak

az nap fényét el-fogó kényköves filsti közíitt sürftn .szikrázó

lövéseknek halálos menykövei (GyöugyD: RK. 156).

[Közmondások]. Száz dörgésnél nehezebb egy menkfl (BethI:

Élet. 162). Nem mindenkor esik le a menkö, mikor az ég dörög

(Thaly: Adal. 1.82).

mémiyköves. MenykBves villám (Gyöngy : Cup. 3). Mint

az saskeselyö az menyköves égi háborúkban, meg-táiitorodás

nélkül állván (GyöngyD: RK. 156).

ménnyütö-kö : fimen C. MA. donnerstrahl, donnerstein

PPB. Mennyütíkfivel ütött: fnlrainatus MA. Három menyflt

kSnel ötletet agyon (Helt: Bibi. 1.64). Nem oltalmaz menyflt

kJtl (MehHerb. 139. Mel:SzJán. 51). Mint az meny-fit6-k5

:

fiüminis in morém (Decsi: Adag. 348. MA:Scult. 400. Zrinyi.

U.60. Ssm: Cer. 19). Az Jupiter meuyfitS kSveckel hagyigálód-

néc (MA: Scult 400 1. A menyütS k miatt égett a torony

(Nyr. Xr\'.460. DBenk: Flór. 101). Onnan feliül a meny-fit5-

kvek a tornyok tetejét járják (Fal : UE. 408).

ménnyütököves : fulmineus C. MA. donnerschlüglich, zum

blitz gehörig PPB.

mosó-kö : pumex C. [birnsstein], A f5vényes és tsoportos

morsalékos mosó k5 a láb tisztétá.sra szolgál : tophus arenosns

et scaber pedibus mundandis .subservit (Com: Jan. 16^ A te.st

lyukacsos mo.so kvel drgltetic (Com: Jau. 114). Szent Peter-

nec agya veleie gyanánt soc eztendeig tsodáltattac egy darab

lab mosó követ (Diai 179).

olaj-kö. 0Iaj-k6, beretvakö : cos olearis PPBl.

olajmagva-köve : sansa, samsa MA. sampsa ; olivenkern

PPB.

orsó-k : [?] Az oszlopokat kell megfaragni és orsó köveket

is többet kell az régiekhez faragtatni (Évk. XUJ.62).

orvos-kö : lapis medicinalis Kr. Hasznosabb valakinek ter-

I

mészetét ki tanulni, hogy-.sem a ffivek vagy orvas-köveknek

I erejét (FahUR 506).

orvosság-k, orvosságos-kö : cw Egy vniossagh kw

I

(Kecsk : ÖtvM 253). Kézre való, orvosságos kövek vannak benne

(uo.i. Egy nyakra való, orvosságos kövek vannak benne ; egy

orvossíigos forma kövekbfll álló arany láncz; arany perecz,

sokféle orvosságos kóvel rakott ; egy pár perecz, melyben

vagyon orvosságos k6 (uo.).

pala-kö : odiistas Sí. [seliieferj (Betlil Élet. 373).

örmény-kö. Ernion kw : lapLs molendinarins NémGl. 201.

págyimentom-kö : (lapls pavimenti; pfiasterBtein). (Bom:

Evang. 111.29).

paraszt-kö. Termés parasztkó (Bethl : Élet. 11.251).

pá,rkájiy-kö : [gesimse] (KoITört 404).

próba-kö : lapis lydius MA. basanus PPI. lapis basanites,

übras.sa
;
probstein PPB. [probirstein). Az próbakre ám öt vette

vala, íme az nagy szent embert hozta vala (RMK. 1V.67). Az

istemiec szent igeié legyen nektec igaz próba kfiuetec (Mon:

Ápol. 285). A szent lélek tüze az ellelrendeltettekuek próba-

köve (Illy: Préd. 1.595. Vás: CanCat. 489. Szathm: Dom. Elöb. 6).

Én a városnac kísztö, vagy gerjeszt nyájaskodását nem veszt

tselnek, hanem próba knek tartom lenni, a mellyen az arany-

nak jósága állandósága ki-tetszik (Fal : NU. 265). Nehéz próba-

küvön fordúl-meg a szeretet, de ha meg-állya élt kap (F;d:

SzE. 537;.

sárga-kö. Sárga kö, sárgaság ellen való k : icterias PPBl.

sárkány-kö : draconites MA. drachenstein PPB.

sas-kö : aetites PPI. PP. adlerstein PPB. Sas k, drága

knek neme, a mely sas szint mutat Major: SzóL 16.

sügér-k. A sflger kövek a kfissebb sigér fejében találtat-

nak (ACsere:Enc. 254).

szeg-k : [lapis angulaiis ; eckstein]. Fel eppewltethwen

apostoloknok es proflfetaknak fondamentomyn az nagy felssó

zegh kewhz, Cristus Jesushoz (ÉrdyC. 226). Az Christus Jesus

magas fels* segkiS', foglaló k^ leuen : ipso summo angnlari

lapide Je.su Christo (Komj : SzPál. 286).

szeglet-k : lapis *angularis PPL [eckstein]. Els oszlopoc,

szegeletkvec : antes MAI. Ugyan amaz fö szegelet kvon ép-

péttetet (Zvon: Post 1.12. Mad: Evang. 816). Fel-épéttettek az

apostoloknak fiuidameutoniára. és a f szeglet-köre a Kristiis

Jesusra (Bíró: Préd. 19).

szégyen-k : infamis cippus, lapis propudii Kr. [pranger].

Te szégyenköve a te urad betsületének (Nyr. VI.364). Tsuk-

lyába, szégyen kövön állott (Gvad: RP. 64).

talp-kö : [fundamentum
;
grimdstein, gruudlage]. Igaz, hogy

szép dolog a felvett tudomány, de a jó erkölcs nélkül eltn
ragyogvány ; nincs ers talpköve, hamar elenyészik (Gvad : RP.

45).

termés-kö : [bruchsteiu]. Lapis, qui nobis dicitur termés-k,

quasi dicas productum vei natiun lapidem ; smit in copia hujus-

modi lapides in quibusdam Hungáriáé partibus (Otr: OrigHimg.

U.242).

topáz-kö : topazius C. [topas].

trkis-k, trkés-k: turcois Com: .Jan. 17. Maj: Szót.

tyites, beryllus thalassicus PP. 276. türkisstein PPB.

tüz-k : silex, pyi-ites SK feuerstein KirBesz. 122. Nom. 35.

Tflzkö, kova silex Com : JaiL 158. Verhenyös tflz-kö (14). Az

aczélnak, és tfiz-knek szveverésébSl ti'iz adatik (Verpsm : Lev.

35. GKat: Válts. 1.2).

tzütö-kö: silex PPBl. feuerstein Com: Orb. 12.

ütközet-k: lapis offensionis Píizm: Kai. 1766. 679. Kr.

[.stein des anstossesj.

üvegmetszö k: smyris PP. der stein, womit das glas

gesclinitten wird PPB.

vór-kö: haematites MAI. PP. blutstein PPB. (Com: Jan. 14).

zafir-kö : sapliiras C. sapUir, köstlicher stein PPB. Megh

lataak hft labay alath oly mynt saÖ'yrom kewböl (e lapide
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saffirino) alkototh pagymontomoth (JordC. 61). Ky vala meg

evltevztetveen saphyrus kev zynev palastal (DomC. 186).

Kövecs (kómU Nagyari : Orth. b.) t scriipiis C. cjilculu-s gla-

rea, lapilliis MA. scnipuliis, glareola ; spitziges sandfteinleiii,

kie« PPB, Apró kiivets: glareola C. Kvel pádimeiitomozott,

követstsel hintett hely : lithostrotum PPBl. (Pont. 83). A mag-

nak tsak egygyik része eshetett a jó fidben a .sok tövis, kSvits

miatt (Nagyari : ürtli. b. Com: Jan. 14).

Kövecseges : (lai)ido.sus, glareusus ; steiuigj. Mykoroii nagj-

kwechegüs feldn meg hordoztak vona, yme cboda dolog,

sem testéében, sem rwhayaban serelmet nem tatának (ÉrdyC.

434b).

Kövecses (kivetési Com: Jan. 23. Uvóaös Thaly:Adal.

11.348): glareosus, calculosas, scruposus, scnipeus, scropulosus

C. MA. griesicht, sandicht, stemicht PPI5. Kvetses fJSid : glarea

C. sr)lum glareosum PP. Kövecses bomok : saburra MA. KiivetsSs

homokkal megterheltetett: .sabiirratus C. Fövenyes, vagy kö-

vecses föld (Nad: Kert. 45). Kvelsas fBld (Com: Jan. 16). A
naspolyák gyapjasok, kövesek avagy kSvetasek ; mespila sünt

lamigino,sa calculosaque, sive lapidosa (23). KSvecsas fSveny

(Lipp: PKert. 1.67). Kövöcsös, elpusztult tíönczön általmegyünk

(Thaly: Adal. a348).

Kövecske : calculns, lapilliis C. MA. steinlein PPB. Liib-

sértí küvetske : scrupulus C. Nem derczéskednél illyen mód

nélkfil és nem bánnál másra kueczikéket (Bal: OI.sk. 104.

Tani: Titk. 315). A fetske k, a fetske liak hitsaban talaltatot

kitsid kSvetskék (ACsere: Enc. 253).

(Kövei]

meg-kövel : [lapido ; steinigen, mit steinen bewerfen]. [SokJ

gaz tOríik rohana reánk kövekkel hajitólag, de bezzeg úgy

megkövelék az legényeket, hogy rút dolog vala (ErdTörtAd.

U.177).

Köves : 1) lapido.sns C. MA. steinig PPB. Köves hely

:

saxetum, locus lapidosiis ; köves helyen lakó : sa.\etanus MA.

El weree kwes ees w zeleykofh (KaszthC. 202). Az kues béliek :

petrosa (Fél: Bibi. 21). 2) (gemmatiis; mit edelsteinen besetzt).

Köves gyilrü : annulus gemniatiLS PP. Az pauas figgevvt is neki

hagyom, azonkepeii az kowes nyakba weteoth (Kadv: Csal.

111.140b). Vagyon egy öreg boncsok és egy lóravaló köves

homlok elfi, azt hagyom Kubinyiiié aszszonyomnak(313). Vagyon

egy arany koszorúm, köves, az melyet becsültek volt hét .száz

forintra {320b). Pártával és igen szép orientális gyöngyökbl

köves fköt (Monlrók. XI.389). Köves, szerszámos lovon ült

(XV.437). Két fék .szügyell.stOI arany, hasonló köves orrozójá-

val (XXIV.142). Köves nyereg (Rjikl'': Lev. L114). Gyöngyös,

köves szép ruhája (Fal: Vers. 861). ») Köves sUlyös dagadás:

scirrhus PP.

Kövez: 1) lapido MA. steinigen PPB. (mit steinen bewerfen).

KövezA: lapidator C. NL\. A tem|)liim teleiérl alá vetettec,

muiakutaiiua kuasztec (Helt: Bibi. I. b3. Fél: Bibi. 36. Káldi:

Bibi. 264). 8) [gommis orno ; mit edelsteinen zierenj. Gyöngyözi,

kövezi magát, a cifriinak legcifrább eszközeit rakja magára

(Fal: NU. 207).

ki-kövez : (lapidibus jactis expello ; mit steinwürfen hinaus-

treiten]. Agrippa királyi Flora"sal kiilzék, mind az kettt ugyan

el-kikövezék iRMK. VI.155).

meg-kövez : lapido C. MA. steinigen PPB. Ha mykoron

bíurom znrwaval vala"^ kyt niegh lend, megh kel kwezny

(JordC 56. 907). Kea adaak az halainak sentenciayat, hogy

megh kwezneek (ÉrdyC. 233). Nemde nem kuezneneke meg

Ülnket: lapidibus nos obrueiit illnlt: Bibi I. Ff2). Barabással

.szent l'ált cjtt megkövezték (KMK. IV.178. Káldi: Bibi. 309)i

Mohametet hamisolja vala, ezt megkövezek a töríikök (Erd-

TörtAd. 1.14). Valaki szót té.«;en felle, magimk magunk között

ki-ki megkövezze (Tbaly: Adal. 1.102).

megkövezés : lapidatio C (steinigungj. Zent Isthwanuak

meg kwezeese (ÉrdyC. 205b).

Kövezés : lapidatio MA. steinignng, .steinwurf PPB.

Kövezet : cv Jesusnak zenvvedese es zent Istliwaimak

kwezety (ÉrdyC. 207b).

Kövi, ki : lapideus, saxeus MA. steinern, von stein PPB.

El vezem twled az kwy zaet es adok neked testi ziuet (VirgC.

21).

KÖBÖL (fó6e; Helt:UT. T7. Born: Préd. 547):modiu«,

cubulus, aniphora, me<timnus MA. garleta PPBl. kübel, kom-

mass PPB. Fél kbl : semodius Com: Jan. 166. Megh irtam

knek, hogh az bor negh kblywel járt akor (LevT. L266).

Sanchyonak hatívan kcöbeölnek walo feoldeth (RMNy. U.159).

A zarwas az iuhot a farkas eleívt tewrueube ere, hogy egy

kewbewl bwzavval wolna neky adós (Pesti: Fab. 19b). Gabonát

tizenkét köblöt adnak iRMK. VL96». Igére tiz kbel péozt

(Helt: Krón. 26). Az szuindeket nem ti.szik az kbl ala(8ylv:

UT. 1.7). Vetik az kbl ala: ponunt .sub modio (Fél: Bibi. 6).

Három kbl búzát vészec 150 pénzen ; hogy vehetec 15 kblet?

(Helt : Arithm. G4). .Száz kbl buzaig, száz kbl borig : adus-

que ad friunenti coros centimi, et usque ad vini batos centum

detis (Kár: Bibi. 1.424). 4 forintokon vehetek 7 köböl bort fMeny:

Arithm. 80). Podilinczi és Sebesi kalastromokra mindenikre

száz száz köböl abajdóczot hagyok (Radv: Csal. 111328b). Har

mincz köblit [a búzának] Ardóban és Begányiban új fejében

osztattam ki és bevetettem (III.357). Az mely 1200 köböl búzát,

110 köböl szilvát s egyéb élést kiküldtüiik, azt az udvarbíró

kezében ne adasd (RákGy:Lev. 98). Kölös (köles] négy köböl

(Évk. XIII.71. 78). Pecsétes köblek és mérk (RákF:Lev. V.

28).

Köblöcske, köblecske : modiolus C. MA. klein maass

PPB.

Köblös : modium capieiis Kr. (kübel fassend, eimer fassend].

Az borokafb megh vetettem, meny kbU'wk (LevT. I27:í)

Kartz avagy három kbls szapu : triniodium (Com : Jau. 16<j

'

Vöttem egy tiz köblös átalag bort száz tiz pénzével köblit (Mon-

TME. L299).

KÖCÖK (?] Komámasszony köntösét beLszom, köczökjét,

és leánya köpíinye^yét Cfhaly: VÉ. 1.388).

KÖD (ked ' Hofgr. 39. ^.l/dbúl PhilFlor, 89i : nebula C

NémGl. MA. nebel PPB. Fel magaztatot mennekiglen te irgal-

masságod es kdkiglen te igassagod: usque ad nubes (ApoiC. 2i

Mykoron menne az wton, herteleuseeggel kerAI vevee ewtet

mennyey fenes kd (ÉrdyC. 205b). Hoza wketli nappal kedb"

ees eethzaka zennek vylagossagauaal iKefetliC. 197). Kewil

(caligo) ees .seteeth felleg vaiuiak w kernwle (257). Kd v^

homal va^on fi krnfille (Szentm : THú lüO). A régi ködök é^

felhk, mellyekben szokott vala üiten jelenni, el-oazlottak ^Pázin

Préd. 99). Hozzá fog a fej-porzáslioz ; ezt mindaddig íizi gydi.

a míg az egész szoba teli telik kdével (Fal: NA. 142j.

Ködös : nebulosns C. MA. nebelicht PPB. KödOs

síibnubilus MA. A napys aimak wtaima elew iarula, ees la«ui

lassjui a kewdews homalt mjnd el tyztyta, ees Caneyt tellye»'

gel ky bochata, kezde az ember heuyluy ees werytemy i Pesti:

Fab. 45). Akkor a kds idben kedvetlen szabású valék

mikor olvasám (Matkó: HRoml. 50).

KÖDMÖN, KÖDMEN (.kfdmen Lev. 1.322): pellicium

MA. rheno, colobium PP. vestis •peHi'^''" PPBl. |»?lz PPH

Ködmömiel béllelt : pellitus MA. Kdmu ruha : suua pelliceji
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(MiinchC. 18). Fyzeky Benedek, VVarsay Gyewrgy thalaltliak

feyer rwliath, zalonnatli, kednieiith (LevT. 1.322). \Vy barany

k'ximeneokel lueg aiaiidekoza (Dáv : KKer. F4). A szebeni

szSts moiidgya vúlt, miiiii a .szép tírc k)vat diczirio vóU

elStte : Bizony szép és kelleuiRs marba volna, ha kfidment

tudna czinalni (Halt: Mes. 11). Valahol szCks v6t, mind íneki

miveltek küdmeniiket (Monlrók. ULlSli. Tsuha ködmeu (Veet-

Tr.ans. 51 Az kídmenek Arát ki tudhatni az .sziiszok adójából

(MonOkm. XXIV.329). Hononirinniot kétszázezer tallért .idjon

a lengyel király a talár kbámnak ködmön árát (Monlrók. VI.

208). Asszonyemberkfldmen 11 (Évk. XIII.80). Conventiója

majorasszonynak ürög ránczos küdnien eg>' (90). Uj esztendS

hoz magával hideget, szelet és havat, de vízkereszt edgy k5d-

mennel melegb lészen (KlJlca 1671. B7). A sz6ts a béllések-

bJl kJdmnóket (pellicea
;

pelzwerke) van- (Com:Vest. 55).

Ködmen-szoknya (Radv: Csal. 11.277). Mente bérletesnek volt

ideje nraktól, czifra ködmönöknek é.s báti-bSröknek végbéli

katonáktól (OtvMest 61. vsz.). Hátam lapoczkáját veri az kal-

p."igom, zsirtnl ködraenyem igen megavult már (Thaly: Adal.

1.227). Senki a papok közzül ba.sitott kíidmönt ne vi.seljen, azaz

ollyan bör ruhát, a mellynek galléra két-telé ha.sítva a hátán

fetskefarka formákig le-botsáttatik (Bod:Pol ö),

[Szólások]. Nem tudom, ha subáé auag kSdmen: navis

ant galerus iDecsi: Adag. 165). A tatár kOdmen még nem
hlt vala jól meg Ebesfalván (Monlrók. Vm.394). Jáltó-

lialmáu a vargák ködmönt köszörülnek, Puszta-Szikszcin

Gyír mellett mentét fiirészölnek (Thaly: VÉ. 11171).

[Közmondások]. Nem szükség a tetvet ködmünben rakni,

magától is belé mász (Kisv ; Adag. 226).

kos-ködmön : rheno PPBl.

Ködmöni: pelliceus MA. pelzern, von pelz gemacbt PPB.

Ködmönös : pellitus C. pelliceus MAI. pellicio indutus MA.

der mit [einem] pelz bekleidet Lst PPB. Kassára érkezik nagy

kárával és hadának rút zsiros ködmönös voltával (ErdTörtAd.

ni.l31). Ködmönös ember (GKat: Titk. 55).

KÖG [?] : circnlus, circos ; zirkel, kreis PPB. tummelplatz

Adámi : Spr. kerek udvar, circus SzD. Circulns : kereng kerec,

kSg, karika MAI. Circus : kereng, kerec kSg MAI. Vonnyon

fél kerekded vonyást, vagy kógöt, az az circulust (Lipp: PKert.

L22). Ha ki csillag formára akarja a lugasokat csinálni, az

öreg kgn kivfli vonnyon más kicsint is (23). Fél kereket,

avagy kgSt vonsznak (Lipp: PKert. II1130). Fenn áll a ro|)pant

játszó kög, mellynek küls fala körül-vétetik négyes k6-abrou-

tsokkal (SzD: MVir. 260). [Vü. KEGY]

KÖH, KEH. Köb : tussis MA. husteu PPB. Keh : tu.s.sis

PP. Ertlen az keh miatt (LevT. 11.30). Száraz keh ellen

:

terüket borban kel el dörgölni és minden uj hold pinteken a

torkában tölteni egy nihány esztendeig, az után el szolgál (OrvK.

96). Ló keh ellen igen jó (Radv: Csal. III.80). A .száraz kehet

meg gyogjnttya (Mel : Herb. 91). Ha magán az istenségnek

formáját a bnösöknek nyálokval és meg-gynlt undok kehekvei

bé-motskoltatni engedné (GKat: Válts. 11.408). A lovak kehek-

bl ki-tisztulnak (L896). Kehemet ki hánytam vetettem (Gvad:

Idt 173).

Kehes : tussiculosus ; der immer hiBten hat PPB. Kehes

antza : *3uspiriosa equa PPBl. Az meszet szárazd meg,

törd meg, és azzal hincz az khes louat (Cis. P).

Kehéaked-ik, köhösköd-ik : langveo [krünkeln]. Ez fel

fualkodot .semmyt nem tuduan, de kAhAsk'Xduen, betege.sked-

uen (Komj:SzPál. 381;. Keheskedgyel es elmédben szíinetlen

meg retteny (Hofgr. 364. RMK. 0.209).

Köhent : tus.sio ilA. hnsten PPB. (Gyöngy : Cup. 5).

[meg-köhent]

[Sziilások], Itt bár meg khencse magát, s kuliit

mondgion (Bal : Cilsk. 447). Meg-khentette mag.át (Sall: Vár.

170).

Köhentés : tussitudo, tussis ; das husteu PPB. Köhenté.s.sol

kipöki : excreat MA.

Köhög : tussio C. excreo íiíA. hasten, au.s.speion PPB.

Akaryac kobguen ötét tel ébreszteni (Hofgr. 247. RMK. V.

153). Látzik bog nem tudod, s azért köliögz : ba&sit;uitla cantoris

tussis (Decsi:Adag. 160). Köhög nyavalya (Land : UjSegíts. L

503. Ei-asm: Erk. 14). Köhgnec, hákoguac (Com:.Jan. 182).

ki-köhög: exttissio C. MA. heraiishiisten, auswerfen PPB.

Köhögés : tussis C. tussedo MA. husten PPB. Köhögés

mindenkor jó mentség kántornak (Kisv: Adag. 204).

Köhögéske : tussicula MA. kleiner husten PPB.

Köhögéséeske : tussicula C.

KÖKÉNY {luhhiy Otr: OrigHung. IXXI\'): pnmuni sil-

vestre, vulgo acacia MA. pnuieolus PP. fructus spinarnm Otr:

OrigHung. I.XXIV. scblehe, wilde pflaume PPB. Egyiptomi

kökény : acacia PPl. Subtus campum Cukynmezey 1231. 1397.

(Szatm. vm. Kamarai Ltár.) Dumus qui vulgo kiiken dicitur

(1255. Wenzel XI.410. Born: Préd 317. Thaly: VÉ. U.3).

[Szólások]. Bozza fa puska s kkén g o I i o b i s kfl falt

nem törhet (Zvon:PázmP. 318). Szeme kökény, tsillag

fénye (Fal : Vers. 861).

Kökényes : pnmis silvestribus abmidans Kr. Piscattu-a

kukenus 1261. 1480 (Komáiom vm. Kamarai Ltár). Terra Kukynas

(ZichyC. L34. 36). Kekinyes (vezetéknév XVI. sz. N}t. 1X365).

KÖKÖRCS,KKECS, KÜKERCS, KÜKIE.CS,
KIKIRICS : puls;itilla Kr. Kfikrcs : anemone ; kornrosen

Nom, 85. Kükürtsböl kötnek koszorút (Gvad : Pösty. 4). KUkürts

van a kopár mezn (Gvad : Lev). lm a tava.sz eljött, kikirits

virágzik, szántók nótájokat vígan títyerészik (Orczy: KöltH.

108). Ugy virágozzék a lelke az isten tornátzában, mint a tavali

[tavaszí?] kökörts (Kónyi:ÁM. 71).

fekete-kükircs : pulsatilla MA. tagschlaf, ein kraut PPB.

leány-kökörcs : pulsatilla .serotina MA. pulsatilla satiu-atior,

serotina Nom.* 49. Leány-kükörts : tagschlag [olv. tagschlaf],

eine pflanze PPB.

ló-kíikercs : pulsatilla praecox MA. pulsatilla dilucidior

et praecox Nom.' 49. Kr. tagschlaf PPB.

sárga-kökörcs (Coui : Jan. 30).

Kökörcsin. Kekerchen: anemone silvestrLs Beythe: Nom.

1. Keökeörczin: anemone silve.stris; kuchenschell Fuchs: StirpH.

1. Colchicum kökrchyn, quo nomine alias etiam stirpes insi-

gniunt Beythe: Nom. 3. Anemone, az az szél indito kökerczin,

ket f^le (Mel: Herb. 62. Felv:SchSal. 26). Egy szép virág, a

kökörcsén, néha lüras gyermek volt; elájulván, el is esvén, a

lejt közt majd megholt (Fal : Vers. 870).

léány-kököresin. Pulsatilla saturatior serotina : lean ku-

korcbyn h. e. virginis Bej-the: Nom. 7.

ló-kökörcsin. Pulsatilla dilutior praecociorque : lokökör-

chyn, h. e. equina Beythe: Nom.

sárga-kökörcsin : helloborine Matthioli Beythe : Nom. 5.

Sai-ga kkrchen virága (Frank: HasznK. 17),

KÖKÖR: [?] Az ö (pokolnak) langa olan mint a keu-

knek langa, sirfi, .sokorn, kkrfl (NádC. 80).
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KÖLCSÖN (lólcm UvT. 1.81, Mezen Helt: UT. Q2. MA.
liibl. IV.18): I) mutuu.s, mutiiimi C. commodatum ; iniitue,

iiiiitiio MA. [(;ebor(;t, gelieheu, lfiihwei.se]. Vyg ember, ky yr-

galnias ecvs kívclion adaküzyk: qui commodat CKesztliC. 311).

Veg eg t'oiith .safrantli klcen (LevT. 1.81). Az kewlclieii zol-

gakuak meg twdasara gondot wyselek (251). Oly liaznal nem

kel maraduy berert sem lakás awagy ember kedueyert, hol

liewrewd le wonzak a kewlchen kenyérért (Pesti: F'ab. 33b).

Valakitxil nagy .summa pénzt vennél fel k51ts5n, es uztán más

Kzetné meg erotted (Kulcs : Vetek. 55). Az kfilczíu ado ember,

meg eleg.szic velle, ha az 8 adósságát epiien meg fizetic neki

(Magy:Ná(l. 43). KolcziSnt adnak: taenerantur (Fél: Bibi. 97).

A ki alimisuat ad kühzfln, usmara ad az istennec (Pázm : Fel.

189). Ha ki tetled klcsn kér, klcsSnt adgy és engedgye

néki: si quis a te mutuatur, miitua et commoda ei (Com: JatL

199). Kölcsön [pénzt] nem kaphatok, emberségim itt nem na-

gyok (Thaly : Aihil. 1.250.1. Nem akarod megadni a kölcsönt

:

sfiját lelkeden szárad (Fal:NU. 280.) Ebbiil áll az ember,

ezekkel bír; miud-azfju-által, a mint mondám, tsak költsön-

képpen, és ideiglen; mint ha nem is birna vélek (Fal: NU.

334). A kSltsnt nagy feimyel vis.szakéri (Fal: UK. 364). Kéri

ji') atyját, tizesse meg Nevel urnák a hatvan forintokat, ki ö.

Nevel úr, annyit adott néki kölcsön fejében (Fal : TÉ. 761).

2) [reciprocus] invicem C. [gegeuseitig]. Az ebek néha költsön

egyött bolhászkoduak (Misk : VKert. 195). Eggyik a másik

békeségét szaggattya : egy mást költsön háborgattyák (Pázm

:

l'réd. 594). A szoniszédoc egymásnac kölcsön jó akarattal tar-

toznac (Com: Jan. 124).

[SzAlások]. O is iol meg v 8 1 1 e viszontac raytoc a k 8 1-

c z n t (Helt : Krón. 46). Kölczöu helyében kölczönt
adni: par pari reterre (Decsi : Adag. 4. Czegl : Japh. 238. MA.).

Költsön helyében költsönt adui : *par pari referre PPBl. For-

gács Signiond maga égette fel Uppyrt 10 asztíigimkkal együtt,

de ha lehet, bizony kölcsönt ad érte (RákCíy: Ijev. 176). Gyor-

san a kölchönért kölchönt meg fordi'tá (Zrínyi

1.56)-

[Közmondások]. Kölcsönkenyér koldulás (Pós: Igazs. 367).

Kölcsönöl : [mutno ; leihen]. Mynemew pénzeket kel nee-

kwnk ew neky kelczenlenonk (ÉrsC. 310). Nemei köncönlnek

ligy] valanak ket adosi (UöbrC. 416).

Kölcsönös : 1) nuitnatitius, mntuns MA. entlehnet, gnliehen

PPB. Alig tudtam feleségemet köksonös lovakon házunkhoz

elhozatnom (Mouirrtk. XVUl.10). S) [reciprocus
;
gegenseitig].

Kölcsönösen: reciproce (GKat: Titk. 295. CorpGramni. 318).

Kölcsönöz : mutuo, mutuor MA. (loihen, entlehnen, bor-

gpu]. Ki szentséget és iidvö.sséget, ki pedig dicsi5.s.séget kölcsö-

nözne magának (Csúzi : Sip. 168). Az embernek kiépítéséhez

tsak nem raind az, a mi fölöttünk és köztünk vagyon, segített

;

mind-azon-által ts!\k költsönözve : égbl vette lelkét, a föld

adott néki testet (Fal : NU. 334).

Kölcsönözés: mutuatio C. MA. entlehnung PPB. A köl-

fcsönözésnek társa uyomurúság: *aeris alieni comes miseria PPl.

Kölcsönöz: 1) mutuatarliLs PP. 3) [oreditor
;
gliiubiger].

Legütt;m yelönnen lönec az kölcönzöc iutuen ötét meg fyzetni

(TelC. 86j. Az kölczínözö és az két adós emberrl való példa

(Sira: Evaiig. 151).

Kölesönség: (versura, mutuatio; anleiho, anieheu]. Öoda-

latos Bzelot es el amelkodo k'icön.seg (GuaryC. 43).

KÖLDÖK {íéd„k Kár: Élet L61. iidSk ComiJao. 30):

umbilicus C. MA. nabel PPB. Köldök tsútsa : acromphalum

PP. Boltozatnak tiiggö köldöke, mellyro egyet s mist filggesz-

tcnek : tholus PPBl. Az erössigen ertetic az viz nzkiu az fSId

fekszik, cs az fi51(lui-k köldöke (Szék : Zs.j|t. 226). Szép me-

nyecskék, kiknek Zsigmond megmérte köldekeket, hosszaságo-

kat, és ö szép tügyeket (Tiji. 358). Kendmeg az gyomralli

kyívldeke kercwl (Nyr. Vni.214). Az ew ruliaiat mind keol-

deokigh ala szakíizta (Pont. 27). Job az torkát metzette vólua

meg a bába, mikor köldökét metzette meg (Decsi: Adag. 523).

A íJésma a melly a pésraa matíkánac köldökénél egyben gj-filt

alut vér (Com : Jan. 62). Egy gyermek tsudálatosképen szSle-

tett, a köldökétl fogvá.st kettsben, úgy hogy két dereka és

két feje vóhia (Hall: HHist. IL335). Köldöke metszetlen tisztá-

talain'd elvettetett gyermek (Szathm : Dom. 734). A míg Cassius

a raellyvasnak köldöke alá férne és halálosan megsebesítené

elleaségét (FahTÉ. 637).

Vénus-köldöke : vesicaria seu helicacabujs Com : Jao. 25.

Venusnak köldöke : umbilicus Veneris Mel : Herb. 36.

boldogasszony-köldöke. Bóldog-.a.szszony köldöke-fA

:

*umbilieus Veneria PPPl.

Köldökös : umbilicatus C. MA. n-ie ein nabel gestaltet

PPB.

KÖKBS (kSiles Helt: Mes. 91. 257. kálSs KBártf. 1583. C.

as. H. iöíoskása Évk. Xni.78) : milium C. MA. hirs PPB.

Köles: milium; der hirse Com: Vest. 136. Apró köles-forma

fakadékok : herpes PPBl. A köll&sbe ió volna vásznac (Helt

:

Mes. 91). Élésök valami régi ftt kölesnél egyéb nem vót

(Monlrók. 111.166). Az ti vachoratoc mind ross, árpa, köles,

kenyérbl meg lehet (Mon ; Ápol. 14). Ha száraz az elei (a

nyárnak), dniga lészen az kls (Cis. H). Ké.sz pénz 16 (L,

egy fertály köles (MonTME. 1.291). A köles igen szapora gabomi

(AC8ere:Enc. 238). Fizetése: kölös 10 köböl (Évk. Xni.77).

Köles .szem több nem fér falunk kilájába, meimyi deák szó

fér feje agyájába (Gvad: RP. 40).

[Szólások]. Mi dolog, farkas wram ? a mint éu eszembe veszem,

nem iól költ köUessed, bizony igen meg szackadazot

a subád (Helt: Mes. 257).

bor-köles : pauicum MA. heidekom PPB. Hajdena, tatárka,

bor-köles: panicum PPBl.

madár-köles : milium sulis, grana solis MA. meerhirse,

porlhir.se, steinsamen Pl'B. Madár nyelv, madár kölös (liiigva

passerLs), sou;iny földen terem (Mel: Herb. 56).

mohar-köles : enum MA. [ros.snickeJ. Ha meg f5zik az

mohar kölest, Skrt io vele hizlalny (BeytheA: FivK. 32b>.

tengeri-köles : milium solis, lithosi>ernumi PP. meerhirs

PPB. Milium solLs, lithospennum : nap kiisa, teugöry köles,

madár köles (BejtheA: FivK. 93. Mel: Herb. ög).

Kölesi : miliarius MA. ziuii hirs gehörig PPB.

KÖLYÖK liíH KulcsC. 26. kelek LevT. L6) : catulus C.

MA. ein jiuiges hündlein PPB. [junges tierj. Kölked : tiia sobole.s,

V. magis proprie tuus catulus Otr: OrigHung. 11267. EllA-basn

kutya, melynek még több kölykei nem voltak : timncula PPBl.

Meg zabadeitott;! en lelkemet orozlanokiiak kikéi kol
(AporC. 1). Által memiek erdi'mek meudeu vadj, orozlanoknitk

kölk rbögueu hog ragagg.uiak (67). Miképpen az tenezo

orozlan syet az v klkeiliöz (KazC. 79). Az eu aniamatli bessthie

kwnvanak .syttha, kyben az latlior hazudotli myut nem yambor

es mosshiek traber kelek (LevT. 1.6). A henger meg keser&le

a szép gyermeket, és egy klyket heréié hellyébe, és annac a

monyát hoza Kálnuui királlynac (Helt: Króa 46). Az kölikk

is esznek: et catelli eduut i Fél: Bibi. 26). Nem io veimi az

tiaknak keuieret es vetni az kölikeknek : non est bunum sumeré

lumem tilionim et mittere canibus (no.). Tigris kikét halni

láttya (Zrínyi. 1.55). Kölyök, melly ugat és mardos (Mad: Evang.

786). Ezt nem akiU'vmi hallgatni a Heródes kölykei : niegilttették

a dobokat iMonlnik. XXVU.59I. Az világra kíilykit csak alig
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liozhatja az oroszlán, hogy az im már is muta^a eríssége jelét

(Tlialy : Adal. 1.129). Mi okbúl kölyköket bocsátasz urakra ?

vii)eráti'il lajwjtt fiakat anjjokra támasztasz (Thaly: Adal. II.

417).

[Szólások]. Ugy jobbítya magát mint a fcukaí-kölök (Kisv:

Adag. 223).

[Közmondások). Az Iiitiiáu ebnek még kolykében sem kel

hadni : ex pe.ssimo geuere ne c;itnlum quidem relinquere opor-

fet (Decsi : Adag. 76). Nem eszi meg eb a kölykét : bestia

bestiám novit PPI. (Kisv: Adag. 65). Ebet azért verik, hogy

tanuljon a kölök (Kisv: Adag. 404). A macskának még a kölke

is örömest egerész (71).

agár-kölyök : [junger windhnnd] (Pázm: Préd. 1125. Kr.).

eb-kölyök : canicula MA. büiidlein PPB. Eb kolikt herél

meg (Valk: Geu. 22). Nem adnak az eb kúlyóknek aimyit, az

mennyit hízelkedik a farka (SalMark. B4).

kopó-kölyök : [jiinger jagdhund] (Gér : KárCs. rV.456).

Elvégre csak a kerekede elö, a Melampus agár a téreu, vagy

a Beslia kopókolyök a srben vi.selte-e jobban magát a minapi

vadászatnak alkalmatosságával (Fal : NE. 20).

oroszlán-kölyök : leonis catulus MA. junger löwe PPB.

Fogadimak engemeth, mykeppen reytekbe lakozó orozlan keik

:

camlus leonis (KulcsC. 26). íme e nép felkél mint az oroszlan-

k6ly8c: ecce populus ut leaena consurget (Helt: Bibi. Ccc. MA:
Bibi. 1.231).

Kölyköeake: catellus, catellulus C. MA. kleines hündlein

PPB. [junges tierchen].

Kölyköz-ik : pario catulos, partum edo SL (junge werfen].

Az eb kölyközik (CorpGramm. 317. GKat:Titk. 1116).

meg-kölyközik : partu le%or Kr. 0"nsö werfen]. Mikor

meg-kölyköznek, igen gyönyörködnek kölykOkben (Pázm : Préd.

205).

Kölyközés : [partus ; das werfen]. Kölyközés által szaporod-

nak az állatok (Ker: Préd. 234).

KÖLY (teíií, liiln, lüU MA. PP.): 1) pila MA. stampf-

mülile PPB. [stampfe, mörser]. Kiilüben megtöri ; pistillo conterit

PP. Tizenkét kölyít hamar alkottata (Tin. 138). Kölyöket

csináltattak vala és port töretni kezdettek (Szál ; Krón. 557).

Öreg kása törfl kiilW (Radv: Csal. 11.347). S) pistillum, pistrillum

MA stössel, mörserkeule PPB.

kalló-küly : [.stampfmühle]. Az minem kalló-külyiije az

I

czéhnek vagyon (TörtTár. XXII.251).

papiros-külyü : [paipermiihle]. Elég erd vagyon hazánk-

ban : pappiros kflIyfihSz elég patakok, folyóvizek vannak (MHeg

:

Ttíszl. 12).

KÖÍÍEÉNY (lemhi Helt: Bibi. IV.48. Helt: UT. Ql): foeni-

!l eulum Beythe: Nom. 4. curainum, foeniculum, anicetum C.

1|
maratrum MA. cyminum; fenchel, kümmel PPB. Kömény,

Ijánis: anicetum PPI. Kewmeny : cyminum Pesti: Nom. 39.

lAz k5müibl megaggatok: decimatis cuminum (Sylv: UT. 37).

IlLedneket és kemént hint (Helt: Bibi. IV.48).

[l
boros-kömény : carium, eolocasia Nom.* 29.

II

disznó-kömény : peucedanum, foeniculum porciuum, agrio-

phyllon MA. agrifoHum Com: Jan. 28. haarstrang, saufenchel

I

PPB. Disznó-kömény : erdei vad kömény ; foenum porcinmn,

pinastella, peucedanum ; haarstraug, saufenchel, schwebelwurzel

I

Mel : Herb. 49. Peucedanum, foenum porcinum, pinastella :

Dizuo kSmeny, erdei vad kSmeny, terSm az hegyekSn, ollyan

Imut az zeUd kömény (BeytheA; FivK. 81b).

fekete-kömény : .sc'hwarz kummich [ígyj Mel: Herb. 59.

kerti-kömény: foeniculum PP. fenchel PP.

olasz-kömény : cuminum Nom." 33. Om : Jau. 25.

tengeri-kömény : baticula PPI.

vad-kömény : seselLs, carvum MA. wiesenkümmel, stein-

kiimmel PPB. Erdei vad kemény: pinast«lla Mel: Herb. 19.

Erdei vad kömény avagy kénköves gyökér (Com : Jan. 26).

\'ad kömény mag (VectTrans. 25).

KÖNTDÍía: drachma; quinte PPB. 404. Egy könting

harmad része : serupulum ; esy köutingnek haiMnad ré.sz6

:

scriptuius ppBi. [Vö. Kvnsrriii]

[KONTÓ? Vö. TÖNKÖ]

szalma-könt : stipula C. stipa MA. strohhalm, stoppel

PPB. szalmatekercs, csöpü Kr. Szalmakönt, sup: stipula MAI.

KÖNTÖS (gontos? LevT, 1.45. ianÍK-s Kónyi : VM. 27. hn-

tes Radv: Csa\. II.6. kentos Monlrók. 111.12. lontes: stóla Helt:

UT. M7. tóiíóset MehSzJáii. 188. foniíessebe 268): pallium C.

tiuiica MA. rock, kleid(er) PPB. As.szony ember köntös: palla

C. Köntös alja : ala vestis ; köntös széle, perémje : elix ; köntös

czifrázatja : lacinia ; köntös galléra : focale PP. A meg-égetend

bnösre adatott szm-okba mártott köntös: *tunica molesta;

gyenge, lágy köntös vagy hártyátska: tenuitas tuniculae PPI.

Köntös függ perémje : instita PPBI. Bélletlen köntös : *priva

tunica PPBI. Hosszú köntös : vestis talaris PP. Akar melly

derekra-szoritó köntös : thorax ; das wamms Cum : Vest 148.

Kevntevsnek zakadasa (DomC. 302). Rwhakentes : tunica (JordC.

695). Sem télbe, sem nyárba egy köntösseenel teb nem volt

(Éi-dyC. 276b). Egh wonth aranyos kentas, ky ala meegh hewl-

get adok (RMNy. 11.34). Azzonom parauchola, hogy ymek eg

leuelet, az Anna ázzon gontoset howa tettet el, niek nem lelyk

(LevT. 1.45). Egy .szödeijés gránát kentes, egy ueres karasia

kentes, egy visel purgamal köntös (Radv: Oal. Ilb). Roszas

kSntösfi tanyitoc (Ború: Préd. 389). Szfir köntösöket (Bom:

Préd. 550). Teue .szrbl chenált köntös (Tel: Evang L45).

Bkönts kuklias szerzetesek (Mel : SzJán. 413). Mutatnac az

Hlyen hamis tanétoc juh köntöst (Zvon: Post. 11.196). Nem kel

neked bör köntös es egeb börhe (Zvon : PázmP. 232). Az bizo-

dalom ki .származic az kezére az ö szivébl hogy az Christus-

nac köntösét illethesse (MA:Scult. 1016). Ezent tselekedé az

isten böltse-sége : emberi öltözetet vén fel, ollyan köntössel ru-

háztaték mint mi (Pázm: Préd. 115). Memiél szeb és fényesb

valamelly köntös, annál éktelembek azon minden aprólék \se\>-

pentések (Pázm: Préd. 730). Zoros köntös (Káldi:Bibl. 286).

Nagy sereg koldust talál, azok között láttya a maga fele.ségét-

is kalugyer köntösben, mindennap alamisnát o.sztogatván a sze-

gényeknek (Hall:HHist. n.326). A róka köntö.se (CzeghJaph.

1). Örömnek köntösével tisztelte fel kdét (Monlrók. Vm.l77).

Menyasszony-köntös (Bethl: Élet ILIOO). Egy öltöz köntöst

tsiuáltatott (Mik: TLev. 13). Nemes állapatokhoz, és nem a

kevélységhez szabták köntösöket, nem-is a hiv.ság, hanem a

bötsülettel tellyes illendség igyengetet rajtok (Fal: NA. 193).

A mint kopik, foszlik a köntös, úgy kopik múUk az adósság

(Fal : NU. 283). Meggyszín virágokra metélt tar bársony ho.s,szú

köntös (Fal : TE. 636). Koronáját fejére tétette, és kantu.ss;inak

farkát négy báró kisasszonyok tartották (Kónyi: VM. 27).

[&!Ó!ások]. Nem szaggatom igen köntösödet: non

scmdo penulam (Decsi : Adag. 8. MA. PP.). Igen érdemli,

mint az eb az köntöst: digna canis sede (127>

[Közmondások]. Elfeletkezett az szül anyjáról, ugy va-

gyon, hogy kisebb az imeg a köntösnél (LevT. 11.56). A szép

köntöst inkább motskolja a rósz erkölts, mint a sár: pulchram

omatum tarpes móres jiejus coeno *colliniunt PPBI. Az asz-
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süonyoltnac hoszszii a k5nt8s8c, de rívid az elméjek (Telek

:

TLél. 168).

aba-köntös: (rock aiis giotjem hich) (Csúzi: Tromb. 324.

Kr.).

alsó-köntös: [unterkloidj (MelrSzJán. 188).

fels-köntös : [oberkleid] íMel : SzJán. 188).

gyapot-köntös: xjlina vastris PP. baumwollenes kleid

PPB.

gyász-köntös: [vestis lugubris; trauerkleid] (Megy: 6Jaj.

IV. 16;.

háló-köntös : (vastis domestica ; scliIafrock|. ótet egy fog-

ságbúi a má-siUba hurcoltatván mérges télben, csak hálóliöntö-

sébeii (Fal : TÉ. 750).

koldús-könts : [bettlergewandl Ha szomoriiságánac kol-

dus kflntSsét eltudná vetni (MA: Scult. 255. Alv: Itin. 93).

ködmön-köntös : rlieno MA. pelzrock PPB.

papi-köntös : reverenda Kr. [kutte|. Az abbé minden dol-

gán általe.svén Bécsben, moefordiílt 1726. esztendiben már papi

kfintíisbon, bog}' gyámoltalan anyját és rokonit lássa (Fal:

TÉ. 728).

rab-köntös rOKat: Válts. 11.11).

tóli-köntös : (winterkleidj. Jó téli köntöst tsináltatni : in-

staiirare tunic;am adversus hiemem PPBl.

Köntíke : (tiuiicnla ; röckchen]. Egy kis nialanfk|sagert, giolcz

ingert, gombos kJntikeiert el bagód az oskolát (Mel : SzJán.

436).

Köntöske: palliohim, tunicula, veiíticula MA. manteloiu,

kleidciien PPB. (ThaIy:VÉ. 1.274).

Köntösöeske: tunicnla PP. röt-klein, kloidcben PPB.

Köntösös : tnnicatus MA. líekleidet PPB. Ez a fertolmas,

más egy asz.szouyságba kapott, a melly nem vala köntösös (Fal

:

NU. S.'i.'i).

Köntösöz: tunico PPl. [bekleiden|. Meg-ruházom, köntö- i

sözöm : timico PPl. Nem a vérszopó kemény adó palastollya,

kQnt(")S«zi-e a (6-(6 személyeket (Csúzi: Síp. 396).

KÖNNY <keii]fttez Frank: HasznK. 118. hmyü, könyv MA.
PP.) : lacrima C. ziihren, trjinen PPB. Knvvet hidlat : lacrimatur

Com: Jan. 197. Az eo kevnyveit elárulván (DomC. 10). Meg-
mosom mynden eyel een agyamatb een kenyiiemel: lacrimLs

meis (KulcsC. 9). Voltának nekem een kenwyni ílacrimae meae)

kenyerek nappal ees eyel íKeszthC. 101). Meg tólénee szímei

kSnyueckel iHelt: Króa 117). Az fi szemeinec könyvei Inillanac

(MA: Scult. 402). K5nybe lábbó szemmel (653). A kiiny az

orcz;iján lemone (Betlil : Élet 138). Ki látta hogy czak egy

kSnyuo czeppent volna (Illyef: Jephta. 30). Könyveit árasztja s

ke-serves be.szédit o szókra fakas-ztja (Thaly: Adal. 11.417). Sirva

fakad, jajjal közli, nagy cseppekkel könyve hull (Fal: Vers.

880). Húlatá könyvét (Gvad:PFör. 17i.

(SzólánokJ. ö kegyelme sem tirheti kenve esetlen (Nád:

Lev. 130).

fenyfa-könnye: (liarz). A róka az S betegségét fenyfifa

kSnyvével gyógyitlya meg (ACsere: Enc. 208).

öröm-könny: Ifreudeutriine]. Remegve bementem házunk

udvarára, örömk'lny csurdula atyám orczájára (Ovad: RP. 36).

Könnyecske: lacrimula C.

Könnyel: (lacrimo; triinen, traneii vergiessuiij. Az melyet

mindeufelfil csaknem köuiiyelfi szemmel nézünk (TörtT. XV.22).

Könnyes : lacrimosus C. MA. voll tranen, klaglich PPB.
Istennek könjTOS szemmel könyörgenek iTin. 240). Könyves

szemmel kéri (MA:SB. 158).

Könnyez (hmyvezii : Én magamnak nem irok, nem kSuyve-

zem, nem sirok Amadé: Vers. 145); lacrimo, delacrimo C.

lacrimor MA. weinen PPB. KOnyvezfi szomö : epiphoreticus MA.
Mit sira? mit kSnuezV (VitkC. 75). A madaráiíznac pecieo^

vala a sz5me és abból kflnyuez vala (Helt: Me«. 185. Bom:
Préd. 205. 564). Nám ugy knyuez, mint ha hagymát ettél

volna: cepaí edisti (Decsi: Adag. 188). Az mely lónac feye fáy

;

azon ismered meg, hogy szeme igen kJnyuez, és az ló igen

meg alázza magát (Cis. 04). KSuyvez Mária Magdolna és meg-

tisztíttatik (Pázm : Préd. 538). Kónyvezö sirás (Matkó: BCtók.

131). Bizony mondom néktek, hogy könyveztek : ámen dioo

vobis, quia plorabitis (Illy: Préd. 1.50). Mind a két szemeddel

bven könyvezvén íC'snzi: Síp. 277). Haldokló batytyúrak végsfi

keserveit meg hallván, bús szívvel könyveztem könyveit (Oi^czy:

KöltSz. 181).

Könnyezdegél : (Identidem lacrimo ; wiederbolt triinen

vergiassenj (Gyöngy : Cup. 5).

Könnyezés : lacrimatio, delacrímatio C. das weinen PPB.

Eeltecz mynketh syralina-s kenyerei ees ytacz mynketh merteek

zerenth kenywezeesel (KesztliC. 210. Toln: Vigaszt 207).

Könnyezét : [lacrimatio; das weinen]. Kik vetnek kSnuezet-

beu, \iga.'iagban aratnak (AporC. 99).

Könnyezetes : lacrimabilis. Kiral kSzeleituen a veremhez

Dánielt kSúuezetes zoual fuolte : Dánielem voce lacrimabili

indamavit (BécsiC. 146).

KÖNNY (íeny KMNy. 11.41. tmnyeben uo. iínyeben

LevT. 1.279. ienyen Helt:K«in. 102. kenití ComBal. 34. kinyi:

agilis C. kiny Frank: Ha.<iznK. 51. tí/mveben 66. iinnyen Kulcs:

Evang. 34. iónyó Ozor: Christ. 8. 158. iiJnniebben Fél: Tan.

Elfib. 4. iiÍMiiyen Kulcs: Evang 257. kúntú Lép: PTük. 11.13.

künm Káldi: Bibi. 345. EsztT: IgAny. 356. Jt^ouiyen 415. Wny-

/lyilvek Matkó:BCsák. 265. i<J»nyek Lép: PTük. 1.259. Hly:

Préd. LlOO. 11.496. Megy: 6Jaj. 11): 1) facilis C. leicht PPB.

Kény meg érteni azt (RMNy. 11.41). KSnyfl meg érteni : facile

est ad iuteHi^'endum (Bom: Préd. 452). Igen kiny maas umb.V

rSk zórei'tto kónyueWil értelmit es tudoniant venny i Frank:

HasznK. 51). De ezekre az csácsogisokra, és |)ántolódásokra

kOnjii az felelet (Piizm:Kal. 257). KSuyfi a farkait kSrménil

meg-ismerni (Pázm: LuthV. 22). EgéíB szent írásnak semmi

ré!5ze nem homályo.s, magán a szent írás kúnyii, világufi, ma-

gát meg-megmagyai-ázzii (129). Az cholericusok k5nnyec ;u-.

meg haraguásra (Cis. N3). Ha meggi.indüljuk, hogy kár örfik

boldogságunkat oly könnjil módún vesztenünk, elállít giMRwz

.szándékunktól (Fal:SzE 566). 2) levis, levatii-s C Köimyti

kocsi: commodum vehiculum (Pázm: Kai. 1766. 834. Kr.). S)

agilis C. [beweglicli, leichtferti^j. Folyó hajó, könyfi hajó: übunia.

libuniica PPBl. Kónyii ember : homo velox i Kár : Bibi. 1.62;' t

Az urak igyeiietlenek és könnyi^k minden állapotukban (könynj-el-

mflek, ingatagok] (Monlrók. U1.64). Knyfi euét ugrik farul fára

(Zrínyi: ASyr. 41). Könnyft had (RákF: Lev. 1.643i. A kívánság bor

dozza lábokat ama könyii [könnyel iin'^] leánynak házáliuz illly ;

Préd. 1.556). Se nem kegyetlenek, se nem könnyek (Mik

:

TLev. 469J. 4) lexigiuis; gering]. KönyU vétek (Illy: Préd

1.253).

[Szólások] Nem szaporodik a gund lelkeden, könynyli
álmát látsz, vígan vin'adsz iFal: BE 589 1. Csak az isten a/

idfit [idfijánist] fordítsa meg, a d o 1 o g n a k k ö n n y ft j e ke

zünkbeu vagyon (Monlrók. XV.556).

I Közmondások]. Köniiyú ott vitéznek leuii, aliol nínts ulli-n

ség : bella gcnuit murus, ubi catiis non habét aedeii PPl
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KiiiinjPn kiesik embor szájából a szó: verba volucria (Kis\'.

Adag. 52Ö. Kr.). Keuuyfl a mondás, de neli&s a viasza-mondás

(Fal: UE. 447X

pihe-könnyü : levis iit floccus Kr. (federleiclitj. EU4veheti

párisi lábrontó ciptMséjét, pilieköuii} fi foszlány ingét (Fal; NU.

328).

Könnyebb {hmcih RMK. 1.373. ktmweb 297. kSnúeb, kön-

Ilii MünchC. 34. 133. k^-nyutb Komj:SzPál. 15. knyuebbeu

Valk: Gen. 18): facilior, facilius Kr. [leichter]. B) Thirusnac es

Sidonnac kSufieb lezen Ítélet napian, hog nem tfinektec (MünchC.

34). Mellik kfinuieb : quid est facilius íFél : Bibi. 13). Kannieb-

ben leszen: tolerabilius érit (15). Miért választja a pap a

kSunyebbik részét, csak bálijára menvén az oltárnak, s nem

a foglyos útra (Czegl : Dag. 15). Isten könnyiebnek mutatta

magát a nyelv szollásának elvételében, hogysem megengedésé-

ljen (Illy ; Préd. 230X Könnyebb néha a tengeri késmáikok

tetejére, hogy sem ezek (a vadon-fajzott emberek) szine elejbe

menni ; senkihez kedvek, senkivel k5z5k (Fal : ÜE. 404).

b) [adverbiimi]. Hagy az ellenfél maga vélekedésében meg
játszattassék, maga peniglen kSnnyeb' féljen a valósághoz

(FalrUE. 370).

leg-könnyebben : [wenigsteus, mindastensj. Leg kSnnyeb

ben Stven haz jobbagya volt (Ver: Verb. 164).

Könnyebbéd-ik, könnyebbsz-ik : allevor, levor, relevor

Kr. [leichter werdeu, erleichtert werden, geliudert werden]. (Pázm

:

Pi-éd. 290).

még-könnyebbedik, még-könnyebbszik : cv B^ be-

tegsegbevl maydan meg kevnyebedel (DomC. 170). Kit az

zegezes bánt, meg kenuyed es meg kenyebzik (Frank : HasznK.

15). Ha rSvid nap meg nem kSnnyebbednec, fel nem gyógyul-

nac (Com: Jan. 56). Ha meg nem könuyebbszik mint lészen

dolga lThaIy:VÉ. 1154). Aggasd szegre a setét gondokat,

magad pedig térj szellre fris égre, megkönnyebbszik utánna

tested s lelked íFal: NE. 26).

Könnyebbt>e : [leoimentum ; erleichteinmg]. Az estve se-

bemet bé-k5tvén az inas, érzem kSnnyebtemet (Gyöngy: Char.

13).

Könnyebbít : lev, mitigo MA. ringem, lindem, leichtern

PPB. Kinnyebeti a faidalmat (Frank: Ha-sznK. 15). Ez kSnnie-

bití, es czendesziti meg az ember sziueuek minden keserflsegit

(Fél: Tan. 11). Sok kéz kónnyebíti az terhet (Decsi: Adag. 107).

KSnyebeicz hasadat (KBárt 1583. Av2). A gabonát kihányván,

az hajót kSnnyebbitic vala : jactantes triticom in maré uavem

alleviabant (MA: Bibi. IV.134). Job az istentfti botsátott tsapá-

sokat békeséges tréssel és jutalom reménségével kömiyebbi-

teni, hogysem béketelen türetlenséggel súllyosítani (Pázm:

Préd. 685). KSnnyebbító orvosságok : lenientia (Zvon ; Post. 799.

Kr.). Terhünket aval konnyebéttyük (Zrinyn. 1.63. Mad: Evang.

141).

fbl-könnyebbit : allevo Fél : Bibi. 227.

fölkönnyebbités :? [l6™tio, mitigatio ; erleichterang] Az

jbönnek b&ntetésiuek le szallittasához, vagy chak fSl kSnnye-

ll bittisehezis iuthassuuk (Lép: PTük. L225).

Il

meg-könnyebbit : relevo, coUevo, deonero, exonero C.

lallevio, mitigo MA. lindem, erleichtem, leicht machen PPB.

Ha az vr isten megkewnniebit (betegségembfil), haza megiel»

(LevT. 1.127). En meg könyebetlec titeket (Tel: Evang. 1.99).

Igen hamar meg-könnyebbíthetlek, és minden terhet örömre

fordíthatok (Pázm: KT. 279. Káldi: Bibi. 308).

megkönnyebbítés : levatio C. allevatio MA. erleichterang

PPB.

M. NTELTTÖBT. SZÓTÍB. n.

Könnyebbités : levatio, mitigatio MA. erieichterung PPB.

Térihön tlii uoktok az isten kiuuyebijtést velnk 6zue (Beytho

:

Epist 238).

has-könnyebbítés : alvi evacuatio MA. ausleerung des

bauchs PPB.

Könnyebbség : levamentum, levamen C. lindenmg PPB.

[erleichtenmgj. Kynnyebseeget nyere tit istentevfl (a beteg,

ÉrdyC. 277). Myndennek enghetz zent Antal confessornek esse-

dSzeseere zegheen koroknak betegh testSkben kynnyebseegSt

adny (316b). Testnknek küuebs§ge (Ozor: Oirist. 138). Hogy
egyebeknec k6nnyebségec legyen : ut alils sit remissio (Helt

:

UT. Z5). Oruossag által legyen kennyebsegek es epylettyek

(Frank: HaszuK. 16). Ha unalmas predikállása, nagy könnyebb-

ség, hogy hamai- fel-szabadittya a balgátokat (Pázm: Préd. a4).

Az aszszony a házi gond-viselésben segítsége, könnyebbsége,

nyugodalma légyen wának (249). Menny segítségére, vigy

kSnnyebséget néki (Com : Jaa 201). A fájdalomnak kónnyeKség

láttatik adatni, ha meg-jeleuti ember baráttyának (Hly : Kj- Élet

146).

Könnyebbül: allevor, mitigor, relevor MA. levor PP.

gelindert werden PPB.

meg-könnyebbül : c« Meg kSnnyebfil az ur bünteti keze

raytatoc (MA: Bibi. L249).

Könnyebbülés : levamen, mitigatio MA. milderung PPB.

(Bora: Préd. 413). Minden vidámság, könnyebbülés kiköltözött

belólem (Fal : TÉ. 711)

Könnyed [kónid KBécs. 1572. Ev. kóimyúd Hall : Paizs.

389. könnyeden MNyil:Irt. 186): leviusculus, facilis Kr. K5nyd

meg ismerny (Frank: HasznK. 82). Ez nehéz, imez knid (Zvon:

Osiaud. 3). Eat biszony igen k5nyd meg bizonytani (159). Clsac

valami kSnnid feneseckel [olv. fenyítésekkel] bfintettetic (114).

Isten parancsolati kSnnySdek (Sárab : 3Fel. 497).

Könnyidség : facilitas Kr. [leichtigkeit] (Zvon : Post. L

770).

Könnyen (kürmyén' Pázm: Kai. 90): 1) facile, procliviter

C. [leicbt]. Rauaz rauazuai könnyebben meg alkoszik: balbus

balbmn rectíus intelligit (Decsi: Adag. 69). Ha ezekbSI nagy

k6nnyén ki feselhetnek az el szakadott atyafiak, az j6 ki be-

Ifille, hogy ezen fegyverek, az páterek kezébennis tompák (Pázm

:

Kai. 90). Csak hogy 6ket el-aluttyák elfiszSr, hogy könnyebben

szenvedhessék az szapullót (800). Az sok csemege, eggies ital

k5z8t az istenrSI könnyen el feletkezhettek (Lép: FTük. 121).

Noha ágyban feksak de könnyebben vagyon (RákGy; Lev.

104). Könynyeu elhiszem, hogy nehéz lett volna az Buesánnál

lévö tábora ellen derék operatiókat tenni (RákF: Lev. L643).

Udövel a fecske még házamra szállhat, kárvallásom viszont

könnyen jómra válhat (Thaly: Adal. ILllO). Bocskorbör orcája

nem könnyen pinila (Fal : NE. 79). Az itjuság könnyen elfelejti

a leckét, de nehéz nehezen a példát (Fal: NA. 198). Könnyen

ismerünk azokra, kiknek ábrázattyok valami rút bélyeggel

jeles (Fal : UE. 479). Igazán mondják : könnyebben felejti a

kígyó farka vágását, mintsem egy asszony legkisebb bosszúságát

(Fal:TÉ. 692). 2) leviter C. [leicht]. Olly fertelmes könnyen

öltözik, hogy a szell is, a szem is megjárhassa a ritka gyol-

csokat (Fal: NU. 267). S) Hamarság, könnyen forgódás: agilitás

PPBI.

Könnyít: allevio MA. leicht machen PPB. Meg-könnyeb-

bítem, könnyítem : allevio PPl. Igen nehéz es alkohnatlan az

ember minden ioszagos chelekedetekre, ualamikoron tele az fl

hasa: azért kel könyeteni es alkahnatossa tenny magunkat az

búitölessel minden ionac chelekedetíre (Tel : Evang. 1 365). Tsak

te ne neheztelly tartani bennünket édes beszéddel, s könyhitni

terhönket (Gyöngy: Char. 23).
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még-könnyit: allevio C. MA. leicht machen PPB.

megkönnyités : Hllevameiihim MA. leiulitmacliung, eileicb-

tenuig PPB.

Könnyitós: alleviatio MB. leichterung PPB.

Könnjrücske : leviculus C. MA, elvvas leiuht PPB.

Könnyüd-ik : (rolevor ; erloicLtert weiduiij. Alma étel után

kfiiinyfidni meiiuy menten: post pomum vadé cacatum (Felv:

SchSaL 19).

Könnyüded (kSmyedtdea Megy: 6Jaj. U.11. kinnyeddcdeu

Megy : SzAÖrflma. 75): [leviusculus, faciliiis) (KOI: Idv. 140).

Könnyül : faeilis reddor ; allevior, lelevor Sí. [leicht wer-

den, erleichtert vvoiden]. Váruk én-is tovább jobb napokat, mert

én^ni kSnyliíihil már a fájdalmakat (Gyöngy : Char. 13).

Imégkönnyül]

megkörmyülés : levamen C. [erleichterung].

Könnysóg: levitas C. facilita.s MA. loielitigkeit PPB.
[leiditsinnj (Beytlio: Epist 8). Az igyekezetben meg nem maradni
az alhatatlan kSnnyiWgé : non perseverare levitati.s est (Com:
Jan 199. Illy: IVéd. 1.119). Olly szörnyfi árkokon és [x-dig olly

evet-kínyfiséggel sz8kik által, hogy teljes álmélkodás (Fal: NA
122).

Künnyüséges : valde faeili.s Kr. [leicht, eehr leicht). Kár-
tul valrt oltalmadat, és a könnyüséges életnek tHb eszközeit

más emberségének köszönheted (Fal: BE. 582).

KÖNYÖK (kenMe Mel : SzJán. 520) : cubitus, brachiimi
MA. anion Major: Szót. ellenbogeu, ami PPB. Szele négy fir-

fini kf)nyóknec mértéke szerent vala (Helt: Bibi. I. dlI3). Az
ágy, kinec mértéke férfiúi kSnySknec mérteke szerint kileniz

í^ing: lectiis habens novem cubitos longitudinis ad mensuram
iiibiti virilis manM.s fKár: Bibi. 1 159). Az 8 kouászszábaii k5ni(V

kig ossett (Bal: Ciilsk. 34(í). A va.stag hnsos kar 5 magában
foglallya a kezet, kilnyíket, markot (C'«m: Jan. 49). Az leányok-
nak a könyökükig feljebb ugyan bvebb ingek volt (Monlrók.
XI.341. Erasm:Erk. 39). Eszem-iszom után könyökére dlni
(Fal: Vers. 864). Hogy a könyökén bujdossék ki a lelke (Komi:
ÁM. 71).

Könyöknyi
: cubitalis Kr. [elloulang] (Káldi: Bibi. 298).

Tíz könyöki (Illy: Préd. I.lOOi. A hat kSnyíknyi és egy arasz-

nyi magasságií kevély Góliáth (Biró: Préd. 118).

Könyököl : innitor brachiis, cubitls me fidcio MA. sich auf
die ("lliMibogen stiitzen PPB. [sich stiitzenj. Keaya kenykloth:
innixum (NémGlosra. 199). Az gyamol kyre ken-nyeklew-ttem
vala (Fe.'itC. 394). Az Jehona kenyecklet a laytoriara (Dáv:
VDisp. 1.64). Az ur az laytorjára kínyíklfitt : dominus innixus
est sealae (MA; Bibi. 1.25. Vás: CanCat. 498. Land: UjSegits.

11.171). KSnyi'>kl8 kezére fejét eresztette (Gyöngy: KJ. 17). Az
Efho jelent meg, melynek hívá-sára könyökle újonnan az ház
ablakára íGyöng>': KJ.« 71). I^öljebb emelkedett, könyökifi ké-
zire feje ere.szkedett frbaly: Adal. 1.146). Üres tisztesség kívá-
nás, melly nem a magal^érdemére, hanem a mások feledékeny-
ségére kfinyíklítt (I^zlé; Petr. 28).

ki-könyököl
: [sicli hiuauslehneu). Zenth Xpina az ablakon

ky keíiSkSlwen, az menorzagba neez uala (KiisztL. 7)

le-könyököl : cubito iiinitor PP sidi auf deu ellenbogen
leimen l'PB.

KönyöklÓB. Ilju-ago^atok es ne akariatoc biut lenni ; es ti

ziveteglx<n meínkel mondotok, azokol ty knSkleslekben meg
zfiúi'iatok

: ir;iscimini et nulite pet'care ; ((uae dieitis in cordibus
veetris, in cubilibus [cubitis ? cubitibus yj vesfris compunginVuii
(DöbrC. 18).

Könyöklet: cubitus [ellej. Raka 5 kí falit lietuen kSíik-

letne magasságban es zelAaségét harmic kSnkletue (BécsiC.

11).

Könyökl : brachiale, fulcruin, cubitale, sepimeutum MA.

pódium ; alles worauf man sich mit dem ellenbogen lehuet und

stützet PPB. [leluie). K6ny5kl5 hely: pulpitus &)m:Jan. 125.

Mikor uy liázat chinalsz, cliinaly kónySklSt rayta: cimi aedi-

ficaveris domum novam, (acies murum tecti per circuitiim íHelt:

Bibi. I. Uuu4. Hclt: Krón. 169), Az te házadnak padgyain kSrSs

k5niyfil kSnyíklt czinály (Kár: Bibi. 1 178). A templom mellett

való kinéz vagy könyöklfitíl (izték el a cselédséget (BethI

:

Élet. IL44),

KÖNYÖRÖG (kynergethem RMNy. 11,58. kenyergeny 25.

kmyeregviea LevT. 1.12. kmiregy&n 1.26, kevnyeregveea DomC.

34. kSnyiregj Qs. A3. kinSrSg MA: Tan. 219. l^murjöttec azoc

MA:BibL L139. kinyórgec: obeecro 1.55): oro, precor, deprecor,

comprecor, obsecro, rogo, peto C. beten, bitteu, abbitteu PPB.

Alázatosan könyörgök ; supplico C. Kenye«Tgek : conqueror

Nyirk. (Kovachich XXVII). Davyd kényerewk istennek (AporC-

2). Een ystenemnek kenyergek : ad deum mcum deprecabor

(KeszthC. 65). Ha az wr istennek akarwnk vala my dologról

kenyerghen\tnk (ÉrdyC. 648>, Ev magát jmadsagra ada, zeviiet-

len való kyaltasaual kevnyereguen (DomC. 34), E^y atianküat

el boczyattuk kenyeregvven, hogy i felsége hadna kez^vnknel

az Eger segetsegere (LevT 1,12), Mykor eu semelem serynt

kynergethem wolna az my feksiges wmnknak (HMNy. IL58),

A pychek [tücsökj meg ehyluen kezde a hangyának kewnyer-

geny (Pesti: Fab. 55). Renddel mint járt volna, mind tudtára

adá, királynak kegyelmét úgy könyörgi vala (RMK, VL71i.

Mondiác it némellyec hogy Leo |wpa ment volna Atila eleybe,

es alázatoson knySrget volna neki Roma ért (Helt : Krón. 19b),

Eg* masert kSniorgenec (Fél: Tan, 251). Kiváltképiien ezen

kSnySrgflnc te néked, hogy midn gonoszul vagyon dolgunc, no

aludgyál el (MA: Sbult 201). Szent Dávid gyakorta könyörög

isteimek, hogy meg-rontsa ellenségit (Pázm: Préd 124. twftk-

seges istennek knyrognfink (KNagysz. 1621. 11). Állva esede-

dezik, könyörög s imádkozik (Csúzi: Síp. 5Ú7>.

(Szólások). Vgy knyrgy, hogy magadis munkálkodjál

:

mamim admoventi foitima est imploranda (Deesi: Adag. 97).

könyörögtön-könyörög : incessauter insto Kr. [ohnc

unterlass bitteu, driingeu, Iwscliwören) (Zvon: Post. 14.59, Kr.i

Könyörgés : oratus, oratum, precatio, comprecatio, deprc

catio, rogatio, petitio, rogatus C, preces MA. das ersucheu, dii-

bitté PPB. AlázatOíi könyörgés : supplicinm ; istenért való k'^

nyörgés : obsecratio ; könyörgéssel való megnyerés : litatio ; kö

uyörgéssel kérm : deprecor, contoslor C, Könyörgés-állal, ké

remés szerént : precario PPBl, Meg halgatha wr een kenyér

gesemetli : deprecationem meam (KeszthC. 9). Keremés e"

könyörgés (Beythe: EpLst. 12). Az knicrges munkánál baíoiio.-

(Decsi : SallC. 43). Az mennyországot kOnyörgésen adják, szén

védésen adják (MA : Scnit. 45), Egy meg-szokolt könyörgésnek

formáját, mint egy szakmánt znek (Komár: Imáds. 81). K'i-

nyörgéseket ismét meghallgatád, midn terhek alól (az Izrád

népéti ket szabaditád (Tlialy : Adal. 1 12b). Könyörgéaekkcl

hasadnak az egek; de nem nyilik a rabajtó (Fal: NU. 293

1

Még az istenini-atyáukotis ugy ejtyfik némelykor, hogy ember

nem tudhattya, könyörgés-e vagy szitok? (Fal: NE. 7).

[Szólások), Mikoron Liudentus el sialladoz volna az viadal

boI, könyörgésre véué a dolgot (Helt: Króa 25. 66),

Könyörget: [oro; bitien). Kegyes beszédekkel eiigewteli

vala, hogy ne bánkódnéjek, könyörgeti vala (RMK. VI.53).

még-könyörget : x- Lahvaii az feyedelem ez zn-zuek evv

csodalattiw zepseget i-wdala rayta es meg kewnyergete owtel

a> z^vzekDek halaiau, bogy ne bankodueyek rayta (ÉiaC. 583)

i
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Könyörg : orans, rogaus, precator, deprecator C. roga-

tor MA. (l)itten(i, bittender). Alílzatosau kíiiiyörgfi : supple.^ C
MA.

Könyörögtet : sino eum ulterius iustare nec statim defero

petitioiii Kr. (bitten lassen] (Csúzi : Tromb. 19).

KÖNYÖRÜL (kenyérit RMNy. 1139) : commisere,sco, mi-

sereo C. ix>mu)Lsereor MA. mitleidea habén, sidi erbarmen PPB.

Mii kegetlenseginkben te kSnorcMz (Apoi-C 11). Kenyerevle ez

l'ajdalmon (DomC. 89). Mjiid napestyg kenyenvl ees adakozyk,

ees wneky magzatya meg aldatyk (KeszthC. 89). Raytonk ke-

nyerylwen (Pesti: NTest 90 1. Kötést ne tégy vélec, se kSnyó-

ríily raytoc : non inibis cum eis foedus, nec misereberis earam

(Helt: Bibi. I. Nnn4). K6ni5riili raitmik : miserere nostri (Fél

:

Bibi. 14). Akkor alkosznak meg egy mással, mikor az vr isten

k8ny5rölni fog az embereken (Pázm : Kai. 570). A szegényeken

kJnyírfibii : miseromm misereri (Com: Jan. 202). Özvegyen s

árvákon, ügyefogyottakon könyörült-é szívem? (Tlialy: Adal. 1

203). A hns vágó nem könyörül az ártatlan báránynak fel

mészárlásán (Fal: BE. 587).

Könyörülés : commiseratio MA. erbarmung, das mitleiden

PPB. Az anglos authort nem a boszszi'iság, se más egyéb' rosz-

szalkodas nem \-iselte, hanem a tiszta szándék es az igaz kö-

nyörülés (Fal: NA. El«b.).

Könyörület : commiseratio MA. [erbarmung, das mitlei-

den]. Kezereytetyk vala kevnyerevletnek nagy kevansagaval

(DomC. 9).

Könyörületes : 1) miserator, misericors, commiserans MA.
erbarmer, erbarmend PPB. [barmherzig]. KenjTvrwletes leég

(deprecabilis esto) the zolgaydon (KeszthC. 243). Könyöríletes

lágyság (Pázm: Préd. 443. Kr.). Kónyoröletes szivfi: misericors

(Com : Jan. 202). 2) [miserandns, miserabilis ; bedauemsvoll,

erbarmüch]. Kezde kwniwniletes sirast tenny (VirgC. 34). K8-

uySrfiletes viadal vala ez (Helt: Krón. Ob).

Könyörületesség : commiseratio, condolentia AL\. das

mitleiden PPB: [barmherzigkeit]. Zenth antal kSnrSletessegre

reniSlé (PeerC. lOb). KenyenSletosseeg zallutta vala meg zyweet

(ÉrdyC. 569) KSniSi-filetessegre indittatuaii : miserhis (Fél: Bibi.

35). Az isten irgalnaas és .sok könyörületességfi (llly : Préd. n.29).

A fölségesnek méltán boszszúló haragja, könyörületességre eny-

öödék (Csúzi : Síp. 656). Kegyes indúlatimktól és könyörületes-

iégünktöl viseltetvén meg-engedtük és adtuk (Bod : Pül. 57).

Könyörületlen : inmisericors Kr. [unbarmherzig]. Hidd-el

lem kegyetlen, nem könyörületlen az ur (TKis : Pan. 11).

Könyörületlensóg : inmisericordia, inclementia, incondo-

entia MA. unbarmherzigkeit PPB.

KÖNYV (iíjjben? Ozor:Christ 86. l^iyw LevT. L339.

wiyiiet Helt: Króa n. kcnyu EsztT: IgAny. 314. Í!?ilbe NádC. 1.

etmben DomC. "3. Uynho] RMNy. n.43. irWbe (Dzor:Christ 8.

iinek Sylv:UT. n.172. kónhe, körmei Mel : Szján. 2. iónnek

68. ÍKOJiíkeoteo, ktoniureket, iíonmeknek UjMMúzeum. III.357.

7iynek Alv: Post L559. konyhe Illy: Préd. 11.187. kónighen'!

)zor:Christ 432. tóiyiJben 9. iíiiiinomtato Sylv : ÜT. 11.172.

inyúnek Mon : KépT. IV. kónyú Kulcs : Evang. ElSb. 5. Decsi

:

allC. E15b. 1. Lép:PTük. 111.324. it,i)ibe MehSzJán. 18.

újiyüenek C)zor:Quist. 10) : liber C. codex MA. buch PPB.

lom: Vest 123. Öreg könyv: volumen; ék6s.sen szólással írt

önj-vek : rhetorica ; verssel irott könyv : poéma ; magyarázó

Onyv: commentarium C. Uj adósság jegyzfl-könyv : *tabiüae

ovae PPBI. In libro dialogorum : keltben zerzeth könyweben

íyirkáUai XII.) Ky megh peldazwa vagyon zenth Moisesnek

5 kSnveebe (WinklC. 13"). Vagyon irvan ez keonv (DomC.

). 3). Kenywnek kezdetibe (in capite libri) yrwan wagyon

lam (KeszthC. 99;. Kiket az kfinynek rvid voltáért most ide

nem akartunc imi (Helt: Arithm. A2). KSnyve az Jesus nem-

zetségének : liber generationis Jesu (Fél : Bibi. 1). Az kepék

az para.sztoknak kSninei (Fél: Tan. 351). Soc féle bfinSket meg
engednec, mint az római poenitentiás kamaránác tá-^ kSnj-ve

mutattya (Zvon: Post. 11.271). A mit a az. irás kSnjTeirfü mon-

dék : azont mondom a sz. irás szavainak értelmérfil (Pázm

:

LuthV. 220). A biblia sz. irás, isten kSnyve (Com: Jan. 156).

Az 6rd5g a vádoló kSnyvet kinjittya (Megy: Bayle. 86). Mátyás

király ki köldvén mindenfelé könyv vásárló követeit (Tus: Ápol.

Elíb. 2). Kitetszik a Prumy János uramnál levó hosszas köny-

vembl való jegyzésból (Radv:Csal. IIL357). Az isten könyvé-

bil ókét meg-elózte (Thaly:Adal. 1.20). A keraszténji igaz

jóságok nem-is tsak moly-ette régi kónj^vekben kopnak, hanem

tellyes gyakorlásban fenforognak (Fal : NE. 9). E könyv némely

szándékit fenébben, a többit lágyabban, itt világos ott homályos

szókkal vitattya (Fal: NA. Elób). Nem úgy adám tanácsomat

az olvasá.sra, hogy a vak Sibylla módjára örökkétig könyveket

forgassanak (195).

[Szólások]. Könyvekbe bújni: *abdere se in biblio-

thecam PPBI. Az zent atiáknak kSnjTeket buijátok, zaklat-

tiátok(Bal:CsIsk. 399). Falta a könyveket (NótPM. 27).

Könyv nélkül: sine libro, de memória Kr. KSnyv-nélköl

tudom: ich kami avLswendig Com: VesL 145.

áros-könyv: liber mercatilis Kr. [buch der kaufleute]. A
kinek neve srn látszik az áros könyvekben, vagy pediglen

az obligatoria írásokban, annak uri állapotja haldokló félben

vagyon (Fal:NTI. 281).

énekl-könyv : [cautionale
;

gesangsbuch]. Salamonnac

enekló kSnyue (Dáv: Préd. 74).

fabulás-könyv : [liber fabularum ; fabelbucli, mahrchen-

buch] (Tof : Zsolt. 90). A fabulás könyveket oUy magos poiczra

tegye, hogy el ne érhesse a kisasszony (Fal : NA. 200).

fölvetés-könyv. Ónadban, Gyrben, az mely felvetés köny-

veket az fejedelem 6 na[gysá]ga maskatéro.s.sinak vitettünk, hogy

beadja Ücsi Pétör . . (MonTME. H15.

gyógyitó-könyv : [arzneibneh]. Salomon orvos gyogyétto

konyue (Zvon: PázmP. 5).

históriás-könyv: [históriáé; geschichtenbuch]. (Helt: Krón.

26. MA: Scult. 627).

imádkozó-könyv : liber precatorius Kr. [gebetbuch]. Ha
szerencsére kezekben imádkozó könyvet látsz, bízvást meges-

küdhetel reá, hogy zsebek satira-irásokkal teli (Fal: NE. 40).

imádságos-könyv: tv (Tasi: Feukt. 151. Kr.)

iró-könyv: liber chartáé vacuae VVarm: Gaz. 161. [notis^

buch, .schreibhefl].

jegyz-könyv: palimp-sestus, membranae deletoriae PP.

regestrom; anagraphe PPI. protocollura Ki-, zeichenbüchlein

PPB. [notizbuch, protokoll] (Pázm: Préd. 1069). A kósség eleibe

egy embert irtanak, kinek kezeiben harapó-fogó, és nagy széles

két él pallos, jegj-z5 k5nyv-is lévén nála, és iró-penna a füle

mellett iHalhHHist. n.338. Dly: Préd. 11.187).

jegyzökönyveeske : diumum, ephemeris C. [notizenbuch,

notizbüchlein]. Irunc a pugillárokban, iegyz k8ny%'ec.skékben

:

in pugillaribus, codicillis ( Com : Jan. 155). Néha néha ezédulán,

és ki-t6r6lhet5 jegyzS-konyvetskébe írunk : in scheda et palimp-

sesto; auf einen zettel, oder eselshaut (Com: Vest. 73. Hall:

Paizs. 479).

képes-könyv: [bilderbuch] (RákGy: Lev. 372).

kertész-könyv : liber de cultu horforum Kr. [gartnerbucb].

(Lipp:PKert. 11.24. Kr. Lipp: Cal. 36).

26*
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könyörgö-könyv: liber precatorins Kr. [gebetbiichj. A
másikáról szúlváu tudjuk, hogy az udvar tiataliiiak ABC-je,

könyörgí könyve (Fal: NA. 230).

krónika-könyv : (chrouica ; krouik]. Meg vadiiac iruáu az

Izrael királioau chrouica k6iiyu5kl)en (Kár: Bibi. L320. Káldi:

Bibi. 31U Méltó volna ezt a példát a kroiiika-kSnyvekbe be-

Írni (Fal:NU. 276—7).

lajstrom-könyv: [regi.st6r; registrum]. Az éyel királyra

alom nem ifmo, laijstrom kSnyueket oliwstat eltte (EiiztH. 12).

A ki bStsfiletit szereti, kerilllye, hogy ollyas lajstrom-kfmyvnek

ne mondassék lenni, mellybe öszve rakodót, és sorra osztatott

mindenkinek gyalázatos motska (Fal: IJE 429). Nem tiirt attúl,

hogy szomszédja fogyatkozásit lajsti-om könyvbe hordja (509).

lajstromos-könyv: <v *Váro8-könyve, lajstromos könyve :

matricula civium, album PP.

makuláló-könyv : hber liturarius PP. maculatorium Kr.

kopirbucli, scbniierbuch PPB. *Makuláló-kt(uyv, mellybe ember

eisflben elmélkedésit bé-írja : liber liturarius PP,

mester-könyv : [lelu'buch]. A lutheránus atiafiaknak mes-

ter kónjiiek (Bal: Csisk. 141).

misemondó-könyv ; mlssale Kr. (me.*ibuch). Az mise

mondó kwnyuek haromzor való meg nitasaba jelencze meg
uekvnk az w zent akaratyat (VirgC. 83. Helt: Hál. 112. Tasi:

Fenkt. 151. Kr.).

mu8tra-köny-7 : *album militare PPBI.

páriás-könyv : [kopirbuchj. Diariumoknak, inventariu-

moknak, párias kSnyvekuok rendbe vételében tölt el az id5

(Monlrók. XV.312I. Concipiáltam egy asseciuatórüt, mely párba

is megvagyon a pariás könyvben (657).

pródikáeiós-könyv : liber concionatorius Ku. (predigten-

buchj. (Veresm: Tan. 284):

pródikáló-könyv : cw Hogy az eléb' nyomtott predikálló

könyveket mostani rendhez szabhassák a tanítók, laistromban

foglaltam (Pázin: Préd. C3).

számadó-könyv : [rationarium ; recimungsbucli]. Minden

héten eló-kivánta a számadó könyveket, meg-járta szemével:

egybevettette a jövedelmet a költséggel (Fal: NU. 281).

számtartó-könyv: rationarium MA. recbenbnch PPB.

(rechuungsbuchj. A mit szállunk és mivelünk, azt az áten tzik-

kelyenként, minden körülálló részeivel, száuitartó könyvébe írja

,

és feljegyzi {Pázm:Préd. 14. KáUli: Bibi. Luk. 16. 6. Kr.).

számvetö-könyV : cwHall: Paizs. 479. Az Istennek szám-

vet könyvében nyere-ségek, mert ezekkel elvoaszon a földi

.sok-féle haszontalanságtúl (FaLSzE. 533).

törvény-könyv: codex legom Sl [gesetzbuchj. Tewrwyn
kfinyw, avagy decretom (Ver: Verb.' Elfib. 3i.

város-könyve: fosti, amiales MA. alluim Major: Szót.

stadtbuch PPB. Város könyve, lajstromos küuyve : matricula

civium, civium album PPB. A polgároc nevénoc laUtroma avagy

város könyve: matricula civium seu album (Jom: Jaa 131.

zsolozsmás-könyv ; breviárium Kr. Vijle hordozza a

breuiArt, ;iuagy szoloa'm;ií) kJiiyuet (Helt:Krón. 45).

zsoltár-könyv : psalterium MA. (psalter, psalmbuch]. Ezek

az bezeedek yrwaii vannak az zoltar kényben : in psalmis

(JordC. 62u;. Megh vagyon yrwan az zolthar kouyben : legyen

InV lako<lalma piizt« (707. 7111. Meg vagyon yr>va az solthaar

kenyuek tyien nyolczad reezeeben (ÉrdyC. 343b. 581). Mond
Dauid propheta az soltar kevnbeu (CoruC. 43. MA: BibLI477i.

Könyvecske : libelliis, codieillns C. codiculus MA. bfichlein

PPB. (Mel: SzJán. 265. ds. A2. Zvou: Osiand. 131).

Könyves : habens libros. Könyves Kálmán Kr. Az kóuiueii

ladaczka (Fél: Bibi. 11.119). Éppit serénységgel él5 beszédével

8 kSnyves Írásival (Szathm : Cent. Bób. 27).

KÖPCÖS : soUdus, membrosas, camosus, craiBus MA. stark,

feist, wiil gegliedet, öeischieht, dick PPB. (Sall : Vár. 186>.

KÖPÖCE, KÖPÉCE: vasculum, cupula, capula Sí.

(glíLscben, beclierleiuj ; vas *ungventariuni PPBI. Apró kSpé-

czékbeu öntetett drága jó illatú kenet (GKat : Válts. L998.) A ti

elméteknek köpéczéjében megtartsátok (1170i. Két, háromféle

bornak Osszeelegyítésével való borcsiiuiló mestersége Ls vagyon

a hollandus köpóczéknek (BethI: Élet. 291.) Valami aprócska

igaz gyöngy egy köpöcsében |?j (Monlrók. XXIV: 245). Vas ölei

sacri, melly is áll egy ezüst-katulácskában három ezüatköpéczé-

bfll (642).

KÖPÖNYEG (kepeneg RMNylI. %. iöppmyeg VectTrana.

Ifi): peuula, lacorna, impluvia C. chlaena, pluviale MA. regeo-

mantel, reisemantel PPB. Szent Pal kSpeuieget viselt, nem seliem

ruhát, czemeUetet (Mel : SzJán. 284. Kadv : Csal. IL25. Czegl

:

Euoch. L50.) Verífényes idín szaggatni a köpönyeget (Kisv

:

Adag. 262. Mik:TLev. 416). A mouárkák vont arany köntöeé-

nél böc.sö.sb darab köpönyeggel tísdözött bé engem az én

szolgám (Csúzi : Síp. 571.)

[Szólások). Semeunk lattara felesegewnkel hal es az leianin

kot k e pe n e g a I a t h o r d o z a (RMNy: 1L96).

[Közmondások]. Hogyha meg-vert esó, tudjad, hogy már ké*^

köpenyeget venned: *bello peracto machinas adferre PPI.

aba-köjKJnyeg : pallium e panno albo viliére Kr. [mantel

aus grobem tuclij. Aba köpönyeget, közönséges süveget vévén,

abban kerülé meg az .sjinczot iKem: Élet 59). Csodálatos, hogv

egy katona rongyos aba köpönyeg elégséges ltt (Oúa: Síp

572. Thaly: VÉ. L273).

ess-köpönyeg : regemnantel Com : Orb. 169.

pap-köpönyeg : impluvia MA. [priesterrock].

Köpönyeges : lacernatus C. penulatus MA. der eineu i -

mantel um hat PPB.

[Köpönyegez]

be-köpönyegez ; [pallio ; bemiinteln, umhangenj. Béköpe-

nyegezte magát valamelly árnyékával és színével az ortodoks.!

hitnek (Tns: Apol. 127).

KÖPPENT: poto, bibo, piasso MA. potito PPBI. trinken

PPB. [schlürfen] schluckon, sürflen Adámi:S|ir. Jól köppentek.

magamat megiszom : snbbibo PPBI. Az jó borban Noé köjípent.'

(Tiii 264. 268. 453). Az borban iol köppentttenek vala (Dei-sit;

Préd. 32). Az tobzodok részegeskednek, nyelnek és isznak,

kppentenek : die schlemmer schleinmen, frefwen, und sautl'en

(Com: Vest. ll). Az jó borban kSppentvén, ezt az könyvet ké-

szekben veszic (Prág: Serk. J;i). Jol köppentett volt a Feuesiben

(GKat : Titk. 287). Történik néha, hogy a miséz pap, nuuutt els.\

ben jol köppentvén, a csengettyfi zengésben elfeleyti magát, -

jól taliVl a fel mutatott pohárból börpenteni, melyet az elébbeni

vei ki okád és az eb 8 d'üíaio meg eszi (VárM: Égö-Szöv. 214'

Kettt-hármat borban jót köppeiitilnk (Tlialy: VÉ. 11116). [V.i.

HÖRPENT, KOPPAMT)
fbl-köppent : [ebibo, perpoto ; aastrinken). Nem szoká-^ok,

hogy valakit a poliárral meg-kinállyanak, hanem mind egy

cseppig magok kp|ientik fel (Pós: Igazs. IL440i. A bort magok

ngyan fel kppentik (Megj-: SzAöröme 4i. E^y néhány kaiuu

bort fel kppeiitenek, míg az ínok bírja ^DBón: Réffipg' 2'JI

Egynehány üvegpululrral fel is kOppeutett (Monlrók. XXIIl. 356).



409 KÖPPENTÉS-KÖPÜL iteZVE-KÖPÜL-KÖRNYÉKEZ no

Köppentós : potatio MA. das trínken PPB.

Röppent : potator C. [trinker]. Ivó, kSpjientó : vastlii MA

:

Bibi. Masy. ?,.

(Közmondások]. Jó dúdoló jó köpi>eut' (Kisv: Adag. 57)

Köppöget: potitoC. (schliirfen. Vis. HÖKPÖGJET, KÖR-
PÖGET)
KÖPPÖLY (kúpeUeaés Gs. K. íi^pdyeztettem ErdTörtAd.

IV.67): cueurbita veiitosa MA. cucurbita Com: Jau. 173. köpfel

íium schröpfen PPB. K6pP'''lyet filtetni : köpfel setzen Noni. 75.

Sós \i2zel mosd meg, ves köpölt a sebre (Mel; Herb. 142j. Megh

en raitam kfipplt semvSttenek (Pont. 119i. Ér vágással, köpöly-

lyel, veritékezé.ssel le-vonatnak nedvssségink (Pázm:Préd. 837).

A fSrdSs a k5pp61y5ket fel-vetvén: balneator cucurbitulas ap-

plicans i^Com: Jan. 115). Érvágások, k6pp61y6k (Com: Jan. 215.

ACsere: Eiic. 201). Hogj' vetbes.sen6k kSppSlyt a fejedre (Hall:

Paizs. 326). A jobb vékonyára vessenek k5pp5lyt (PP: PaxC. 70).

Az biró hátára rósz köppölt vétenek (KecskTört. 11.503).

Köppölyöz : scai-ifico C. MA. *admoveo cucurbitulas PPl.

schröpfen PPB. (Rim: Ének. 355). Debretzeube feu-om jól öd-

zötték, de itt a hátamat jobban köppOljözték (Gvad: EP. 119).

be-köppölyöz : [?) Olajjal a fejét mind bé köpölezte (ApoU.

12.)

kömyül-köppölyöz : circumscarifico C. MA. allenthalben

schröpfen PPB.

meg-köppölyöz : scarifico PPl.

megköppölyözós : scarificatio PPl.

Köppölyözés : scarificatio C. das schröpfen PPB. A kSpel-

lezés is hasznos (Os. K). KSpplyzes, dellesti aluvas tiltatíe

(KCsepr. 1626. B7. Hall: Paizs. 327. Illy:Préd. U.460.)

Köppölyözö. A k6pp5I8z5 éles vassal vagdal és kSppSlySz

(Com : Jaa 1 15).

KÖP: 1) trulla MA. wasserwanne, vraschfass PPB. 2)

[löflfel]. Az gyertyahamvavevSnec k5pfli(MA: Bibi. 1.72). Czinála

hét szSvetneketis és azokuac hamva tisztitoinac ollóit, kSpfiit

:

fecit et lucernás septem cum emunctoriis suis (1.84). 3) [alvea-

riimi ; bienenkorb, bienenstock]. *Köp, méh kas : alvearium

MA. Ha lehet, az meheknek kSpfljoket kSvessed (Prág : Serk.

E4. Oegl: OKoml. 13.) A méheczkék szépen, edgyfltt kSpfijSk-

ben nyugszonak (KNagysz. 1671. B3). A méhek ki-mennek az

5 k6pflj6kb5l (Mad: Evaug. 263).

köz-köp: sycophanta MA. Decsi: Adag. 105. verlaumder,

falscher anklager PPB. V^ádoskodóc, k5zk5pflc az udvaroknac

toldaléki: gnathones et sycophantae aularum appendices sünt

Com: Jan. 141. Felette gondos, csélcsapo.s, kozkSp, minden

lébe lcs: curiosus 185. Bftn5s,sé tenni és vádolni, a suttogó

allatomban járó kzkSpflké : susurronnm est criminari 203.

Mely széles kzkSpfi mondásban nagy gyalázat takaradot (Zvon

:

PázmP. 266. Kisv: Adag. 501).

közköplköd-ik ; filum contentionis duco MA. stets hadem
und zanken PPB. KzkflpfilkSdni [igy], fondorkodni : filmn con-

tentionis ducere (Decsi: Adag. 198). Czak kSzkSpfilkodik [így];

arietem emittit (99. Kisv: Adag. 37. 177). Az 5rd6g sftr6g forog

az emberek k6r51, köz-kopftlkSdik, cinciuskodik kSzttSk, hogy

5ket Ssszveveszthesse (GKat: Válts. 1.942. Fal: Jegyz. 921).

közköpülködés. Az 5rd8gnek kSzkSpfilkíjdése és cincios-

kodása vádoskodása (GKat: Válts. 11.951).

vajas-köp : butjTaceum vas SK. [butterfass]. Vajas kSpfi :

clava butyraria Com: Jan. 78. Com: Orb. 95.

Köpül : rudicula agito, subigo MA. mit einem rührsteclien

in etwas rüliren PPB. Mikor kSpfilic a teyet, váy lészen belSIe

:

((ui fortiter premit ubera ad eliciendnm lac, exprimit Imtyruni

(SalMark. H7), Az ki az teiet kSpfilli, vaiat czinál (Kár: Bibi.

L622). KSnyvében a has nem ételrl zrzavart kSpö' (Matkó:

BOs!»k. 43). Kílpflld továb saradatt (63). Lássuk, mint gyúródik

Mátyás kSpfilt sara (178).

öszve-köpül : [zusammenrUhren]. Ró.sa olajat tyukmouy

székivel üszve kpivén [így] (PP : PaxC. 269).

[Köpülés]

vaj-köpülés : [?] A vajküpiilás miatt megüzelvén (?) Bugyi

Pált és el is fogván felvitték (MonTME. 1.404).

[Köpül]

vaj-köpülö : 1) [butyraceum vas; butterfass]. (Radv:Csal.

1165). 2) [?J Vajköpfillí tolvaj katona felkésértésére Füleké

kért vezér ezédulája, uti levél (MonTME. L404).

Köps. Köpüs méhek (Fabó:Orsz. 255).

KÖRNYÍJK (kémek KeszthC. 388. kemik LevT. 1.225.

kyrnyekviz GömC. 44. kóri'iik Sylv: UT. L14. kór'hMz NagyszC.

105. 190) : circumferentia, peripheria C. tractus, íicinia, circui-

tus MA. cantou PPBl. [umgebimg, umkreis] kreis PPB. gegend,

revier, umfang Adámi: Spr. Ves «Tam eryzeteth een ayakym

kemekynek: pone custodiam circumstantiae labiis meis (KeszthC.

388). Az keraiket el thudak puszthítani (LevT. 1.225). Minden

falukot el iár az kSrnikben (Sylv : UT. 1.14). Czinálly az asztal-

nac környékére arany pártázatot is : facies illi labium aureum

per circuitum (MA: Bibi. L71). Elnyállya ez sokaság minden mi

kfimyekfinket : delebit hic populus omnes, qui in nostris finibus

comniorantur (L141). Oh Jesus, e világnak teremtje, kit semmi

mérték igaz környékkel bé nem foglalliat (Pázm: Imáds. 269).

Kerekded circalmozás, mellyuec a k6rfil járása avagy kerületi

kömyéknec, kerfiletnec mondatic: circulus, cnjus circuitas seu

ambitns cb-cumferentia dicitur (Com: Jan. 164). Nemcsak az

újvári hadakkal, hanem az ott környékben hamar felvehetík-

kel és ugyan az újvári német praesidiummal megindul (Mon-

írók. Vin.480). A gólyák a kerteknek, hjizak környékének

békálrtól s kígyóktól megtisztítói (Misk: VKert. 337). Annak a

környéknek esperestje, mellybe hivattatik (Bod: Pol. 107). Vá-

gyódási szoros környékben vágynak (Fal : NE. 69). A közép

renden lévó, jól-lehet betsilletes értékes urí gyermekeknek azt

tanácslom : ne fái'adjanak meszsze, elégedjenek meg a környé-

künkben lev szomszédsággal (Fal: Nü. 327). A mely környé-

ket néki szabott a szerentse, abban eszére, hatalmára nézve

királyi módon jeleskedgyen (Fal: UE. 418). Sokára mikor közel

és foutossan kellene szóllani az elöl vett ügyhez, minden kör-

nyékét százszor meg-futván, magokat, másokat fárasztyák, szé-

két, bélét kerülik (434). Kis környékben vágynak vágyódás!

(Fal : BE. 605). Tsendes és rendbe szedett személynek taitatik,

a ki maga környéke mellet maradván, maga körül gondos-

kodik (Fal : SzE. 518).

Környékbéli: vidéki; anterminns PPl. [benachbart, um-

wohnend]. (MA:SB. 59).

Környékez : circulo, incingo C. circumdo, circumvenio MA.
umgeben PPB. Mj-nden nemzetek kernekezwen meg kerwlenek

engemeth : circimidantes circumdederunt me (Ke-szthC. 322).

Jesus kernyköz tégedet paysul (437). Te zent keuodnak elwte

téged zvmorvsag kyrnyekwze (GömC. 44). Az dolognak környé-

közö czikkelyi szokták ki-nyilatkoztatni, mint kellyen magya-

rázni az Írást (Pázni : Kai. 690). Környékez vonás : circulus

(Com: Orb. 210). Ötét környékezi inkáb a felfúálkodott kevély-

ség, hogy .sem mint a szegént (Csúzi: Sip. 13). Jótéteményi, áldási,

melyekkel bennflnket szftntelen környékez, áld, segít és boldo-

gít (Biró: Préd. 143). Éjjeli félelmek és rettentések tégedet

nem környékeznek (Lászl ; Peti-. 197). Az okosság sok-féle teként,

szemes, vigyázó, bátorsággal környékezi mag;it (Fal : UE. 405)
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meg-kömyókéz : ciieumdo, cireumvenio, eirciímvallu MA.

uniKebeu, umriiigcu PPB. MeKkíirnökézéc lahiiokat: circuin-

ilederunt vicos suos (BtcsiC. 15^. Paissal megkSniekÍJZ 5 igán-

saga tégedet (AporC. 50). Az stollaval niegkevrnykeze az evr-

devngev.snek nyakát (DomC. 58). Mykoron a lialaliiac keserö-

segeuel en luiudSiifelfil megkSrnflkóztettem volna (NagyszC.

105). Mynden felól tyzzel vona meg keniyekezweii (ÉrdyC. 260).

Nem felek népnek ezeretwl, kyk engem meg kernekeztenek

:

non timobo milia [xipuli circumdantis me (KulcaC. 4). Gyri
lévai bad utánnuk futamék, az derék .seregöt ám megkörnyü-

kíizék (Tin. 100). Értd, az szout atya miként megkeseriidék,

erís késértettel mint megkömyéközteték (KMK. V1.200. 93).

Vigaasággal k6rnyék<^ztél mi'g engemet (Kulcs : Evaiig. 261).

Szfillanac te re;id mind ez áldásuk és meg ki'rnyekeziiec tége-

det : venient super te miiversae benedictiones et apprehendent

te (Kár : bibi. L18S). Tudatlauságuac kSdivel meg ne kSmye-

keztetnéc (MA: Tan. lOíil). A sok betegségekés fájdalmak

mindenfell meg-k;jrnyékeznek íPázm: Préd. 67). Az anya ve-

.szedelmektRI meg-környékeztetett fiairúl szorgalmatos (Pázm:

Kai. 781')). OnV irgalmasságával meg kniyékzzn Ijennfinket

(Zvou : Pest L503). Külfimb-féle nyavalyák környékezik- meg
az özvegyeket (Hall: Paizs. 382). Mellettek sebes viz foly vala,

mely egy ksziklának az liatullyat meg környékezi vala : prae-

terfluebat torrens anmis, terga petra claudobat (Forró; Curt.

453). Mogkfirnyékeztettél a világossággal (Illy: Préd. 1369).

Ea némétutta meg ket ; és tellyes félsi-el ez környékezte meg
(CsiSzi: Síp. 522). Nintsen akár mi tekéllotességgel annyira meg-

környékezett emberi akarat, melyben hol-mi hajlandó.ság uem
találtatnék valamire (Fal: UE. 378).

megkörnyékezés : coarctatio, lircumplexio MA einscblies-

sung, umfangung PPR Megszjillás és meg kömyékezés (MA:

Bibi. L185).

megkörnyékezhetetlen : fciuod haud adiri iwtest ; uixzu-

giingliclij. Mene vig;u«»g leg;eu ammennei bazaba : istennec nil-

van való zinet néznie es ammeg körúflközhetetlen velagosságot

labiia (NagyszC. 190).

Kömyékezés : circumventio Kr. [das urageben, iimgobungj.

Zoras kernekwzes: arta .septa NémGl. 86. Zent leieknek konie

kezesetwl aimgy lelielesetwl ystemiok fya embery testeth raya

veen (KesztliC. 53). Meelseeg wneky kemekezeae (amictus ejas)

mykcppen rwlia (273). A konkoly soványsági'uiak kömyékezése

nem .'•zenvedi, hogy olly tellyesen és bévségesen nevekedgyék

a jó bi'iza, a mint kivántatnék (Pázm: Préd. 293).

Környékezet : [civcumclsio ; be.schneidung]. Vmak körne-

kezete napia fjan. 1.) (MilnchC. 1).

látáshatározó-környékezet: horizon ; gesiclitkreis Com:
Orb. 210.

Környókézhetetlen : incompl6.xibili8, et quod circumscribi

nou pote.st MA. wim man uii'bt umgeben kanu PPB. funzu-

giinglichj. Az helyre és meg maradjlsra nézvén környékezhe-

tetieu (Pázm: Kai. 24).

Környékez : circulator MA.

KÖRNYÜIi (hrnwl KeaztliC. 59. kfrniiU Mel : Szján. 265, i

315. kSmyd Frank : ílaszuK. 89; : circum, eirca MA. um, lierum,
|

umlier PPB. a) Környfil rekosztöm : eireumsepio ; kömyfil

repftISk : circumvolo ; környfli gyakdasom : circampangoC. Kör-

nyiil el-é.szem : ambedo ; Kiiniyill-zong ez a hely orditá«okkaI

:

lociis *cireum.*juat nlulatibus PPl. Kemwl yarek (cu-cuirii ees

iildozam w lakadalmaba (KeszthC. 50). Vnekyk leíuiy meg
okeswltettek kernwl : tiliae eorum circumomatae (3%). Ágyékin

környfil : eirca lumbos suos (Helt: LT. A5). Ilinczéc az tulokoac

vérét az ultirra mind környfil : fiuident sangvinem vituli super

altare pttr circuitum iKár: Bibi. 188) A fejes káp.jszta magvát

vesd el ki.s<i.s.<z<jny havának a fogjtára, minek eltte dér akarna

lenni, fészkesen fódd el minden szálat, rakd jól fül kttmyül,

igy ne féltsd, hogy megvegye az hideg iRadv: Csal. UI.53).

KörnyUlvesznek, környülfoguak téged (Illy: Préd. 11.195). b)

Kömyölem, környflled, kömyfile : eirca me etc. MA. um (sich)

herum PPB. My keniwieuk kegyetlenek yarnak: in circuilu

ambulant (K&sztliC. 19). Teeu bomalyossagokath w el enyz-

tesere eea w kernwle (in circumitu ejus) w lakodalma, eeg-

nek fellegybe homályos vyz (28). Halnak mindenütt itt kiJr-

nyillünk (LevT. IL60). Reggel mannát tábor környül sze-

dének (RMK. IL239). Az Sándor környfil ers nép vala

IV.95) Láta soc népet ö kömyfllec: vidit turbam magnam
eirca eos (Helt: UT. L5). A kik a betegek kömyftl forgódnak

(Tel;Evang. 11.841). Miudenic gombnac kömyfile: per circuitum

capitellorum (Kár: Bibi. 1.308). Kömyftianc laknac (MA : Bibi

.

V.38). (Vö. KÖRÜL)

körös-környül : circumcirca, circumsecus C. undique MA.

per circuitum MA: Bibi. 1.19. allentlialbeu henun, um und um
l'PB. Körös környiöl el rágattatot : ambesiis ; körös kömyfil

meggyalulom ; circimidolo C. Köres kömyfil megékesitete aazt

(Helt: Króa 136). Szép ki faragot ablakoc, honnét mind köres

kömyfil a kerbe nézhetnec (169). Köres kömyfil tekintet: cir-

cimispiciens (Helt: UT. J7). Száz kapás jancsárral az hintót

sietve kör5.skörnyfil fogattya (Paskó: ESir. D3). A te kezeid

alkottak engem mind kiiröskömyill : mauus tuae fecemnt me

tütum in ciicuitu (Illy: Préd. 1.31). [Vö. kömyös-körl].

köröslen-környül : circumcirca, undique MA. allenthalben

horuni, lun und um PPB. Abrouczal köröslen körnifil által

öuedzettetett vala a kad (Mel : Sám. 140). Köröslen körnifil,

lirokkal es söuenniel fontJid körnifil (Mel: Jób. 2i. Le ftlenek

köröslen körnifil szazanként : et discubuerunt in parte per eeu-

tenos (Fél: Bibi. 63). [\'ö kömyöslen-körül]

Környül-való : [circunistans ; umgebeud, riugshenim be-

lindlichj. Meg monduan, nem chac az ö elpusztidasokat, de még

a környfil való poganokét is (Helt : Bibi. L g3). A tartománuac

minden körayül való hellyére : iu omnem locum regionis (Helt

:

UT. P5). Nem szaporittom eu beszedemet környfil való .«!olla.s-

S.HI (Lép: PTük. 1.133).

Környülvalóság : [circunvitantia] (MA:Scult 262).

Környülbéli : [circumstaas, vieinus ; ringsheram betíndlieh,

r. wohnend]. Rémillének ezen efezumbéliek, z.sidók és ixjgányok

az környülbéliok (RMK. IV.18Ö).

Kömyület [kernSUt C): chcuuiferentia. ambitudo C eir,

euitus, tractu-s ambitus MA. unigang, umlauf in einem kreis

PPB. (umkreis). Minden faluc, mellyec valáiwc köniyfiletibe ez

viu^osoknac : omnes Weuli per eircuitmn urbiura istarum (MA :

Bibi. 1.209). Mint egek forognak íirk kömyületben ugy búm,

ugy bánatom forog örökségben (Zrinji 11140. TörfT.' Ilil89i.

[Vö. KörületJ

Környülött-e, -ed: eirca se, eirca te MA. um sich ber,

um ilicli her PPB. Az kSmifllette való zazlo allia nep : cohors

praetoria (Decsi : SallC. 50). Járjanac az .sátornac köniyfilötte

(MA: Bibi. 1.118). Kic valánac környfilöttöc, elfutáiiac : qiii

stalxmt |»er gyrum (L135).

KOROS. Körös, nomen fluvii uotiasimi, b. a circuitusiui,

propter ambages, qiias facit (Otr : OrigHung. 11183).

Körösként : [circum ; rlngsumj. Kör&tként a nép köné ki

botsátot vala (Kor: Préd. 278. ExPrinc. 1801. Ebesfalva iievU

kastélyba szorítja, vigyázó .stráz.sákkal körösként állítja (Gyöngy

:

KJ.» 102 Tbaly: Ailal. 11279).

KÖRÜL (*«<}< Tm. 211. *<JrcH Frank: HaasuK. U. KAr:

HibI I.llvj; circum C. MA. imiberum, umlier PPB m) üxOnit
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kötnek körfii a fára, gusaljTa, rokkára: lignum shipa *circuni-

ligaiit PPl. Ha téstova járnak, körül s&ilgájok (RMK. IV.133).

En itt mind iíl tiidom köriil a föld diinnyát (Zrinji 1.158).

Hogy valaki nii's ne cliallya, es kiIrSl ne kerllye valanii duluij-

ban az eu attyafiát (Beytlie: Epb-t. 75V Hidat csináltatott ki az

bástán. de én mefiirtam, hogy mo.st az hadak ott körül vaunak

és hadná máskorra az híd csinállá.'it (RákGy:Lev. 46). b)

Körüle, körüled: circa se, te MA. um sich her, um dich her

PPB. a) A keze a füle s a vak-szeme köriil-jár: nianus errat

circiim aures et tempóra PPBl. Be meue egy kazdag ember

hazába, nagy tyztesseggel fogadtak, kezdenek kewrj'le for-

godny wgy annyra hogy helyet sem lelyk wala (Pesti

:

Kab. 60b). Mykoron lattá wolna Jestis az sok sereget kew-

O'le : qiiuni vidisset Jesiis turbam multam circum sese

iPesti: NTest 15). Léva keríl 6 táborát járata (Tia 211).

Fiam, Révai István jól forgolódik körülem (LevT. 11.299). Hazug-

sággal czelczapot kSrfile (Csákt ; Assz. 6). KSrnled az oruos

(Vás: CanCat 268). Nem tekerhetié nyaka kSrfil az 8 csipke

fodor gallérát ? iMA : SB. 220). Ö, mint egy éh farkas az barom-ól

körül (Zrinir-i n.72). Szeretitek-is igen az asszonykák k5r&l csél-

csaposkodni (Matkó: BCsák. 82). A Jordán köriil való egész

tartomány (Illy: Préd. II368). Kuruez sereg hogy kevereg vár

köiiil az hadban (Thaly: Adal. 1L128). Torténetból osztán álom-

ban merüle, hol tsalárd Kupido forgóda körüle (Kónyi : HRoni.

Ii2). Látván alkalmatosságát, kijebb szokta nyújtani ujjait, és

az idegen erszény köriil egerész (Fal: NE. 25). g) Eledel és

öltözet köriil igen fS gondviselfi volt (Illy; Préd. n.l61). Mit

foglalatoskodul te másoknak cselekedeti körül (n.361). Az Srdg
sfir8g forog az emberek k6riil, hogy ókét Sszveveszthesse

(GKat: Válts. L942i. Iffiúi idmben egyéb dolgok korfii kellett

magamat g)-akorlauom (DKal: Ker. ,31). Mik tartas.sanak meg
az érvágás köriil (Felv: SchSal* 30). Másokat, a kik a liit ága-

zatai körül tévelygettek, kivánt eltávoztatni (Bod : Pol. EWb. 2).

Vaiki látom én, s bánom : hogy szeleskedflnk ugyan hol mikor

gondolatinkal az 6rk boldogság s kinok k5rfil, de nem botsát-

kozunk be usque ad centrum, derék mélységére (Fal: NA. 136).

Sokan, mikor valami dolog vágjon elöttök, csak a külsó ágbog

körül akadékoskodnak (Fal: VE. 434).

kömyös-körül : [circumcirca, midique ; allenthalben henun,

um und um]. Kömyös körül való megersítés : circummunitio

C. (Kár: Bibi. L637). Kmy6s-k5rai kerengvén (Com: Jan. 6).

[Vö. körös-kömjrül, körös-körül]

kömyöslen-körül : a; (GKat:Titk. 314) (Vö. köröslen-

kömyl, köröslen-körül]

körödös-körül : :v Körödös-körül nyargal a táboron a

tatár lErdTört. 1.138).

körös-körül : circumcirca, undiqvie MA. allenthalben herum,

um und um PPB. Az tónak krSs k6rewlo koronkeed nagy

sok korok, betegek fekewznek vala (ÉrdyC. 290). Haiokat k6res

kJrfil el oUollyác (Kelt: Bibi. IV.313. Kár: Bibi. 1.93). EI5I, ha-

tói és k5r6s-k5rnl szemesek voltak (Pázm:Préd. 834. Zrinyi I.

114. Vö. körös-kömyül)

köröslen-körül : a; Feier ruhákba mind kórSslen k8rfil

be fSd5ztetik (Mel: SzJán. 107 Vö. köröslen-kömyül)

Körül-való : [circumjacens, vicinus ; umgebend, umliegend].

Minden kSrfil való városok (Zvon : Post L544). Isten sátorá-

ban kSrfll való ékességéé és ceremóniáé (MA: Bibi. 1.71). K6rl

való szomszéd országok (MA: BCsák. 6). [Vö. Kömyül-való]

Körülvalóság : (drculos; kreis]. A k8II6k6zepe a k8r81-

valóságnak (Illy: Préd. 1495).

Körület : circumferentia C. [nmkreis]. Egy párta, kiben van

öt arany rubintos boglár öreg gyöngy 52, köriiletiben apró

gyöngyei fzött (Hadv: Csal. 11.312). Chak nem pusztán vagyon

némely kOriilete (Zrinyi L72). Méltóság, tisztesség nagyúl kör-

létben (IL81). Az pecsétnek kSrfileti : circumferentiae sigilli

(Ver: Verb. 278). [Vö. Környület, KÉKÜL]

Körülött-e, körült-e : circa se MA. um sich her PPB.

Eljójön hozzám, mert itt senki nincs körülöttem (LevT. ILUS).

Hatalmas éppiete vala Jentsálemnec, iiegy erSs k8 fal, nyolcz-

van magas torony vala kSrflIStte (Zvon: Post. 11.255. Zrinyi I.

29. 33. 65) Kerékben kOriilöttök voltának (Mik: MuIN. 327).

Észre ne vegye az ifjú, hogy raje kémeskedik körülette,

vagy emlékeztetfi könyvében feljegyezze minden kis botlást

(Fal : Nü. 330). Fentereg sok sebes pogány körülötte, mert a

kit ért Ziinyi, szúrta, vágta, lökte (Kónyi: HRom. 129). Golyó-

bisok a mint körültem fütyfiltek, véltem, fülem mellett madár-

kák repültek (Gvad: RP. 108).

KÖRÖM (kcrem KeszthC. 172. iSrem Cis. 03): ungvis,

ungula C. MA. nagel an fingern oder zahen PPB. Kör-

mét elszedi : exungulat MA. Kellemetes lezen ystennek zarw

ees kérem newelew boryunak feliette (KeszthC. 172). Hi-

deg télben fú körmében házába (RMK. 10.307). Chac egy

kórem sem marad hatra: non remanebit ex eis ungula

(HeIt:Bibl. I. Gg2). Az 8 louoknac krmec mint a ko-

uats k8 (ÍV. 19). Valamelly állatnak kSrme ketts: quod habét

divisam ungulam (Kár: Bibi. 1.97), Vagyon nála eg gryff kew-

re\vm, annak a ket zaraya ezwst és aianyas (Radv : Csal. II.

4). A halálok és kinozások nemét ki tudná el8-számlálni ?

Némellyeknek k'u-mok allyát, st al-felét hegyes nádakkal lyug-

gaták (Pázni : Préd. 282). A tevének meghasadott kórme nintsen

(Misk: VKert, 45).

[Szólások]. K6r8m kellene, de patkósabb az eddig

valónál (Matkó: BCsák. 412). Megfogni a gyilkost ki-ki ipar-

kodott és a török Éva körömben is akadott (Kónyi:

HRom. 159). Kés jó ratio szerént, mert a körmökre égett

a gyertya (Monlrók. Vin.160). K8nnére égett volna a hazug-

ság (Illyef : BCsTomp. 210. RákF: Lev. Llu7). Lees vonsz-

ják néha kulcsáil körmérl, ifjak megbüntetik ez ily b-
nérl (Tin. 317). Ha a korbácsolásrul irt könyvet meg akai"od

tzáfolni, jó kSrmSt készics (Czegl : Japh. 248). Meg-tiidgya

annak k8rmeit koczantani (Matkó: BCsák. 159). Az

kákombak gyermekségh tiilaidona 8 dominesághának ; baar

megh kocczák az kSrmet (Bal : Epin. 5). A helvetica confessio-

ban Siti körmét, s azt míu^czongja (Pós : Igazs. L720.

[Közmondások]. Nem illet vargát veres k8r8m : asinus por

tans mysteria (Decsi : Adag. 90). Kfinyíl a farkast krmérfil

meg-'ismériii (Pázm : LuthV. 22).

gólya-köröm. Geránium alteriun, [les columbinus vulgo

dictus, gólya köröm, h. e. ciconiae angvis (Beythe: Nom. 5).

hasadott-körm : solidipes, bisulciis C. [mit gespaltenen

klauen].

hiúz-köröm : falcula lyncis PP. luchsklaue PPB. (Radv

:

Csal. 111319. Gér: KáiCs. rV.421).

jávor-köröm : ungula *alci3 PPBl. [eleunsklane]. János

[olv. jauur] köröm bröstl (Nyr. V.2ü6). Jávorköröm-palaczk

(TörtT.í IU.194).

jávorkörmös. Két pái- új arany perecz Jánoskörmös [olv.

jávorkörmös] (Nyr. V.206).

ló-köröm : [ungiila equina
;
pferdehuf]. Tetszik ö nékiek az

igaz papság, az pilisetlen és olajotlan papság, mintha a pilistl,

olajtól és lóköiömre nyírt hajtul volna az igaz papság (RMK.
V.211).

medve-köröm : medue talp ; branca ursina, pes ursinus

;

: baienklaue, barentapp Mel : Herb. 46.
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szamár-köröm : siuia laim ; tiissilaKo C. Etles vagy keser

lapu, szaiuáikúrSm : bechiuu MAI. íízamár kiiiöni f, larti lapú

:

bwlúum PPl.

varjú-köröm. Colutea : varyu köröm, li. e. cornieis iingvis

(Beythe; Noni. 3).

Körmécsei : uugvibiis Irico Sí. (nugor ; kratzea, tandeln).

KírmécsolS ellen vetésid (Bal: Oilsk, 262. 256). (Vö. Köröm-
csel]

Körmetlen: ungvibus destituhis Kr. (oliiie nagel, ohne

kialleii].

[Sz<51ások]. Körmötlenül, helytelenül kezdtél úr lenni (Thököly)

(Thaly: Adal. L175).

[Közmondások]. Régi példabeszéd: körmetlen fára hág; sok

ízben sokaknak markokban trt az ág (l'lialy: Adal. 11.203).

Nehéz a körmetlen macskának a fára föl hágni (Szirm: Parab.

132. Kr.).

Körmöcske : ungviculus C. MA. kleiuer nagel, nagelein an
tingem PPB.

Körmöl : ungvibos ferio, laedo 81. [kratzen].

föl-körmöl: [scalix) ungvibus, refrlco, exulcero; aufkratzen].

Nem ió az uy sebet fel kSrmSlui : ungvis in ulcere ulcas iDecsi

:

Adag. 257).

Körmölés, körömlés : imiwcti ung\is ictus, imgvibus

exarata cutis PP. mit finger-nagein kratzen PPB. The ellen-

seghyd mykenth erís orozlanok teghSdeth kSmyvVl fogának ees

hay nyeuesflkkel, i)5gd5sfts5kkel, k6r5mleskkel zomor«ytanak
(WinklC. 248. GömC. 103).

Körmös: I) ungulatus MA. gi-osse nagel oder klauen habend
PPB. Körmös madár : avLs rapax (Pázm : Préd. 24. Kr.). Szomo-
rúságunkra termett Barcza határ, kin hadat fiittata minap kör-

mös madár [a sas] (Thaly; Adal. 11.33). Körmös sas ('155). 8)
(fortis, strenuus ; kriitlig, stark, energisch]. KörmS.s, tenyeres,

talpas ember (Zvon: PAzmP. 263). Teiinészet-szerént az embe-
rek szeretik és körmOs/in oltalmazzák, a mit elejekt(il vettek

(378). Mikor alk;ilmato8s;igunk vagyon azzal éllyfink, kSrmSssen
kapjuk, iist<'.kn ragadván (Komár: Imád.s. 168). Az elSttflnk

álló dologhoz ugyan könnósfin nyúljon (MonOkm. XXni.194).

K5rm88 oltalmazás (Fal : Jegyz. 934).

[Szólások]. Körmös kézzel fog hozzá: fbrti manu
adgreditur opus Kr. Kinyilt öllel, körmös kézzel kell

belé kapni íaz izzasztó munkába), attiil tartván, ha igen

meg tekintellyiik sullyát, abba ne hadgyuk (Kai : UE. 470).

KfirmSs kéznol 1 e n n i : mordicus tenere (t)ecsi:Adag.

26). Kflrmös kézzel nyuly hozzá (Tolu: Vigaszt. Elöb.

17). Bicsíilletlenfil, kSrmfis és szennyes kézzel nyúltak az szent

Íráshoz (Pázm : Kai. 452). Serényen és körmös kézzel nyúllya-

tok az üdvösség kereséshez (Pázm : Préd. 342). Segít.ségfll híván

istennek szent nevét, körmös kézzel nyúlunk a magimk dolgá-

hoz és fáradunk (Zriiiyi 11.173). A k&épszerft értelmft ember,
lia ugyan Lsak kfirinSs kézzel njid a munkálioz, továbra birja,

hogy sem más egy felséges esz (Fal : UE 373). Másokat mos-
datlanul, körmös kézzel meg-támad (SzD: MVir. 105).

Körmöaség. Az egy Jupiternek van kedvetlensége, ipar-

kodui i.s kezd .síLsa körmössége (Thaly: Adal. 1114).

Körmöz : ungvibus laedu Kr. [krallen, kratzenj

el-körmöz: aufero Kr. [entrei8sen](Viyda: Kriszt. L204. IL
lUl Kr.>.

meg-körmöz : ferio, laedo ungvibus Kr. (kralleu, mit den

krallen verletzen]. Az macskák minket meg kírmSznek (Debr:

Clirist. 233).

Körömcsel: ungvibus laeero, frico, laedo PP. mit den

uageln reissen PPB. [Vö. Körmécséi]

.

Körömnyi : [nagelbreit]. Én abban bizuny egy körömnyit-is

oda nem hagyok (Bod: Pol. 125).

Körömzsél (kSrStnzd Tel : Fel. 195. megh ktoreormele

Pont. 27. torojasA-és? TörtT. XV.159j: ungvibus laeero, frico,

laedo MA. Pírallen, nút den krallen verletzen]. Sebjét, vér-ser-

kentS k(')r'>mmel [liszkállyam, krSmzséllyera (Szeg: Aqu. 14).

Körömseli körmével kegyes ortzáiát (Zrínyi 11.143).

lé-körömzsél : ungvibus defrico Kr. [abkratzen, zerkratzeo).

Fenyegette, hogy lekörömséU sima ortzáját (Fal:TÉ. 711).

meg-körömzsél : img\ibus fério, lanio Kr. [zerkratzen).

(Tel: Fel. 195). Az macskác kSrmSckel megh kSrJmselnek íPrág:

Serk. 890). Miúta ott vagyon, csak meg sem körömséltek az &

Nga vitéziben a törökök (TörtT. XV.173).

Körömzsélés : confricatio, laeaio uuiivibus facta Kr. das

kratzen, krallen]. Nyakon verésekkel, pökdösésekkol, körömsélé-

sekkel illettetél (Pázm: Imáds. 271). Ne botsássuk boszszú-ál-

lásra, és körömsélésre akaratunkat (Pázm: Préd. 106U)i Ha 5

Nyara elj(^uek az törökök, küröraserés [küröm-sérés ?] nélkfil

egymástúl el nem váhiak (TörtT. XV.159).

KRÖS, KRIS. Krös-fa : fraxlnus MA. [escbej. Keo-

ryshig, praediiun 1082. Keurushig 1215. 1272. (Czinár) Keu-

rus, silva 1171. 1181. arbor 1236. 1249. íKovács). Keunia, ar-

bor fraxinus 1263. (Czinár). Arbor kwerusfa 1270. (Tíyr.

VU.318). Kewresta 1270. 1275 (Kovács). Arbores keetlikeurus

uomiuatae 1299 (ZichyC. 1.95). Kris erd (Gér : KárOs. IV.300.

312).

KÖRPÖGET : [.sorbeo ; achliirfenj. Kávét kicliin tinchán-

ból körjK-igotének (Zrinyi 1.47). [Vö. KÖPPÖGET, HÖR-
PÖGET]
KÖRTVÉLY (kerthwd 1295. Kovács; kyrlxiiiiUis 1318.

CodPatr. 1.111. karl/el LevT. 1.294. kirlivély ACsere: Enc 227.

Nad : Kert. 212. korthy. pyrus 1348. Osánár): pirum C. Com:

Vest. 143. bim PPB. Kertvelfa, méta 1158. Körtvelfa, arbor

ut méta 1228. (Czinár). In quodam praeto ju.\ta quod vulgo

Kuituelbugnr ajíellatur 1228. (VVenzel. XL201). Stagnum quod

dicitur Curtueeltou Anoa 40. Kertliweler, Kerthwelertliew, locus

metalis 1295. Arlwr piri, Rozboyd kurtlivele dicta 1300. (Ko-

vács). Duae arbores piri A'rskurtlmel vocatae (Wenzel IX.574).

Ad arborem piri vulgariter határ kurt\vel vocati 1351 (ZichyC. II.

473). Kfilttem ket fele szylwat §s ót kortuelt kSlttem szylwa kfizát

(Levl\ 1.97). Az körtfeh-e es az regen megh fogadott saffraura,

noha mondhatatlan igen zwk es igen di-agha, de ha az vr isten eltett,

zerzem es megh kwidöm (294). Oly kínnyS azt énnékem meg
czelekSdnem, mint körtuélt meg ennem (Oecsi: Adag 214).

Körtvélyt vöttem 4 d[enái-ért] (MonTME. 1.179). Bor italt élne

hadgyd USrtvély étel után (Felv : SchSal. 13). Ihimozd meg a

körtvélyeket és metéld két két felé, rántsd meg vajban iRadv:

Csal. III.40). lia nyers almád, körtvélyöd nem leszöu, aszúból

csinálj (49b). Kett ezüst arauas chipkes pohart, kett ezüst ani-

nas keörtvel iwhartt (148). E^y arany körtvélyö boncsiokom

vagyon, Tatay Istiánnak kissebbik fiának hagyom (226). Ho«-

tuuk 2 szatyor körtvélt (KecskTört U.67).

(Szólások]. Bátran kezdgy hozzá, nem ió alunood, egyAld az

kertuélt az hanuiban feleitJd (FortSzer. H3».

ánizs-körtvóly (TörtT. 1880. 773).

árpával-érö-körtvély : pirum praecox MA. haberbiru

PPB.

aSBÚ-körtvély : [getrocknete bimen] iRadv: Csal. IL63X

fbergamot-körtvóly], pergamot-körtvóly : [berga-

motte). (TörtT. 1880. 774).
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bÚ3ával-érö-körtvély : *iiinim semmitiinim PPBI.

császár-körtvóly : [kaiserbirn] (Lipp: PKert. 111151).

elórö-körtvély : (pinim piaecox) (Nád; Lov. 41).

fóldi-körtvély (TörtT. 1880. 77!).

hercsóka-körtTvély. 1643. 14. april oltottam meg az vad

fákat, a mellett két renden herczoka avagy kozma körtvélyt

(TörtT. ISSU. 774X

hossziiszárú-körtvóly : pirimi dulobellimim Nom." 85.

Kr. Tsetses hos.szi'i-száni küihélyek : *ix)mponiana pira PPB!.

kánnány-körtvóly : piium cucurbitanum ; blutzerbim Sí.

carmannm piriim SK. A vad körtvélybl bersamotot, vagy kár-

mány körtvélyt nem aszal (Pázm: l'réd. 701).

kozmarkörtvóly (TörtT. 1880. 774. 1. hercsóka-kört-

vély)

krispán-körtvóly (TörtT. 1880. 774).

leves-körtvóly : pirum lacleiim MA. pirum Falenumi PP.

sattige kfistliche bini PPB.

madár-körtvély (TörtT. 1880. 773).

makaria-körtvóly. Kwitem kegielmeduek az makaicha

[?] kewTlwelnek az agában, walaminth vagy Cawaban wagion

wagy minth wagion (RMNy. IL60). Az gyümölcs, az kit még ez

íszszel hoztak volt Zalából, báromféle : makaria körtvély,

nevetlen körtvély és muskatály alma (Nád: Lev. 37).

mózes-körtvély: Kr. (Lipp: PKert III.152).

mviskotály-körtvély : pirum superbum praecox, apianum

MA. miiskateller bim PPB. Gyöngyök, mint miiskatal körtvély,

oUyak öregséggel (Gyöngy : Char 85).

nádméz-körtvóly (TörtT. 1880. 773).

nevetlen-körtvóly (Nád: Lev. 37. 1. makaria-körtvóly)

nógrádi-körtvély (TörtT. 1S80. 773).

nyakas-körtvély : *ampullaceum pyrum PPl. PPB. kiir-

bissbim PPB.

piros-körtvély : pirum cnistumium Nom.' 85. Kr.

rózsa-körtvély (TörtT. 1880. 773).

BÜvöltóny-körtvély : anciana C. S5v51tin körtvély : spór-

apfel Mel: Herb 2S. (Lipp: PKert 111.151).

telelö-körtvély : pirum serotinum MA. winterbim PPB.
[Vettem] tikmonyokat 431 drbot, iudiákat 12 di-bot öreg teleifi

kSrtvéleket 91 drbot (Kadv: Csal. m.28b).

tömjón-körtvély (TörtT. 1880. 773).

úr-körtvély (TörtT. 1880. 774).

vad-körtvóly: acbras C. pimm sylvestre Kr. [holzbime].

Vad körtuélyben való válogató turkálás (Bal : Csisk. 471). A
vad körtvélt a szelednél nagyobbra becsfilni íKisv:Adag. 261.

Gér: KárCs. rv,299).

Körtvélyés: piris abundans, pirehmi Kr. Kurthuelys 1093.

(ZichyC. Ll). Ktu-tuelis, vivarium 1138. Km-tuelus, locus 1268.

(Knauz). Körtvéles völgy, vallis 1233. Paulus de Kertveles

1344. (Ozinár). Kmthuehus, Kurtueles 1252. 1277. 1282. 1360.

(Kovács). 4 jugera in Zeles in ten-itorio kyrtuwilis existentia

1318. (CodPatr. L 111). Kerthuelesszeg (ZichyC. IV. 200). At
tigissent quendam locum .seu quasdam arbores Kwrthweles vo-

catas 1404. (Szabolcs vm. Kamarai Levéltár).

KÖSÖNTY (keseníyü Monlrók. XL344. Szál; Ki-ón. 417

ksiUó NádorC. 317. kóssónchó Pécsi : Szflz. 106. kószSntyü .'

H. NTELTTÖBT. SZÓTÁB. U.

SalMark. 1744. 55) : monile, spinter, lunula MA. PP. spange-

band, armband, halsband PPB. (medaillon, broche]. Kösönty,

kapots : spinter Major : Szót No hol vannak a ^ön^öc, a firi.s5c,

a kösöntSc, a nasfac? (NádorC. 317). Az te tomporodnac kerfl

leti ollyanoc mint az mester ember kezétl c.sináltatot kösön-

työc: juncturae femorum tuonim, sicut mouilia, quae fabricata

sünt manu artilicis (Kár ; Bibi. 1.634). Drága fflggkkel .szepe-

tettolek, cliörchent es gaytent attam füleidre, kö.ssöncböt mel-

ledre (Pécsi : Szflz. 106). Melleken fiiggö köszöntyiljeket [?| hitel

adóban nem vöttük (Szál : Krón. 417). A szásznék az mellyeken

miud oUyan medály formát hordoztanak, az kit kesentyftnek

hittak (Monlrók. XI.344). Az a,s,szonynak mellyen ékes kösön-

tyk vannak (TKis : Pan. 65). Mellyeken való kössöntj-íijöket az

tanácsnac attác (Prág ; Serk. 447). Sok gyrje lészen, köszön-

tyje arany lészen (e 3 szó az 1. kiad.-bau nincs meg] (SalMark.

1744. 55).

arany-kösönty : spinter C.

kapocs-kösöntyü : spinter MA. armband, schildlein, vor-

neii aiif die brust PPB. *Kapots-köszöntyü [így], palástra való

kapots: spinther PPB.

Kösöntycske. Hegyes kössentyflcskéc avagy tfltskéc,

kaptsoc (Com; Jau. 100).

KÖSZMÉTE: fái egres; uva crispa MA. grossularia PP.

uva spina : kraselbeer, stachelbeer PPB. Ludas kása is volt,

csirkék köszmétével, egy pár hizlalt récze fótt fekete lével

(Grad : RP. 8).

KÖSZÖN (iesCTuiyuk LevT. L12, kószenyóc Helt: Krón. 1

iös:s;e»iyetec : salutate Helt ; UT. 2. kszén Megy : 6 Jaj. 20.

kósúnniec Mel : SzJán. 533. el kószénti ? EsztT : IgAny. 453)

:

1) saluto; grüssen Com : Vest. 144. Viszontag köszönök; resa-

luto ; icb grüsse wieder, ich danke. Com : Vest. 143. Kwzwne

nekik oly kwzwnetnel kit isten zayaba vete (VirgC. 51). Kfe<ín-

lek titeketh en Tercius, ky irtam ez epistolath (Komj : SzPál.

18). K\Vzftnuyietek az Appellath : salutate Apellen (Komj ; SzPál.

105). Mikoron az házba mentek be, köszönnétek az házbeli

nipuek az fl szokot köszöneteknél (Sylv ; UjT. 1.15). Köszönnek

teneked az te barátid : salutant te amici (11.134). Egy ember

köszenuen monda : ió szerenczéuel barátim (Helt ; Arithm. J4).

Neis köszönuyön annac (Zvon : Post n.203). Minden dolgaiban

ió elmés, örömest koszén, szép tennetö (Cis. K4). Mehmetnek

köszöne s- így szólla okossan (Zrínyi. L43). 3) Reád köszönöm

;

propino C. [zvitrinken]. Köszönöm valakire a pohárt ; propino

PPB. Fogadd el, mikor reád-köszönöm : ne recuses *propinatio-

nem meam uo. Rendel az wrakra mind bort köszöne (Görcs :

Máty. 31). Reád köszönik pohárokat (FortSzer. L4). Tarso-

kat keresnek, ackikre osztan a bort köszönik (Decsi : Préd. 23).

Egy pohár bort köszön másra (Pázm : Préd. 225). Tölts a

pohárba é.s köszönd a vendégekre (Com : Vest 85). Minden

czéhekben mesterségek szerént remeket, köszön pohárt ne

kívánjanak (TörtT. VIL 154). Tudom, hogy poharad rám köszön-

ted, megiszom jó szívvel, csakhogy gyengén töltsed (Thaly : Adal.

L 21). Kikre haragjának poharát köszöni, émelgös ürömmel

gyakorta megtölti (62). Kezdenek italhoz, köszönik az pohárt

(197). Ürmös poharát reátok köszöni e tündér világ (Csúzi : S/p.

294). Mi kell e'hez egyéb, hanem egy jó barát, ki víg kedvvel

reám köszönje poharát(Orczy : KöltH. 198). 3) gratias ago, accep-

tum refero MA- dank sagen PPB. Köszönöm szívesen, hogy

méltóztatik kegyelmed tudakozódni annak egészsége felöl

:

ich sage euch herzlicb dank KírBesz. 8. Kesennyuk Seredí

Gáspárnak, a mire mynket yora inth (LevT. 1. 12). Fölötte igen

köszönöm ngdnak jo akaratját (11.14). Máttyás kírálynac köszen-

y&k ezokátírt észt (Helt ; Krón. EIöb. 2.) Ha az isten kedves

gyermekit el-szedi az atyáknak, köszönnyék bnöknek (Pázm:

Préd. 773). Az én szegín testemet takartassa 6 kémek tisztes-

27
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ségeneii, kit az ur isteu tizesson niet ö kenmkiiek, hoKy az én

nemzetem is köszünhesse 6 kémeknek (Kadv:Csal. 111.228b).

Köszöiiiim, hogy háza jussával éltetett kegyelmetek (Nyr.

XIi41ti). Ézt az állandósiigát ép jrt terniészetéuek köszönheti

(Fal : NU. 314).

be-kÖBZÖn : [adveuio, accedo, <xxuno; sich oinstellen, eiiitre-

lenj. Az új aiztendSbeii Cliariclia históriájának újjabb rendijén

vételével ksa'mk-bé a iiagyságijd méltóságos személlyé eleiben

(Gyöngy: Cliar. Elöb). Minden kSnyvhez hé k5sz6miek, minden

tudományt meg látogatnak, de tsak mutó félben (Fal : UE. 379).

Bé köszönvén a vendég, a szokott üdvözlések után leülének

(Fal : TÉ. 630). Kiváimám, ha megpárosodiiál ; nem kora, nem

késfi, beköszönt huszonnegyedik esztendd (6Ü3). A miut fel-

számoztam folyó napjaimat, bé köszönt, úgy látom, századik

esztendím (Fal : UE. 379).

el-kÖ8zön : propino Kr. (zutrinken]. Poharát a vendégekre

el-kSazóni (Com : Orb. 117). A lakodalom közbon a saxoniai

berezeg egy iwhár bort köszönt el a csá-szár egé-szségéért

(Káldi : VasPréd. TudTár. 1838. IU.299). Egy io fel-serdölt

poliárt kezében adának, mellyet 6 el k6sz6ne az terhes szü-

zekre (íízentm : TFiú. 9). A pohárt el k5sz6nni (Otr : Besz. 314).

elköszönés : [propinatio ; das zutrinken). Bor el-köazöués-

ben azon tíUiácskoztok, ajtót vlegényre hogy megostromoljatok

(RMK. V. 67). Bor el kö.«6né,sben azon igyekeztek (Boni : Ének.

646). Bornak el köszönése (Decsi : Préd. 24).

raég-köszön : gratias ago Kr. (danken) Lsten niegkö.szönje

jámbor Lisiásiwk, ki engem megmentett tRMK. IV. 194. Helt;

Krón. 67). Oászárnak megkeszeni jó akaratját (Monlrók. III.67).

K6sz5nd-meg istenednek az 6 irgalmassj'igát (DKal: Ker. 4.'ifi).

Az többinek köszönné meg ily kész voltokat szolgálatimkra

(RákGy: Lev. 57).

reá-köszön : adbibo MedLat. 17. propino PPl (zuti-inkenj. Jót

kivany felebarát<jdnak mikor pohárodat reá köszön&d (Czegl:

OKoml. 22.) |Vö. KÖSZÖN 2.1

réáköszönés : propinatio C. (das zutrinken, toast]. Elfogadni

a roá kö.szöné»t : accipere *propinationem PPl.

vissza^köszön. Más iwbárC köszönök viszsza, hogy ó-is

meg-igya: obbiba PPBl.

Köszönés : salutatio PP. grus.s, begriissuiig PPB. SzSks§g-

bfil való kószi'ués : Uiomodea necessitas (Decsi: Adag. 63).

Szerotie az piatzon való köszönéseket (Kár: Bibi. IU.44).

poháx-köszönés : (propinatio). A ki elvétette a pohárkö-

szSnést, ujjolag igyék : qui [lerdidit nmnerum, incip'uit iterum

(László: Petr. 11).

Köszönet : I ) salutatio PP. gruss, begrílssung PPB. Te
közönetednok zozattya zendöle én fylemben: facta ast vox

sahitationis tiiae in auribiis tuLs (JordC. 519). Meg haljorodeek

az ew liezeedeen es gondollya vala, niynemew vona ez kezenot

(Gábor íurkangyal üdvözlete] (ÉrdyC. 250). Kezenetenmok »tauna

jo wrani es barathom. Te keg(elmed] ezt irya . . LevT. I.l).

Kewzeniietcmnek es zolgalatúrauak ayanlassanak ntanua (régi

levél-kezdet) iRMNy. 11.52). .Szeretettol fijgaduan, kö.fzeueteket

monda nekic : cleraenter resalutatis eLs, interrogavit eon, diwns

(Helt: Bibi. I. X4). A pbariseusoc szeretik a köszítneteket a

piatzon: pharLsaei amant ralutationes in foro (Helt: ÜT. l'"8).

Köszíinetibe nekic bekeseget kért (Born : Préd. 269 1. Az angyali

köszönetre való hartuigozás (Pécsv: Fel. 332i. '£) (propinatio
;

toast). Eg köszönettel egész asztal népet az du.ska italra befog-

lalnak DetaiG: Préd. 24 1. Sovány és ízetlen emlieniek tartyák,

a ki gyakor iMjluirok mellett bofwzú köszöneteket nem tud

mondani (Pázm: Préd 220). A fejedelmekért, és jó-akarókért-

való részegtwkedö kOsztliietek (225). AuuakLs, a ki égéftiégeért

isznak, nem hogy ha'v.uálna, de nagyot árt eféle köszöuet

(Pázm: Préd. 226). 8) graliarum actio Kr. (dank). Köszönetlel

hiilálom azt, hogy az életnek ura e<ldig engette (Fal: NU. 314).

(Szólások). Nem lészeu köszönet benne (Tyúk : Józs.

59). Elvévé az liadnagy szent Pált 6 kezéWl, nem lén sok

köszönet ott az vendégségbl, mert nagy két vaslánraczal köt<izé

azontól (RMK. IV.ISS). Tudom jó dámák köszönettel
vennétek, ha valamely jó akarótok intene felöle, mikor a

kalmár Iseh-kvet nyújtana finom smaragd helyébe (Fal: NA.

171).

angyali-köszönet: (.salutatio angeliua, ave Maria] (Pévsv:

Fel. 332).

Köszönetlen : (non salutaius ; ohne gniss). A bálvány kép

mellett köszönetlcn és sfiveg vetetlen elmenni (Pós : Igazs. 1.78).

Köszönget: saepius propino Kr. (wiederholt zutrinken).

Rendre köszíiugetni a pohárt : *circumferre vinum PPl KöszAn-

getic edgyic a másikra a vigas'tág szerz italokat (Com: Jan.

111). Aldgyon meg az isten, ki minket teremtett ! fel földi nemes-

ség bort igy köszöngetett (Orczy: Nimf. C6b).

Köszöngetés : propinatio Kr. íPázm: Préd. 226).

Köszönt: 1) sahito MA. einoii freundlich grüssen PPB.

Egymást köszönteni : consalutare C. Köszöntöm viszontag : resa-

luto C. PPB. A melly házba bementet-, köszszentsétec ászt : do-

mum salutate Oíelt: UT. UI.3. Boni: Préd. 269). Szemeivel látta,

a mit távi'il köszöntöttek a régi próféták (Pázni: Préd 37^

Emlierségessen köszönteni: liumaniter saliitare (Com: Jan. 200).

Lát feléje jöni egy Strangvilio iievfi embert, kit betsfliettel

köszönt, és amaz Is fogadgya (Hall: HHLst. 11.267). Ha megjö,

fogadgya, s kö,szönti kedvesen (Gyöngy: Cliar. 15). 2) (propiiml

Valakire korsót kö.szöiiteui : jemanden zubringen den knii:

mit einen tnink Adami:Spr. 197.

(Szólások). Mynden iouai kewzentlek tégedet (Peeti: Fab. .=>

be-köszönt : [advenio, iueo ; sicb einstellec, sich einftihreii

Múló félljrii minden könyvhöz bé-köszöntteni me^-veszett kóstol"

íznek és elineljéli gyarliWIcitt ernek jele (twD: M\'ir. 124).

beköszöntés. Elkezdés vagy beköszöntés (a prédikáció elejej

(MA:SciilL99j.

el-köszönt: l)Per8aluto: végig elköszöntöm C. 2) [propino;

zutrinken). Az ö .szerelmenec pohara, melybl el köwénti (így/)

vtalatus.sagit, azért mondatic aranynac (EsztT: IgAny. 453).

vissza-köszönt : re.saluto Sí. (zuriickgriúseo). A köta&iJit

ismét viszsza köszönteni : salutjuitem resalntare Com : Jau. 2U0.

(Erasm: Erk. 6).

Köszöntés : salutatio, consalutatio C. das griisien PPB.

(Fél: Bibi. 85).

Köszöntést: salutatoríiis MA.

KÖBZöntetlen : iii.salutatus C.

zum grüssen goliörig PPB.

(unbegriiaslj.

Köszönt : salutator C. MA. grüsser, der da griLsaet PPB.

KösKÍiutó levél (Mik:TLev. 89).

KÖSZÖR : allo, cos Kr (schleifetoin). Gyakor kösaörfije

a fegyverivi Marsnak (Gyöngy: Pál. 5i. Mint a kflszörftt szokták

forgabii (RákF. Lev. L237).

Köszörül: I) acuo, allone et cule exaciui M.\ ícharl'eii,

welzeii mit ileiu sciileit- o<ler wetzsteiii PPB. Maga terth kei

röl uala, hué az ártatlan \t lliust meg elneye (DebrC. 334).

Fejszét köszöriilni: *subigere secures in culo PPBl. KöszenMic

vala kardukat (Helt: Knin. 3Si. Bar vgyjui mint egy részenkéot

fel bástullyátok Is az Luther |)orlo köiiéhez kiVtiörfilt elmétek-

nek lárdgiaiual (Bal:Cj(Isk. 322i. Az lövetiyben la lúkal könO
rüli szarvát (Zriiiyi 11.92). Kinek kedve hozzá, véle bár ne kéa-
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sék, hoey az elébb-járfk fflle el ne vessék, amig 6 kSsKörfil,

inái<ok meg ne nyessék ^Gyüngy: KJ.' 9). 2) (instigo; aneifern,

reizen]. Ez azért a félelem, hugy mi ne legyünk a veszend sokaiág-

kílzzfil, niéltmi kiiszörftli szorgalmatosságunkat (Pázni: Préd. 341).

jVz által az í tompaságokat k&zíríillye iKomár: Imáds. 22).

Váltig kzrl az Kalauz benneteket (liil : CsLsk. 108). Egymás

ellen k'tiziliíill ókét. hogy ókét öszve-ve.sztlies.se (GKat: Válts.

1.942). Edgylk a másikat ugyan kószórfilli a jószágos tseleke-

detekre (Ker: Préd. 65f>): Eszeket jóra kö.szóríilvén, Iás.s;uiak

.ihoz, mi légyen a kötelessége valamelly keresztény dámáiiak

(Fal: NA. 194). Az ellenünk tórekedó gonosz.ság ngy néki kós-zó-

ríili nyers igyekezetünket, s ollyas dolgokat \itett velüiik

végbe, a mellyekre soha se erónk, se bátorságunk nem lett

vóIna (Fal:UE. 408).

[Szólá.sok.] Tapa-sztalni fogod, hogy az érett eszrt, k ö s z B-

rült elméj nem&s embereket bolondoknak nevezik (Fal

:

NA. 230). Az Báthorista uraim köszi'ir ü Ih eti k fogo-

ka t, de bizony az faképnél fognak maradni (ErdTSrtAd. 11.57).

Mert fogat sárkányok kiiszöriiltek reánk (Zrínyi. 1L55). Kószó-

rfllte ellene fogait (Czegl : Japh. 90). Kö.szöriili fogát reánk

haragjálKm iKónyi : HRom. 57). Jákóhalmáu a vargák ködmönt
köszörülnek, PasztaSzikszóa Gyór mellett mentét füreszöluek

(Thaly:VÉ. 11.171). Ha egyszer természeted megvásott, ha

már hozzá kSszórülte magát a gonosz, s megizelé-

tette (una volta, che sia viziata dal peccato), nehéz munka véle

bánni (Fal: NE. 55).

égybe-köszörül : [complano, compono; ausgleichen]. Eébe

kó-tórúli az inVsnac helyeit es meg bizonettya CTel : FelB. 122).

fol-köszörül : [iaiitigo ; aufreizen]. Hogy a portát fejedelem

ellen felköszíirülhesse, minden követ megmozgatott volna (Szál

:

Krón. 277). Rákóczit a hazabéli némely i6u fórendek is nagyon

felköszörülték vala (ErdTörtAd. IV.224),

ki-köszörül : exacuo MA. scharfen, auswetzen, spitzig

machen PPB.

[Szólások]. A ki betsülletiböl ki vagyon forgatva, egy könnye-

den ki nem köszörülheti ezen tsorbát (SzD:MVir. 314).

Lesz alkalmato.sága 5 felségének, hogy kiköszöröllye ha micsorba

e.sett méltó.ságában mást (Gér : KárCs. IV.253). Nem éred bé

véle, hogy ki k s z 5 r ü 1 1 e d eszedet, az akarat-is meg-

kivánja az 5 tsinnyát, és a külsó maga-viselés tulajdon saját

tzitráját (Fal : UE 410).

meg-köszörül : exacuo MA. scharfen, wetzen PPB. Mikor

az én fegyveremnec elit meg k.sz5rftlem : si acuero gladium

meum (Helt : Bibi. I. cccc 3). A feyszéket meg k8,sz5rülik

(MesésK. 3lA

[öszve-köszörül]

ÖBzveköszörülés : [complanatio ; das ausgleichen]. Es

ebból ki tetzic, melly igen ha.sznos dolog legyen a szent irás-

nac ószne kószSrfilésse, es ablxm való munkálkodás (Vallást. b4).

Köszörülés : exacuitio PP. scharfnng, wetzung PPB.

Köszörs : qui cultros securesve cote exacnit MA. samiator,

polio PP. schleifer PPB.

borot;va-köszörüs : novacularius MA. der die scheer-

messer netzet, ein schleifer PPB.

KÖSZVÉNY: podagra, chiragra, arthritis, ischias C. podagra

PPB. [gicht]. Köszvény járja az izeit : magnós articulorum

dolores habét PPL Az en gyermekem kezwenben fekzyk : jac«t

paralyticus (JordC. 375i Oly nagy kúzwenbe es faydalmakbnn

gyettretem, hogy meegh ez vylaghy eeletem ees keen énnekem

(ÉrdyC. 239). Az ew attyanak akarattyabol kozween korssag-

bau fekzyk vala (331bj. Az feiedelemre küzwéuy esseth es

beaba solicitalyok (RMNy. III.R3). Kinálni kezde ótet a kflsz-

uénnyel, a nagy Írottal (Helt : Mos. 3fi5). Kfiszueny fai;is (Born

:

Préd. 389), Keszketó chiragra vagy podagra kószvény esik

kezére (MA : SB. 129). Ebból lé.sznek a fíVfájások, köszvények,

kólikák, kezek, lábak el-esé.si (Pázm : Préd. 800). Az meg

.sanyargattatot kfl.ssegh köszvénye az fejedelemnec (Frág : Serk.

47fi). Kószvénben kínlódik (Hall : Paizs. 223). Az k6.szvény ellen

való orvosság elkölt (MonOkm. Xin.8.5). A tunya köszvény

o.stromol (László : Peti-. 189).

bujdosó-köszvény : arthritis vaga, morbas articularis PP.

gicht, gliedersucht PPB.

csomós-köszvény (Hall : Paizs. 437).

járovány-köszvóny : [arthritis vaga; wandernde gicht].

Járovány köszvény, ízekben állott betegség : arthritis (Com : Jan.

58).

kézi-köszvény : chiragra Nom. 2 343. Com : Jan. 58. 182.

das zipperlein an handen PPB. (Hall : Paiz.s. 440).

kóziköszvényés : chiragricas MA. der das zipperlein

hat PPB.

láb-köszveny : podagra Com : Jan. 58. articularLs morbus

Nom.* 341.

vörös-köszvény : [erysipelas ; rotlauf). Qiyuz dagadast,

auagy zent Antal ttizét, vörös közvenuek is hyviak, haznos vele

kenny (Frank : HasznK. 16).

Köszvényes : podagricus, ischiacus, arficularius C. podagri-

cus, podagi-osus MA. podager, podagricus PPI. der das podagra

hat PPB. Köszvényesek tsomói : talaria PPI. K8.szvényes

lábú ; podagricus ; köszvényeskez ; chiragricus MA. Hozanac

neki hauasocat es közueneseket es meguigazta ket (MünchC.

20). Nagy sok poklosok es kezwenye,sek gyogywlnak meg (ÉrdyC.

222b. Helt : Krón. 38). Szegény, beteg es köszuenyesek legye-

nec fiaij (Mel ; Sám. 142). Köszuénye.s lábra ió a gyökerét,

leuelét parlani (Mel: Herb. 25. Czegl: Enoch. 1.32).

[Köszvényesed-ik]

meg-köszvenyésedik : [gichtbrüchig vperdenj. (Dec.si

:

Préd. 31).

KÖT (foiínieHB. WelHelt: UT. il. icíel Mel : SzJán. 493. hllae

MeLSzJán. 27. 57): 1 ) ligo, vincio MA. bmden, kuüpfen PPB.

FOlytil reá kötni ; superalligare ; csomót kötök : nodo ; csomóba

kötöm : renodo ; frigyet kötök : foedero C. Megkötni a .szekér

kerekét, kereket kötni : currum sufflaminare PP. Gyapjat kötni

feje körül : *alligare caput lana PPI. Vimagguc zent peter urot,

kinec odút hotolm ovdonia es ketnie (HB.). íme kéuéket köttüne

vala a mezn : putabam, nos ligare manipulos in agro (Helt

:

Bibi. LS2). Ez aiándékozás.sal kötötte vala magánac e fö ezeli

wrat (Helt: Krón. 80). Ma.sod nap eliöue a gazda az ö fiaual

63 az aratáshoz kezduen szépen le veuek a buzat es kénekben

kötuen kalandgyaba rakak ászt (Helt: Me.s. 483). Pokol fene

bika szarvon kötve vala (Ilosv: Toldi 3). Szép eperjet szedtem,

kerékben kötöttem (Zrínyi: ASyr. 299). Minden ecclésiákat azon

szertartásokhoz kötni, nem illik, nem szükséges, nem is éppu-

letes (Pós : Vetélk. 18). Regenten nem volt vgy az sidoklioz

köttetet az ecclesia (EsztT: IgAny. 131). A fegyvert meg pal-

lérozzák s óldalokra ugy kötik (Felv: Dics. 13). A mi jó had-

nagyunknak Hektomak öttsét nyakon ktitve hordozza az ellen-

ség (Hall: HHist. in.l22). 2) [acubas texo; stricken]. Harisnyát

kötni : .striímpfe stricken Adámi : Spr. 197. B!ktelenseg lezen az

zörböl kött ruhákban (VirgC. 149). Egh nagh arany zelew

fedél kynek az vpege kettewtt slogos, gyenges az zele (RMNy.
n.3.5). A cilicium, szörböl-kötött imeg, mely a mezítelen testet

sanyargattya és fájtattya (Pázm : LuthV. 298). S) [obligo ; ver-

pflichten, verpfánden]. Örökbe adott jószág, fejedelemtl vala-

27*
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kiuek kötütt jiiszá«: feuduni i'Pl. Te kegeliiiodi)ek aiiy kezestli

vetwk, kyn te k. meg elegezyk, avag az niy keue.s vagon, te

kegelmeíbiek káptalanba mjiid envkbo ken-them (IjevT. L78).

Kotüte luagat, liog meg kwldj az lius lorgatot (KMNy. 11.20).

Arra uein kóti niagat, Ixigy halgatásbaii lészeu, >»ak néki

békét haggyanak {Pázm; Kai. 122). Arra kliti magát, hogy világ

végéig az igaz tudományt tartja (144). Emlékezzél meg a te

régi Ibgadásodrul, mellyel prófétáid-által arra kötötted magadat

(Pázm: Imáds. 15). Az mire valaki kitette magát (Ver: Verb.

Elíb. 61). Testet is az órdSgnec ktStte, e.s odais adta (EsztT:

IgAny. 193). Fogadás által-i.s kfitlieti magát a lx>r-nem-iszszaságra

(PÓ8:Igazs. 11302). Életét köti hozzá (KákGy: Lev. 125).

[Szólások]. Kot vliibe. Kisérj el a ezélig engemet végiglen, nem

kötnek tebeléd, légy j(5 reménységben! (Thaly: Adal. 12!).

Kot vkire vmit. Emberre köti okát a bftnnec (Mel: Préd. U8).

Hogy az irasuak világos értelmet be nem foghattya, az szent

irasra kSssSke ? (MNyil : Irt. 101). Senki nem kap rajta, reám

kötik feleségül : oa quia nemiui obtrudi potest, itiir ad me PPBl.

Az í ros.sz árnyukat tsalárdi'il szokták a vevkre kötni (Misk:

VKert. 342). Décsei Bálintnak ezt megjelentette, hogy egyéb

ne tudja, lelkére kötötte (Gyöngy: KJ. 16). Rd h'tStte magit

addig s-addig sugorgot utánna (Megy: 6Jaj. 11.12). A házasságra

menend férfin penigh magát nem kötheti erSvel a leányzóra

(Dnig: Spei-. 17). KrjH után járni, kötni magát valakire: i»-

tere concubitus PPBl. Eborrokra ne kiissilk (Amadé

:

Vers. 143). Kut vmit. Meg lévén már a kötött alku köztök

(Fal : TÉ. 636). Bíttor légy, udvari és nyájas, .senkivel igen szo-

ros barátságot ne köss, senkihez idegenséget ne mutjiss

(Fal : NA. 218). Köss minden emberrl szíves barátsjigot

(Orczy: KöltU. 43). Olly gyanúban valának feMle, mintlia

czimborát kötütt volna ;iz ellenséggel (224 >. T s o m ó

t

köss kezeden, hogy err(\l megendékezzél (Pázm: Préd. 461).

Feyewuket kewttewk orettyk (KMNy. II. lui )). Fejét

kötni : vadari (Ver: Verb. 32). Magunkra vállaljuk, fejünket

kötjük belé, hogy minden dolguk jól lesznek (Moulrók. Vni.102).

Fejemet kötöm én, hogy régen le.sbeu van (Zrínyi. 1.44). Az

Eötvös Mihály fejet kötötte, hogy nyolcz vagy kileucz ezer-

nek felette nincs a török had (TörT.' 1.270). A fejemben [VJ

kötöm, hogy úgy lesz, a miként mondom (fJyr. XU.79). Az

fiikat mind lebocsáttatta és egy hidat sincs niibfli kötni,

nemhogy hármat lehetne oly herteleuséggel faragtatni (RákF:

Lev. L041). Hitét kötni : auf seine treue schwüren (Adámi : Spr.

197). A jó vég kSti koszorúját a munkának (Fal : UR
400). Hártyába köttetik a könyv: membrana involvit libellum

PPBl. Ö is úgy kötött szót a vezérrel, hogy amikor a tatá-

rok próbjilnak, akkor a kuniczok-is próbáljanak (Monlrólc

XV.555). Azért jöttem fel, hogy egy szót kí)S9Ünk (XV.674).

[Közmondások]. K5tue higyed komádat (Helt:M6s. 29. 148).

K&tue liAd komádat: ama t.'uiquam usurus, uderis tanquam

aniatnriLS (Decsi: Adag. 88. 196). Kötve higy komádnak (Kisv:

Adag. 22). Az ki iól kót, iól oldoz: priucipiuni diniidimntotius(lU

által-köt : 1) [circumligo ; umblndenj. Leesec a kezkSnS

mellel által kSttetflt a ziznec teste (TelC. 188). ^ljko^ ezth az

derekan által kStte, amaz ketli yrha az chombyahoz wolth es

az kSteshíz kithwee (LovT. 1.2291 Egy keivtos vezzewt, mellyel

kewtellel által kewtewt wala (Pesti: Fab 30). Ember ha nem
ganaiiizliatik vagy nom vizelhetik, kerezd fel a töknek inát és

kzd által rajta három vagy nigy szerrel, es el indul (Or\K.

47). 2) (ponté jnngo, pontfem injicio
;
nljerbrücken]. Három híd-

dal általkötötte volna az német az Tiszjit (foikF: Lev. 1.041).

be-köt : 1) colligo, conjungo Mj\. [zubinden, verbinden).

Be kuvtyk az ev kezet az nagy faydalmert ^MargL. 23).

Az en liillago zep keth znieymet bekötliec (NagyszC. 17).

Mindiuldig kiáltok míg bé nem kötsz engem nagy irgahuassá-

goddal iltMK. VI.212). Az meg sunVt«t be kötm (Kár: Bibi.

II.Miib). így kl«'tnek-l» a mi leikeink az élk ktlékébe ;ivagy

csomójába (Mad: Evaug. 373). S) compingo; einbinden, zusam-

meulieften l'PB. S) (concludu, tínio; schli&s«en, beendeu). így

köti bé feleletit (Zvon : Post. 1.57). Végre be köti tanitasat mond-

nan (Zvon: Oiand. 51).

[Szólások] S z 6 m é t valakinek b é k fi t n i : pulverem oculLs

offiindere (Uecsi: Adag. 159). Czak bé kötötték ez bolondmik

szemét vélle: umbra pro corpore (191). Valakinek valami do-

logban ravasz-színnel szemét bé-kötni : alicui doctis dolLs glau-

comam ob oculos objicere PPBl. A bironak szemeit ajándékkal

bekötni (SzD: MVir. 16). A szerencse pörög es kincíiével csörög,

szem bé-kötve ugy lézeng (Ben: Ritm 177). Az igazság-

nak képe asszonyforma kép volt, ruliátlan, szembékötre (Fal:

TÉ. 050).

bekötés: I) [compactura; das einbiuden, einbandj. Az

keoniuekuük l)e keot6.seieol zegeodek meg az keouikeoteowei

(UjMMúzeum. III 357). 8) obligatio MA. verbindung, verpflicli-

timg PPB.

szém-bekötós : [myinda ; blinde kuh, blinde mausj. Ját-

szunk szem bé kötést. La tetszik Nagys:idnak (Orczy: Költi I.

116).

bekötetlen : incomiiactiLs, non ligatus MA. njelit ziisammen-

gebunden, imgebunden PPB.

[békötö]

cséos-békötö. Mellyszoritó, cs8cs bé köti gyólcsoc : stro-

pliia Com : Jan. 101.

mell-beköt : tsötsszoritó ; strophium Major : Szót

mellbekötöcske. Mely bé-kötötske : strophiolum PPBl.

szem-bekötö : [myinda ; blinde kuh, versteckspielj. A ke-

reng ördög szembékötót játszik vélek, hogy ne lá-ssák a vesze-

delmet (Fal : NU. 254). Evvel a szombekötö játékkal csak ott

kelhetsz elébb, a hol gyengébbUl jutott az ú.szbeo (Fal : Const.

809).

[bekötött]

szém-bekötött : [mit vorbunden augen]. Hiiuii és nem

tudni mit, vagy melly okra nézve : szem-békötött vakuskodás

és nem hit (Fal: NE. 58).

egybe-köt : colligo C. (zusammenbinden, verbuiden). Min-

den ket rokanac a farkokat eá:be kfltte (Szék : Króu. 25X Isten

az ö néi>ével való szövetségben egybe köti az Igét és az ö <aaut

lelkét (MA : Bibi. 1. Elób. 2). Dissolve colligatioues impietatis,

solve fasciculos deprimeutes : gonussitgodnak egybe-kötött, é«

le-nyomó ké%éit {Pázm : Préd.' 405). Sámson rokaiuiic farkukat

egyben kötni (Czegl : .laph. 37).

egybekötés : conne.xio, colligatio C. (verbiudnng).

el-köt: 1) [pr;ieclndo; versperrenj. A nsapurodasnak utat

el kölik (Nyr. VI.359I. 3) ubligo Kr. (verpHichlcii, verptaudcn!

El hitte vala, hog mindeneket pénzel Koniabim el kótliY^ie: <

Komae omnia venum ire in ani(no lui&serat (I)e<si : SallJ. •_

Jószágokat zalugKiu vetik es kfllömb kAlömb szín ahitt el

ktik : bona sua impignonuit vei exquisitls culuribus obligant

(Ver : Verb 109).

elkötéa : mancipatio C. ubligatio MA. veipfUcUtuug, ver-

bindung l'i'H. Jusz;ignak el ada.sa, uiasuak eiigetlesu, el küta«<

:

manciiuilio \'or; Verb. 1,">. *Elkötéso valami ji'>si!(giiak : obli-

gatio possassionis alicujua PPB.

föl-köt: I) succingo, subligo, subnei'to C awingu MA.

[aubiudu^ uuibiudun, zubinden). Vesszvel felköt: viuu C Ne

kösséc fel száiát az gabona nyiantató ökruoc : iu>n ligabis un

búvis terentis in lurea Ihigw Uias (Kár: BibL 1.181). Felköti a

czuutbúi vagy czük fabul cziuall cvuazkoudot iStX^uib. UTLeir.
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152). Egy felketíS szekeniye koiiske iHsrWI (ErdOrsv^'y. 11.380).

Az lianuig felkiita szíjáért attiiiik 12 dieiKÍrt MoiiT&IE 1.24).

Felköté a k.ir(iját miiidjArt oldalára, ,s felfordúla szépen jó

barna lovára (l'haly : Adal. 11.148). 3) suspendo 81. (audtniip-

fen, autliiinxeii). Ez liamls hír liinteget<1kben fel kellene kötni

(RAkGy : Lev. 281).

[Szólások). Más liint kt fel, vélvén, többet tehet (Kónyi

:

lUi.jin. 162).

ilkötés: subligatiu, alligatio MA.

hátra-köt: revincio, restriiigo C. [zurückblndeii, auf den

riickeu binden]. Vas lanczokkal hattra kSte az flrdSgnek kezeit

s ali foltiaual uagi sokáig vére Stet (DebrC. 193).

bozzá-köt: alligo C. adnecto MA. ad^üligo PPl. anbinden

PPB.

hozzákötés : alligatio C. aUigatura, aiuiexns MA. aubin-

diing, zusanimenknüpfimg PPB.

hozzáköt : alligátor MA. Major : Szót. anbinder PPB.

ki-köt : alligo, adnecto, ad portiim applico MA. anbinden,

anknüpfeu, dem liafen zidtehren PPB. [landen].

[Szólások]. Kiköt véle: in arenam descendit, cougieditiir

Sí. Ne kSssSn ki senki te veled (KTör : SzJán. 19). Arra birja

az eg^gyö személj-t, hogy szemtelen ál artzát függesztvén,

nyilván kikösse a tzégért (SzDrMVir. 118).

kiköt. Kikötó hely : portás MA. [hafen). A hajóknac kikStS

helye: statio navium (MA : Bibi. 1.47). Ki k6t5 réhely (Tohi : Vig.

9). Ki fogó hely, kiköti (Vás : CanCat 288). Rév-part, vagy ki-

kOtiVhely (Mad : Evang. 577). Ki-k6t6 rév (Teleki : FLé). 235).

kömyül-köt; innecto C. circumligo, circumviiicio, circum-

ciugo MA. lienimbinden, umgürten PPB.

kömyülköt : perizoma, cinctorium MA. giirtei f'PB.

Magoknac kornyfdkátet chinaluac: feceriuit sibi penzomata

(Helt : BibL L B. MA ; BibL 1.3), Ffigefánac leveleit fouváu

egybe, czmálánac magoknac kSmyfilktket : consoenmt foIia

ticus, et fecenint sibi perizomata (MA : Bibi. L3).

lé-köt: 1) deligo MA. abbindeu, verbinden PPB. Lekötó

szij (VeciTrans. 22). 2) [obligo ; veipflichten). A törvény leköti

az embereket : lex alligat homines ; lekötötték adománynyal,

hogy ne szóljon: lingva *astricta mercede PPt Neándert reá

beszéllette attya : hogy minek-elótte meg párasodna, és bizonyos

hivatahra lekötné életét, menne külsfl országok látogatására (Fal

:

NC. 317).

[Szólások]. Valakit meg-tsalni, le-kötni a lábáról: *cir-

cumsribere aliqaem; le-kötütték a lábáról, magokhoz tsinálták:

captiLs est PPl.

meg-köt : 1 ) ligo, ilUgo, deligo, necto, vieo, revincio, devin-

cio C. binden, verbinden, fest fassen PPB. *Megkütni a szekér

kerekét: currum sufljaminare PP. Enis dolgaim k5z£t nagy

könnyen ez iute.st es lelki koszorot meg kSttem iPécsi:Szüz.

A4). Az mellyeket meg köttök ez fSldSn, megh lesznek köttet-

vén az egben-is (Szár : Cat k3). Mennyei villámási megkötik

tudatlanságunknak csekély látását (Csúzi : Síp. 509j. Fel-geijeszt-

vén bennek a félelmet, még a nyelveket-is meg tudgyák kötni

az emberekben (Fal : UE. 388). 8) fascino MA. beschreien,

bezaubem PPB. Igezöt, meg kött : fascinatus ; verzaubert

Nom. 75. Varáslással meg-kötni a hold járását : *caufatae

leges imponere lunae PPL Zeremuek tfize langa meg g'oyta

es megköte engömet (NagyszC. 44).

[Szólások]. E^tán szorosabban megkötöm t somóját:
kötve hiszek komámnak (SzD : MVú". 285). Szapolyai János

éyel el oroszkodéc a néptl, és vgy lön szömbe a Soliman csa-

ssárral, és vgy köté meg az eb Iáutzot vele (lielt : Króu.

208b). Abban ni e g kell kötni elménket és akaratunkat,

hogy a mit isten akar, úgy illik lenni (Pázm : Préd. 263). M e g-

k ö t i magát; [lertinaciter proiMjsito inhaeret Sí. Szégyen

megkötni tudatlanságban magát (Zrinyi 11.195).

megkötés : 1) colligatio, vinctura MA. bindung, zu-sammen-

bindung PPB. 2) fascinnm C. MAI. [bezauberung] (Sam

:

Agend. 115).

maga-megkötés: (obstlnatio ; haitnackigkeit]. Kevélység,

nek és maga meg-köté.snek jelenségét adgya (Pázm : KT. 27).

A mi lator magunk megkötése ki nem sziirasztatliattya az isteni

irgalmasságnak tengeri áradásit (Fal : NE. 51). A maga-meg-

kötés galibás.sabb tselekedettel, hogysem beszéddel (Fal : NE.

438). Akaratas maga meg kötés (Fal : Jegyz. 933).

Ö8zve-köt : colligo MA. zusammenbinden, zusammenknüp-

fen PPB. Öszvekötött : compactilis C. colligatas MA. PP. Mit

az isten öszue köttet : quod deus conjunxit (Helt : UT. E7).

öszvekötés : compactio, colligatio MA. zusammenbindung

PPB. Kö.sd egy fáczkára által az gyólcznac ö.9zue kötését, had

fBgyen a' tiszta gyólczljau (Mel : Herb. 106).

Köteked-ik : (jiugor, contendo ; zankeu, hadem] Mindenbe

belé köt, kap, akad, kötelódzik, kaptzáskodik : mindennel tör-

zsönködik, kötekedik (SzD : MVir. 105).

Kötél (Ut^l Helt: ÚT. il. ioíMíeckel n3. tóoteböl Bom:
Préd. 241. kül BékHajd. IÍ221, szoros kólék a házasságnak

Matkó:BOák. 168): 1) funis, restis, ligámén C. ligamentum,

vinculum MA. vinctus PP. seil, strick, bánd PPB. Vitorla szar-

vain való kötél : ceruchus PPl. Kenteleyt elzagatuan menden-

nek kezebelewl elky zalada (EhrC. 60). Kötélé ne le^en

megzakadot: neque diruptiLs sit (BécsiC. 114). Ky hozaa Aketh

setethsegbel ees halainak amekabof ees w keteleketh meg
zaggatha : vincula eorum disrupit (KeszthC. 29.5). Melto nem
vona czak sarwya köteléét ees megh oldany (ÉrdyC. 146b). Az
kvvteleket kikel meg kwtwztek vala mind el zagata (VirgC. 72).

E^y viy kthel kyn hordokatli vomiak (Kadv: Csal. 11.64). Meg
szömlelem a költéseket a kötteleken (Helt; M&s. 51). Kinek én

nem vagyok méltó, hogy az ö .saruja kötelét meg-óldgyam

(Pázm: Préd. 48). A kötel-verö köteleket és istrángokat teker

(Cbm: Vert 55). A kic kötelet tekernec, kötél jártóc : qui re-

stes torquent, restiones sünt (Com : Jan. 105). Ivott a hajó, reped-

tek a kötelek, hasadott az árbotz fa (Fal : TÉ. 644). 2) (ubngatio,

conditlo
;
gebundenheit, verpflichtung, bedingungj. Zent wr.sula

az ew atyának tanacza ada, hogy az kyralnak keremesenek

engedne, de maga az keivtel aivwagy fogadás alath, hogy . .

három eztendey haladekoth adna. Biiek haiwan az yffyw .az

kewteleth awagy az kewtelees zewrzesth yo akarattal es ewre-

mest fel vvewe (ÉrsC. 579b. 580). Kynek hathahuamal ellene

nem alhattham, hogy az en kenihelemnek elegeth thehoisek

(LevT. 1.33). Ha megh haland az ew fyrye, meg zabadol

az ew fyryenek kA-telytwl (Komj : SzPál. 67). Christus nag

kötél ala vetette magát (Bom : Préd. 61). Errl levelek

[levelük] Is nagy kötél alatt kelt vala (Monlrók. III.70).

Mi az ö felségéhez való hivségünk és ketelüuk szerént el-jöttünk

(ErdOrsz. 11.472). De ha magokat kötélben nem adnák, mi sem

fárasztanók magunkat (BékHajd. IL221). Az házasságnak kötele

ellen cselekednék (Bal : Csisk. 461). Az ö paráznaságával a

háza.sság kötelinek essentiáját bontya el (Matkó: BCsák. 444).

A paráznaság (adulterium) az, midn oly személyek bujálkod-

nak, kiknek avagy csak egyike kötélbe vagyon (AOere : Bölcs.

1 19). S) [vadium ; reugeld]. Wala mellyk fel megh bonthana

az zerzest, tliahath 3 forentli az kothele (RMNy. 11.186).

4) copula C. [bánd, verbiudung, verkuüpfung]. A nyomo-

rúság köteleit el vagdalni : *amputare ramos miseriariun PPl.

Meg fehed haborwsagoknak kethelyth ees zerezyed l)eke.seeg-

uek fyregyeth (KeazthC. 433*. A zereteth ky tAkelletessegnek
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kítele (Komj : SzPál. 334). A tekelletesséícnek kStele, az igaz

szeretet lakozzék bennem (Pázni: Imáds. 225). Hogy a beké-

seguec kútelet mfiK szaggas.sHc (Mon; Apnl. 2). Szorgalmatos-

kiHlgyatok iiz lelki egcjessígnek meg tartásábaji, az békéséi-

nek ktelében (P/usin: Kai. 84). A gonoszak ezer bftiiísk kte-

lével iiyfigüzfetnek (Pázm : Préd. 31). Amikor azon tudakoztak

a tanítványok, ki volna nagyob kozottk, egy szóval minden

kérdésnek é.s versengésnek ktelét elmeczliette volna Clirlstiu

íPázm : LutliV. 333). Szeretet k'Jtele szentül meg tarfatik (Orczy

:

KöltH. 114). 5) Egy ktél fld: actns; ein halb erdodi [így]

Nom. 7.5. Jászberény ; itt egy kötél redemtio vagyis 40 frt. foglal

magában Ili holdat a szántétíiideknél ; 4 kíitel föld = egy sessio

V. felek ; egy kOtel kaszáló 1000 ü" (Száz. XIV.681). Árok-

szálláson egy kiitel fijld fiO catasteri hold és 276 G° (682).

csiga-kötél : funLs cras.sior, quo |x)ndera per trochleam

attoflunttír Kr. [windeiLseil]. Az kénzo hoheroc az cziga ktelet

olt meg büczatak vala (Ilosv: SzPál, 9). Az öreg csiga-kötelek

igen megavultak, ;uinyira, hogy e télen Ls lehetetlen, subslstál-

hassiuik vélek (K;lkK : Lev. 1.172).

esöpü-kötél : (.spagat| (Pécsv: Fel. 24).

érc-kötél : vinculum aereum Kár: Bibi. Lií70. (ehernes

bánd).

futrás-kötól. Az ólba ók soká épen nem motoztak, egy

medd tehenet abból k kihoztak. Két fiitrás kötelet szarvára

hurkoltunk, így osztán prédánkkal innét elindultimk (Gvad

;

RP. 117).

gyalom-kötél (TörtT. XVIII. 238).

gyékény-kötél: *tomex e.\ spai-to PPl.

gyeplö-kötól. Gyepl-kötél, mellyel marhát kötnek öszve

:

tomex Pl'.

hajó-kötél: mdeas C. MA. Coni: Jan. 90. grasses sehitt'seil,

ankerseil PPB. Il^ó-vonyó ktél (Com : Orb. 175. Mad: Evang.

233. MLsk: VKert. 37.)

hárs-kötél, hás-kötél : funis tiliaceus MA. *sparteus fmüs

PPBI. lindeiiseil, aus lindeiLschalen gemaclit PPB. (Helt: Hál.

213). Vastag erss hárs ktelet hozzatok (KTör: SzJán. 14. 17).

igazitó-kötél : [norma, regula ; riclitschnnr). Sz. irást próba-

k és igazító ktélgyanánt kellyen venn&nk (Píizm : Kai. 500).

istráng-kötél: [restis, fnnLs; .straiig). Vöttilnk 12 istráng

kötelet (MonTMK L278).

kender-kötél: restis cannabina Kr. [hanfstriok]. (Pázm:
i'ri'd. (;38). Chyuala kenderbevi egy kevtelet (MargL 76).

keve-kötól: stramineum vinculum, tomex PP. strohbiude,

stroh.s<íil PPB. (Com: Jan. 74).

korpa-kötél: (?) Csak a ti ágiatokban fiirt, g>int, gyön-

grltt koriia ktél szabású gondolatitok (Bal : Cslsk. 316).

Korpa ktél szabjlsu io vastag sodorgatáa (385).

kút-kötól : bolLs MA. brumienseil PPB.

nyolv kötél: ancyloglossiis PPl.

ónos-kötél : IxilLs [senkblci). A mélységet mer singéi, ónas
ktéllel, sinorral szoktác niegviz-sgáliii (Com: Jan. 89).

pányva-kötél : (iialflerleine, langes seilj (RiikF: Lev.

111.404).

rudazo-kötél : funis, quo foenum oi<e pertlrae eurrui ad-

striiigitur Kr. (heaseil]. (Radv:CMal. 11403).

saru-kötél : corrigia MAI. c-orrigia ealigae (.schuliriemeu|.

Miud abltol, a uii tiyed, élnem vészw cliao egy fouulszalatls,

avagy egy saru ktelet : a lilo subtegminin usque ad corrigtam

caligae non accipiam ex omnibus quae tua sünt (Helt : Bibi.

IFS).

vonó-kötél: hám, Istráng, alattság Kr. ffunis ductarius;

zugseilj. A terh hordó emberek tiraglyákon hordanac, a nyak-

b;ui vetett vonó ktelet nyakokban akasztván (Com : Jan. 88).

Kötelecske : resticula, funiculus C. kleines seil, Htrickleiii,

sehniirlein PPB Köteletske, gyepl, madzag: fimiculus PPl.

A hivolkixló köteletskék nagy bfiuöket vonszaiiak utánnok

:

traliitur iniquitas in vinculis vanitatis (Pázm : Préd. 728. Káldi

:

Bibi. 301). A pálma-fának levelébl ktele<skéket fodrott (Hall:

Paizs. 472. 30).

Köteledz-ik : [obiigor, se irretire; sich verbinden, sich ver-

stricken). Az hamis.sághoz kteledzett emberek, az önnön tulaj-

don itiletek szeréntis el kárhoznak (Pázm : Kai. 165). Oh pokulni

köteledzet llkk, hogy nem zng fületekben amaz nagy zent

atya mondása (Lép: PTük. U.243) [Vö. Kötölödz-ik]

Köteles: 1) obiigatus, oKstrictiis MA. verbunden, verpBich-

tot, verkniiprt PPB. Köteles szeretet : arctissimum vinculum

amoris PPl. Kwteles : religatusNémGl. 156. Kwtelesek vatok wtet

diczerni az égbe zabádon való nvpwlestekert (VirgC. 51). Az

yffyw az kewtelees zewrzasth yo akarattal es ewrem^ fel wewe

(ÉrsC. 580). En nagyryspan vramnak myndenkoron ketteles

zolgaya vagyok (LevT. 1.291). The kcgjelmed en nekem kew-

theles nem wolth (RMNy. 11.18). Mynd ez vylagh kileled

lygen, auagy alaya vette.ssyk az Istennek (Komj : SzPál. 55).

Ez sziles világ köteles ligen az istennek : obnoxius tiat totus

mundas condemnationi dei (Sylv: UT. 1L7). Köteleséé valanac

rabság ala (Born:Préd. 240). (Szalagban [zálogban] walo kewte-

les iozag (Ver: Verb.' 79). Minden országok az ausztriai házlioz

kötelesek avagy attól függk TudT. III.238I. Minec eltt
fogantatott, köteles volt az bfni ala (Zvon: Osiand. 29). Imát-

kozni köteles dolgunc (Zvon ; Post. L45). Oly nagy szövetsége

és köteles barátsága vala az ördöggel (Pázm; KaL 178). Köteles

foglalatosságim nem engedtek iidt, és ert, hogy ellkezdgyem

munkámat (Pázm: Préd. A4i. Az özvegj'ség hites és házas-sághoz

köteles társjinak haláláb<^l következik (144 1. Arany-száju «z.

János kötelesnek mondgya a fértiat, hogy feleségét tanitts,*

(1057). Az illyen dolgokban nem adó.s, hc^y köteles képen tar-

tozzék valamivel (Alv: Post. 1.179). Ti azoknak hinni kötelesek

nem vattok (Bal: Cslsk. 418). Súlyos vétekkel köteles gonosz-

tév (Illy: Préd. 1.27). Szüléinkhez kötelesek vagj-unk : debitores

esse constat nos pirentibus (1.161). És pedig hittel lévéu köteles

hozziija, hogy sem boldog, sem b(>ldogtalaii szerentséjében tle

meg uem válom, kéntelen követjiem kellett tet (Hall : HHist.

n.117). Kötelesek lettek volna az oUen.ség' ell elállaui (Tíjt.

XII.417). E^el maradok kéd köteles, lántzos, madzagos, spár-

gás, és sinonxs szolgája (Mik:TI.«v. 71). Szép jeles urtiak g.vl-

tenek házában, kötele8[ek] voltak hit szolgiUattyában (PhilH. 1 ).

A mi kegyelmedé, az az atyj.'ié ls. Igaz, nem köteles, mig él,

addig adui jószágot, de mégis kedre fog maradni mindene

(Gvad : RP. 57). S) funariiis C. restio ; seiler ; ktélver Com

:

Vest. 143.

[Szólások]. Vmire hóUlts. Kötteles itilettre : reus est judicio

(Helt: LT. A8). Az eu beszedemre e« trueuere légien miudeu

köteles, ahoz kösse magát (Mel : SzJán. 57X Köteles légien

kárhozatra : subditus fiat (Fél : Bibi. U.5) Vetköztenek, es örök

halálra ktele.ssek (Bejtlio: Epist 149). Köteles az egén tör-

vénnec niegtartásjlra (Zvon: Post 1.199). Halálra köteles (Káldi:

Bibi. 285). Köteles a gyfilekezetre - reu.s érit cuucilio (Illy:

Préd. a86).

[KötelesitJ

meg-kötelesit : [obligo ; verbinden, verpllichten). Ókeí meg-

ktelesitse, hogy tllo el no stakadhatsaiiak (MA: SB 34SI



429 KOTKLESKErviK—KÖTELEZ BE KÖTELEZ-MEG-KÖTELEZ 430

Köteleskéd-ik : intricor, complicor, implicor MA. ver-

WR'kelt werdon, eiiit;e»ickelt werdeii, venvirret werden l'PB.

égybe-köteleskédik: [se conjimnnro, societatein iiiiro i;um

aliquü ; sicli verbinden]. Erre intett vala minket, hogy közöttünk

eg>be kfitoleskednénk, mii magunk között meg ne szakadoz-

nánk (ErdOrsz. IL335. ErdTört i88).

égybeköteleskédés : [swietas, foedus ; vereinigung, ver-

trag). Az mii nevünket ez egybe köteleskedésünknek idején

registnmíbíi irattiik fejenként (ErdOrsz. 11.338).

Köteleskedés : cv) Megirt köteleskedésünknek módja sze-

rint nwgkötelezziik magunkat (ErdOrsz. II.33Ü).

Kötelesség : obligafio Kr. (gebuiidenheit, verbiudim.;, ver-

pfliclitnng, pfliclit, bindeude kraft]. Házasságbéli kötelesség,

szve szerkeztetés : conjngalis copula Com: Jan. 118. Az törek-

kel kötelességet és barátságot vetk (Moulrók. IU.132). Minden

emberec az halandoságnac kStelftségében vannac (Zvon ; Post.

11.37). Az jó lelki esmeretiiec az istennel való k6tele.ssege,

kötése idv&it minket (MA : Scult. 103). Az kárhozottak örökké

az pokolnak kötelességében fekfisznek (Pázm : Kai. 406). Vol-

tak rendelt napjai az eeclésiának, niellyeken kötelesség alatt

tartoztak böjtölni (597). Kötelességem erltet, hogy meg-mond-

g)am az igazat (Pázm : Préd. a4). A nielly aízszonynak ura

megholt, fel-szabadúlt kötelessége (149). Ha a házas-asszony

valamit fogad Istennek, és arra meg-esküszik, az ura pedig

azt ellenzi, miheut tudtára esik, semmi kötelessége uints az

aszszouy fogadásának és esküvésének (245). Nem ugy tanácsol-

juk, hogy kötelességedet meg ne álljad (Évk. Xni.54). De hogy

megmutassa hozzá való igaz kötelességét, elbaszélé neki min-

den titkát (Mik : MulN. 321.

[tizólások]. Kötelességünkbe jár, hogy tle el-áljmik

,

és mint hogy Uiszszük, tudjuk, hogy az isten tiltja, mind magunk-

ban, mind másokban meg utáljuk, a kísztö kiuálá^okuak helyt

ne adjimk (Fal : Nü. 308). Ha kötelességét nem tölti,

meg lesz néki mondva, mint Hadrianus császárnak : tedd le

tisztségedet, vagy vidd végbe (Fal : UE. 491). Nagy köte-

lességgel veszem, hogy reá emlékeztetett az asszony

(Fal : NA. 145).

Kötelességes : debitus [schuldig]. Kötelességes élés, vagy

kötelességes iicnz : debitus victus ant debitus pecuniae (Illy

:

Préd. 1149).

Kötelez: I) [vincin, alligo; binden]. Meg telthe yowal

seteethseegbe ees halainak amekaba yleketli, koldo&sagba ees

vassal kethelezteketh : satiavit bonis sedentes in tenebiis et

umbra mortis, vinctos in mendicitate et ferro (KeszthC. 294).

Feleséghöz vágyé köteleszttuén ? alligatus es uxori ? (Helt

:

UT. tS). Jerusálem templomába, melyhez kötelezte vala isten

az ö szent nevénec emléközetit (Zvon : Post. IL283). Nem köte-

lesztetic az isten beszéde bizonyos helyhöz, hanem kifoly az

vilagiiac minden szegeletire dlÁ : Bibi. U.5). Cliristus bizonyos

helyhez kötelezte a sacramentumrúl-való igéritit (Pázm : LuthV.

84). 2) obligo MA. verbinden PPB. [verpflichten]. Törvénnyel

köteleztetni : *astringi lege PPl. Jótéteményével kötelezni soka-

kat : bene *promereri de multis PPBl. Kw-thelezet parancholat

iNémGl. 315). Ev magát kevteleze professionak auagy be eskees-

nek kevteleuel (DomC. 38). Köttelezik Anuöu magokat atko-

zatra (Ozor : Christ. 64). Minden keresztyént az sidó szombatra

kötelezte (Pázm : Kai. 470). Az bornemisz.szaságn'il-való foga-

jásra nem kötelez isten senkit (481). Miért kel a kösséget

kötelezni a köz nyelveken-való biblia olvasásra ? (Pázm : LuthV.

26). Adgy bocsánatot néki, és igen magadhoz foglalod ötét és

tötelezed (Com : Jan. 201). Hogy Jánost annyira magokhoz

töteleznék (Illy : Préd. L65). Igen megszerette és hozzája kivánta

nagát kötelezni (Mik : MulN. 2i)6). Az igazság arra kötelezi,

logy alattavalóinak nem külömben lelkekre, mint testekre vigyáz-

zon (Fal : NU. 294). S) [implico, intrico ; verwiekeln|. A szolgá-

latnac igaiába magatokat no kfittölezétec : nolite jugo .servitutis

contiiieri (Ilelt;UT. Bb5). Kelletlen hadba kötelezi magát az

pápával (MA ; fScult. 1082). Keresztel János som kötelezte

feleség nygébe magát (Pázm : Préd. 37). Szent Pál niindeno-

kot az hatíilmas.ságok alá köíelez (Bal : Csisk. 403). Drága

szabadsiiguukat az ördög rabságába kötelezzük (Fal : SzE. 539.

76). 4) devoveo, devoto C. [widmen, bostimmen, verdammen]

Átkozza, az az öröc k;uhozatra kötelezi isten mindazokat (Tel:

Evang. 1.164). Ádám nem chak önnön magát, hanem az tellyes

maradékiát is örök kárhozatta kötelezé (IL905). Akaruan ez

világot meg uierni, e.sztis el ve.sztik, es lelkeket is kárhozatra

kötelezik (Fél : Tan. Elb. 10).

be-kötelez : involvo, insero Kr. [implico, impedio ; ver-

wickeln, verstricken, eindraiigenj. Wnmln magokoth be k^le-

lezteek .sok faidalmaklja (Komj : SzPál. 382). Senki hatalmat

nem vehetet a scithiaiakon, ha szinte valaki beköteleszte magát

közükbe, czachamar ki hántác annac igaiát nyakokból (Helt:

Króu. 9). Jobban hálóban hozod és beis kótelözöd magadat

(BahCsIsk. 413).

bele-kötelez : impedio C. implico MA. wiekeln, einflechten,

verwirren PPB. [verwickeln].

belekötelezós : implicatio ;
einwickelung PPB.

egybe-kötelez, eggyvé-kötelez : implico C. [conjungo

;

verbinden, venvickeln]. Zöuetségökkel eggyöue köteleztetuén

(Beythe: Epist. 75 MNyil: Agend. 311). Egyben kötelezött:

implexus C. Igen egyben köteleztetet az anya az ö magzat-

tyával (Prág : Serk).

egybekötelezós : [conjunctio, nexus ; verbindung]. A házasoU

egybekötelezése eloldozhatatlan (Illy. Préd. 1.173).

el-kötelez : I ) [aliorsum obligo ; ausdiugen, abwendig

machen]. Az .szolgák kitöltvén az szolgálattyokuak idejét,

akarattyok ellen az 6 uroktól el ne kötelezte-ssenek (KecskTört

11.274). 2) [sibi obligo ; an sich binden, sich verloben], Kit elkö-

tülözött szivem (Thaly: VÉ. U.230).

le-kötelez : devincio, facio obligatum, obstrictum Kr. (ver-

binden, verpflichten]. Mást le-köte!ezni magad részedre (Fal:

UE. 488). Valamit kérnék, mellynek megnyeréséért magamat

véghetetlenü le-kötelezuém (Kónyi: VártaM. 59).

meg-kötelez : intrico, praei«dio, illaqueo, illigo C. devincio

MedLat. 177. [anbinden, fesselu] verbinden PPB. Heródes

megfogta lanast es meg kötelezte ötét : alligavit (MünchC. 40b).

Meg ketelezenek engemeth halainak kétely : praeoccupaverunt

me laquei mortis (KulcsC. 28). Ók meg köteleztettenec és

eseuek, mi kedeg fel kelenk es fel igazulank : ipsi obligati simt

et ceciderunt; nos autem surreximus et erecti sumus (DöbrC.

41). Ky mutata az evrdeg az ev gonozsaganak chalardsagyt,

hog az megkevteleztek meg ne fogassanak (DomC. 54). Az

ördögti meg kötelesztetett (Sylv: UT. 1.55). Ezer bnnek, go-

nozságnak labszyiával kteleztettenek meg (Lép: PTiik. 1.303).

2) obligo MA. [binden, verbinden, verpflichten]. Meg-kötelezem,

meg-erösitem benne : autoro PPl. A ki a fel fogadónak fogadást

1

tött, kezet adott, megktelezte magát : qui stipulanli adstipu-

pulatus est, obligavit se Com; Jan. 237. Ka valaki az wrnac

fogadást fogadand a vaey eskfiués«el lelkét meg kötelezendi

:

aut se constrinxerit juramento (Helt: Bibi. I. Ffl'2). (Az olaszoc)

j

meg kötelezéc ado-adásra magolcat es túszokat adánac nekio

iHelt:Krón. 25b). lg' meg köteleztetec a Bomilkar igassagbol

inkab, hogy nem mint nemzetségéé töményébl : fit reus magis

ex aequo bonoque quam ex jme gentium (Decsi : SallJ. 31). A
vegezes kiket kötelezzen meg : quos ligant decreta (Ver : Verb.

227). Kivánta, hogy mü is megköteleznk erre magunkat, hogy

az ö felsége testamentomát megtartanók (ErdOrsz. 11.335). Megirt
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kiileleskedéaiinknek módja szerint meKkötolezziik magunkat

(mi
mégkötelezós : praeiiedimentmn C. obstrictio, intriuatiu,

ubÜKatio MA. venvickeltmg PPR (verbindungj.

öszve-kötelez : complico, circiunretio C. [verbinden, ver-

knüpfenj. Összekütelezett : perplexus C Uszne kStelezett háló

(Mel:Jób. U). Oszvektelozic magokat egyiiibány emberec, az

ogyháziac tastétól való elszakadásra (MA: Tan. 1288). Az halot-

takért való iiuáítóg össze vagyon ktelözue, az purgatoriumrol

való igaz vallással (BahCsIsb. 184). Czégérea bires parázna

aszszonyal kötelezte öazve magát (Csúzi : Síp. 52).

Ktelez-ik. Ijelé-k5telezni, k6tel6dzeni: implicari MedLat

299. (sich verwiekelii, sicli verstricken]. Nem akarok illien bo-

londczagba keteleznein (Pont. 183). Eiila bánom, ugymund, hogy

ebben kötelflztem (Pázm : Kai. 320).

Kötelezés: I) [implicatio, ligámén; verband, verbindnng,

verstrickiuigl. Te meg eertetted tawl een gondolatymath, een

e.<!wenemetli oea een ketelezesemeth meg kerested: fuiiicnlum

meinn inve.stiga»ti (KeszthC. 381). Odozd el az hitetlenségnek

kfitelezésyt (Beythe: Epist. 76). Mihelyón ez testnek k5teloze-

seb61 meg menekSdnek (236). 2) obligatio C. MA. verbindimg

PPB. (verpflichlnngj. Nagy súlyos kötelezésben vagy
;

pecze-

tednec kfitolezese (Born: Préd. 61). Az trnéuuec kötelezése

alat voltauac (Kulcs: Ev.-uig. 12). Az atyafiúi szeretet kötele-

zése azt kiuánnya tíliink (Pázm: Préd. 890). így szól Luter:

az isten törvényének kötelezésétfil szabadások vagyunk (Pázm:

LutbV. 113j. A papnac szflzességre-való maga kStelezéserfil

íCzegl : Japli. 232). Az kötelezésnek formája ez : Eszküszünk

;iz atya istenre (ErdOrsz. 11.336). Azért nagy kötelezéseket tön

néki (Kónyi : VártM. 38).

Kötelezet : (obligatio ; verbindnng, verpflichtung]. Az ere-

det byii ellen vala my zerzees, törwen es kötelezet ky adatot

vala, istennek ygassaga zerent azokat niynd reea vevee (Érd^í;.

210b). Baratssaghuak fts ayotatus enileközetbuek kötolezetyeert

neky adaa zent Albert pyspeknek yoghyajit (29.')!)).

Köt«lezöd-ik : intricor, ojitstringor MA. zusammengebunden

werden PPB. *Kötelö<lni, kötelezödni : intricor, constringor MA.

PP. Adósságba kötelezödött : obaeratus PPBI. Sok adósságba

kötelezödött : aere alieno perditus uu. Hogy eti'éle gazaágban

keveredgjnc és kötelezödgyfinc (MA: Tan. 1081).

még-kötelezödik : fse conjungere; sich verbindenj. Az mani-

monnal meg kötelezödöt (MA:SB. 129).

Köteleztet : [obligo ; verpflichten]. Az magistratus parau-

csolattya, embert ktelesztoti tsak az külskre (Ker: Préd. 691).

Kötéli : fiinaKs MA. zum strick gehörig, das m:ui am seii

ziehet PPB.

Ktelke : ftiniculua [quastej. Salangou, perémec, vagy fBggö-

kötélkéc az rubánac szegeletiu : fnniculi ixirangulos |)allii(MA:

Bibi. 1.178).

Kötelék, kötölék li^íotóíecJike Pázni: Préd. 166): I)

[vinc iiliini, liganieii, ligamentumj rolinacuhim MA. bánd, binde

PPB. Kötözue valauak kötölikekuel : fasciis (Sylv: UT. I.Mö).

Had itt a sárkánt a verél'énlw ; had forogjon á köttölekben

(Helt: Mes. 241). Oldozd mag az alnoksagnac kötölékit (Tel:

Evang. 1.363). Közelget a két szve-kötött juh a lóhoz, egyik

juii egy felöl eák, a másik nii'isfelöl a ló mellé, és midn a

juhok kötelékje érné a ló túrját, fel-kél a ló (Hall: HHist. 305).

Nyfig és kötölék (GKat:Titk. 225). így köttetnekbe a mi lei-

keink az élk kötölékébe avagy csomójábii (Mad: Evang. 373).

2) fascis, sarciim MA. (manipnius; bünd»l|. Kötelekenkiut

:

fasciatini C. Kötölék, matriug, avagy fonal perecz Cum: Jan.

97. A \izi mentjil kuuebeu kötik vagi kötölegl«u (UebrC 56).

Az hayobol mynden terhekel ky liaiiyanak, ees az ew kewtew-

leketys kyvvetek (Pesti : Kab. 68b), í^ nagyköteléc ágat vione

(Helt : Krón. 59). Egy köteléc száraffitot fngét adánac D$ki

(Helt: Bibi. IL174).

Kötölékecske : fasciculus MA. bUiidelein, paquet PPB.

Kötény : ventrale, praecinctoriiun, praeligamen ; vurtuch 8L

Elökötö avagy elö ruha, ketény [ígyj (Com:Jan. KiO). Minden-

féle kötényt ezekre kötöttek, gyöngytjöl vagy gránátból pártvet

övedztek (Gvad: FNót. 44).

Kötés: 1) nodas MA. [knoton]. 2) [volumen; der bánd).

Els, második, harmadik kötés (Vajda: Kriszt. Címl.). 8) fasci-

culus MA. |bund, bündelj. Kötés papiros : volumen cbartarum

PP. Egy nagy kentes fa kyt fel nem emelhet iPesti:

Fab. 75). Vegyetec eg)' kötés isopot is, es márchatoc a

medentzebeli vérbe: fasciculum byssopi (Helt; Bibi. L Hh.50).

Kötés cziijelys (Me.sésK. 25). Egy kötés nest, kiben 25 uest br
van (VectTrans. 4). Egy kötés török czérua, mellyben 20 ma-

tola vagyon (10). Egy kötés ökör : par boum (Kár: BibL L326).

Két kötés masola szl : duae ligaturae uvae passíio (MA : BibL

L275). Kötésfa: fascis lignorum (Pázm: Préd. 210. Kr.). Vettem

egy kötés habamiczát (liadv: Csal. III23i. Étek aranyozni való

aranyat és ezüstét egy egész kötést adtam, fél általag ka|¥)ruát

(fi4b). Kötés myrra nékem az en szerelmesem : fascicidus myrrhae

(Illy: Préd. L122). A japiros kötésenként avagy lialouként adal-

tatik-el (C<jm: Jan. 155). Két kötés papiros (Évk. XIU.72). Ina-

sának kezébl ki vévéu egy kötés ritka nyusztot, néki adá

ajándékul (Fal : TÉ. 696). 4) foedus, pactum MA. bund, vertrag,

biindjiis PPB. Jó kötéseket írni tud: *cantor formulanim PPI.

Kötésének, fogadásának állani : *stare couventis PPBI. Az

elreytöth zerelmnec buzgóságos eg (V] kötését meg mutattyac

(NagyszC. 5). Istennec mind eleitl fogua vult szöuetsege es

kötése az ö népével (Helt: BibL I.d). En teueled keteet teraec :

ponam foedus meiun teoum (C3). Fegyvert hozoc tfireatoc,

mely az én töveletec %'alo kötesemrfil boszszut állyou : inthicam

super vos gladium ultorem foederis mei (MMm). Ktésnec ladaia ;

arca foederis (Helt: Bibi. IV.6). Kötés avagy wy frigy (Helt:

UT. Elb. 1). Tiltatnak az clrdöggel való kötések, odasok

(Gyarm : Fel. 42). Kötés alatt boczátlac el : foederatus recedam

te (MA : BibL 1.328). Az jó lelki eenneretnek az istennel való

kötelessége, kötése idvzit minket (MA:íícult 103). Tovabra

való maga avagy jószága oltalmára való jo ktes, jo level, mene-

dék, Írásbeli szavatosság: expeditoria cautio et lilerae, (piie-

tantiae, vei ovictio (Ver: Verb. 9). A megerssíttetet kötéseket

erötlenecké tenni, nem illik : ráta irrata reddere dedecet iCom:

Jan. 199). Sok istenkedéssel fel inditák, hogy kötése szeri'

i

meg oltalmazná az országot Ferdinánd (Pázm: Kai. 440). .\

abrugbányaiaknak egy fillért se adass édesem, vaUmig elet'

nem te.sznek köté.seknek(RákGy: Lev. 159). A jó a ruaiazal s<i!

sem botsátkozik szoros szives kötésbe (Fal: UE. 445). A b. 1

kerüli a galibás tzimborát és köté.st (479). De meg nem állj

azt, mit fogadott szájjá, niog-szegte a kötést, pokol a liazájj.c

(Kónyi : HKom. 139). 5) ligámén, vincuUim, vinctura MA. bar.t.

biudung PPB. (verbinchmg, verband). Kötés a fa-épülellxi

cateuatio tiguorimi, jnnctura PP. Ha a szederybl kötést cziiuil-

és a turuknac dagadassara kötöd, igen hasznos (Mel : Herb. :

Olda&sal es kötessél, auagy egyéb fele balwnaiuil akariak

l>etegeket giogitaiii (Fél : Tau. 5U2). Az eppitésre kötéssel ici

foglalatot fác : loranientum ligneum cvUigatum ( Kár : Bibi. 6'

Ha ktelezendi valami kötésvei az lelkét : si quid vovci

(MA : Bibi. LU'.i). Magyarázatokat magyarázhatsz és kötések.

megfeytliotsz ; ligata dis.s<ilvere (II.162i. A lálxim kötisit Is I

Iwntatváu, megniiitaltani noki (MouIn>k. XV.4U4>. 6) [ol'

gatiu; verpfiiclitiuigl. Ki'ilöuibez az pörledes, azkötestúl: difi'
'^

actio ab ubligatione (\'ei : Verb. EIÖb. 61X Miért Kuniillát

el-idegeuettél y noba néki ers kötéseket tettél (Kónyi: Hlii'i)
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143). 7) (conclusio ; st'Jihissj. Azokat, az kikr51 ez ideiglon bóveii

vetekeJtfiiik, illyen kStés beszédben foglallyuk (Tubi: Vík. 161).

Enltleii ;iz ti kútes bezedetec (Viam : Fel. 63).

frigy-kötés : foedus PFl. Omi : ,Ian. 143. foederatio Kr.

[bimd, büiiduisj. (ZvoniPüst I.19S. GKat : Titk. 211).

háló-kötés: 1) [rete; netz?] Hálokfltés pomagranAckal

vata az oszlopnac gombia kSriníil (Helt : Uibl. 11.302). 2) iirae-

iviratio refis Kr. [da.s netzstrickeii]. (Csúzi 157. Kr.).

hit-kötés : (jusjiiraiidiun ; eid, eidliche verpflichtung]. A irigy

és hütkötás becáilettel megtartóztatván, meg nem máslódik

(.Moiilrók. Vin.229). Add néki tsászártól nyert bit-kötésemet,

s mond bogy nem felejtem igérkezésemet (Kónyi: llRuni. 135).

jászol-kötés : aggerls [lositio Kr. [krippenbübiie]. Gát es

jászol kötésekkel os tSltesekkel az vizet oda vebetnek. az bova

szeretnek : per aggenim [rositionem et repleturam (Ver

:

Verb. 158).

kerék-kötés : sufílaminatio rotarum MA. bemmimg der

riider PPB.

könyv-kötés : [ligatura ; einband]. Az feiedelem meg kerd-

nen miben állana az kSnyvnec arannyazasa, czak anny segít-

séggel lón neki az menyt az kviyíl kötés ér vala (Decsi : Sall.

El«b. et.

kún-kötés : Vulcaninm %-inculum MA. Decsi : Adag. 153.

Kis\' : Adai;. 54S. igen erós kötés SzD. (kiinstlicber knoten,

gordiscber knoteii' .Ftil Jegyz. 926).

vitéz-kötés : zóna artificiosa coníecta Sí. [eine art schnur-

bandj. Egy kevé.s.sé az ovin alól ért szép vitézkötés lévén, azon

.siuór végén ketts volt az a sitior (Monlrók : XL348). Egy csá-

kót is niegpáiitlikáztattam, selyem vitézkütést erre miuikáltat-

tam (Gvad : RP. 85).

vitózkötéses. Vitézkötéses gomb (TörtT. XVIII.219).

Kötésés. Kötéses rulia (Erasm : Erk. 28). Egy fekete pré-

mes négyes kötasas korczovágy. Egy vékony patyolat el iTia

köte-ses, körül csipke rajta (UjMMúzeum IV.171). E^ feier köte-

se-s \\Tig\-aal (Radv : Csal. 111.109).

Kötetlen: non ligatus, solutus .Sí. [uugebundenj. Kötetlen,

szabados életil, feslett erköltsfi: dissoluüis PPBl.

Köthet : nexilis MA. gut zu kniipfen PPB.

Köt : 1) ligans, iiectens MA. der da biudet, der knüpfet

PPB. 2) [vincnlum, ligámén, taenia, fascia ; bánd], Esméretes

ám nálam az illyen köt, sinor pántlika: icli verstebe micb

auf die bánd [igyj KirBesz. 29. Fa bajkötö, minem a liárs

:

*balteus corticis PPl. Saruiánac köti (Zvon ; Post. 1.73). Od
meg sarud kootyét (Vas ; CanCat 497). A czipelésnec talpai,

két ffilei és köti, szorító szíjai vannac (Com : Jan. 100). Koszo-

rún csfiggö fSrtöc, olasz kötöc: lemnisci (101).

bölcsö-köt : póla ; (ascia Major : Szót. 223.

elö-kötö : cinctus MA. scburzband PPB. Elö-kötó, elö-ruba

:

amictorium
;
pendely, elökütö : castulr. ; szorító 6, .síu-tz, elö-

kötö : cinctus PPI. Elö köt, elö niba : castula, perízoníum

;

ein badtucb oder futtucb [fürtucli?] der weiber Nom. 19. Elö-

kötö, fSrdö pendel : bad.scbürze Com : Orb. 151. schui-zfell 163.

Tyz elewkentlie, az negyének aranyas feye, az tebby fekethe

hymbe zedett (RMNy. n.35). Megszolgálom Kdnek, bogy az

elfikötöföt nekem megcsináltatta (LevT. 11.24). Az .szoknya

felöl, kinek az elflkötöjét is isten dicsö.ségére adták (279). El

lopá királyné aszszony a coronát és ada ászt az vény aszszon-

oac az elkeltö állá (Helt : Krón. 78). Arannyal es ezflslel teol-

Ieot

reezés eleoktk (Vás ; CanCat. 543). Három elew kew-

he\vi-e walo bím (Radv : Csal. U.IO). Egy ebinadof elö köt

ötli rendel bánt (11.17). Egy aranyas szoros recze eleö ketheo

(11.54). E^' tasztenel elö kiitö aH.lÜO). Egj olaz vázon

eüleökeöteö araníyal ezfetel keöniivl varua (11.84). Olly

nagy kedvel tisztítottiik a város belyét, hogy az aszszimyok is

elö-kötöben liordottj'ik a követ, földet (Pázm : Préd. 873). El-

maradván a vászon elökötök s pendelyek, liozatt\mk neki

Budárnl egy vég fejtöt és fél sing bársonyt (MonTME. 1.291).

Egy pagyolat reezés elékötö (Monlrók. XXIV. 231).

fátyol-elökötö (Gér : KárCs. 1V.269).

elkötöeske : cinctieulus MA. schürzlein, giirtleín PPB.

farkas-kötö. A farkas kotön bekecsj hegyen való szlk-

kel három fiam o.sztozzék (Radv : Csal. III.325b).

fö-kötö ifelethe RMNy. ^210): vitta, capillare C. reti-

culum, mítra MA. capitium muliebre, redimícuUun, ampbo-

tis PP. hauptbinde, liaube, haarbaube, hauptzierde, weibermiitze

PPB. *Fökötö ruha, mikor ember feje fáj : pyctacíum [V] PP.

Haj-köt, f-kötö : redímículum PPl. Fátyol avagy reezés fokötö :

vitta .sívé reticnlum Com : Jan. 100. Idem 163 minoris pretii ex

[et?] valorís wlgo Keskenew, quo paupercule mulieres caput tegere

solent ex telis vei síndo factum. Bíndis cliepö, vitta fekevvtliew

1500 (Szilády: Pelb. 66). Meog meg nem velomoztatot vala

zent velommal azaz meeg nem vala feketye (MargL. 29). Te

aiakíd miként ero.sbl partot fpkötö: sicut vitta coccinea labia

tua (DöbrC. 477). Aranias fköt, kinek az homlok eley giou-

gíel (RMNy. 11.149). Egy gyengyes aranyas fekethe (210). Egy

öeo keotlieotb mynd homlok eleostwl. Massyk homlok eleot

ffeo ketheo nelkwl (RMNy. 11.65). Az ur elvészí a fökettöket

(Helt: Bibi. IV.16i. Jiidíth az ö fökotíet fel téuén : iniposuit

Judith mitram suam super caput suum (Kár: Bibi. 1.494). Egy

aranyas feyketew (Radv: Csal. 11.10). [Attam] egy feketöt homlok

elöstwl (11.17). Egy gyöngyös fejketö (Gér: KárCs. m.227).

Német fökötök (1V.417). Az fejét penig pártával és gyöngyök-

bl köves fkötben csinálták bé (Monlrók. XI.389. Thaly : VÉ.

11259). A horgonyai hertzeg aszszony uj módi fu-ktöben mu-

tatta magát (Fal: NA. 127).

háló-fökötö (Radv : Csal. 285).

hálós-fkötö : plagnla, reticnlum MA. eine haube .so ge-

strickt íst, haubennetz PPB.

fkötöcske : mitella MA. kleíne hanbe, mützlein, kiipplein

PPB.

fköts : vittatus C.

fökötz : [mítra operío ; eine haube autsetzen). Ezeknek [a

kísaszonyoknak] fejek nem fkötztettek (Gvad : FNót. 44).

be-fökötöz : [ríca vel, sacro c^apitis velamine Chri.sto de-

spondeo ; mit dem sclileíer bedecken]. Zent Margj-t azzont ba-

rom sororokkal nag)' jnneplas,sel be feketezeek, be zeutelek

(MargL. 35).

meg-fökötz : cv Akara es kére zent Margyt azzont, bog

az zent velommal meg velomoztatneek, megfeketeeztetneek

(MargL. 35).

fkötzés : [velatio ; das bekleíden mit dem scbleier]. El

hyvattattanac az tyztelendew atyák zent Margit azzonnac feke-

tezesere (MargL. 35).

gomb-kötö : nodaiíiis, connodator. PP. knopfstricker PPB.

(Kár: Élet 11.17. Szentm: Kaim. 7).

haj-köt : crínale, taenia PP. haarband PP. Hajköt : bánd

KirBesz. 29. 131. Haj tekert ás haj kött kilencz véggel 5 ft.

(Radv: Csal. n.ll3).

háló-kötö : [netzstrickerj. Az kerékjártónak és hálókötönek

az mikor dolgoznak, fekete czipc) per diem 1 (Évk. XIII.84).

28
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kar-kötö : amiilla, brachiale Sí. (amibaiidj. Araiiy peretzét,

karkötiét mutogatiui (MA:Sli. 222).

kas-kötö : fvitor ; kurb6ecbter] <vnév XVI. sz. Njr. IX.365).

kerékköt : sviftlainen C ladsperr Nuni. 49. spaiuLstrick

der rader, Ijemnikttto l^PB. Kerék-kotfl, hogy a hegyen alá iie

forogjon : sufflamen MA. PP.

kóve-kötö : manipiili ligator Kr. colle<-tor inaiiipiilorum MA:
liibl. 1513. (garbenbindor). Azkeuokötöc: .illiganto.s maiiipulos

(Kár: liibl. 1.492).

könyv-köt : compactor librornm, bibliopegus MA. buch-

binder PP15. KSnyvkfltfi avagy compactor Com: Jau. 160. Az

kooniiiekteol walo zegeodsegek : mind az keoniueknek be keo-

tesetHol zegeodek meg az keonikeoteowel iu tíor[enls] 39. (Uj-

MMúzeiim. IU.1. 357).

mente-köt. (T«rtT. IU.197). MentekötS zsinór (in.379).

saru-kötö : corrigia MAI. corrigia calceamentorum Helt

;

ITT. P2. ligula Era.sm: Erk. 69 [schuhriemen]. Régen .laru

kStét czinAltae belSlIe (Cls H3. Tof: Zsolt. 653).

szár-kötö. Sziir ékasítö rulia, szár tekerítö ékes harisnya,

.s;ilav.íri, .'•zár-kötí, térdre-kötö arany-perotz : periscelLs PPBl,

tórd-kötö : fasciae crurales MA. Noni.' 551. geuualia PP.

Com: Jan. 100. ho-sonhand Nom. 20. kiiieljand PPB. KirBesz.

131. Egy pár türdkot.lt (így?) küldött (LuvT. n.366i. A keresz-

tyének, .sz. Péter árnyékára tettek betegeket, a .sz. Pál térd-

kütfijét betegekhez vitték (P;izm: LuthV. 230). Az keresztyén-

ségnek sengéjét ki kötelezte mr;i, hogy az apostolok árnyékára

ki tegyék betegeket és térd-kötöjöketis bocsüllettel kapják

(Pázm: Kai. 483). Egy galléros üreg térkOtöig (ígyj érö bárány

b«r ködmíSn a'örtT. XVni.221, MLsk: VKert 226).

Kötöd-ik: 1) (coinplector, se circumvolvere; sich schlingen).

A borsó Ls az o kal.sotskáival valamihez ktSdven jo maga.s.san

iiü fel (ACsere: Ene. 23Si. 2) dLscepto, jiirgor, tricor, contenilo,

finiem coiitcntionls duí» MA. z.'uiken, streiten, stets haderu

PPB. Nálánál niigyobbal nem kStdik (Uecsi: Adag. 250). KJ-

t8d6, patvaros (Sall : Vár. 67). A mirl kótdnec odgymáss-al

:

de quo altercantiu- (Com: Jan. 132. MNyiI: Irt. 120). Némelly

társainkban belé kötdének, és ellenek kelvén, bennek meg-

ölének (Gyilngy: Char. 33). Tám h.xsznosabb volna azzal (a sas.sal)

mogszegcldni, hogysem ellenségfll tovább is kötdni (Thaly;

Adal. I.1G2). S) [jungor; gebunden werden, geschlo.s.sen werden)

A moníirchák közt itt l)éke&>iég kötdött, látván li.-Lszoutulan

már snk vér (intdött (Gvad: RP. 155).

be-kötödik: (intrieor; .sieh venvickelnj. Világhi gondokba

bektdvén (Mad : Evnng. 4).

még-kötödik. cvi Érzékenysége vagy el-veszne vagy meg-

kötdnék a ,s.KTamentombaii (PiVs: Igazs. 483. Tof: 5^lt. 34).

Kötdés : disceptatio, contentio, tric^io MA. .streit, zank,

.stiittiger haiidel PI'B. Versengéseknek kötdéseknek oka és

eredeti a részegség íPázm:Préd. 230. MA: Tan. Elb. 18).

Hogy el-mes(fik minden ktdé.'ínek csomiíját (Ps: Igazs. 1.434).

Fflslbo ménének Kalauznak bojtorvilnyos kötdési (11.280). Az
mi evclesiankban .sok fele ktde.sok, es vizszavonyasok vadnak :

cerlamina atque dissidüi (SzCsone ; Conf 105. László : Petr. 45).

Kötödz-ik : (disi-epto ; streiten] Altal;i küldött kötdz ,s

1kps.v/.;ls inusá leveledet vettük (.Munlrók. Vlll,tl6i.

Kötölöd-ik, kötelöd-ik : consti-ingor, intrieor MA. zusain-

inungebunden werden PPB. Iverwickelt werden). És az oroszlán

fiu elöb kezd menni nagy nehezen, mert mind iobban iobbim

kfittlédic vala a ki;t lába a iáráslmn illult: Me.-i. 36 1). Nem
kötldtenek k ez id szt*rént való .szurgalmatosküdásbiui

(CzegI: ORoml. 96). Az mely sz&z leányai vagy Uirát, isten

nek szenteli magát, tiázasságba ne köteldhcísék il'ázm: Kai.

175. ,Pós: Igazs. 330).

egybe-kötölödik (Vj : [implico, impedio; venviekeln, ver-

stricken). Trbí*n akada az oraszláimak két lába és a tor egybe

kóttelédo a ket lábát illelt; Me.s. 363).

Kötöldz-ik, kötelödz-ik : [implicor, impedior ; .sioh ver-

wickeln). Jfcijd minden f eretnekségnek kezdi, az ördögnek

szövetségében köteldzttek iPázm: Kai. 17"). Bizonyára bnös
vagy, s<jk gonosz indulatokra hajlandó és kötclödzöt (Pázm:

KT. 1S2). Meg nem ódod a cziomót, hanem inkább belé kte-

lzzl [így) (Bal: CsIsk. 140). A kik hozzájok [az esztelenekhez]

kteldzenek, féllyenek (Fal: UE. 381). [Vö. Köteledz-ik]

bele-köteldzik : cv

[Szólások]. Másokat mosdatlanul meg-támnd, mindenbe
belé köt, kap, akad, köteldzik (SzD: MVir. 105)

öszve-kötölödzik : [complicor ; sich verstricken]. Midn
báti'u-a vtt ö.szve kötlödztt két jnhot a rfihös ló, mégjeu a

malomban, kinek fidén tz van, azt minden felé b;iiiyiWUall:

HHLst. IL306. vö. Kötelék Hall: HHist).

Kötött: .sertus C. vindus, ligatiis MA. gebtuiden I'PB.

[getiochten, g&strickt). Kötött ka.s : lorbita, eista vimuiea PP.

Köttcitt kaptzácíka (Thnr/.ó : Lev. 1.7.5).

['?] Hamis Messiásokat támaszta, ng>' mint

Galihieiist és több hasonló feje-kötötteket

feje-kötött

:

TheudiLst, Judaí

(GKat:Titk. 12).

Kötöz : ligo MA. bmden PPB. Fölyül reá kötözöm : super-

illigo C. Or igön hozam kötöznélek, hog öröke soha tled el

ne zakathatnek (TihC. 8). FyrÖ'yakat es azzony allatokat ktúz-

weon vjimoe be Jerwsjdembe (ÉrdyC. 205b). Az ilyen nya-

valyáknak leghasznosb orvosságával az béke.sségos tfiré^el

kötözze Kd. szrtbeli sebeit (LevT. 11.256). Taligára ktezéc

(Helt : Króa 35). Az ö lelke e gyermekhez kötesztetett : cum

auima illius ex liujm anima pendeat (Helt : Bibi. I.yS^ Az

5 pasztorsagat nem kötze sem hefliöz .sem pedig toemil-

hez (Szék: Krón. S7). Apró gyermetskeketis szabiara h;m-

tac, OS harmassanalis lo hafcira tarisznyába kötöztec (Born

:

Préd. 78). Valamíg a testben vagyon lelkünk, vincti, eompediti,

kötözett, és vasbaveretett rab a neveíPiizm: Préd 68). Kötöz

szíjakkal öszve szorittyuk niagimkat (Com: Vest 84). Hozzá

kötözi a lovat a saráglyához íCom:Orb. 155). Nehéz paru.szt

irral niélly .sebet kötözni lUlyef: Jophta 15). A fíilioz kötözik

a kigyót, mint imnak-eltte ; és mond a l)lts emlx-r néki

:

Szaba(b'b;d-n>eg mag;id;it, ha lehet (Hall: HHLst. O-Un. Midn
a görög fejedelmet kötözné, hogy rab.s;igra Trójába Ijé-kldeuc,

érkezik Akhilles (III.173). Pápji hatalm;ival nolia átkozta, de

török az népet kötözte, rontotta (Thaly: Adal. Lll). Éljeu, de

kínok között, kikre engem kötözött (Aniado: Vers. 259).

be-kötöz : illigo Kr. [einbinden, verbinden). Meg yogeytb

zywbely tereilelmesoketh ees be ketliezy w serelmeketlKallitMi

coutritiones eorum (KaszthC. 402). Ki zivekbeli trilelmestl,

j

vigazt es i töréseket be kötözi iDöbrC. 226X Adtam lu kui...

I
weket be köteziij (UjMMúz. 111.357).

hátra-kötöz. Hátrakötöztetött : restrictus C.

lé-kötöz : ileligo C MA. verbinden, anliefton PPB.

lekötözés: deligatio, eolligatio MA. verbindung PPU.

még-kötöz: intrico, prae|iedk>, obligo, perligo, religu, vinei. .

ovini'io, obstríngo C anbinden, fe.st zasammenbiiideii Pl 'IS.

Ketezeckel valaki megnom ktzlieti vala tet : neipie eateni-^

jam (|uls<|iiam ixitoral emn ligarv> (MiinehC. 7.S) Aloytom, lio.j

esmegli ygheu veer, esmegh lee fogb, liogy meg kelez\<'ii



ME(5KÖ1'ÖZÉS—ÁLTALrKí'mET BE-KÖTTET—KÖVÉR 438

lÉrdvC. 225b), Te meg UiIuVk] a inti: kótfizhetetleiit (42*).

El) Paal az Clirit-liis lomniak meg Itv^lí-zlhe, foglya tyerettetek

pogauokertluKomj : .SzPál. 2S7). Oiizollak eiiiiekokaertli tyteketli

eu niegli k«1ez\\t az vrbaii (290). Hétszeri ktéllel ba niegkötözsz

engeiii, elszakjfoitá<ára uem lesz uektíin erSm (KMK. U.342).

El nem zaggattliattya :iz edényeket, bauemba elúb az erosset

ineskóttezi : nemo [mtest vasa diripere, nisi prius fortém alliget

(Helt : 171". 7). Megkúttizi az batalmast : alligaverit fortém (Fél

:

Bibi. 19«. A sz8!íit, lia elég vastag, tzigolya avagy szálduk vesz-

szSkkelis meg lehet kötözni (ACsere : Enc. 271). Vallyon s- az

S lelki ismereteket nem ielentike ezzel az fel bontliatatlan

példával meg kStöztetuec (EsztT: IgAny. 82).

megkötözés: religatio C. MA. anbindung PPU.

mégkötözlietetlen. Te meg k5t&5d a meg kStSzhetet-

leut, te gyóz.'d meg a mj-ndenbafot (ÉidyC. 420b).

öszve-kötöz : colligo, coostringo MA. zvisammenbinden

PPB. Ösz\-e-köt(iz<itt : colligatus, con.«trictus MA. PP. Öszve-

fuglalom, kötöziim : a)mbiiio PPL Keslevzyetek evzue az koa-

kolf meg égetésre (ComC. 36). Soe nyaláb fákat sziie kStezé-

nec (Helt: Canc. 27). Kiknec farkoc '>szue volt kttSzuen (Mon:

Ápol. 13). Kiket ikapukat) igyenes pálczákbúi, pánt veszSkkel,

rastély formára oszve kötözzenek (Lipp: PKert. 1.19).

Kötözés : vinetura, vincuhun C. ligatura, ligámén, copula-

tio MA. anbindung, zasammenbindung, bánd PPB. El zaggataa

Samsou az ktözeestb, myut ky egy nyalás fonal zalat el zag-

gatbatna (JordC. 344). Mykoron ewtet \icariossaa es kezenseges

|iaijawa zeutelee lesus. neky adnau menynek, feldnek es po-

kolnak batalmaat, boczauathnak es kótózeesnek ereyt (ÉrdyC.

22S). Kérdlek én tégedet, ha szeretsz engemet, mond meg mibl

legyen te hatalmas erd, kötözésmn[mi] legyen, ki megbírjon téged

(RME. 11.342). A kötözés avagy a bnnek meg tart-ása, mellyel

be tétetik az mennyország a bnös embernek ; a kötözést

excommmcafionak híjuk (Tel : Evang. 11.99). Az foglyoknac

kötözéséé elóldánac :' viucula eorum soluta sünt (MA : Bibi.

1V.12?.). Az mint az szálok kötözésébi és hajói rakosgatásábúl

látszott, szerencse, ha pusztára nem hadta az várat (RákF:

Lev. 1.618).

Kötözet : vinctus MAI. ligatnra, ligámén Kr. [bánd, ver-

bandj. *Kötél, kötözet : vinculum, ligameutum, vinctus MA. Iga

vagy járom módra való kötözet, mint az ablac eppöc, rámác;

jugamentum MAI. A tsont, portzogo, kötözet, hártya, iz, rost a

testnek részei (AOere : Enc. 142.).

Kötözetlen : irreligatos MA. [ungebunden].

Kötözni-való : viminalis C. [zn binden]. Vagyon hoszszú

level .saláta-Ls, a kit kötözni-való salátának hivi'mk (Lipp

:

PKert. 11.104).

Kötözget 1) colligo, consuo, consarcino MA. zusanmibin-

den, zusammenfiicken PPB. S) Szóval fogdosgatui, kötözgetni:

vexare Com : Jan. 204. Kötözgettek ugyan az isteimek finum

beszédén, de tsak kákombákok voltak azok többire (Megy

:

Szöv. 28).

Kötöztet: [ligare facio; binden lassen]. Essze kötöztetlek

(MonOkm \T.71))

még-kötöztet : ;« Megkeoteozteteek, hog egyebeket meg

ne sérthetne (DomC. 311).

Köttet : [ligare fecio ; binden lassenj. Ha Cserép Balas ezt

meg nem byzonethattya vala, azon helen ewtet nyakon kettety

vala (LevT. L216). Nyers &kat hordatot vala, nyalábokba ászt

mind köteti vala (Mel : Sám. 93). Súpot köttetni a ház fdésre

(Lipp:Cal. II).

által-kttet : [ponté jimgo, conjimgi facio; Uberbrcken

las-sen]. Az Tiszát szállal által ha köttetné, igen jó lenne

(MonOkm. XXIV. 563).

be-köttet : (ligari uu-o ; vnrbinden lassenj. Az bal kezem

hüvelyke jobb,m megdagadván, valamely timsiís tyukniony fejí-

rivel beköttetvin, az tüzességet kivette (Monlrók. XV.315).

föl-köttet : [suspendi julx>o ; aufknüpfen lassenj. Kik közzül

egyet egyet a kolosvári commendáiis úgymint a falasi-biró tiát

a magok házok eleibe felemelt fára felakasztatott, a másikat

szinte felköttette (Haz. 11.60).

KÖVEKEL: [floo, vagio; weinen, wimmem]. lesus fek-

zyk iazülba, mennyekbe orzagol, a Ijöchölje kwekl (WinklC.

344). Istennek jrgalma.ssaga mya es zent Margyt azonnak erdeme

mya az lelek meg tere es meg elevenyvle az gyermek, az ev

zemeyt meg nyta ke\iiekovlveen (MargL. 164i. Latba zenth

fiat az fdön eltte köuekölnie ; megh gondoluan kegek az

6 isteni felsegös uotat, nem merezli vala ötét illetnie (TihC.

55). Atya ht ystennek edesseghes teste lett ygheyeth kö-

weköhven az zoros yazolba es syrankozwan erwitebeu (Thewr-

C. 98). Idwez legyetewk zyzessegews fy'elí, kyk érdem-

ietek halgatny az zenth angyaloknak ew dycheretyewketh tyz-

tewhven az te kysded zjlettedeth, ky menyeth es feldetli byrya

es atya wt ystennek édességes teste len-th ygeyet kewwekewl-

wen az zoros yazloban es syrankozwan erirtelen (PozsC. 43).

Kövekelés : [fletus, vagitus ; das weinen, wimmem]. Fater

noster, credo salue istennek embere leetenek tyztessegere, az

masyk páter noster ez vylagra zwieteseert es az iazolba kevue-

keleseert (GömC. 90). Az artathlan gyermek mykoron zylethyk

syrasrol kezdy el ö eelleseeth ; az artAthlan mag mykoron kywe

iw 8 zyleyeenek meheböl, elezer köwekölesth tezen, honnem

mynth mewetheesth syrwan vettethwnk azeerth ez nyawal-

lyassaghos eelethre (Éi-sC. 203).

KÖVÉR (ííwer KeszthC 39. Uuer LevT. 1.44. Ictu(r Helt

:

Krón. 200. Helt: Mes. 148. it«ersegek Mel; SzJáu. 449.); 1) pin-

gvis C. MA. fett, feist PPB. Kövér lúd : anser fartilis ; kövér

boíjú : vitulus saginarius PP. Húsos, kövér olaj gyümölts : oliva

*camosissima PPl. Hasas, nagy-hasú, kövér : ventriosus PPBl.

Hoziatoc köuer boriut: saginatum (MünchC. 147—8). Istennek

hege köuer heg : mons dei mons pringvis (AporC. 15). Meg
kemekeztenek engemeth sok borywk, kewer tulkok (KeszthC.

39). Ebedre : sült, leues, keuer ludfi lean sariaual (LevT. 1.44).

Mondom lassátoc meg, minem a föld, kuere a vagy öszteuér:

considerate terram, qualis sit humus, pingvis an sterills (Helt

;

Bibi I. V\'v.2). Az Pharaonac szamara, ki iegzetetic vala a

bet kövér kalászon íSzék : Krón. 15). El ki hoza Syriabol az

io köuer földre (Born : Ének. 364). Igen ió clisterben keuér

hús lenében ló herével eggyutt íMel : Herb. 68). Keuér ember-

ben ritkán látz böltset : anina sicca sapientis.sima (Decsi : Adag.

236). Ez illyen ember nem leszen magas, hanem .«zéles és nagy

keuér, ertlen (Cis. F4). Kenyere kövér lészen : ping\'is érit

panis ejus (MA : Bibi. 1.47). A tsalyán és bojtorján könnyebben

és kövérben nevekedik, hogy sem a hasznos flivek (Pázm:

Préd. 29i). A mi édes üdvözítnk életének utolsó vatsoráján

sokkal tsudálatosb és bötsülletesb lakodalmat szerzett, convi-

vium pmgvium, medullatonim, vels és kövér lakodalmat (732.)

O, teneres, talpas kövér domine (Bal : Epist. 4). Meg-ganéjozta-

tic ganéjval avagy kövér földel, siros fejér agyaggal (Com : JaiL

72). A fekete föld, melyben a borozda feneke kövér, igen jó a

veteményeknek (ACsere : Enc. 268). Kövér eledellel meg-

hizakottál (Kereszt : FelsKer. 24). Kövér test (László : Petr.

203). Tejjel mézzel folyó lett kövér földetek (Orczy : KöltSz.

236). 2) [adeps, pingvedo ; das fett, scbmalz]. Disznó kövére

:

scbweineschmalz Nom. 38. Kövért-szeretö : pingvinarius, ping-

vai-ins MA. Habel [Ábel] is hoza azoknak [juhainak] köveriböl

(Helt: Bibi. LB2). Áldozza meg az iuhnak minden köuérit,

melly az az bélihöz ragadot (Kár ; Bibi. 1.89). Juhainac els

fayzásából és azoknac köveriböl : de piimogenitis gregis suae

et de adipibus eorum (MA : Bibi. 1.4). Megelégítettem volna

28*
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5ket gatonáiiac kóvéiivel ; cibavissem eos ex adipe frumeuti

(518). Az étUpknek kövéii: pingvcs ftícarum (Illy : Príil. 11.260).

A barom bels5 részeiuok, iigy-mint a bél fedez kSvéraok meg
égettetése (Di(5sz:Tal. 86).

(Szólások). Bére-sinek kövér f i z o t é a e k et adott ( Illy

:

Préd. n.l61). Megharagudott Hermán, k ii v e r 1 ú d a t kivan
(Mik : TörL. 91). Han .sza.^z forintu<l iut a k 5 u e r p 1 e b a-

niabol íMel :.Sz.Jim. 67). Nagy karaás i)áltza jött apátiir kezé-

ben, kövérebb püspökség fiint immár szemében (Orczy:

KöltH. 120).

(Közmondások). Mindenkor kSuérb az más ember szalonnáia

(Decsi : Adag. 41).

Kövérécske

:

fett PPB.

Kövéred-ik

:

werden PPB.

subpingvis C. piugviciilus MA. ein wenig

pingvefio, pingvesco MA. fett werden, feist

meg-kövéredik : pingvesco C. MA. fett werden, feist wer-

den PPB. Megkueredet e nepnec ö zflu5c : incrassatiim est

cor populi liujus (MiinchC. 38).

Kövórés : subpingvis MA. etwas ftt PPB.

Kövérít : piugvefacio MA. niüsten, feist maciién PPB. Kövé-
rít étek : saginji C. A bab kövéríti a száiilrtliildet : liibLs terra

*gliscit PPBl. (Piizm : Préd. 389. 605. Kr.) A gySnyfirkSdtetS

kedves izil étkek s liigan si'dt tyiiknionyak téged kóvérítnek,

s új szl gerezdek, mind hizlalnak ezek (Felv : SchSai' 6.)

meg-kövórit : impingvo, pingvefecio, ubero C. fett maciién

PPB. Embrnec zivet lelket zent inalazttal megkuoriti es bl-
iseseggel meg ekseiü (NagyszC. 61). Biii.-nek olaia eii femet

meg nem kvereiti (DöbrC. 220). Az jo jLszszonyiallat gyönyr-
ktteti az férjet es az ö tetemeit megli velsili es megh
kövéríti (SalMark. 30). Az szlt megkell kövéríteni (Mad

:

Evang. 192).

Kövérke : [pingviculus ; etwas fett). Kövérke, édeske leány

l'l'haly : VÉ. 11.230).

Kövérség: pingvedo, adops, olMjsitas C. lettigkeit PPB.
Kövérség szeret : pingviarius C. Kövérség, sír : adeiw, schmalz

Com:Ve6t. 118. Keuersegel meg telyek een lelkem : piiigvpdine

repleatur aiiinia mea (K6,szthC'. 154). Vegyed mind azt a keuer-

séget, mely befedezi a bélt : adipem totimi qui operit intestina

(Helt : Bibi. I.Qq2). Az iga elrc>.ssad kuerségnec miatta (IV.26).

Az gyertya el alufzic, ha ol fogyna az kuersege (Boni : Préd.

297). Kuerséggel meg hizlalna az fi papiaiiiac lelkeket (Mon:
Ápol. 24). Az fldnec kövérsége : pingvedo terrae (MA : Bibi.

1.24). Minden kövérségét az bornac és a gabouáuac tenéked

adom: omnem medullam vini ac frumeuti tibi dabo (137).

Kövérséget eszel, ha sírt gyjtesz (C'zegl : MM. 108). Mer
kövérségnec avagy has [wtrohóknac rabjai: niera abdominis

mancipia ((JoiniJau. 181). Kiszivárkozot iniut a kövérséxbAI az

6 hamisságok (Uly: Préd. 1.35).

Kövérsóges: pingvissimus Kr. [selír fett). (Káldi: Bibi.

Jud. 3. 22. Isai 28. 1. Kr.)

1. KÖVET (líeuit Ozor:Christ. 371. Helt: UT. c7. Helt:

Mes. 82. MA:Scult. 1031. iilueíkezic Viis: CaiiCat. 238): I)

sequor, conseciuor, prosetjaor, in.se(|Uor C. consector, coniitor,

coucomltor MA. folgeu, nachfolgeu, begleiten PPB. Mert nem
köuettel iüakat zég^nfket auag kazdagokat: non es secubi

juvenes (BécsiC. 7). Evrevk zerzesnek, constitutionak myatta

kevuetny, tartany hagyak (DomC. 17). reia nem törnéuoc,

lia nem sa [wirtyat könetueiee (Tel; KlSvIr. 21 1. Kuetek fitet:

secnti sünt pum (Fél: Bibi. 5). Minden dologba szmérniptesscget

köues (Dei^i: Adag. I74i. Ha a boldog jL^ízszíniy tanátsát köve-

ted, és magadat meg-eszniélvén abban eljársz, a mit az szent

Ba parautsol, fogaiiattya lészen a könyörgéséiiek (Pázm : Préd.

254). Nem kételeiiségböl, hanem jó akarva követem a te akaratodat

(265). Az anyaszentegyliiiz tanítás.it megvetvén, m;igok fejének

kólcsagos szelét követik d'ázm: LuthV. 355j. Ha ki utáiiiiaoi

akar jöni, kövessen engem (Mad : Evang. 355> Az Christusuac szol-

galand, es tct köueteiidi (íiib: VK. Jv.> Eszemben vettem

arról, mi követne engemet, ha azt a gonoszt tselekediiém, é«

eimek gondolkodása tötte-ki a beretvát a kezemWI (Hall:

HHist. 11.176). Ezt az mi szíbl .származott atyai aflectusból

eldben adott parancsolatunkat követhessed lÉvk. X11I54). ír-

hatnék többeket is Hlyeket, hogyha liazíim igyétül iudiltatott

szivem fájdalmit követni akarnám (l{;ikK;Lev. L64ú). Mágnest

követtem, vasat szerettem, de nem vonzott magához (Amadé

:

Vers. 205). Igaz bér követi a szégyent s becstelent (Orczy:

KöltH. 69). 2) imitor, aemulor C. (nachahmen). Atyámat köve-

tem : patrizo C. Valaki keze írását követni : *chirographum

imitari PPI. Görögösködöm, görögök szokásokat követem : grae-

cisso PPBI. Akarnám, hogy követnélek Jánosnak peldaiat (Tel

;

Evang. L51). Ez iambort kiuanom minden iubau köuebiem

(Pécsi: SzözK. 13). Knyeb meg ragalm.iziii, hogy nem mint

kuelni: facilius est reprehondere, quaiii hnitari i Decsi: Adag.

97). Amaz okos pásztort követi, ki a miuémA sziuü gyapjút

kívánt jvihaiuak, ollyan példát adott eleikbe (Piizm: Préd. b4}.

E féle dolgokban ki-ki szabadoson követhette annak a hel>°nek

szoká.sát, a niellyben lakott (c3). A liyaenanevii fiu-kasok em-

beri okádiist és tsoklást követvén, hozzájok tsallyák a komon-

dorokat (Pázm : Préd. 846). Ki-ki t.sak azt követi, a mi szeme-

elt jónak látszik (Pázm: LutliV. 301). Azniagassan röpöll sas-

keselyö természetet akarvmi követnem s-z;iniyamra kelek (Lép:

ITuk. III3). Illíc neked tanit doctoraidat követned : decet te

doctores stúdiósé imítarí (Com: Jan. 156). A naeyságtok édes

asszony anyjoknak fényl péld;iját tenném nagjisigtok elejékbe,

mellybl mind a követend virtusokat s mind a kerülend fo-

gyatkozilsokat ki tanulhatiiiVk (Bod: Pol. Ajánló levél 2). 8)

deprecor MA. (peto; bitten, verlangen) abbitten Adámi:Spr.

197. demütig bitten PPB. KwneíSHk : reeoncilieiiuis NéniGl. 280.

Ferencz monda: Zei'zettcs elett kyssebb fraterokkee, ke^vs

czorda, kytt ystennek fya ez \'tolso ewdewben kewuelte ew

mennyoy atyának (postulavit a patre) mondnan . . . (EhrC.

88). Ki inenec a leualtac es kezdenec ö uele kerdeí-

kedniec kuetuen menni ielenseget töllö, kesertuen ötét

(MünchC. 86). Yme Satlianas köuetct ttöket (exiielivit vos),

bog megrostálna, miképpen huzat (MünchC. 161 1. Nemiuemfi

apatur köuetiunla az apacak feyedelmeth, ho^ e^f^t az zizek-

nek tetemi közzfil nekye a(hia (NádC. 477). Thy kegelmeteket

keuetem myntli wrayiiuath, hog' thy kegelmetek meg bwcliasson

iRMNy. 11.36). Nagy bátor beszéddel követi vala, megbocsás-

son neld, úgy könyörög vala (RMK. Vl.til). E mellett követsz,

hogy megbocsássam neked, hogy ezzel bántosz ennyi sok

gondaim és fáradságaimba (Nád: Lev. 48). Te Kdöt követem,

mint tisztelend uramat, de bizony nem tudom okát, miért

kellet te Kdnek azt én rajtam cselekedni (LevT. 11.102). Midn
valaki ellenünk vétkezik, tjuloznnk meg-lKKSiálaui néki, de

azért butetéstis követlietiink ellene (Piizm: Kai. 815). Ewtliwen

gyarath [gyratVj kewwethnek (Ver: Verb.' 86). Töi-vény ssékel

kövessenec: foruni sectentnr (Com: Jan. 133). Azért ekklézsiiit

kövessen (MonTME. 1.77). Miden rendeket nagy atyafiúi sze-

retettel s jó akarattal követünk, ha mi fogyatkozás dolgainkban

esett volna, minékünk megbotsássa (Rumy:MoiiH. 11.321).

Követem az olvasót iBethI: Élet. 11.66). Ha ki gyermekét meg-

nyomja, ne tartozzék ekklésiát követni (Bod; Pol. 86). Követem az

urakat : miiilhog}- .semmi sem takaroszik ki belle, a kol'ika

szorongatások miatt nagy kínban vagj'on (Fal: NU. 215). TériU*

esett, a igen követte lu-át a vétkérl (297) E«!yríU követem,

és más egyre kérem a kepyra olvasót (Fal: HE. 361). Ebédnél

követi a sok vendégeket, rósz nevon uo vegyék a sovány étke-

ket (Oiczy: Költ. 189X 4) conseiiuor (adipiscor; eneicheu, er-
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huiKeiij. Bodoíjcn' irgaliiiazix', mórt 5k irí,'alui:issagot kSuetiiei;

:

inisericordiain cuii,se<iiieutin' (Müiu-liC -0). Isten iKluSzeiti .Sycnit

es meg alkutt.'itii:ik Juilaiiak vaiíusi es lalcoziiak ot, es 5r5k-

lettel küuetik ótet (ApoiC'. ül). Alytya iduesseget kwiiutui wiiwii

erdemebwl (VirgC. 11). Az irgalmasság azt moiigya : eu irgal-

masság el vezeek, lia Adaiii irgalm.xss;igot ueiii kevuet auagy

nem nyer (HorvC. 38). Meg adatyk valamyt to édes zyz kew-

uetny akara az te édes fyadtul (GüiuC. 2(i3). 5) [l'acio; tiui,

machenj. Tsak azt kellene követni a gyennek apjának, nieuue-

fel a begy tetre Ulall: HHist. II.3Ü1Í. Köves.senek egy próbát

az ellenségen (Monlrók. XV.369). S) [perfero, sustineo ; aus-

stebeu, erleiden]. Gak az én istenem és az én szegény belsí

gondolatim érzették azokat az nagy szenvedéseket, mellyeket

az én szerelmos t;irsamért követtem (TndTár. 1839. 177).

(Szólások]. Kövesiie életét isten szerint (,ÖtvM. 227)

[Kíizmondilsok]. Az esít verfény követi, igy czivódást barát-

.s.ig (Kisv: Adag. 337).

el-követ: 1) [sequor] prosequor, exsequor, coniitor MA.

begleiten, nacbfolgen PPB. [betbigen]. Bátran elkövetem kérésed,

intésed meg nem vetem iTbaly: Adal. 1.222). 3) exsetiuor MA.

Ifacio ; tnn, voUziebeu, anstellen, verbrechen]. Vmit rosszat el-

követni : etwas übels verricbten Adámi: Öpr. 197. Az mi pe-

nig az én Li[>csére való utamat illeti, azt is örömest elkö-

vetem, ba úgy bozza a szükség (LevT. 11.256). Mind ezeket az eb

olly tsudálatoson elkövette [tette], bogy . . . (Misk : VKert. 192).

E kettben álla a keresztyén embernek kötelessége : bogy a go-

noszt elkerülje és a jót elkövesse (Fal : SzE 558). Ha valami

roszjit elbagysz és jót elkövetsz (551). 3) [perfero, sustineo;

ertrageuj. A városnak minden onussát szivessen elkövetjük (Nyr.

XU.78).

[Szólások]. Boldogul elköveti az ú lelUi életét dlly:

Préd. 1.182). Mindent elkövet e, bogy E. fell vmit liall-

bassou (Mik:Mii!N. 23). Próbáltam én mindent, mindent el-

követtem, szivem szerelemnek kockájára tettem (Amadé: Vers.

94). Minden utat elkövetni vmire : *atí'ectaro viam ad

aliipiid PPl. Kénszeríttetvén n t o k a t elkövetni (Misk

:

VKert. 349).

elkövetés : 1) oxsecutio, comitatio MA. begleituug PPB.

2) e.xsecutio MA. vollziebuug PPB. Az Christns ke.szftlt az fi

tisztinek szorgalmatossággal való el kSueteseuel (Fél: Tan. 260).

föl-követ : [rugó ; erbitteu, bitten darum]. Ha valamelj

5tv5s legeni magának akarna mftvelni, tebát az mestSr

remókót fel követvén, meg' csiuallia, ez ha az remekóket k8-

vetnie az chetül, ez illieu szokasnals illien rendi vagion (Kecsk:

ÖtvM. 226). Hogy egy ismeretlen ember udvarára mennyének,

és fel sem követvén eléb' a gazdátúl, meg-óldgyák, és -bozzá

vigyék a melly szamárt találnak (P;izm : Préd. 486).

ki-követ : cv Naaman az Elisjienstul ászt kueti ki, bog'

ö neki meg boezattassek, mikor az kirallial be megien az bal-

uaniok templomában (Fél : Tan. 345). A felsbányai kovácsok

ki-követték a tanácstól, hogy k is czébet állítsanak (Nyr.

XIV.459).

meg-követ : 1) [sequor ; folgen]. Hogy észt a szockást meg
kúuethesséc vt;inna a tób királyoc is (Helt: Krón. 29b).

S) reconcilio, plaaj MA. deprecor Ki-. versOhnen PPB. Meg-
kenethned [olv. megkeuetbned) : reconciliari NémGl. 278. Meg
kuete hogi ertte tetetut volna a tmlczben íDebrC. 43).

Meg kuetéc ókét: deprecati sünt eos (Helt: UT. 14). Meg kö-

veti az olvasót, bogy meg botsa.ssou neki (Gyarm: Fel. 1691.

Az maga inasitis szépen meg kSuetuen [halálos ágyán] (Magy;

Nád. 88). Sokszor megbántuk, sirattuk gonoszságiukat, sokszor

istent megkövettük (Pázm:Préd. 774). Ha meg bántottad, meg-
követni ne szégyenlyed (Com: Jan. 201). A ntelen személyek

veszszzéssel büntettessenek és annak utáuua az ekklésiát tar-

tozzíuiak megkövetni (Bod: Pol. 66). /Vz végeztetett, bogy a mug-

.sértetett .személyeket kövosse-meg (154). Másnap regvei bötsü-

letessen meg-követjük egymást, szent a békesség köztünk (Fal:

NU. 307).

megkövetés : deprecatio, petitío veniae Kr. [abbitte]. Aniuil

keveseb böcsftlletre méltó az elég-tétel i's meg-kvetés, mentiil

kissebb renden vagyon a ki eleget akar temii (Pázni; Kai. 751).

A meg-követés és vis.sz;i- mondás bölsületes tselekedet, illeti az

igaz keresztyén embert (Fal : NE. 95). A mi a megkövetést illeti,

ez a ceremónia olly közönségas Francziaországban, mint a fohász-

kodás az olaszok között (Fal:TÉ. 773).

Követdégel : sector C. MA. MedLat. 473. immeidar nacb-

folgen, nachalnnen PPB. Koveddegelem, utána járok: sector

Maj : Szót. A jószágos tselekedeteket követdegellyed (Com

:

Vest. 99). Koveddegelem, utáuna járdogálok : sector, icli befleis-

sige mich, thue nach, hangé au (145).

Követelmes : Istemiec köuetelmes akarata zerent 5 (Marc)

ira e Xsnac ewaugeliomat (MünchC. 71).

Követés : 1) comitatus MA. geleit, begleitung PPB. Szor-

galmatos követés : consectatio C. Élly akkoron hives, és nedves

étkekkel, ne fizd magad akkor Vénns követéssel (Felv : ScliSal.

25). 3) imitatio, imitameu, imitamentum C. nachahmung, nach-

tulgimg PPB. Más erköltsének követése : mimesis : gonosz köve-

tés : cacozelia C. Sok zent azzonyokat hyvanak ;iz ev kevuete-

sekre (DomC. 23). Allatomba es zemermvVssen iug\Vrlweu az

romabelyeket kenetesre (Komj: SzPál. 35). Az kepnec termé-

szete, hogy köuetesbl azt ieleuche, kiuec hasonlatosságára ki

iratot (Mou: KépT. 98). Az eredend bftn, melliet az ember

nem köuetesbl tanul, hanem szfileteseuel hoz ez világra (F'él

;

Tan. 204). Christns követésériü (Pázni: KT. 1). ») (rogatio;

hitte, bitté nm verzeihung]. Zent wrswla az ew édes atyának

tanacza ada, hogy az kyralnak keremesenek awagy kewetese-

nek engedne (ÉrsC. 579b). Azt mondod : Cbristus Jndast ecclé-

sia köuetésre nem itilte. De hogy nem, hiszem azt moudgya

néki : jaj annak az embernek (Diósz : Delib. E3bi. Könyeb'

volna, követéssel mondom, egy disznót a mély sái'ból, mellyben

bever, lágyszóval kicsalni, hogysem ket a józanságra, a tiszta

életre reá beszélleni (Fal : NU. 254).

Követetlen : [ohne nm eriaubuis zu bitten]. Követetlen

jött be hozzánk [eiigedelmüul;, hiriUik, tndtnnk nélkül, XVI. sz.]

íNyr. X.470. TörtT. XXII.251).

Követhetetlen : hiimitabilis C. unnachahmlich, luuiach-

tnnlicb PPB.

Követhet : imitabilLs C. nacbahmlicb, was uachzumachen

PPB.

Következ-ik: 1) Utáuna következem : subsequor C. evenio

MA. auf dem fuss nacbfolgen PPB. [folgen, erfolgeu]. Keveth-

kezem : exequor Nyirkállai (Kovachicb : Formuláé Soleunes

XXVII). Eleges atkozot tudomanial meg ver, a ki vtan végre

ver ontas köuetkzik (Mel : SzJán. (232). Ha az nr nemes, gaz-

dag ember: nem keuetkozik belle, hogy az egyngyii szegény

ökör auagy disznó legyen. Bezeg nem ; hanem ö is ember

(Helt: Mes. B4b). Látod hogy az bárom vlán négy könetUözneyéc

(Helt: Aritbm. E8). Es a ieles viselt dolgokból dicziretik es io

hir neuk köuetkzik íKBártí 1583. C4) Navallya kuet-

kzic rea néminem lábos baromtól avagy csúszó mászó féreg-

tl Cis. J4). Oly dolgok-, az mely az nepnec telyesseggel való

el aszlasa vtan Uuetkezneiec (E.sztT: IgAny. 510). Hogy a népre

következhet gonoszokat ne lássák iSzathm: Cent. 91). Ez

ideiglen való nyomorosagodat öröcke való röm fogia kuet-

közni (Sib: VigK. F.^). A mi az reguláris hadaknak qiiártéllyát

illeti, fele e<|nilis portiiíjoknak az ca.s.sábnl fizettetnék ki, bogy

az által excessusokra kevesebb alkalmatosság adatnék, se az
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inezeihadakimk (lisgtistiLsa no következnék (líiikK: Luv. 1M9). Mi
víirnieK.vi'stl a liustát végéig kimentünk vala, de igen nagy

liavazás kilvotkezék i Hazánk. I.3Ü0). Neui akarják megfontolni

mi kc'ivetkezik Ijelle (I''al : NA. 134). 3) qnaero MüucliC. 37.

veniani (aboundi) (leto MA. crlaubnLs nelimou (fin-tzugehen) PPR
O afiua OS 5 atfatíay alnac val kQn konetkeziien (<iuaerontü8),

liog neki íolnanac (MüiichC. 37). l<'el.sége.s királytul következni

kezde, és f> jegyesétl biícsiíznia kezde, mondja, bogy ily szó-

val lOtt küvotkezé.so (RMK. VI.B"). Az czébnek niiilat-iníibúl senki

dékány liíre nílkiil háziiboz no niebe.«en, baneni következzék,

és melli'je kisir adassék (KecskTört. 11.212).

(Sz(5l!Ísokj. Akar minem ember legyen, bozzn be.szedde! soha

no illasd, rnert talán karodra kuetkízik valamikor (Frank

:

HasznK. 63).

el-követkézik : 1) conso<iuenter appropiniiiio MA. ferfol-

gen, sii-h ein.stellen, obitruten). Elkóvetkezic az mogengcsztelésLs

(MA. Tan. 1260). A juh midn láttya a telet elkövetkezni (Illy :

Préd. 11.13) 2) abitiini paro, valedicu, veniam aboundi peto

MA. urlaub nehmon I'PB. Enged mog, hog' azoktul kíluot-

kflzzem el, -.ly. kik az on hazamban vamiak : permitte milii

renuntiare liis qui domi sünt (Fél : liibl. 106). Elkvetkezic az

ipától rMA : bibi. I..51).

meg-következik : evenio, conse<iuür MA. [sich einstellen,

elntretenj. Az mint magyarázza .szent Ágoston, hogy mint fi

raitta meg kóuetkezet az ig;iz halai, azonkepiHjn . . . (Mon

:

Ápol. 327). Az melly dolgokat megnjondottími vala, azokat

véghez vittem és megkSvetkeztenec : priora quae annuneiavi,

üjKiratiis sum, ot venerimt (MA : Bibi, H.40).

Következend : consequeiis, consectator, coiisectatorius.

succedaneus, sui^cessor, ixjsterus, fiiturus C. [folgond, naehlbl-

gend, erfolgend]. Kövotkezondc'iképi>en ; coiLseijuenter, inseqnen-

ter C. Cris(u.snak vicariussa meg esmernoye az kevuetkevzeudev

jelenetbevl iDomC. 15). E következend dolgok mind a te sere-

gedbélieknek értelmek (Czegl : MM. 126). Uaniel meg profetala

mineinfi nag niomoru.'íag kouetkezend volna rejiioc hazaiokba

(Szál : Krón. 51). Magyar levél az kSuetkozondö verseknek

magyarul tndo oluasoihoz (Ifcd : Epin. 1).

Következés: I) imminentia, snei«sslo C. suecossus MA.
folge, naehfolgung PPli. A tanitoknac bizonyos egy más vtán

való következese (Holt : Bibi. Lb2). Az pisiwksegeknee egymás

vtan való k6Hctkeze.sec (Mon : AjkiI. 1). MidSu a darvak

szép tsondesen repülnek, ollyankor szép tiszta idó következést

jelentnek iMi.sk : VKert. 3i;(). S) con-seíiuentia C. [folgerung,

sehluss]. Ez következést szoi-zic magokban (ezt következtetik)

(MA : Scult. 41). Nincs oly tudománya a római ecdesiának,

melyet jó következé.ssel ki nem hozhatimk az ínlsUíl (Píizm

:

LutbV. 48). Némellyek maga neme szerént, némellyek beta-

karva és jó következéssel kihozva tjdáltatnak a szent irásbjui

(149). Igazmak kell tehát lenni a rekesznek avagy kö\etkezé.s-

uek-is (GKat : Válts. 1.89), ») |con.s»!cutio, e.xitiis ; folge, aiis-

gang]. Mindent megért, elméjében foglal, és tudgya, mi követ-

kezé.>iekre ágazódliatmik (Fal : UE. 392).

Következést. KövetkezAsi szükség : neeo.s.sitjis consequontiae

ACsere: Enc. 21.

Következetlen. Igen követközetleu : porincousequeiin MA].

PPI. PPBl.

Következ : I ) [sequeiis ; fulgendj. Elébbi gonoraságit bé-

fedgye következ életének lekéllete«<égével (Pázni: Préd. 27). 3)
Huccessor ; nachfolgcr .Sí. Következó valami ulámi : sncttíisor

MA. PP. Thewnven .szcrynt walo kewHethkezewyi-e .szjual (Ver:

Verb.' 101). Ulánna következ nélklll vi.seli .'iz ö ti.'wtit iMA:
Tan. 1144). Az ö fö papi tisztiben sohul .sommi succe.ssora,

vtanuH könetközöie nintsen (EsztT: IgAny. 171). A lueg-hóltAk-

nae helyében állíttatiiac mássoc, a kic utáiuioc következöknev

(sucvessores) mondatnae (C'om:Jau. 140).

Követ : 1) iusequeos, consequeus, conseclaneus, secator,

sectator, a.ssecla C. folger, naehfolger PPB. Böbai es babona

köuetöc (Ború : Evang. III.292). Ozac hiwsagot köuetöknec ron-

toiok vagy vr isten (Bom : Ének. 183). Gyönyörfiség követöc

(MA : .Scult. 236). Testet, életet örw'j követöc : asseclae [a király

körül] (CJom : Jan. 140). A tisztes wri aszszonyokuae leány asz-

.szonyi, követ szolgáló leányi vanuac : matromie pedLssequas

habent (102). Nem elöljáró, hanem kvet (Illy : Préd. 1.239).

Minémfi légyen az AntikrLstus bélyege, mellyet fogiuik hurd(.>ziii

az 6 követ/Si (Illy : Préd. IL Tart 5). Követ vagy következ

rész: consequeus (GKat:Titk. 1119). 3) imitátor C. MA. [nacli-

abmerj. A majom az emberi tselekedeteknek követje : sírnia

humanorum oporum imitatrix Com : .lan. 47. A más személtjét

követ, tettet: mimiis 211.

1 . Követség : [imitatio ; nacbfolge, nachahmungj. My édes

wnvnU le.'^u.'ínak niynden eeletenek forgása, minden lelky zentli-

seghes yozjigoknak |ieldaya es köwethseghe (JordC. 352). Ta-

mada az jirepost Zürz.et lelkeknek ydwessegliekre es sokaknak

küwethseghekre (ÉrdyC. 242). Mondatyk «r istennek fyiuiak

neegykeppen : Elezer zent kereztsseegnek okaert, harraadzor

köwotliseegnek okaert, mert kwetee my wrwiüc lesusth zent

martyromsag zeiiwedeesbeu (333).

2. KÖVET (kaveth LevT. L3. bhrl Monlrók. III.198) :

legatiLi, lunitiiis, intcinuntiiLs, angolas, diactor C. abgesandter,

boté, boLschafter l'PB. R-idat vagy Iwkeséget járó kövelek

:

belli, jiaeis, iudiiiarum *oratores PPBl. Követ, hir-mondó : nim-

tius; der mundbote Com: Vest. 133. Had izen, hirdetik, követ

Com : Jan. 144. Ywnek kwuelek (venient legati) Egjptombool

(KeszthC. 166). Az zemeremtelen zem, zemeremtelen zflue<: kö-

uete (VitkC!. 66). El mwltan.ik mynd mykep|x;n el syetliö ha-

mai'sagos kwet (ÉrsC. 294). Kwldenok tyztes.seges keneteket

(ÉrsC. 579). Az egyéb vrjiknal, kyk ide kylthek kewetlieketli,

niyudenyknel nagyvvb by/x>dalmam woltli kegyelmedben il*vT.

1.3). Mynekí^-nk atyauklyay e.s a liyw gyíilekezetnek kA-uethy

(Komj : Szl'ál. 226). Ez ang)-al a kézbe iaro kenet íMel : 8zJáii.

493). Angyal, az az, köuet (Helt : UT. Elöb. 3)l Az Cliristvis az

attianak köueti (Fél : Tan. 400). Küldött, kfildetet követ, apostol

(MA : Bibi. I. Magy. 1). Alcir békeségért, ak;ir viadalért jótti--

nec, fogjátoc meg ket az követeket (328). Iz.ibella megharai:-

vék, hogy attya küveün illyen nagy kiLssebbséget tettének (Mon

írók. III. 198). Az isteimec haragja iiosVija, követi az örök ha-

lálnae (MA : Scult. 720). A gutti tésnec ell j;iró követénec

raondgyák a grts-vouást (Com : Jan. 59). Istennek követje,

|)Ostája (GKat:Titk. 319). Érkezvén az követ ur levele, muiak

is párját elküldtem (MonOkm. VI.40). Eliiülo Eusebius isembe üt-

közvén a kövotJLsszonyokkal (Fal: NA. 130).

folyó-követ: cursor Nom.' 267. [liiufer). Folyó követ: cur-

sor, ein laufjuug Nom. 65. A tat;uoc follyo kueleket

boczíitanae be Tatár országba (Helt : Krón. 57X Follyo köuetet

boezáta (96). Utóllyára ugyan t.sak meg békéltek ; de töb' folyó

követ ment ide s oda, hogy .sem Gertrndenbiu^-ból Haya, avagy

Versailles felé (Fal : NU. 325). Folyó követek (Fal : Jegyz. 934).

f-követ : [legátus ; botsohafter). Írjátok, hogy fSkövotet

készitettetok, melyben éjjel uap|>al munkálkodtok, hogy meg-

indíthassátok s ido beérkeztetliessétek (Moiilrók. VIU.('>>>|

futó-követ: [liiufer] (Mad:BHal. 66).

köz-követ: iuternuutius GKat:Titk. 3^> |V. ö. köz-kö-

vetség]

nyelv-követ : [dolmetseh). Basák levelet béküldéuek, miot

oliWir ;izzal es cseleködének, nyelvkvelnek fw semmit feleié-

nek aiMK. UI.143I.
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pósta-követ. András |«istji-kíivetiiiikot inineinü becsülettel

látta léL'ven a porta iMüiiIróU. VIIl.lOl. Agciid. 153).

[Követesked-ik]

Követeskédö : (legátus ; abgoordiietor]. A kílvetesked az

ótet elkSvetesio urának uevét és személyét viselje (GKat : Titk.

204)

Követez : [ablego ; abordnen, alisemlen]. Ezeket így kell

Írni : !;vetzem a kuvet, kéretzem a kéret (CorpGramin. 297.

(JKat.i.

el-követez : ablego [abordneu, absenden] GKat: Gramm.

C. a k5vet az íltet elkSvetzonek a vagy követeznek nevét

viseli (GKat: Titk. 21tí. 204).

2. Követség : 1) legatio, allegatio C. ablegatio, fnnctio,

ufliciuui, munus MA. aborduuuí; [g&saiidt.scliaft] PPB. Követségre

küldüm : lego C. Követ.ségbo küldi : Kígat, amaudat MA. Azok

nem lehetnek igaz tanítok, kik az i.stentfll nem vSttek követ-

séget az híveknek legeltetésére (Pázni: Kai. 113). Szent János-is

azért kfildé tam'tváuyit követségében (Pázm: Préd. 38). Sok

nevezetes diimákuak képei vagyunk, követséggel jöttünk hozzád

íFahNA. 130). A mint tapasztalom, országos követséggel fog-

lalatoskodol ezen btsflletes tái-soddal, s egyetemben képei

vattok a több londrai dámáknak (Fal: NA. 131). Már nem
apriíd a politika dolgában, elmehet a hét kantonlioz Helvetiába,

vagy a (»nfoederatiós városoklioz követséggel (Fal : NU. 321). 2)

[nmicium ; Ijotschaft, kunde]. Zent Wrsvvla azzony attya ez kewet-

segh h.alwan ygen kezdee bw.skodnya (ÉrsC. 579). Nimell ember

az galileabeliek felöl köuethsighet hoztauak vala az Jesusnak

:

adfuenint quidam annunciantes ei de Galilaeis (Sylv: ÜT. I.I04).

A követséget meg beszellec neki, es mondanac : nunciaverunt

ei, dicentes (Helt: Bibi. I.Z). Isaias hirdetvén a világnak az

isten fia megtestesülésének követségét (Hly : Préd. L69).

[Szólások]. Szent János-is azért k ü 1 d é tam'tványit követ-
ségben (Pázm : Préd. 38). Követségen jövök ide

Hetruriában, avagy az csá.számak helytartója leszek (TJalassa : Költ.

191). Köuetségen hamar Jephtahoz k&ltec -oala (Illyef:

Jephta 2). A szzhöz követségen küldetett Gábriel angyal

(GKat : Válts. 15).

köz-követség : [Interventio ; vermittleramt]. Közkovetséget

és közben-j;irós;igot viselvén (GKat: Titk. 401). [V. ö. köz-

követ]

Követségés : [nnncius ; boté]. Mercurias, ez az emberec

közöt küuetségesnec, és .szöuetségesnek magyaráztatik (Cis. M).

KÖZ (Keihyoukyzi 1246. Wenzel Vn.213. köz emberrel

vag.vou nekfinc ioszfinc Zvon: Pest L680. iós: beteges idben

11.408. azzoniií:be Helt: Mas. 147): 1) spatium, interstitium,

intervallum, intercapedo, diastema C. médium, intersectio Otr

;

OrigHung. 11.270. die weite oder raum zmschen zweien dingen

PPB. fzwischenraum). a) Világ közi : intermnndium ; két csomó

közi: intemodium; rendközi: interordinium C. *Két k('i-fal köze:

andron ; *két gerenda köze : intertignium ; *két lába köze : in-

ferfeminium ; *két linea köze rendeltt seregben : interordinium

PP. Köz-fal : *paries intergeriniLS ; barázda, bai-ázda-közi, ke-

re.sztül-való barázda: porca; ágyak közi a kertben, mesgye:

interordinium ; szoras köz, sikátor : augiportus PPl. Csaló-köz,

h. e. fallens interstitiimi seu intermedium Otr : OrigHung. 11.269.

Pratum quod Kethyoukyzi vocatur 1246 (Wenzel VIL213). Ud-

vomiei de Challokewz 1269 (CodPatr. 1.40). Challokuz in co-

mitatu Posoniensi 1327 (11.47. 68). Locus Zyluakuz juxta Fyuzes-

mege existens 1338 (1V.160). Feldkuz terra 1272 (Czia). Terra

feldkuz, quae mniquam aratur 1264. Feuldkuz ad Suran prope

fl.Nitriam 1297 (Czinár). Isip[Euseb.] deZamuskuz 1284 (ZichyC.

L62). Lociis kecheliikuz 1333 (1.415). Nobiles de palyazokuz

1343 (11.92). W scentii cuzicun johtotnia ilezie wt (HB). Meg ke-

resthethem .-iz Mvni kewzbou az hnrdokath (!>ovT. 1.86). Te-

mesközben nyugszik Amliát bíisa (Tin. 111). Három nap iaro

trtldnyi koszt vete kzetté es Jacob kzett : posuit spatimn

itinerLs triuni dierum inter se et genenim (Helt: Bibi. I. 04).

Ollyan magas a szára és leuele közi mint az östrnec ( Mel : Herb.

87). A kere.szt viz flt a mellyé &s a két lapirakáia kzi szent

olaial meg kenetic (Agond. 9). Két közben vagyok : in trivio

sum (Decsi : Adag. 12). Engemet nagy kz földön az tudom.-iny-

ban, és értelomben hatok megé hagynak (Pázm: Kai. 98). Tisza,

Dmia, és Keres-Maros közi (Tyúk : ,Iózs. 270). A sáncz közinec

vagyon árokja (C'om: Jan. 122). Fa labockal hágisokat avagy

széles kz lépéseket terjeszt-ki (C'om: Jan. 209.). b) [tempus

interjoctum, .spatium temporis : zwisclienzeit, zeitraum]. Mind
egé.sz éjjel a várbul lttek, vin-adtáig közit semmit nem tettek

(RMK. VI.138). Az far.sangh kzi 8 het 2 nap (KNagy.sz. 1621.

Címl). Majd 1500 esztendöbeli köz vagyon az apostolok ideje

és a Calvinus és Luther Márton idejek között (Matkó : BCsák.

228). Inában van kinek-kinek (a szerencse) változása, egy

peczentés közi lehet fordulás;i, nagy állapo^árúl csekélyre

szállása (Gyöngy: KJ. 54). 2) [médium; mitte]. Széliii kojjog,

közin tsupog (az utca), ki közepit u.szs7.a (Thaly: TörtK. 220).

3) [medius; iu der mitte befindlich, miltel-, zwischen-]. Köz határ,

köz barázda: coHiminium PPl. líözfiilgy in coni. Nitr. 1120. Köz-
var, castnim 1408 (Czin.) Mindnyaian ket fele szakadanac,

az ország mely az ket rend közöt köz, elszagattatec : omnia

in duas partis abstracta suut, res publiea, quae média fuerat,

dilacerata (Decsi : SallJ. 36). Itt a tanáts köz utat követett

:

methum senatus elegit (DBenk : Flór. 141). 4) commiuiis MA.
gémein PPB. [gemeiusam]. Köz: socius C. Nem viselni a köz-

jóra gondot : *abjicere cm-am reipublicae PPl. Minden köz vala

:

erant omnia communia (Helt : UT. g5). Az halai mind ezeknec

köz (Born : Préd. 572). Legén köz ; commune bonum (Mel: SzJán.

68). Az menyaszszonnac és völegénuec egy mással mindenec

köz (MA : Scult 945). Az házassoknac minden iószágoc köz legén

(Kulcs: Evang. 151). Ezek az eszközök, minden eretuekség-hin-

tegetöknek közök (Pázm: Kai. 515). Valamit egyebet mivelünk,

tsak barmokkal köz .szamárkodás (Pázm: Préd. 3). Köz egy-

mással, a miek vagyon, a barátosoknak (Pázm : Préd. 140).

Kz a veszedelem mindeneknek (Lép: PTük. 1.176). Melly

jegyek mind a törökökkel, mint az antichristussal közök (Matkó

:

BCsák. 104). A Jehovali név töbtekvel kz egységet nem jegy-

zene (GKat : Titk. 24). A jó akai'óknak maid mindenek köz

:

amicorum síuit omnia communia ( Csiizi : Síp. 290). Köz
birodalom: respublica (Fal: NA. 228. Kr). 5) publlcus MA.
[universus, generális ; allgemein, ötfentlich]. Köz-gyóuat: publiea

confessio peccati MA. Testi nyomoní.ság olly köz ez életben

(Hall: Paizs. 28). Köz es klmb ki^lömb f§le betegségek leznek

az embereken ez idn (KBártf. 1583. C). G.vakorta köszönet

helyett kzúnatot nyert (MA. SB. 199). Királyi .székben pozsonyi

gylésben közvos-úi [egyhangúlag] választattam (Thaly: VÉ.

L108). Szenvedtem, szenvedek tovább is közjóért (Thaly: Adal.

1.90). 6) vndgaris, vilis MA. [gevvöhnhch] gémein, schleclit,

gering PPB. Kzreudbeli : plebejus C. Köz, nem igen betsíls,

alá-való: proletórius PPBL Közözfa: salix vulgáris rubra Beythe:

Nom. 8. Köz módon : vulgariter MA. Cak e^ zoki'iaba es egh

köz palástba iar vala (NádC. 539^. A syklus kétféle volt,

egyic köz, a másik templomé (Helt: Bibi. I. K2. jegyzet). Köz

kezel, azaz, mosdatlannal : commimibus manibus, id est non

lotis (Helt UT. K8). A köz varat meggyogyittya, ha meg mosod

(Mel : Herb. 66). Abadot : ez köz .szö a sido nielbe (Mel : SzJán.

251). De igen köz dolog: iis quae ex trivio, simile (Decsi: Adag.

249). Egy sing köz atlacz, egy vég köz hernácz (VectTrans. 9).

Köz kepi^en mondani szoktak (Sib : VigK. Dx.). Közmódon szo-

kott szollani (MA : Tan. 72). Ez lakodalmat nem mondgya czac

közmodon vaczoránac, hanem nagy vaczoránac (MA : Scult. 714). A
föge-la sidó országban olly kz, mint nállunk az fiiz-fa (Pázm : Kai.

391). Köz eledellel, és vékony öltözettel uieg-elégedgyünk (Pázm

:
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Préd. 163). Niigj' része enépnec k'« rendljAl való vala (Zvon: Post.

1.419). í^alamon, valamig kHz ember volt, sémivel kevé.sbé nem

gondolt, mint a tiiduiiiáiiyokkal (Illy:Pré(l. 155). ViSttünk

egy k;«ké.st (MonTME. I.5R). Az két szolgájának két köz

ké.söket [attuok] (1.128). Minden rendljéli marliámról, azaz

ház kiiz in.irháról, ruhákrcil, élésrai, Ijaruiokról regftstrumot

cnináljanak |ie<'.sétek é.s kezek iriuia alatt (Kadv: Csal. 111.134b).

Egy vitéz kfiz tin'c ellene állá (BFaz: C'ast. B3). Fegyveres

eszkSzük, kik kWttfik k'aSk, liamar készitetóiiek lUszt:

Mars 87). Látszik lenni csak Itz-nibázattal íGyöngy : Cliar.

329). Ez a vétek jobbára a kóz egyngyfi rendnél tartózkodik

(KahUE. 391)

(Kílzniondiusokj Kiiz lónak tiiros a liáta : coinmunls taiminam

8isapo MA. fl''al : Jegyz. 926).

ISzrtlá-sokJ. Szabad nekünk ji katonák IHsza-üuna közi,

labonezfáguak mert nincs .soliult ottíni semmi közi (Tlialy:

Adal II.87b). Az holott ó neki semmi közi nincs: ubi ejas

nihil interast (Coin: Jan. 185). Mi köze hozzá? quid illius

interest? semmi közöd hozzá: nihil tni interest Kr. Kyhez te

k. sennny kozy nynihen (LevT. 1.73). Mi közi vMgyon az igaz

ietannec illyen emberhez? (Tel : Evang. I.7Ü). Mi koezoed teneked

ahoz (117). Mi közöm vagyon te hozzád én nékem? qnid mihi

et tibi e.st? (Kár: Bibi. 1.4(-16) Mi közi a sjírnak a tzifrához?

íPázni: l'réd. 75). Milient az Isten valakit fiává választ, annak

mindgyárt közi s igazsága vagyon mint atyai örökséghez, az

bódogsjiglioz (Pázni: Kai. 775). Elmz csjik egy kfiróm feketényi

közi se légyen (Matkó: BCsák. lÜG). Nem lehet jó alku az

álnokokkal, inert semmi kózók a hiteles igazsághoz (Fal : UE.

425). Mi kewzi vagion velem? (KMNy. 11.127). Az

aszszonyalatnac se legyen kózi valamely barommal : mnlier non

sueeumbet jiimento, nec mi.scebitur ei (Holt: lilbl. I.ggg.3). Ne

legyen .semmi kzed aual az igazzal: nihil tibi et justo illi

(Helt:UT. 114). .Semmi köz^fitof ne legyen aual, hogy meg

pirullyon ri'el : Fel. 7). Mi k&ied va^on velünk teneked : qnid

MobLs et tibi? (Fél : Bibi. 12). Mi kzi vagyon az igaz.sagnak

az hamissíiggal (.Szj'ir : CanCat. B), Mi kó/.ftnc nékflnc a pápista

ecclesiával (CzegI ; Japh. KI) Mi közzé a bálványozással ? (Illy:

Préd. 11.44). Öszvezsngurodnak, hogy senkivel közök ne legyen

(Fal : NE. 25). Most arról iiitlek : se közöd, se részed ne legyen

a libortim5nm.s nyájabéliekkel (117). Szokása az nlatson elmé-

nek, hogy a nagyokba kai)jon, és mint-egy oldal úttal abbul

liiresedgyen, hogy líS emlxirekkel volt köze (Fal : UK 470—1).

Senkihez kedvek, senkivel kiWik (Fal : UE. 404). A derék tisz-

tesség nieg-kiváiija tólflnk, hogy halkkal bp-szélgcssönl., nem

zajjal és rikoltá.s,sal, mintha a .szomszéd hegyekkel volna k5zi*lnk

(Fal : NA. 189). Magammal vagyon méltó közöm és pörönu

magam vagyok mind ezeknek feje és oka (Fal : TÉ. 703>. Péter

azokban az dolgokban semmi közit nem ártotta (EsztT;

IgAny. 326). Ezután csá.szár fi felsége Magyarországhoz semmi

közit nem ártja (MonTME. III.82). Az mi az i)enzon vettet

|jó.szr'igotj illeti, azokhoz tudom k e o z i t nem a u a 1 1 y a

(Rfldv : Csjil. 111.167b). Eggyik i.s kéuánnya Achilles fegynerét,

máíiik Is a I i 1 1 y a ahoz méltói) közit (Lktkt : AU. 2.) Valaki

azon jószághoz k ö z i t mondgya (Ver : Verb. 59 1. A tör-

kSk-is mondhattyák közöket a páplst,a vallíw jeléhez (Matkó:

BCsák. 152^ Kíizökot praet on dá Íj ák h4>zzá [állítják,

hogy joguk van hozzJÍ, XVII. sz.j (Nyr. X.4(j;i). Kitügge.'atett célja

a mi kütel<\s.ségiinknek, ha közödet tartod hozziiés megbarát-

kozol vele, tapasztalni fogod, melly édasségefl légyen (Fal : NE
38). Tüb c'tiiton vagyon I lelvetiában, de tsak héttel t-irtya közit

Anglia (Fal;NÜ. 321). A hol több tartya valami közét és re-

mény.ségét valamiboz, ott clIen-niondáiKik támadnak, és tsorba

esik a hitelben (Fal : UE. 423).

erd-köz. Erdew kewz ereztliwynnek kylli liynak (Ver:

Verb. 199).

hegy-köz: rogio intermontana Kr.

hegyközi : intramontanus Kr. Hegy k'rá lapíjnyagok: con-

valles Cjm : Jan. 15. Hegyki>zi kos vagy ürü bör, hegyközt

termett jnhbör CrörtT. XVU1.2ö2a

hét-köz. llétkUzbe : in média .septiniana MA. Hétkfizbeu

:

in média Ixíbdomade PP. Heetbkewz wasár (Ver: Verb.' 214).

hétközbeli : hebdomadalLs [woclien-). Hétközbeli vásárok:

fora hebdomadalia (Ver: Verb. 240).

hó-köz : interlunium C. MA. neimiond PPB.

hóközi : intermeetris C. MA. neuuiondlicb PPli.

id-köz: temporis spatiura, intervalhun Sí. (Bartlia: Krím

18).

kapu-köz: (torra\im]. Az angalnac mondása zerent .Jeni-

salembe az arán kapu közbe égbe jutottaiiac (TelC 3iii. Jöué-

nec be kapu közben (Görcs: Máty. 21). Az kapn közben (MA:

Scult. 898).

oszlop-köz : intercolumnium C MA. zwischen zwei neben

einauder stehenden eaulen PPB.

sziget-köz : (insula com. Posonionsis Kr.J. A fél szigetek-

ben, sziget közökben, .sziget mellyékébtMi (Com: Jan. 171).

váll-köz : interscapilium C. MA. der teil zwischen den

schultern 1 'PB. Val köz, lai«»tzka : scapula, scimlterblatt Noni.

15. Nyakon ytyk kard fokkal valközbe (WinkIC. 166). Úgy

tsapja éles dárdájával váll közbe, hogy ketté szakad (Hall

:

Hlllst ni 108. Káldi: Bibi. 333). A nedvességek egyéb része-

kon-is le takarodnak az emberben, az ereken a pehienyék között,

a válla közin (PP: PaxC. 39).

Közbe : inter, in médium MA. Kr. zwischen, in der milte

PPB. a) Közbe való : interuiedius C Közbe veszi : intercipit,

ob.sei>it MA. Közbeszakasztás nélkül kiálczon (Zvon: Post. 16).

b) Kyt toua kergetet az gabona közbe (KMNy. IL169).

Közibe : inter, in médium MA. zwischen PPB. (mitteu hi-

nein]. Közibe csatolja : intonieotit ; közibe fonja : intorjilicjil

;

közibe veti : intorcilat .MA. Valameel ydeglien tyközytekben

(in vestmm coloniam) akarand mennye, kernyAI metelteaseek

(JordC. 35) Erezte kozikbe ebieget (^AporC. 37). El ménének

nemzetre! nemzetre oes orzagrol mas neep kezybe : ad popnhmi

alteruni (KeszthC 280). 'llie zentyd kezybe zíimlaltas.sad wketb

(413). Egietlen og leaniat ada az ajuu^jik közibe (Szék: Krón.

37). Nem szamlalyiac ezek közibe (Holt: Bibi. I. e3). Eséc a

tfluis.sec közfll)en [így] : m si)inas (Helt: UT. U2(. A kSsség

közíiben hozzác ötel (Helt: Krón. 322). Eszes cinberee kSzfibe

elegyitic (Helt: Mes. 214). Kic közünkbe mászkáltanac vala: qui

subintroierunt (Helt: IT. Aa8). El temetéc az Atila bertzeget

a lb kapitányoc kiwökbe (Helt: Krón. 20). Az wrac kiSzfikbe

helyhesztotlec ( 1 26). Közfikbe tété é asztalát, és ot ebélécliará-

tiual közetec (127i. Jó hellyre hayttyác, ama ritka fác közfikbe

(HoU:Mes. 338). Hogy lia oda is nótáltad volna az kótác-

közfibeii, tehát köziUtn ne számláld (Helt: Aritlim. C). Nem
azfiiiik hintegetni az konkolt az io búza köziben (Fél : Tait

Elíb. 3). Mi k'izinkbe rendely kiralt (Mel : Sám. 15). H>eUiek-

segeket szer/e közikbe (Mon : Ápol. 4uS). Nem i« az bagolyiiac,

az .solmoo kilzibe ölgyettelni magát (Pécsi: Szftz. 107]. Hiiitetótt

a konkoly a buz.i közzilie (MA:Scull. 577). Tyberius az róma-

iak Isteni köziben :(karuá Clirlstus Mtinkat bé vojmi (Pázni:

KhI. 48). Azt hirdetik az kösségköziben : hogy, Ar^iiiust ul

rekkentette (225). Ihon ezek a bonta keresztyének, az ana-

baptistjik, mig vlébbeni valb'isban vóltnnak, liamLs (vsk&zöd< •'

t\Vllök nem hallottunk, részegei közi'llök ritkán láttimk. I
'

mi(>lta Sjimbár konkolyt vele kr>zikbe, az*'ilta azok-is már .sriiif.

oUy részegesek, lolkezöilök, luimis eskiizt'idök, egy-más köz. •:
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veraeko<15k iPiis: GRit. 25). Ak ci'clcsi.in.'ik statiituinit a sx. iiás

k(i/.ilH>ii eKVolíltviik iO/A^f^: MM. 109). l'olálKán a nyereKbeii,

küiikboii iiioniiiS de minek elítte coik valamihez is fogott

volna, UíTv elkorliácsül.'ik a taitárok, liosy élete tó alig marada

meg (Monlrók. Vin.4)i'i). így kákognak hollók, lia sas jün

kiizikbeu iZrinji 11.86). A boldogsiigok közibe kftseriLségeket

egyelít (Illy: {"réd. 11.25fi). Elszenveded inkább a világ habjai

kílzzébe kevereilni (Illy: KrÉlet, 430). Jöttein kózitekben m;igam

j<í kedvébl (Gyöngy : Cliar. 31). K«zénkbe jvén (Mik: MulN.

334).

Közbötlenül: inimediate GKat: Titk. 1119.

Közben: 1) in medio MA. Kr. in der mitto PPB. Másod

kwbe walo: secnndnni mediaas NéniGl. 313. Közben fekszik:

interjaeet, közben foly : interflnit, kfizben fnt : intercurrit MA.
Ki1zl>en menni [középen] (Decsi : SallJ. 39). En az dolgot kSz

lien hagyom (Pázm: Kai. 408). Deli Vid iieniglen mikor magát

közben láttya sziimlálhatatlan török seregben (Zrínyi n 18). 2)

inter MA. Kr. zHisehen PPB. a) .lámán erd kílzlien (Huszti:

Aen. 211 b) Hona el biittanac vala a hara^zfosban, és a

tSuissec h5zflkben (Heit: Krón. 89b). Hlyen cznda sidóc kzfik-

ben vala (Cseng : Jer. B). C) Mikor nékem a beszód közben

elA-hozta volna, hogy Asiába akar menni : cum mihi in ser-

mono *injeclsset, se Asiam visere velie PPBl. Ez idev kevzben

meg hala Imiocencius papa (DomC. 11). Ez vdfikSzben az

tyzlhartokat es az warbelyeket nekem hyteztasse az zerzes ze-

rent (}ja\L. 1.34). Blaskó az üdíközben feltámada, alávaló nemból

6 támadt vala (Tin. 350). Az mi bor ital közben lészen, bor-

ban kel azt Írnia (Decsi : Adag. 46). E.«tenec az nyonitatá.sk5zbe

némely hib x (Zvon: Post. 1.1). Ezer két, s három-.száz eszt«nd6-

kSzbe ki üzetének az kereíztyénec (Pázm : Kai. 626). Szolas

közben (Erasm : &k. 14). Étel közben a fels állát niozgat-

tya (Com : Jan. 48V Ezen nmnkám közben egy nagy aka-

dályra találtam, mellyel által sem h.ighattam, elkerengeni sem

akartam (MHeg;TOszl. 134). Majd emléközném, tisztös uraim,

ha meghallgatnátok, egy szent emljerriil, ha ital közben ííilet

hajtanátok (EPhilKözl. IX.172). Kevés idre osztán halála tör-

ténvén Antióknsnak én meg-ÍDdiiltam fele-ségen-jnel egyfitt,

minden birodalmának kezemhez-való vételére, és a hajókázá-s

közben, a hajóban meg-betegedvén fele.ségem, ezt a mellettem

léví leányomat szülte (Hall : HHist. 11.293). d) Vigasztalást vön

soc gougyai közben (Valk : And. 18). Ez város enni jovai köz-

ben, rakva volt förtelmes népnec sokságával (Zvon: Post. II.

254).

[Szólások]. Mikor még tör vény közben voltának s

dolgok már a bétsi tsá.szári udvarnál folyna, megholt Bethlen

István. Mikor még törvényközbe volna, férjhez ment (Bod : Pol.

206). így akarám ezeketis rövideden czac mint egy út közben
megemlíteni (MA: Tan. 1186).

közben-közben, közbe-közbe : per intervalla PP. [mit-

unterj. Közbeközbe-berekwizt : intersepire ; közbe-közbe meg-

állok : intersisto C. Közben közben megnyugszik : iuterquiescit

PP. A nádak, n;id szálak, kzben-közben tsomósok (Com : Jan.

33. DKal: Ker. 419). Ha apritnak is valami kevés imádságot

közbe-közbe ; tíz annyit s jobb izüeu nevetnek hozzá (Fal : NA.

146).

hely-közben : [passim, interdum ; hie und da]. Nemzetünk-

nek vitéz \-irtusi mostanság tsak hely-közben pillog-elö (Kónyi:

HRom. b).

szem-közbe : [obviam ; entgegen]. Szem-közbe j véle a

király disznó-pásztora (Pós: Igazs. L372).

Közbl, közbül : 1) de medio Helt: UT. Gg. 1. [von der

mitte]. 2) fin medio ; in der mitte]. Kewes idew oly mynt egy

ora kemibewl wettehven : interposita qiiasi hóra una (Pe.sti

:

NTest. 175). írd az els számot elöl és közbl ird ama quo-

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁE. II.

tiensben való nyoltzat, és v\i>] ismct ird az leg iloUo negynen

méllóldot (llelt: Arilhm. Hfi). Melly mint egy rös kö fal koz-

1)51 vagyon íBom: Préd. 248). Az ers gialogot közbl allata

(Uosv: NS. 7). Az közbl való térhely (Decsi : SallJ. 41). Hadait

ugy rendelte, hogy közbl vehette az törökét (MonOkm. IX.

367 ). Az y soha a szii eleiben nem tétethetik, haneui mindenkor

t.sak közbl vagy utol, de a j mind elöl, közbl, h.átul tétet-

hetik i'CoriiGramm. 279).

Közböl-közböl : |intordum ; hie und daj (Bom : Préd.

462,.

Közbüls: [medius; mittler] (M.\:SB. 14). Ezeknek min-

denik h.iniis értelem, hanem a harmadik közböls igaz (GKat:

Válts. Elb. 28). Közböls várban van vasajtóval, vasablakkal

btít/itt bótbim puskapor 10 tonnával íRákF: Lev. 1.92).

Közé (íízzé Zvon: Post. 1.8. 366): inter MA. zwischen PPB.

[zwLSchen liinein]. Közé elegyíti : intei-mlscet, immiseet ; közé

iija: interscribit MA. Eln kyldek tyteket, mykent yoliokat az

taikasok kezze : eg mitto vos, sicut öves in medio luporum

(JordC. 382). Az w édes eneklesy kwzze elegywlienek, az egy-

házban enekeluen (VirgC. 142). Konkolt hintuek a búza kzze
(Mel: SzJán. 237). Idue.sséges dolog kzze leányokat ne ölgiech

(Mon: Ápol. 361). Botsátoc dög halált közzétec (Kár: Bibi. I.

114). Az én hadaim közé egyvelitették magokat (Monlrók. XV.

216). Az mendicaasoc nagy rendi közé való volt (MA:Scult

124). Gonoszoc legyenec az jóc közzé elegyetetve (204). Senki

engemet az ánilók közzé nem nevez : inter conjoratos nemo

me noniinat (Fonó: Ciu-t. 3411. Ma irattál közzé az árva tábor-

nak (Thaly : Aáa\. L24). A ki korpa közé keveri magát, tudod

ki harmincadjára kerül (Fal : NE. 23).

Közöoske : spatiolum, interstitiolum ; kleiner platz zwischen

etwas PPB.

Közöl : 1) communico C. mitteilen, gémein machen PPB.

Könyv koporsók, az az: olly emberek, kik midn valami jo

könyveket kaphatnak, senkivel nem közlik, hanem tsak magok-

nak olva.ssák titkon: bibliotaphi Major: Szót Valakivel tanátsát

kzleni: sui consilii aliquem *pai-ticipare PPBl. 01 nag ke^s
ázzon vala, hog ha cak eg kenere aua^ eg tik moíia volthes,

ottan a zegenökkel kzlivala (NádC. 530— 1). Ez eellyen nagy

isteny taiiachot es zerzeest akarna tanacholuy es kzleny ew

zent angyalavval (ÉrdyC. 251). Egy szolgáját küldé (az asszony-

hoz), kivel az fi dolgát azeltt fi közié (RMK. 11.38). Az vitézl

népet ti szeressétok, Lsten adományát vélök közljétök (IIL313).

Ajánlá is kd magát, hogy azt az levelet örömest velem is közli

kd (LevT. 11.183). Valami iót az wr miuelnc té.szen, teueled

közlyfic: quae nobis traditurus es dominus, dabimiLS tibi (Helt:

Bibi. I.TTt) Az vitézl népet ti szeressétek, isten adományát

vélök közljétök (TinC. 313). Minden dolgát kzleni valakinél:

joca seriaque cum aliquo conferre (Decsi: Adag. 84). Kellé niin-

deneckel kzleni az kenieret es az bort az vaczoraban ? (Fél

:

Tan. 414). Adakozzanak, és Lstentül vett javokat közöUyék a

szökölködkkel (Pázm : Préd. 366). A hangyák a magokot egy-

mással közlik (Illy: Préd. L286). Hogy az isten az ö igassagat

minden emberrel közllye (Mih : ÖrökÉ. 237). Mással közllyed

és ki-beszéllyed : alteri communica et narra (Com: Jan. 156).

Siessen mellénk jöni mennél hama[ré]bb, Ibráni urammal is

közöld (RákGy : Lev. 97). Hogyha tarsolodban van jó pogátsád-

ban, közllyed barátiddal (Kisv : Adag. 383). Szolgálatod közöld

örömest mindeimek (Orczy : KöltH. 43). Melly nagy kedvemre

esik jósága, mellyel vélem közöl (Kónyi: VártaM. 36). A jó

írók fellyebb jártattyák a meg szerzett btsfüetet, a világ széleire

elhordgyák, stt még késn érkez maradékinkal-is ditsérettel

közlik (Fal : UE 387). 2) [intermisceo ; imtermischen, mengen].

Fztek arra gyöngyei közlött klárisokat (Gyöngy: KJ, 113). A
ki napjait kell változ.is.sal közli, okos (Fal: UE 481). Szere-

lemben tiizet rakni a szive alá, vagy peniglen a tantzikát ár-

29
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tíilmas tekéntettol kSzleiii s forn') meluK tsókokkal végezni hen-

yjBg bfin (Fal : NE 85). Sirva fakad, jajjal közli, na^ty cseppekkel

könyve hull (Va\: Vers. 880). ») KHzli a jó kocsis a mély

kerékváuást : kfinbe veszi SzD. |die mittelstrasse suclion]. K két

azvéuyt (istenét s a természetet) per abstractionem nietapliysi-

cam kzleni akai^ák, hogy se eggyiknek se másiknak ne lát-

tassanak vétteni (Fal: UE. 380).

(Szólá-sok). Az a8z.szi)ny-i» parázna, ha mással közli ma-
gát, mig ura meg nem hal (Fázm; Préd 240). Bizonyos mér-

tékkel kell kSzleni magát az emberekkel íFahUE. 396). Ha
eszén kell lemii emlxarnek, mikor levelével közli magát, meimyi-

vel inkább, mikor nyelvével (440). Az istennek jó volta sok féle

képpen szereti magát kSzleni a világgal (382). A bölts vigyázva

közli magát, vigyázva hiszen (iTJ).

Közlel : (intermi.scao ; untermisehenj. Eldbe rakom, mire

kötelezzen bennünket a hit, kúzlelvén a beszédet néhány indító

okokkal (Fal: NE. 35).

Közlés, közölés: eommnnicatio C. divisura MA. mitteilung,

gemeinmat-hung, teiluiig PPB. Mynemft kvV/,\Vlas vagyon az

világosságnak a setetsegokvel (Komj:SzPál. 217). Vele való

kAzIe.st no tarcyatok (362). Mondhatnám, hogy a szeretet az

Lsteni termé-szet közHlé.se (Pázm:Préd. 1035). A kálvinisták az

vr Jesus testétfl megtagadgyák a mindonhatalomnak k5zólését

(Mad: Evang. 31).

Közlet : chaos. Mend ezecben na^ kfizlet orSsseitetet m
k5ztt5nc es tii kSzttotec : et in liis omnibus inter nos et vos

chaos magnum firmntnm ast (MiinchC. 150).

KözöLhetetlen. Közölhetetlen név; incommuuicabile nomen

(Káldi : Bibi. Sap. 14. 21. Kr.).

Közölhet: commimicabilis Kr. (mitteilbarj (Pázni: Kai.

1057. Kr).

Közöltet : c/)niiniuiico, participem reddo MA. mitteilen, teil-

haftig machen PPB.

Közöltetés : eommnnicatio MA. gemeinmachnng, mitteilung

l'PB. Az Lstenséghez természet-.szerént illenek: az emberi ter-

mészethez cs,'ik kSzSlIetésbSl (Pázm: Kai. 707).

Közöltethet : communicabilis Kr. [mitteilbarj. Ha közöl-

tethotó, kívánnám tudni, mit hoz (Fal:TÉ. 691).

Közöl, közül, közzöl, közzl (keizvl DomC. 2. hzzevlevk

78. ímísi/; Pesti: NTest. 146. kead Pesti; Fab. XXH. XXIIl.

.stb.): ex, e medio MA. atis, aus der mitte PPB. a) Vegye az

égess kíizzfll a thomíenfizSket : tollat tlmribula quae jacont in

incendio (Helt; Bibi. I.Y\'y). Mi kózzfllfink mentenek ki, de nem
mi kiWülfink voltának i Fél: Tan. 262). A koszperdet az ajt<5ba

a jobb láh;'in való két njjai kíizziil ugy hajitotta (Bod : Pol. 194).

Kömirtk-kHzftl ki-ragatt prédájuk (OiUi: Síp. 313). b) (partiti-

viwj. Nem vagyunk mi az ollyas korhelyek kSzzftI valók ; wir

.sind von dieser liederlichen burscli gar nicht KirBesz. 104. Ez
fyak kezzvl egyk ada niagaat ispitalsagra (DomC. 2). Ev kez-

zevlevk reuid jdevben négy fráterek halnak meg (78). Netalán

ty klek kewszewl walamy tewelgew gondolat wagyon szy>vy-

ben hoHzam (RMNy, 11.59). Nem wolth ollyen rwhazatos, mynt
ezek kemfti egyk : nec coopertiLS e.st, .•iicnt unum ex istis

(JordC. 371). Vállak tegedeth nemzetek kezwl iln nationib<is)

ivram, ees the nowednek dychereteth mondok iKesrtliC. 33).

En ki az \inek kSzzfil vágok, írok az Oaiiisnak (Sylv: l!T. IL

133). Fijunnak társat hozz az én nemzetem köz.M (RMK. 11.

114). Rátíunada nr!Ü< krtzfll néhánya (Tin. 340) Allajw engemet
az ioe kcSzibe es valaaz el ki gonoszoc kSzíil felséges vr Isten

(Born: Ének. 114). Némellyec is jiz wrac kSzzflI nem igen ke-

niént áluac vala Mátyás mellett (Helt:Knín. 118). (.Hlyakis

vannak ;iz reziíg.«8Ók kíVzzJl sokan (F'rank: ilasznK. 70). Mikor

az eliek koslaliiak, azok kflzzül a nöstin ebet liid meg (OrvK.

90). Senki kSzzfilftnc ne légyen az S faytalansága-uélkfil : nemo

nostrum exors sit liixuriae nostrae iKár: Bibi. 1.636). Nints köz-

zAltink oly mesz.szelátó, mint a sas (Pázm: Préd 66). A két

út-kiizzfll valamellyikén minden-nap egy-egy lépést teszünk

(86). Az apostoli levelek közzfli leg-elfil iratot a ThessabnicH-

béliekhez »z<)lló iPázm: LuthV. 226). Ha valahol egyet kettAt

kaphatnak k<iziillnk, azontúl s-zalag szijjakat metélnek hatok

bírébíl (ErdTörtAd. 11.391). Az anjyék hal egjedfil borozdollya

a tengert, még az ö féleki kózfil .sem követvén senki lAC'eere:

Enc. 2191. Minden gonoszok közül legnagyobb illly: Préd. II.

234).

köz-közül : (proxime). Az ers hadak f liadnagy-nélkíil,

;iz ország király-nélkfil, veszedelemmel kóz-közSl szomszédok

(Pázm: LulhV. 328).

Közön

[SzólásokJ. Az apostolok kózn akaratból el-végezék, hogy a

hívek meg ne egyék a vért (Pós: Igazs. 192).

Közönség : imiversítas C. communitas, commune MA. ge

meiiLschaft, genieine PPB. [allgemeinheit) A biraknac a kózen-

segröl való gondviseléséé adatíc itt elSnkbe (Helt : Bibi. I. f2).

Ismét helyere hosztac a meg szaggattatot kzensegel (L h3).

Semmi annyira nem szükséges a közönségben, mint a jó rend

(Illy : Préd. 11.74). A hetes szám bizonyos közfliiséget jelent

:

numerus septenaríus quamdam nníversitatem nutat (509).

[Szólások]. A mit kapliabiac vala mind közöasigre tart-

i a c vala (Szék : KnJn. 209. Petliö : Krón. 95). K e v z e n s e g e I

illyen módot tart vala utón (DomC. 88). Az kamarás vraknak

kezens8[e]gel kel vala iniom (L«\'T. I.99> Az egész tíruijarSl

közönséggel (Ozor; ChrLst. 120). Közönséggel töb int az hívek-

nek a nyavalyába hogy nem mint az liiletleueknek (Tel ; Evang.

n. 142b). Közönséggel mindnyájan es egyenkent-is neki tag-

jai, közösi es reszesi (Szár : Cat. G). Az mondásoc az ember

életéuec idejenec közönséggel való tzillyáról (MA : Scult. 16).

Az magyarázót közönséggel mind azt tartyác (49).

Közönséges : 1 ) universalís, perpetualis, generális, catho-

licus C (allgemeinj. Közönségeseu ; ín universum, generalitor

;

közönséges képpen ; nniverse C Bezedekett gyakorta niynyute-

reknek es egyéb t>aratoknak kewzewnseges gyewiekezesiiek

mongyan;ila zent Ferencz (í2irC 116). Mynd az közönsegöe

sok.saagh ywölthe awagli reada iWinklC. 1S6). Meg kemeke-

zeni the oltarodath wrani, hogy meg hyrdedsem kezenseges the

chodaydath : univer.sa mirabilia tua (KeiothC 47). Myud kesen-

seges felden (in uuiversa terra) vannak w ytelety (279X Tud-

nod kel egy etstendöken hány holnap vagyon; vagyon pedig

közönséges képpen 12 (Helt; Arithm. C7). Az görög uyelv aekor

mayd mind ez világon közön.séges nyelv volt ; nem volna gonosz

ha egy biblia volna, mellyel élnénc közönséges képiien iM.A

:

Bibi. Elöb. 3). Elöszer közönséges képpen szól nékiec, azutíui

egyenkint kinállya ket (1.14). Könönséges concílíum (MA : Taa

1159). Úgy rendelte, hogy világ-végén ntóKi és közönséges íti-

let légyen (Pázm ; Préd. II Egy közönséges umak birtokában

lévén e világ, nagy és közönséges Mkeség volt (100). A romai

|>á|:>át universalis, közö)n.séges pilspöknek nevezik (Pázm ; LutJiV.

94). Ha az emberek közönségessen a itáWe apjokkal élhetnének,

mi seép dolog Volna a iMik;TOrL. 234). Non furaberis, ne

orozz: közönségesen mind azoknak szól, a kik által sértdik

az igazság (Fal : NE 102). 2) Milgaris, vulgivagus C. [gewiihn-

lidi, gemeinj. Közöaségesen : vulgo, vulgaríter C Megvouom a

közönséges dolgoktól magamat : me abduco a re publica PPl.

Az kynernek köiöaseghes megh zeeheiwe i.lordC. 7131 Az

közönséges igekne^' egigy fiseget kerdctkedesekre satollyac;

torqueant ín quaestionem iMon: Ápol. 289) A közönséges szoká-

sokra meg ne restüly (Pi'um : KT. 64). *) [publicus ; OllentBchJ
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Miiul ma^a dolgában, miml a k;>zönsé|;esl>eii el-járni: rem

privátam obire et puülicam Pl'liL KSuöiiséKOS szsUlá-soc: liospi-

tia publica (Cum : Jaa 124).

fKözönsógesit]

ki-közön ségésit : (publioo, divulgo; verküuden, verbreiten].

KikStónsígesitették a tóle száraiazütt törvényt (GKal: Titk. 401).

Közönségessé^ : 1) fcommunitas ; gemeinscliaft]. Az anya-

szentPgylKiz auuai az eggyességgel vagyon, a nielly oggyes-

ség usminéinS rondet, társa.'ágot és kSziVsége-sséget tészen

(Bal : Cstk. 459). 2) (universjilifas] (M.id : Evang. 647).

KÖZÖS : 1) particeps, consor.s MA teilliaftig PPB. Közö,s

tórs: cx)nsors, oon.swiiLs, paiticep-s MA. mitgenoss, der teil hat

PPB. Hog valami aiaiidikban kSzSsse legelek tötöket : ut ali-

quod inipertiar vobis donuni spirituálé (Sylv : VT. 11.5). Egy-

misual kílzósúk vágunk (128). Jupiter wra ez esztendSr.ek

;

k5z6se 3Z Mars iKBái-tfe 1583. Bv3). Nem akarom liogy az

rdógnec kz&i legyetec: nolo vus fieri .socio.s daemonionun

(MA : Bibi. IV.158). A ki Christn.s.sal nincsen, eordöggel közös

(Pázm : Kai. 815). Tallas Gergelyné legénye és BR.se Mihályné

közössé miatt fizettünk az vajdánac 22 t(allért] (IMonTME.

L57). Vra ez esztendnek Mars, es közöse Saturniis leszen

(KNagj'.sz. 1621. G3). Ne tegyed magadat illy kárhozatos mun-

kásnak közöi^^vé (Megy: Bayle 335). A mostani fiatal-rend

más szokást tart; az éji baglokkal közös valamiben; akkor

kél nyoszolájábúl, mikor a nap már lenyugszik (Fal : NE. 3).

Közös lévén e dologbann a hertzeg [tudta, volt benne részej,

mihelyest a lövést hallá, oda sietett a furakkal (Fal : TÉ. 635).

3) manceps [areudatorj. A kinek házhelyéé és ahoz tartozó

szántó tSIdec s-rétec árendáltatnac, fukar, közös, árendás

;

manceps (Com : Jan. 72). Szálly bár nri házhoz, vagy közös

gazdához, vendégfogadó házba (Szentm : KalmDics. 6). 3) com-

mimis MA. [vulgáris
;
gemeinsam, allgemein]. De mihelyt közös

lett [a ruha] s viseli polgárság, zsib vásárra küldi a nemes

asz.szonyság (Orczy : KöltH. 161).

Közösít : commuuem facio, publicum efficio, participem

reddo .Sí. impertior [mitteilen]. Kyuaulak tykteketh latJinom,

hogy valamy lelky ayandokotli kúzwsyechek tynegtek, kyuel

meg enVsseytessetek : desidero enini videre vos, ut aliquid iu-

pertiar gratiae vobis spirituális ad confirmandos vos (Komj : SzPál.

4.5).

Közösités : [communicatio ; mitteilung]. lonak lattatot az

Maiedonyauak es Akayanak valamy egy raasia való k\^'z\\s

seyteestli, alamyznath tenny az zegyn zentekhez, kik lerusalembe

vadnak : probaverunt Macedónia et Achaia consolationem aliquam

facere in pauperes sanctorum qui suut in Hierusalem (Komj

:

SzPál. 103). A kenyér, kyth meg zegwnk, nem de az Christus

Ie.sus testynek kfcwseytyse, ryzeseytysey ? panis, quem frangi-

mus, nonne participatio corporis domiui est? (160. 229).

Közösköd-ik : 1) se commmiicare, conversari Sí. [gemein-

same sache machen, sich mitteilen, verkehren]. Az római

ecclesiával minden rendtartásban és sacramentomokban közös-

ki»dtek (Pázm: Kai. 164). A tserélö avagy közösköd igaz.ságról:

de justitia commutativa iCom: Jan. 189). Közösködnek az ördög-

gel (Diósz : Tal. 197). 2) camaliter eommisceor Sí. [beiwohnen,

beischlafen]. FerfiuuaI közösködnen (Mon : Ápol. 466). Ha valaki

te veled nem közösködet : si non dormivit vir alienus tecum

(Kár: Bibi. L122l. Az férfin melly aszszoni állattal közi'sködik

(MA: Bibi. L179). A nstény oroszlán igen buja, melly miatt

sokssor más oroszlánokkal is szokott közösködni (Misk : VKert

55. 332).

Közösködés : 1) [communicatio, relatio
;

gemeinschaft,

verkehr J. Az kivel ügyünk és közösködésSnc vagyon (MA : Tan.

1298;. Ductoroknak ördöggel való közöskodés-sek iCzegl : MM

2U6). S) coitius concubitus Kr. fornicatio Kár: Bibi. I.1Ü5.

(beischlaf). Az természetnec folyiisfi ellen val() közösködés vagy

aszszoni allatockal, vagy férliackal (MA: Bibi. 1.105). Tftz, .szer-

telen munka, buja közösködés ártalma.s a szemnek, napra szembe

nézés (Felv:ScholS 23. 25).

Közösleg : 1 ) altematim C. mixtim, promiscue MA. inter-

dum EhrO. 107. vermisebt, vermenget PPB. [mitimter]. Onzol-

yad fráter Ferenczet, hogy kowues.se barátoknak bewlczyt es

hagya magát kewzewslog ewtewiewk vezertettetny (ElirC. 107).

Az istennek egy háza hasonlatos a mezhöz, melybe nem csak

búza, hanem közö.sleg konkoly is vagyon (Tel: Evang. II.870h).

Ijehetetleu dolog, hogy néha néha közösleg egj'ebbenis nem fog-

lalnáia magát (Tel: í''el. 93). Hasonlatos laszen a hold toltehez,

közösleg való szelekcel (KNagysz. 1579. E8). Inkab mindenöt

meredek [a hegység], gyakor folyamok csavarogván közösleg

:

plerumque praeraptae, crebris oberrantibus rivis (Forró : Curt.

54). S) [communiter, simul, invicem
;
gemeinsehaftiich, mit ein-

ander, gegenseitig]. Az ö születé.'* utón jok es gonoszok közös-

leg hivattattak (Bátai: LPrób. 4). Magát az angyalokval közös-

leg értse (GKat: Titk. 57). Ókét közö.sleg meg-szégyenitem (307).

Közösöd-ik : 1) communico [se communicare, conversari;

sich mitteilen, verkehren]. Semmmemv^' sentegyhaz énnekem

nem kS^A.sídít adásnak es elueuasnek okára : nulla milii ec-

clesia communicavit in ratione dati et accepti (Komj : SzPál. 321).

Nem közössödnek az sidok az sam<iriabeliekuel : non utuntnr

Judaei Síuiiaritanis (Sylv:UT. I. 131). 3) misceor SL [coeo;

beiwohnen, beischlafen] (ACsere : Bjic. 215).

Közösül : 1 ) se communicare, conversari ; sich mitteilen,

gemeinsame sache machen, verkehren]. A sidoc nem közösölnee

vala (non coutebanhu-) a samariabelieckel (MünchC. 174b).

Wnekyk walaztottywal een nem kezeswiek : non communicabo

cum electis eonmi (Ke-szthC. 388). Az isten szent, ki nem enged

magával akar mi motskot Ls közösülni (Ker: Préd. 162). Közö-

sül azonban mindennel kegyesen, noha vágjon hi'iza mint illik

fényesen (Orczy: Nimí B2b). Vén az ifSúval, nagy ur a szeginy-

nyel, a bolond, a tréfás közösíil a bölcsei, csókkal ölelkezik

magyar a némettel (C3). Közösült boldogság árad minden rendre,

és jut egé,sz ország tündökl fényére (Orczy: KöltSz. 10). 3) eoéo

Helt: Bibi. I. GGg3. fornicor Kár: Bibi. 1.105. [beiwohnen, bei-

schlafen]. Ne engedgyed, hogy a te barmod egyébféle álattal

közasfillyen (Helt: Bibi. I. HHb). Aual közösftllyön, fiat lát attól

(Szakm : AmAff. 1). Ne közösSly a nagy paráznával (VárM

:

ÉgfiSzöv. Bevez.). 3) participo, particeps tío MA. teilhaftig

machen, teilhaftig werden PPB. Hog ne köz&sfdlietek annak

bftneiben: ne participes sitis (Fél: Bibi. 11.180).

meg-közÖBÜl : [se communicare, conversari
;
gemeinschaft

habén, verkehren]. Meg ne közessfil az istenteleneekel, hanem

tauosztasd el az ö barátságokat (Helt: Mes. 380).

Közösülés: 1) [communicatio: gemeinschaft, verkehr]. Az

euangeliomnak tarsasaga s kfew'sulese (Komj: SzPál. 22). Chris-

tus testének velfiuk való közösfliése (Vás: CanCat 670). Semmi

közösíiiése ne legyen az papistasággal (MA : Scult. 622). Az vr

te.stenel es vereuel való tellyes es illend közö.sfllés (Zvun

:

PázmP. 24). 2) [eoitus; beischlaf]. Az paráznasági buja.ságban

semmi közös&lésec ne légyen (MA: Bibi. IV. 151). Azt mondod,

mint némely góbék, hogy Anna Máriánac aimya, ótet nem fér-

fiúi kzösíiiés által fogatta vóhia méhében (Pós: Igazs. 11.175).

Judán.ak az ö menyével Thámárral való közösülését tractállya

(T™k:Józs. Elb. 14. Felv:SchSal.' 25). lU. Sergins nev

parázna pápa, ki egy hires kurvával való közösfilé.seböl nemzé

Xn Fattyú János pápát (VárM: ÉgSzöv. 59).

Között, közt: inter C. MA. zwischen PPB. a) [liely] Két

fal között való : intermuralis C. Legyen ersség a vizek kzet

:

fiat tirmamentlun in medio aquarura (Helt: Bibi. I.A) Hozza

29*
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liiuáii egy gyermetsket kö/,ei>aráiit kimettec iiie« álata : advocans

parvulum, statnit eum in niedii) edniiu (Helt: IJT E4). Mindent,

mi a Tanais \-iz k6/,et, és az Taurica CliersonesiLs kiWt Ifln,

mind magoknac fo(;lalác (Helt : Krón. 11). Ordfigis foigodic k&z-

tSc az fa kefeel (Mofgr. 208). Az német éa cseli urak eleget

kóválának, kobzának az szegéa'iég kzett (Monlrók. IU.116).

Az iSueuény, mely ti k5ztet9c vagyon, te ellened fel neueke-

dic : advena, qui tecum versatur in terra a-scendet super te, erit-

que sublimior (Kár: liibL 1.181). b) [átvitt ért) a) (par-

titivus] Mynth memieel yobbat tali vvala fi yiiliai kewzewtli, azt

áldozza wala ur istennek (ÉrdyC. 174j. Ket byn kflzSt ky-

sebbet valaztaa (52(5). Egiebek kwzwt bwlczeb vala (VirgC. 29).

Egyebek kwzvvt hat vagion kibe al embernek bi/x>ni ala

zatossaga (95). Negwenjk mentek bee k5ztk (kdzülök) (LevT.

1.242). Minimus aix).stolorum, az apostolok -kiízött kLseb', ala-

tsomb (Pázni: Préd. 59). így tselekesznek ma a pápisták között

amaz ar\ák, eflzvegyek liázáu éleked, liiuszontalan, tíge fához

hiLsonló here barátok (VárM : ÉgiVSzöv. 128). Mire niondassimk

peuig Christas vitézinek, én ennek többi kSz'itt három okait

látom (FKis: Pan. 21). A tObbi közOt azt kérdezé tUe: (Csúzi:

Síp. 272). p) Az gonoz fenee Vyd yzth vezte kSztök, es az

jámbor herczegSkkel Salamon kyral egybe hatxjrodeek (ÉrdyC.

398b). Ewnnen kewzewttek kerdezkednek wala: mutno quae-

rebant inter se (Pesti: NTest. 7i)). El vége.széc észt nen kSzp-

tec (Helt: Krön. 12). Az Mars itéllye meg kSzettiinc, hogy ha

tiyed legyen a birodalom, auagy a rómaiacké (17b). Fed meg
az te attiailüat te közötted es fi köszte (Fél : Tan. 235). De az

dicziret fell fi kö.stöc nagy uersenges nála : set gloriae niaxu-

mum certamen inter ipsos erat (Decsi : SallC. 6). Josué és Ge-

déon-közöt nem tudnék választást tenni i Piizm : LuthV. 15). A
számoc el-osztas.sanac egymással, egy más között : numeri

dividantur per se invicem (Com : Jan. 163). Sok egy másra való

irogatások, izeugotések mentenek véghez a négy rétzeptji réli-

giok között (Hod: Pol. 138). A jó és gonosz között nem tud

különbséget tenni (Fal : NE. 78). Vétek virtus között vagyon-e

rokonság (OrczyKöltH 57). y) 'Hiudér világ haboniiközött

megnnalkodott (Csúzi: Síp. 31). E világi nyomorúságok közt

nyavalygó ember (Biró:Préd. 118). Ezer ve.szedelniek között

vigau 8 epétselve .sétálnak (Fal : NU. 253). í) [idö] Vta kwzvith

Romába be terwen iKomj: Szitál. 19) Inié, ez id közt, csíiszár

az urakkal, Bécset, Beivikereket kéreti baráttul (Tin. 15. 22). A raa-

sic báránnyal estue kzet vgy cholekodgyél mint az eledeli es itali

áldozattal reggel : ad vesiieram (Helt : Bibi. I (.ffi-i i. Mind étele itala,

mind egyéb akárminémú foKlalatos.síiga köz5tt, mindenkor fülében

zengettek (Pázm: Préd. 7). Étel kzt gyakran egyegy kitsintigyál

(Felv: ScliSal. 13). Ide az háló lialyünkre mezfihon 1 és 2 óra

között jutottunk (ItdiGy: Lev. 58). Vay Mihály egynéhány

napoktól fogvást kornyadozván, étczakán egy s két óra között

boldogul kimúlt ez világból (Thaly : RT. 21). Szerentsével jártál,

lia bos?.éd közt tsak jövendlve-is elöl találhattad más oiobn-

reknek szándékokat (Fal: UG. 377).

Közt-közt: interposite Kr. [inzwischen, n)itunterj. Szumeini-

niel láttam, hogy közt köztt kevés pihenve l)é öntött buti-

gliát (Fal:NÜ. 304).

Közre : 1) (in médium ; in die mittej. Az elleiLség az közre

való vételtl irtózván (ItókF:Lev. I.43r)(. 2) in publicum Kr.

[zuni bestén). A ki közre ki nem ád, vagy ki nem tészen : iisym-

Ixilus PPI. Közre boi'zaltUi penzet az nióresegre, az veszteségre

I Fél: Tan. 376). A tüvisio kíizben ha mi közre mara<l. ujjob-

bau dividiltasiék (MTolv: AritliiiL 80). Közre indit (Megy: 3J;y.

III.3). Valamiek vala, mindeneket közre boi's,át;'Ji, mindenek

köz valii (LLszny: Krón. V.32.")).

Község : populus, pleUs, respublica, politae C. vulgus, uom-

miuiitas MA. conuniuiio; gemeinschaft. gesollsihaft l'PB. |p>ib-

likum, gemeiude). A myueuiew remeusceguk az kewsseeg-

nek fehVle vagyon (Komj: .SzPál. 1). Felének a kewssegtewl

:

timuerunt plebem (Pesti: NTest. Iti8). Eképen tisztítsa meg a

szentséges szent helt, e« a k<jsségnec egész gynl«kezetitt : ex-

piabit sanctuarium et iiniversum jjopiüum (Helt: Bibi. I. FFf4i.

A papifoiedelmec eláltatác a kösséget : princiiies sacerdotum

persvaserunt [wpulis (Helt: UT. H4). Az vniak vaczoraiat czak

e^ szemel alat adgiak az kssegnek (Fél: TaiL 414). Az kösség

fel ue zendállyöu (Kár: Bibi. 111.145). Aekor iukáb azuc lialnac

kic keduekre éluec, nem annyéra u ks'iég (Cis. J.). Nem beszelled

képtelen saruzoltatastok;it, mellyekcel sarezultattyatoc az kös-

séget (Mon:Apol. 335). Predikálh'isokkal tanítluitiLÍk a kéz-

séget (Pázm: Préd. 1.3). A sok köz.ségek leterítek ruhájukat az

úton : egyelwk pedig ágakat vágiiak-vala a Cikrúl, és az útra

hintikvala (Pázm: Préd. 4fj4). Szegény köz.«éget szokatlan éa

törvénytelen sarczolás.sal ne terheljétek amaz káihozatos quár-

télyozá.s.sal, ingyen vali'i átkozódíis (így) gazdálkodá.s.sal (l{adv:

Csal. IU.278b). Az egek által jelenti az elfiltétetteknek rendét:

a föld által pedig az alatvaloknak k«s.ségét (Illy: Préd. 1.52).

Kös,ség csútlja (Laur: Lev. 220) S<j|ia a kösség és az alatt-valo

sokaság jól nem rendeltetik, jól nem igazgattatik (Csúzi : Síp.

561).

I : [comminiis, publicus
;
gémein, allgemeinj. Cliyak

az kewssygas jooth keresswk (RMNy. n.b.37).

Községi : 1 ) popularis, ixjliticiis MA. des volk-s der gemeine

PPB. Ez világi ixilitia, kösségi gtibeniális (MA:Scu!t. 10351.

2) (vulgáris
;
gewöhniicli). A ketts con-sonaiLsok mellé-vettelett

y, a pronuntiatiahoz képftst a községi írásban, igazán tsak egy-

gyes coasonaiisra úgymint j-re vonattathatik (CorpGramm. 297).

Kzszerü : (vulgáris
;
gewöbulicbj. KSzszerA öltözet (MA

:

SB. 225).

Közzel-közzel : [interdum ; manchmal, zuweilen|. Mint ha

isteu meg haiagudni nem tudna közzel k'/zzel íZvon: PusL

11.246. Erasm: Erk. 53).

KÖZEL (kizel Helt: Krón. 3b. Helt: Mos. 275. tt-db Decsi:

SallJ. 38. Uiét Hall: Pmzs. 469. Vás: CauCat. 680. Páp: Kesk.

UA. 10. MA:SB. 177. Dáln:Flor. 125. fo';o7 MA: Bibi. L145.

EsztT: IgAny. 61. eU<J:<;/étene MA: Scult 137. ki-^l MA: Scult

16. 775. KDebreczen 1619. 05. Com: Jaa 164. Wae/get Diósz:

Tal. 127. Mzcl Illy: Préd. 1.578. kúzzd Mel: Szjmi. 456) : I) prope

[nalie]. Közelrl: comiims (Com: Jan. 149. Házátul közel:

prope a domo PPI. Ménének Hostyensisnek vrahoz, ky vala

ottan kewael (EhrC. 107). Kezel vagyon vr jiziikhoz: jmtta eet

deus iis (KasztbC. 78i. Halahuiak ideje kevzel lUomC. 80),

Kerlec a rokon közel való halalnac felelmeyert i Nagy.szC. 3«5).

Az én idm kezel vagyon : tenipns meum prope est (Helt : UT.

G.8). Közel az ö meg szabadidisoc (Bom: í>ani;. L47). Oiak

azok köteleztettek zzel az pjírancsolattal, a kik közel-nemmen

lakoztak Jerusalembez iPázm:Kal. 474). Az apíii-zák a ik'telen

biu-átok kalastroma mellett közel és öszve férhet szomszéd-

•síigban lakljuiak (Matkó : BCsák. 25). Egy embert öltek meg az

emlöstölyeu, szinte közelbolöl (BékHajd. 11.224). A liattyuk

életeket meg-élvén és végeket közel lenni érezvén, :izt hir-

hetik és hitetik a természet titkait visgáli'ik felölök, lio»y

a halgatiist elhagyván gégéjek sípját meg fuvalják, és szép m'itát

énekelnek (GKat : Válts. 1.7 12). Életek vége közéi vagyon(PP: l'ax-

A. 20). Közéi a tengerhez (Dáln . Hor. 125). Csináltatott rzafrangot,

közel érzi farsangot ('llialy: VÉ. I.342i. Agyúit a \árhoz tsak közel

belelje (Kónyi: IlRom. 159). Az udvari ember se ne igen közel se ue

mellyen boLs:'i.ssa dolgaiba az igéz szemeket (Fal:UE. 413).

2) [propínqiuis ; n:di, ludieliegend). Proximus : igeu közel C.

Közel líldreis r'>8tön mennec (Zvon:Püst ILI 77). Nim'» jobb

orvosság az távullyoz;'Lsn;d ; ez ilyen nyavalyának nem luHuiál

m ki>zol tilz (Thaly: RT. 11.137) ») [pniximus; der niicltsle,

uebenmeuschj. Kevzeliiiek idveixeguvkel jobban erevsbeu asrecí-
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lii'tiieye (üumC. 19). Az ev .irraiuil !iz kevzeleet m»!;valclia (Ü8).

Siratlak vala az w kSzcli es rukonsagi (VirgC. 103). Atyafiai-

kSzíV valu eéeuesseg, kSzeleUuek szeri'hne (Ai»end.56l. 4) [prope,

paoue, fere ; lieinahe, beiliiufigj. Közöl ig;iz : verosimilis, pruba-

bilis Sí. Tótt ki'zel Iniszat (Mcl : Préd. 15li). K6zol két ezei-

wateiuit-ig ^MAl UibI, K1(M>. 1). Vagyon aimac kzni kileuczven

esztendje (Zvon: Fost. 1.16). Kízel egy óra telük bele (Hall:

HHLst UI.139). Mikor elindultam, közel vol : ara tizenhét eszten-

diVs (Mik:MulN. 312). K5zel volt fél esztendeje, bugy abban

éltiiuk (334).

[Szólások). Az megelegítlietetlen faldoklás USzel jár az sárhoz

(MA: Bibi. 111.175). A ki titkát titkolni tudja, kiWl j:ir a meny-

nyei bölcse.-^ghez (Fal: UE.j447i: Közel sem az: iiiliilad*rlionibum

PPBl. Az onnn kiunyarol küzel sem toródie annyit, mint az 5

tíinyituaniiiac banatyolcrol (Boni : Préd. 3ü2). EbbSI még közzel

sem kvetkezic (MA : Sciilt. 16). K5zel-vét hozza [hasonlít hozzá]

(Teleki: FLél. 52).

Közeidedén : [prope ; nahe]. Ollyan k5zeldeden a vál-

lövében valil megmaradást mint állhatták volna, akárki meg-

itélheti (Szál : Krún. 385).

Közelebb, közelb, közeljebb (kózleh f ACsere; Enc. 155.

ki'zUib Megy: SzAÖr. 1) : 1) a) propius C. [nalier]. Keozelb

walo attyatfya (LevT. 389 ). Közelb juyjetec : accedite (MA

:

BibL 1.43). Mentül a naphoz közeleb' jái-, annál keve.seb' része

tetozik (a holdnak, Pilzm : Préd. 23). .lo Zrinihez közellyeb juta

(Zrin>i. Lö4i. A szerzetes ismét kézijában tStte a nyilát, és

kzellyebb ment a képhez s úgy akarja által loui (Hall : HHist

1L173). Közelb vagyon a mi idvösségüiik (Illy: Préd. 1.19). Ha
mikor magunk közelebb megismerkezüuk a személyekkel, lát-

juk az eleven példákat (Fal : NU. 31 S). b) Nálamnál közelb

:

nie propiuquior Káldi: Bibi. 234. 2) a) [proximim ; niichst,

niiehstfolgend]. Pünköstnap után való közeibik vasárnap (Erd.-

Türt. 11.15). b) [propediem, nuper ; nachstens, jüngstens). Citimus:

legközelebb való C Most legközüljöbb [így] ott ment el (Levl'.

11.451). Olaszországot ihon csak leg kozeleb mint el pusztítók

(Liszny: Krón. 157).

[Közmondások]. Az ky kezeleb az zenhz, az junkab fytezyk

(LevT. 123). KSzelb az ing az ezuhánál : frons oecipitío prior

(Decsi:Adag. 10. 24). KSzelyébb az ing a tsúhánal (Kisv : Adag.

529).

Közelben : propius Kr. [iiaher]. Leg közelben azokhoz vad-

n.ic (Bora : Préd. 237). Közelben iíVlgellyen hozzanc (251).

Nemei igék tauolb vamiak az itelettfll, uemellieK pedig közel-

ben iarúlnak (Fél : Tan. 524). Leg közelben való tauátsi valá-

nac az királyiiac Cliarsená, Setliár (Kár : Bibi. 1.501). Kúzellyeb-

beii lépvén (Toln : Vis. Elöb. 3) Mennél közelb vadnac, annál

inkáb közelben láttyáe (MA: Bibi. IV.113). Emez uralkodó

indulathoz mennél közelebben lehet, úgy szökjél (Fal : NE. 378).

[Szólások]. Isayas proft'eta közelben yaar az zent evangeliom-

hoz (ÉrdyC. 517b).

Közelbs : [propior ; nilher, niiherliegemd]. Leg-közelbs-

hely iGKat : Titk. 12. 300). A legnagyobhoz közelhsö flgyenes

vonal) nagyob a távulb valónál (ACsere : Enc. G7).

Közelbünnen : [a propiori ; von iiüher). De más felöl leg-

inkáb tart a közelbfinnen reá következhet veszedelemtfti

(Bartha : Krón. 47).

Közelebbit : [appropinquo ; sich nShern). Visszafele indu-

lunk, és a midn a táját közelebbítjük, szemben lenni kegyel-

med velünk el ne mulassa (Monlrók. XXIV.23). Vitéz Zrínyi

magát a lesbl ki-vette, és az uttyát bizton közelebbítette

(Kónyi : HRom. 33). A szarándokokhoz közelebbítvén, monda

(Kónyi:ÁM. 27).

Közelget : proximo C. propinquo MA. appropinquo Pesti

:

NTest. 4. sich niiliern, nahe kommen PPB. Mykoron menne
az wton törteneek hogy k-íelgotne Damascosban (ÉrdyC.

205b). l)e hozya közel nem mernek vala kezolgethny (233b).

Miki>r közelgofne Egyptushoz : cum prope esset ut ingrederelnr

Aegyptum (llelt: Bibi. I.E3). Senki fele.segehöz ne közelge.ssün:

ne appropinquetis iLXoribiis vestris (L13). Hozziink közelget, és

meg-segít, hogy el ne essünk (Pázm : Préd. 173). Egyébkoi-w,

de fképen mikor jeles iimepek közelgetnek, egybe-gyjtse

tselédét a gazda (270). A meg-éledett emberek nein-Ls élnek,

hanem lassacskán halni kezdettenec; a vén emberek nem any-

nyira élnek, mint halálhoz közelgetnek (HidhPaizs. 425. Mik:

MulN. 318).

be-közelget : cv Az my hónk [rnensis] ymmaran be kezel-

geth (KMNy, 11.54).

el-közelget : advenio C. adpropinquo MA. hinznnahen PPB.
[sich uahernj. Kevés id mnlván ily dolog történek, aratásnak

ideje hogy elközelgetnék (RMK. 11.339). Az én árulóm elközel-

get : qui me tradit prope est (Helt : UT. N4). Tuduan a Satan

az vrnac i&uetelet el közelgetni (Mon : Ápol. 463. Fél : Bibi. 3).

Közelít : 1) proximo MA. [sich naliern]. Mykoron kezeleyt-

uala faluéra : quando appropinquabat castris (EhrC. 36). Micor

közeleitet uohia Jesus llirliiiliez (MünchC. 51b) Micor haza

iönö es a házhoz közeleitene, hallá a hangoslafot (148). Keze-

leytek : appropinquantes (NémGl. 257). Nem kezeleyth the ho-zyad

gonoz: non accedet ad te malum (Ke.szthC 245. 51). Vesws

ö halalalioz kezelytwen kezde meg .sargívlny (ÉrsC. 55) Miko-

ron az olayf'ák lieginek leytöire közelytene (Sylv: UT. 114).

Ez életben tsak szarándok.ságban járunk közelítvén minden-

nap örökös hazánkra, mellyben kell nieiuiflnk a halál által

(Hall : HHist. 11.210). Azon éjt.szaka egy halász szintén a ten-

geren halászott, a ki meg-hallya a vizén való lottsaná-st, és oda

felé közelitvén, semmit nem lát az ágynál és benne fekftvo

embernél egyebet (11.324). Az ellenség igen közelít, örömest

megharczolna velünk (R;ikGy : Lev. 157). Mentl érdemetlenebb-

nek tartod magadat a kÍKil)i székhez, annál inkább közelítesz

ahhoz (Mik : MulN. 276). Félelemmel közelittek a te nagy

szentségednek felségéhez (Biró : Ékesség. C2b). A ki távulít a

tBldtül, közelit a mennyoi-szjighoz (Fal : SzK 556). Mind az, a

mit e világon látunk, lassan la.ssan távulít tlünk, csak az egy

halál jobban jobban közelit hozzánk (Fal : BE. 625). Látván,

hogy közelít az el idzött nap, nieggondolá magát (Fal : TÉ.

636). a) [prope accedo, similLs sura ; nahe kommen, ahnlich

sein]. Pénzhez közelít egyet mása [pénzt ér, i^énzzé tehet

holmija XVII. sz] (Nyr. X.469). Hasonló derekad sudárult cyp-

rushoz, járásod közeh't szép Vénus a.s,szonyhoz (l'haly : VÉ.

11.236). 3) facio propinquare Kr. [naher bringen] Téged kivan,

hogy abban .segítsed az rá ehütt sasok szemit szenderítsed, dol-

gait végihez azzal küz,elítsed (Thaly : Adal. 1.133. Csúzi : Tromb.

19. Kr.)

el-közelít : 1) appropinquo C. [sich nahernj. A nyár el-

közelít: ver adolescit PPBl. El közelejtveen ez velagnak vege

(DomC. 1). El közelit bog az embernek Ba adattassak az em-

bereknek kezekben : tílius homliiis tradendus est (Fél : Bibi.

29). Az estve el-közelitet (Debr : Ker. 7). '£) [facio appropin-

quare ; naher briugen, herbeiführenj. Az idt felsége köze-

lítse el, mellyben ezen a régi álnok kígyón egesz.szen-is gyze-

delmeskedhessél (KBodor : HÖszt. 50).

elközelitéa : appropinquatio, appropiatio MA. das herbei-

nahen PPB.

meg-közelit : appropio, appropinquo [sich nShern, niiher

kommen). Juta 5 hozia as megközeleituen niegkötöze ö .sebeit:

appropians alligavit (MünchC. 134bj. Jvdas megközeleite J&sust

(appropiuquavit Jesu; ho^; megapolna ötét (162bj.



45H K<'«ELÍTÍÍv-liÖJT-KÖZÉP KhXLÖ KÖZÉP-KÖZÉPDEIJ ^c^^

KözelitéB : appropiinnialio C. herbeiiiahuiig, das lünzii-

imlieii 1'1'B.

Közelség: prüiiinquitas, proximitaí) Kr. (uiilie, venvandt-

seluiftj. Meel naj;)' rokon kzelsegwiik vagyon myuekewnk az

zent angyalokkal (ErdjC. :í54b). A helynek nieszesége vagy

igen inWlsége (GKat : Válts, 11.1263). Az melyhez imniár is

van nagy közelségiek (Thaly: Adal. H60). (A bátorságot) nem

minnyájan i.tinérik igaz közelséggel: sokan igen innen esvén,

ftgyetleniil kérkednek véle (Fal : NA. 209).

Közei-való : propinquas C. (nali, naheliegend]. EUí es

k&íel való oka az botránkozásnak az világnak liitetlensege

(FélrTaiL 232). K'«el való rokon íKár;Bibl. 1.105). Az k8d

kSzel-való : nebula propiiujna est (Com : Vest. 5). Az hodult-

sagra penig a törílkíJk ki ne yarianak, liiuiem cliak az közel-

ualokra (TiidTár. 01.241).

Közelvalóság : proximitas MA. [nühej.

KÖZÉP {kezfp LevT. 1.199. teliben Helt: Króu. 2.41.

W:í/)ben Sylv;UT. 1.139): 1) |mediuni] mediiis Kr. (mitte,

niittler-j. Közepi: médium; das mittel Com: Vest 13i3. Tavasz

kíteepi, derék tavasz : *adultimi ver
;

pontos, középben való :

centrü.stis PH. Falsnak a közepi : umbo C. Fel-nemet, Cuzep-

nemet, Ohig-namet 1217. Villa CXizeplok 1220. (VReg. 69).

Középút, via 1222. Kuszepgeureod, possessio 1370. Kezepnéniety

poss. in Abaujvár 1430 (CodDipl.). Po.s.sessio Kuwzepfalu 139.').

(ZichyC IV. 531). Kuzepfalii 1393 (IV. 531). Ilozanac eé nemberiet

68 allaptatac azt középbe: statuerunt eam in niedio (MünchC.

185b). Kél vak ö néki Samaria közepi állal cilmenni (174).

Az kilenczedik eapitulom, melvimk az kezepyfele ki ter \VnnSn-

magaiiak aianlas;ira (Komj : SzPál. 120). A dologiiac mind eleit,

közepit iol meg kell érteni (Helt: Bibi. III.4). írd elöl az elst

a regula dctri szerént, és az pénz számát közébben (Ilelt : Arithm.

116). Az tengernek közepin : hi niediu mari (Fél: Bibi. 24). Nyár

középben U békéuel lehet az máskaktól (Cis. Pj. És szóla az

»T az tfiznec közepiböl : locutiLs est dominus dn medio ignis

(Kár: Bibi. I.lGl). Az szózat az sitsuac nem az feiétól szolgál

vala ki, lumeni aimae közép testébl (Kár: Bibi. 1.469). Az em-

beri dereknac leg közepin (Kár: Bibi. 11.151). Sóba az tárgy

közepit el nem vétheti (Pázm: Kai. .504). Az közép út az legjób

iH (MA:ík-ult. 3IÜ). K'-zép utat köuefuénn (Bjd: Cslsk. 463).

Az eledel az els fogaekal, hegjos közép fogackal, meg-metél-

tetvén íCom.Jan .50^ Közép télben (tél közepén] (Illy: Kat 61).

A mezöközépre kerfillyön (Gyöngy : Cnp. 23i. 2) meíliocris MA.

niittelniiúisig PPB. Vala pedig e Huuiadi Jajio.s kzep ember

(Szék: Króu. 211). Nagy szép közép ember es temérdek niako

Huniadi János vala (Nagyb : FlunyJ. 20). Mindennek benn a

a közepében fekszik igaz vagyonsjlga (Fal:UE. 440). A neme-

sen termett elme meg álja helyét mint a késmárk és kemény

kszikla a tenger közepén, kiknek a bus tenger tsapdozási

semmit sem itrtbatuak (Fal;BK. 586). Nem középreud(i ez a

Samaritauus: non est mediocris Ute Samaritanns (Illy: Préd.

11.270). Száznegyven sellegek, 25 öroi; 15 közép és apróbbak

iMonlrók. VI11.44). Az múlt éjjel is alkohnas dér lön, s nappal

pedig középidó Ifin (XVI1I.9) S) Közép dolog: res média, in-

ditfereiia, adiapliornmSzOsene; Couf. 174. Kr. (indifterent, gleich-

giltigj. Hogy pap vagy magistrativi adgya ket ö.4zne, azt mi

csak közép dolognak tartyuk (Póa; Igazs. 1.96).

böjt-közép: mitteu in der t'!U<teu KirBesz. 121. Adok ew

neky tyz ezer kazatli ez ieoweudew bewyt kezep napyara (RMNy.

H.lüti). Fogadok nekj meg tizetjiy nemeit pinzel ez jewendfi

bUytt kezepre (164). Az asszonyt én elfimbe idézték, kinek az

tdrvéuye még böjt közép szerdáim kezdetik el (Nád : Lev. 36).

Ha azt sugallva, hogy bfijt-középii; megeil' a In'ist, ue eugodg)'

néki (Pázm: Préd. 4i)7). Böjt kiVtép tájban iLipp: Cal. lU).

I

kéllö-közép (kúllú i(!zípben Com:Jan. 167>: coulrum C
[miltelpunkl] Kelfl közeiá : centrum MA. PP. Kölloközép:

centrum AOtere : EInc 50. Setét éLszakáuak kelifi közepin jve
e világra a mindenható ige (Pázm: Préd lOli. Én istenem, jó

akaratomból, szivemnek kellA-közepibfil áldir/atiil adom maga-

mat (Pázni : Pré<l. 468). Keregdéd circalmozás, melynec a közepi

köllö közép: cu-culus, cujiis medietas centrum (Com: Jau. 164).

Az pömuk kell közeijette: litis intermedio (Ver: Verb. 293).

A kertnek kell közepiben (GKat: Titk. 58;. Mint a köU&közepe

a kön^lvalóságuak (Illy: Préd. L495).

szár-közép : [média pars crorisj . Szárközépig lenyúlt lompos

plundrátja öltöztette (MA:SB. 233). Szárközépuél feljebb érö

hó esett (Monlrók. XV.2y9). A \tz tsak szár középig ért (Mik:

• TLev. 22).

Közép-aránt: 1) [medioj jier médium MA. fio der miltej

durcli die milte PPB. K^ too nagyon közeep arant meg fa-

gyolh (SándC. 37). I>euetuen némely kárpitot, kevzep arán [így]

leteiyezte ev magát (DomC. 216i. Az Izrael tiai kezép arant

által menynyenec s/arazlabljal : in medio iiuiri (Helt:BibL I.

Ji2). Középárául kzetlec mej; álala: statuit emn iu niedio

eonim (Helt: ITf. E4). Az Omp.ii vize, molly Zalakiiáról állá

iö, közgp aránt által folly .iz városon (Helt: Króa 7(. Közép-

aránt az beisfi várba kilenczedik tornyot rakattatott (Monlrók.

III. 153). El fa acky az io es goiuiosz tudó fa mellett közép

arant vala a paradiczomba (Mel:Sz.)án. 71). Ez két veszedel-

mes tudomány között közép aránt iárván (Zvon:Pi»8t I.417j.

Középtájon aránt mondjad, hogy ott lakik (Thaly: VÉ. Il.223(.

2) [mediocriter ; mittelmiUsig). Folio viszeknek közeparant

való arradaisi lesznek (KBécs. 1572. DO). Ma tiszta, közép

iránt való idfi Ifin (Monlrók. XVIILl). Az ház sem igen meleg,

sem hideg ne legyen, hanem tsak közép arAnt (PP : PaxC 37).

Közepett, középütt : in medio Kr. (in der mittej. Közé-

pütt fénylik : inteniilet ; középütt foly : uiterlluil C. Közepett

elvágja : intercidit MA. Ki meuenec es mnrada-raeg lesus ön-

maga es a nemberi középei aluan (MüuchC. lS5b). tliristii^t

közepött két gyilkos tolvajw kzött feszitic meg (MA : SculL

432).

Közepett (küipttt MA: SculL 430). Közepettem, köza-

petled, kze)«tte : in medio niei, tui, siii, intervallo mei, tiii, ejus MA.

Annepuee közeiietle allapUilJie ötöt iBéc.siC. 21). Zökdös Herw-

diadisuac [ana az ebóUo haz közéjiet (llilndiC. 4iib). Tfiz goit-

uaii a piluar középet es azoc köríiöl fhiéu Péter vala ö közé-

peltec (163). Babillonnak foloi felet ot illnk es sirtonk; a fö-

zekre ö közepette fel ezuggeztettuk mv orgonáinkat lAporC.

107). &'lne az capitulum háznak keraepette (UomC. 69). Leen

een zywem, miképpen meg oiwaztoth vyaz ees luuamnak figy)

kezepette meg azzá een eerem : in medio venbis mei amit virtas

mea iKaszthC. 3:)). Le z:ilanak w zalla.sokiutk kezepette: in

medio uwtroriun eorum (199). .\z waras közepeth az feiieketli

ky vagatliuk (KMNy. II. b. Az eletiiec faya a kertuec köxe-

pötte: in niedio paradisi (Helt; Bibi. I. A3). E^ nag fa a fold-

nec köze|iötle fel neuekdöt mind az égig iSzék: Króa i'>i .

ParaJic-zomnae k*>z(ipc5tte vagyon (MehSzJáii. 69). Cl vaU az

hamu közepet (Kár: Bibi. 1.512). Megbödftivén a fhld a nép-

nek közepette meghasad : immiigiens terra in me<lio plebis

scinditur (Illy: Préd. 1.11). Közöttünk vagyon mint a luip az

égnek közepette (1.495). Ahol csak ketten vagy hárman önve-

gyUlnek-is az fi nevében, már az ur Lsten segedelmekre kénen,

.ifit közepettec vagyon (Bü-ó: Augy. 99).

(Szólásuk
J.
Az pöniek kell közepette: litis iutennedki

(Ver: Verb. 293).

Köaépded : (medius ; mittel-, mittler-|. A lustékec, a kik

közzAI a fíjér, a fekete lce%'égsöbl)e<', a többi k'iiépdmli*'

(Com: Jim. 63).
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Közópség: int>di(K'ritJts MA. inittelni;issif;koit, mittelstr.'isso

;*I*U, Az kt»t extreimini, vpgs^ dolofí kí>zzrt valami kftz va^iy

tfizepspe kfizbe vett&<ek {Lép : ITiik. 1.235). A hóid, mint hogy

ekéiitetes inat;a k6zépséf,'ét ki adgya, nevelkedé.seket é." apa-

iatokat ."izenvedni látt.itik (Com : Jaii. fi). A jásá)»os tselekodet

<ezeiisé(!ben (in mediocritate) áll (219). Oli ! bSltseséges k6zép-

iég (GKat : Válts. II. EWb. 4). Oh tsiidállafevs k&épség, melly

/e\ az isten a mi válWigiinknak módját ugy timporálta, hogy

nagát mind a hamisságnak s mind a kegyetlenségnek gyanii-

ától nieg-oltalmazta (II. aSb). E lelki ntjiak állapüttyábm semmi

xtízépség nem találtatik (lUy : Préd. II Kii

Középs : medius, medianns C. MA. da.*! initten ist, mittelst

'.wi'iohen z\veien PPli. Kilzebs Szíílnoc (Helt: Krúa 5). Aftyá-

u»k kzei>sí> tía vala (Mel : Jób. 4). Közéjisö kamura : médium

abulalum (Kár: Bibi. 1.307). Kí)ze|ia5 fia Noeuac Sem (MA ;

8ibl. L 9). Az két középsíl és elsfi lovak közt egy vastag pálcza

,oIt, rövid lánczon, peczekkel iMoiiIrók. XI.3e7). Ezek az ioza-

;ok az en keózepso [második, mert 3 volt] zerelmes vramtol

>armassagy Miklóstól marattanac nekem (Radv : Csal. II. 158b).

K hármas rend háznak a középs renditen lal^ván (Misk

:

ITÍert 27P).

Közóp-szérint : 1) mediocriter MA. massiglicb, miltel-

n;issiger weise PPB. K&ep szerint való takarást adott az Isten

Bom : Préd. 4571. Az árpa alkolmason terem, árra-is kSzep

izerint lesz (KGalg. 1582. F). A búza és a bor lészen kSzép

izerént (Kai. 1620. Cb). Az sz515 az hideg etszakaktul meg-

jantatik, mind az által kSzep szerint terem (KNagysz. 1621.

rI2). Nem ez m-ak kozzfll, hanem az kSzep szerint való, az az

'él hnsu es allapatu nemas emberek kSzzfil : de mediocribus

lobilibns fVer : Verb. 59). Mint vagy még ? Ugy kSzép szerint

;

iic mediocriter ; so massig (Com ; Vest. 59). 2) [in medio ; in

ler mitte]. A bal szemeeskéjét a vas veszszítSl csinált muta-

óval kSzép szerént által találta íVni (TitkRózs. 262).

Középszer ; [mediocris ; mittelraassig]. A kSzépszerú er-

elm ember, ha ugyan tsak krmSs kézzel nyúl a munkálioz,

Bvábra biija, hogy sem más egy felséges eszft {Fal ; UK 373).

\ lengeteg igyekezeteknek és középszer mérték után való

"orgolódásnak nincsen hangos hfre (397).

KRABSÁL, KKAMSÁIi (írapsdl Sall : Vái-. 23). Krab-
|

«lni. kram.salni : scriptito, .scribillo MA. hin mid her schreiben,
j

Nühlen PPB. Látván, bogy az erszényt levonták orrárúl, az

ndulgentiák ellen kezde kramsálni (Pázm : Kai. 305. Pós

:

Igazs. 164. 433).

KRAJCÁR (Inrajcaron LevT. L259) : crucifer, nmnmus
;riiciger Sí. kreiizer KirBesz. 139. Akar wenny, negeuel

'g kraycyarert (RMNy. III.32). Az «t bora egj pénzel awag

3gj karajcarral feleh kewltli pjntliy az kewzenseges uepnel

LevT. 1.259). Kértem : holtom után hogy adná postára, itt a

lyolcz krajczár is, a két levél ára (Gvad : RP. 1 40).

hét-krajeáros : .sieben kreuzler [így] ; íme piéce de trois

ious et demi de Francé KirB&sz. 139.

tiz-krajcáros : zehen kreuzer ; mie piéce de cinq sous

íirBesz. 139.

KRÁKOG : crocito Kr. [kralien]. Krákogó varga (Hoi-v

:

Mór. 8). Lépsz bátor tudások gyülekezetébenn, krákogó papok-

iak komor seregébeim (Orczj' ; KöltSz. 190).

Krákogás : [crocitatio ; das kriüieu]. Hollóöaknak kráko-

gása (Misk : VKert. 388).

KREC, KRÉC : kratz ; sehawine, abg;mg, abfall ; az

1 húladék, a melly a szemétbe jön és a tzbe kiéget-

íetvén, a hamuval eggyiit van addig, nu'g az mosás és

olvasztás által ki nem tisztitódik (Kecsk: ÖtvM. 356). Az

krécz-.sopréskor az mi mogmaratt az czéli lakás.sából, kéz

[lénz rlifl. 38. den 11. (no.). Az kréczet nio-sd ki, tedd egy

tégelyben, tégy glotot liozzji, azután tedd az tzbon, h;id ffillyön

fel magában (297). Krecz olvaszfcLs : ElsiMien az kroraot nio.sd

ki .széi«>ii, könnyebben jncz az kimosásához, ha jó tüzlxn aiiniii-

ként megégeted (303).

1 . KRÍIDÉNCIA. Krédentzia, mellyen az uraknál a pohári

beadják : vasarium ; ein credenz-tisch PP.

[Szólások]. K r e d e n c z i á t tesz: praegustat ; kredenczia-

tevfl : praegastator C. EISl meg-kóstolom, krédentziát teszek

:

praegusto PPBl.

ezüst-krédéncia : va.«arium argenleum PP. ein kredenz

oder buft'et mit silbern gescbirren PPB.

Kredenciás, krédenciás : praeguslator ; ein credenzer,

mundschenk, vorschneider PP. Credenci.is edények (MA : SB.

357).

Kredenciáló : praegustator MAI.

Krédenciáz : praegusto Kr. Egy hüvelylyel cristály nyel

kés, credentiazni való (Kadv : Csal. 11.183).

még-krédéneiáz : [praegusto ; kosten]. Elmégyen kis-asszo-

nyom, egy pohár bort köszön másra , és kitsinnyé meg-kreden-

tziázván, vagy a pohár szélit meg-tsókolván, éppen meg itattya

mással (Pázm: Préd. 255).

Krédenciázó. Elól kóstoló, krédentziázó : praegustator

PPBl.

2. KREDÉNCIA (kdkdauzm LevT. L52): credentia Kr.

[beglaubigung-ssclireiben]. Az bassanak iry kelledenczia lewelet

(LevT. 152).

KRÉTA: erefa C. MA. weisse wascherde, kreide PPB.

Kréta-bánya : cretae fodina C. MA. Kréta, fejér jegyzi'i kréta

:

creta PPBl. Veres kréta Com:Jan. 17. A fejér jegyzi cret;i

fejér: creta álba; die kreide weiss (Com: Vest. 9. Thaly: VE.

119).

Krétácska: cretula C.

Krétáa : cretaceus C. cretosus MA. von kreiden gemaclit

PPB.

Krétáz: creta .scribo, noto Kr. (mit kreide bezeiclmen).

Krétázott ; cretatus C. MA.

KRISPAN : grispán ; viride aeris, aerugo Sí. [griinspan].

Crispáu (VectTrans. 25). Végy lo czontot, igézd porrá, vegyiczd

meg crispannyal (OrvK. 104).

KRISTÁLY : crystallus C. crystallum MA. krystall PPB.

Ew vylaga hasonlatos vala az drágalátos yaspis kewhz, zeep

mykent crystal : tamquam crystallus (JordC. 926). Ez iTlld az

ew heljeen meg allapyg, hol ott wr isten le tStte es olly zeep

tj'zta leezen, mynt az zeep tyzta cristal (ÉrdyC. 19). Az vyz

ollyan leezen niynt az zeep gyenghe eri.st;d (uo). Az oltárok

myndden zeer zaniawal tyzta cristalbol valaiiak (310). Keeth

wylla, az egyknek kristlial az nyele (RMNy. III.52). Honnét

lehetsz mint az kristál oly szép (RMK. 11.201). Által látható

chrystal Suégg (MehSzJan. 521). Egy öreg kristály metszett

kü (Gér: KárCs. 1V.219). Termés kristály (Hall: HHist. III.167).

Az üvegnek kry.stály hasonlato.s.sága vagyon : vitnun ciystalli

similitudinem habét (Com:Jan. 17). Megha.sadtja történt egyik

kristályának (Thaly: Adal. L124). Hasonló kristály tündöklíl

üveghez, ki hogy inkább hayol hamai' eltéréshez : úgy ké.sz az

szerencse változandó részhez (1121).

Kristály! : ci7stallinus MA. krjstallin, dem krystall gleich

PPB.

KRISTÉLY {n-isléhj Web: Ámul 75. cUMr 93. ermtir

Cseh: OrvK. 18) : clyster C. clysterium MA. enema; klystier
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ITB. Tls/.tító iirvii(i»á«(>k, akar kristélek fConi : Vest. 216),

l'cy jár véle, mint az, ki az cliristirt ineKitta, » a liólyanját usapka

lieljett inasának a feilieii tette, s csudálta az doctor, lio^y nem
liaranált (lükK: I*v. IV.124. MIsk.VKort 339). A len mag
olaj (Ml ételekben-is egésséges ; kristélyt-is jó beWIe Lsiiiálui

kólika ellen <Váli;()rvSz. 108).

KROKODILUS: crocodilns MA. krokodil PPB Siralmával

mint liugymcge.salakrokodilu.'igyik útonjáró embert : igy engemet

elhitetett i Balassa; Költ. 16). A krokodilasról bségesen ir

(Misk: VKert, 12). Bátor hiszem mint a krokodilus (245).

KKONIKA : annales C. clironic;i MA. ge-scliichtbüeher,

chrouikfn, zeitbiicher l'PB. Az hatalnvts es iambor kerezttyen

herraeglinek ftya Me.sco vala, kyrfil nyiwan emlekiV.yk az orzaagh

cronicaya (ÉrdyC. 29.5. CsomaC. 2"). A székely Istvantul Írat-

tatott niíigyar clironicji (Matkó: BCsák. 181). A liLstDriákat a

viselt dolguknak irilja krónikákban, idk forgásáról irt köny-

vekben fin clironicis) elli számlál lui fejében jíiró dolognak tartsa

iCom: Jan. 214). Krónika kíinyv illly: Préd. I..5). Parancwlá

hogy az elóbb idflk kronik;ü olvastassanak néki (11.49). Hatal-

mas oíá.szjir kegyelinességéböl oly alla|)otra juttál, hogy eróni-

kát illet (Monlrók. Vin.68).

KRÚKOG. Knikognak a darvak (Mi.sk: VKert. 310). (Vö.

KRÁKOG]

Krükogás : Valami darvak nagy krúkogással repülnek

vala fejek felett íMisk: VKert. 318).

KRUMPÉR, KRUMPLI: [grundbirn, erdapfel, kartof-

fel]. Tfibbnyire eljédem vala mo,st tsak krumpér, italom víz

(Gvad: RP. 11.5). Pajtások, ba mindég mi így élni fogunk, a

krumpliba ugyan ki nem törik fogunk (116).

KRUSPÁN : [?] A cnisijánt, és sialérokat a kertekben

meg nyirhetni (Lipp: Cal. 53 Lipp: PKert. 1.33).

KUCHC : [angulus ; winkelj. Az aggot kutrakba ülteti (Gvad:

Idót 230).

Kuckó : angulus foci Sí. [ofenwinkel]. Otthon a kticzkóban

bever (li'iró: Micae 202).

KUCOLÉK: (fasciculus, manipulus; bündel?). Megiud\dt

egy szalma-kalapban, és egy kutzolék a vállán (Kónyi : VArtaM.

62).

KUCOROD-nC : *kukorodik, gugyorodik SzD. (kanem).

Kucorog : flexo poplite sto PP. 404. gekrümmet stehen

PPB. *kHkorog, gugyorog SzD. [kanern]. A tiiz elfltt kuczorgot-

tam (Betbl: Élet. 286. GKat: Titk. 272).

KUCSMA : \'éR.v, ha készen kicsinálva találsz, tizenkét

apró fuknte bái ánybórüket, a minémóból kucsmát szoktak csi-

nálni (TörtT.' III. 165). Putnoki egy gaz kucsmában jár, nem
lévén süvege (111.381).

Kucsmány : bardocucnliui. A kucsmányoc, goboncsos zekéc

az bajótwké, evoz£ké : bardocnculi remigiim síuit (Com : Jaii.

lUl).

KUDARC (koara Csúzi : Síp. 613. iortoit Helt : Krón. kuhara

.^zantiv: Verseng. 336. iuixirrsGyílngyD: Cnp. 646. F.-ü: N'U. 259):

pndor, ignominia PP. 404. schande, schmach, liolm nnd spolt

PPB. Bfilcs azt mondja : kevélségbo kell esni, mert ígj' kOnnyebb

nagy kudiu-czot vallani iRMK. IV.234). Mikoron Mátyás király

meg ert5tte volna annac vtanua, hogy ollyan kortzal vallót

volna, hogy czac az liirtSI igy fnti it volna el, nem akara e.smet

viszRzji menni (Helt:Króa 130). O.sz."zátok meg kutarcztokat

(ígyl (Bal: CsIsk. I*i7). Bezzegb e nagy kuarth (Li-sztl: Mars. 13

Zvou:PázmP. 299i. Koarczol vall.itt (( 'si'izi : Síp 613). Kuhar-

czot vallotok (Szeutiv ; Verseng. 33(j). 1 logysem gyalázatos ku-

varczot vall:niom, jobb elménmie! innen mindjárt elszállaitoni

(Gyöngy: MV. 19). Gyakran vallottak kuart7/>kat i Kónyi: HRom.

19). Az ollyan urti, a kinek fejében bAlts Minerva palotás

kudartzot nem vallhat (Fal ; NA. 230). Kuvarczot és lurcza pirit'i

szégyent vallanak (Fal : NU. 259).

Kudarcos : (ignominiosus ; sí-hmahlichj. Háládatlan vásot-

ságát sukkal koarczosb szégyenséggel, mert gyalázalusb niezé-

telenséggel, kénszeréttetett szenvedni (Csúzi : Síp. 393).

KÚF: doUolum, batus MA. fasslein, weinmaass PPB.

Kufár: caupo, macellarius C. propola MA. minutae mercLs

propola, tabemarins PP. vorkáufer, kramer, weiuschenk PPB.

verkaufer Nom. 63. Gyiimölcsáro.s, kuf;ir: i>ouiarius PPUl. Kufár,

kalmár, korisomáros : tabernariiLs PPBl. Egy fiillyérke sem u;ila,

hogy valami étket vehetett volna a vásárt a kulTárokt'il iHolt:

Krón. 126). Ne leg lsp;ui, rauo, dezma.s, knfar (Mel : Sz.Ián.

123). Kufár asszoni állat: meretrix (Kár: Bibi. 1.304). EeX még

a kufárokis tudgyák : hoc jani et rates scinnt (üecsi: Adag

313). A templomljol nduezitónc ki kergeté az kufárokat es vasar-

iókat (Vás: Cant'at. 503). Hazug kufár (Czegl:Japh. 16). Ku-

fárok kzStt zJrg, és klSmb kfilfimb játékos nevetség (Matkó:

BCJsák: 54). Kufár a.sszony (Kár: Élet. IL18S). Kutárokon

vöttünk bírságot diójok nem jó méréséért s adásáért 4 fk. 24 d.

(MonTME. L266). Az halhatatlan lélek elúttók kufár meoe

(RendÉlet K8). Kúfár, kalmár (Mik:TLev. 404).

hal-kufár: ichthyopola Kr. [tischhandler). (Vajda: Kriszt.

nL709).

Kufárkod-ik: caupouor MA. Medl./at. 77. aginor Major:

Szól wirten, feil lial)eM PPB. Kufárkodó : nundinator PP. Kufár-

kodom, korczomá-skodom ; cjuiponor ; apróléckal kufárkodom :

aginor MAI. Tábortan kufárkodó markotán, markot;'mné : siiRa-

raneus PPBl. Kufárkodik, kore.skedik (PécsviFel. 829). Adóc,

vevSc, kufarkodóc (MA:Scult. 7i. Egy \i(iéki kOztünk kuíar

kodó asszonyon vöitünk tilalmas alma ánilásért 1 frt (MonTME.

1.266). A papa tsak maga .saját akarattya szerént kufárkodik a

púsp<'ksegnek, érsekségnek el adá.sában íVárM : ÉgASzöv. 95 1.

B«jrral és rátoltál ne kufárkodjál (Thaly : VÉ. 1123).

Kufárkodás : quaestits Kr. [das bandein, geHcliiiftJ. Illetlen

kufíirkodás : quaestus sordidus (Pázm ; Préd. 600. Kr.)

Kufárocska: cauponula C.

Kufáros : (knimerhafl). Ide való felelésben fáriidoztá! vulna

inkáb Matkó ; nem a kúfáros nevezgetésekben (Illyef : BCsTomp.

51).

KUFTANTÓ : kufár SzD. mercator, líiercatrvc Sí. (ver-

kíiufer, bwkerin). A kuffantók a templom melWl a piarczra

rendeltettek 1723. (Nyr. 1X.413). Mint viz a szavai folynak

voltaképpen : a kuffantók közzé bé illene éppen (Gvad : Náiid.

104. Gvad : Orsz. 8).

KUOIjI : (globas ; kugelj. Golyóbis, kugli (Com : Jan. 208).

Kugliz-ik : [kegel schiebeuj (Thaly : RT. L382X

KUÜl, KOHI iloht Adámi): (ignominia; schande]. Kiilii,

köbé : zivichen |zeichou ?) : so man gibt mit dem niuiid Ad.inii

:

Spr. Nem kitsiny kuhi volna n\'ilva orczás enibeniek, midn

ollyan álnokság ta|>asztaltatjk kezében (GKat : Tilk. 302).

(Szólások). Kuhit mondani: herbam porrigere, manu-

dare MA. Kfthit (így) mondani Decsi: Adag. 69. Mondgy kohii;

vakary falat; tolle dit;itum 2iil. Ha nem lehet, nagy alazat.w.in

mondgy kuhit (SalMark B6). Abban kuhit monirj-alok iBal:

CsIsk. !7i. Bár meg khencs© magát, s kubit mondgion (447i

Meg-adiii magát, ellenf-állH.st nem tenni, kuhit mondani -^-l'-

MVir. 12)
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KüHJ-NT: liiicntior; liiuüii|. Kiihiiit alilian Kalauz minden

ó Ik)Zz;i tarto/,() nyolvtvs czt^iikoivol ouvetembeii {l'<>s : h^ivtít.

1.712). Ui, houy kiiliintas/., Mály.is SíihiIku- (Pús : Válasz. 108).

Ktiliiiitott liál Hellai'iuiiiiis bátyád, mikur luíl irja (:268. Matkó

:

UCsák. 12). Nagyiit kiihiiitu kürt5t-is csináltál (Sámbilsp

1). (\'íi. KOHINTJ

Kuhintás : (niPiidaciiim ; lii^ii]. Kiiliiutá.'Jiiac az az fsak

ráji)k költött li;i7.ns;s.ii;iiak mondgya a Cliristus lelkének a po-

kiilra alá s?»illá?át ilVw: Válasz. 267).

KUKAC : pondró, ny SzD. toriuiv, vornrus ül. [inade,

wnriiij.

Kukacos : vorniinosn.s >SI. (mádig, milbig]. A kiikatzo.s sz;i-

loiuia és büdös vaj egybe illenek (Kisv ; Adag. 293).

KUK, KUKK : i;ry, bii MA. niclits PPB. Egy kukkot

.sem ; ne giy íjuidoni MA.

[f>zólá.sük]. Itt M.'ily.isnak csak kuk Magdo [i-sak hallgat-

nia kell) (Matkó: BCSiák. 71). Elioz ehak egy kukot sem
értesz, mert nem feiedbez valo (Mon ; Ápol. 322). Egy kukkot

e mai napig nem felle (Pó.s : Vetélk. 9). Nem telelhet erre egy

knkkot-i.s (Matkó : BCs;ik. 312). Nem hogy papajiágárol, de tsak

az Romában valo lakásáról is .sehul, .som az apostolok tsele-

kodetinok hi.storiájábol, sem az ö levelekbl, egy kukkot .som

mutathatni (VárM : É.gfiSzöv. 88). Mintha azok fell a Cliristus-

tol ts;ik egy kukkot-is nem hallottjinak volna (GKat : Válts.

11.1172). Azért Matkó egy kukkot sem mútathatez ellenünk a

sz. irásbúl (Illyef : BUsTomp. 5). Azonnal meg-fogyatkozunk az

igékben, és cs;ik egy kukkot sem tudimk szóllani ( Binj : Préd.

128).

KUKORICA, KUKUKICA: tiiticimi turcicum, fago-

pyrum Kr. [kukuruz, mais]. A szakmári németnek minden takar-

mánya teljességgel elfogyván, igen kezdett kikapdosni, a minthogy

tegnap is kimenvén a szent-mártoni kukm-icza-kóróra . . (KákF

:

Lev. 1.55).

Kukoricás. Lefíigg kukoriczás sarlang (Gvad : Lev. 14).

KUKORÍKOL (btkurihil MA. Ukvrék,lás Misk: VKert.

56): cncm-io C. MA. MAI. [kralien] gineken wie die hühner,

kurren wie ein hahn PPB. A kakas kukorikol (Com: Jan. 32).

Ez-eltt esztendvel azt irá; most-is csak azont kukimkollya

(Püs: Válasz. 183).

Kukorikolás: gallicinium C. [das kriiheu, hahnengesclu'ei].

Kakas k\ikorékolása (Misk : VKei't. 56).

Kukoi'it. Kukurikolni, kukurit.'mi : kraheu wie ein hahn

Adámi : Spr. A kackas be hi'umán szmeit kinyuta á nyackát

és a szaiat mog nyita, hogy egyet nagyot k\ikoritanája (Helt

:

Mes. 239). A kackas meg iyeduén mindgyárást kuckorítaiii

kezde (262).

(Közmondások]. A kakas ha ueni kukorít is, elj a hajnal

(Fal : Jegyz. 918).

KUKORLiO : ftugimum, casula; liütte, bauschenj. Nem
kellett volna se boltozni se tölteni azt az kuknrló szarka fészek

bástyát, ki az szegleten volt az gombás kert vége felé (MonOkm.

XXIV.378).

KUKOROD-IK : kutzorodik, gugyorodik SzD. fsubsidere,

se complicai'e; sich zusammenkauern]. Fa tövébe kukorodva

purgált (Gvad: Pösty 26). [Vö. KUCORODEK, KUTYO-
RODIK]

KUKREJT : intinutus salviatus PPB. (salvei-saucej. Kuk-

rejtel tehénhns pecsenye. Az szép tar pecsenyét süssed meg,

mess vörös hagymát reá, sállyát ; sáfránt, borsot, gyömbért ve.ss

bele (SXl. sz. elejérl. Vasárnapi Újság, Képes Folyóirat 1.53).

H. NYELVTÖRT. SZÓTÁR, n.

KUKUCSKA: (kakukocska?] Kuknk én kukuc.sk.im, bad,

had én madárkám (Amadé: Vers. 141). Kukuku, knluicskáni!

sziillj én hozzám madi'irkám (161).

KUIiCS (íü'o: Sylv:UT. 1.26. llelt:UT. S4. kólcs Helt:

UT. 29. 6. MA: Bibi. IV.2I1. /."/fa Hall: IIHi.st. 11.151. Gyöngy:

Char. 176. kúlts, költs Com:Vest. 123. kwch ÉrdyC. 228.

Pesti : Fab. 13b. kv,a Mel : SzJán. 50. 493. hach Mon : Ápol.

363. 466. kúcs Pázm : Kai. 521. egybei«c<olod Uly : Préd. 1.286):

clavis C. MA. Otr: (írigHung. 11.166. schlii.s,sel PPB. Kóltsnak

a tolla : projectum clavis ; k(ilts száia : cjmaliculus clavis PP.

271. Bokor költs : *clavium fascis PPl. Mykoron ewtet p.apavva

zontelee lesus, neky adwan az halainak es eeletlmek kwchaat

(ÉrdyC. 228). Pénteken érkezet, tegnap wgiaii azon nap el

ment vvolna, de az haza kuclia nem wolth ithon, aimira, liogj

ma wgian fel kellet tewrni az hazat (RMNy. 111.114). A lakat

kulcsai zároltatik-bé (Com: Jan. 1U8). Kiicíot csináltattunk 18d.

(MonTME. 1.38). A pogányok az 5 bálvány képeket felekesittik

vala, htilmi jelekkel : ugy mint : .lanust az esztendnek istenét

kólcs;d ; a Vulcannst pörlyel ; Herculest fejes bottal ; Apollót

az éneklésnek istenét lanttal (VárM: ÉgSzöv. 142).

[Szólások]. A ki titkainak kulcsaival másokat nem kinál

:

wer an sich haltén kami ( Fal : UE. 363). Kezében vagyon

kultsa az emberi akaratnak tsinnyához, ha szintén atzéllyos

volna is (Fal : UE. 378). Ha a beszéd zavaros és akadékos,

nints tolmátsa, se kultsa (Fal : UE. 419). Ennek az ál-prakti-

kának k u 1 1 s á r a nem akad (Fal : UE. 464). Bé-téve va-

gyon, knlcs-alatt tartatik az igaz magyarázat (Pázm:

LuthV. 242).

ál-kulcs : adultera *clavis, *adulterina clavis PPL [nach-

schlüsselj. Ál-kúcscsal beméne az kis kápolnába (KMK. IV.247).

Alpinz, alkocz (CorpGramm. 26). Hogy az kapukra all kolczo-

kat csinahia : uti porlaram claves adulterinas paret (Decsi

:

SallJ. 9). A bor kívánatos, nem kell hozzá lantos, al-kultsot

tart pintaédre (Kisv : Adag. 531).

kötö-kulcs. Nem kénszeríttenek küls hatalommal az enge-

delemre, de az Istennek haragját praedlcallyak az engedetle-

neknek az kt kults által (MNyil : Irt. 122).

láda-kulcs : [kastenschliissel]. Az ládakolcsot elvesztette,

Boné mert megijesztette (Thaly : Adal. 11.341).

lopó-kulcs: (clavis adulterina; diefrich]. (Prág: Serk. 54.

Kr.).

nyitó-kulcs : [clavis ; schlüsselj. Az ellen-mundás nyitó

kultsa a sziveknek (Fal ; UE. 474).

pueka^kulcs. Az Imre úr szolgájának egy pnskakúcs 25 d.

(MonTME. L91).

Kulcsol : connecto, complico MA. coníibulo ; zusammen-

bmden, zusammennickeln, zusammenhefteu (faltén). PPB. Kezét

felére kuczúluáii : compressis manibus (Decsi : Adag. 84). Nyá-

kokat egymáshoz kótsolván (Misk : VKert. 348).

által-kulcsol : [circumdo, cingo ; umgürtenj. A mellyen

két sárkány vala formáltatva, a leány derekán által kút.solt;itva

(Gyöngy : Char. 101). Sok térdein csúszott, lábát ált' kócsolta,

kiáltott: ich hitt! bitt ! grátzia! tsókolta (Gvad: RP. 133).

Térdre esvén, a két lábát átktsoltam, könyveim hullottak,

azokat csókoltam (150).

be-kulcaol : [faltén]. Be kucsult kezeket meg ne nyissák

(Land : UjSegíts. 1.377).

beló-kulcsol. Foglaló-.szeg, keresztül belé-koltsolt fa : impa-

ges PPBl.

égybe-kulcsol : [connecto, chcumdo ; verbinden, faltén).

Egybekulcsolja kezet: manus complicat Ki'. Égbe kolcoktac

30
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(így] 8 kezeket te raitJid : amipiesseriiiit manum Biipor te

(BécsiC. 263). íAz irigyeknek) orezayok meg lieruaH, zfimSc

zikrazic mint íillagoc, kfzkot ei Sssen elljen culíolyac (NagyszC.

304). Kezeyt egylie kwcliolwan ymaehagot teen (ÉrdyC. 24Bb).

KSrnyfil l'okta vala szekereckel, melyoket ngybc kólezolta vala

(Helt: Krón. 87b). Mikorun az annya lati, hogy a páíztorok

ni;ki fiitamoiláiiac páltzáckal in Ixittockal, fele fol6t egylje kezde

kulczolni á ki;t oIh lábát (Helt : Me.s. 34i;). SzaiKiráb vóbia

közünket egybe kólcbolvan liallgatá.sban maradnunk i Pázni:

Kai. al). De innen nem kövotkozik, liogy nékflnk egybe kel

keznket kólcliolnunk (750).

egybekulcsolás : [das falteu]. Kéz egyben-kótsolás (Megy:

tJayIe. 17).

öszve-kulcsol : connecto, complico MA. knüpfen, zusam-

mün.sclilie.sson l'I'U. (faltén). Ex tjiblanak elevtto le ftseek zent

M;irgyl ;izzon, kezey ky toryeztven os asmoeg koíey evzve

kiicbulvan e.s bevseges kevnyuekot bullatvaii (MargL. 131).

Kezeket fezue knczoltak (Gíiics: Máty. 42). A szayát kct felé

voiLizji, Sülia szno nem kiiczolbattya iMel:Herb. 175). Kezei

ne légiének fi,szue koezoluan (Erasm: Erk. 30. Thaly: VÉ. 1.139).

A több hadinép (iszvekulcsolt kézzel csak kivalkodva nézett reá

(Fal: NE. 15).

öszvekulcsolás. Öszvekóltsolás az asztalos-mftben : com-

missiu-a PP. Gú'zoláa, öszve-toatlág, kóltsólás: jugamentum PPBI.

KulCBolás : (complicatio ; das faltén). Nagi keze kutsolassal

kozíle sirni (Pont. SS).

Kulcsolgódz-ik : (complector; sicli klaniniernj. Karjaival

lábaira kótsolgiidzutt (Gvad: Hist. 52).

KulC8olkod-ik : cw Az ertlenek az maga birokhoz kol-

caalkodnak |igy) (Forró: Curt. 206).

egybe-kulcsolkodik : <v> Ez eelyen egybe kwcbolkodot

sentencianak meg feyteese (ÉrdyC. 606).

Kulcsolód-ik : oj Az kereszt-fához kucsulodnáin (Taru:

lüÉI. 128).

be-kulc8olódik : [claudor ; sich .sdilie.s.sen). Bé-kócsolódék

szád, 's kie.sék .szemedbl i)ennád (Czegl: MM. 168).

Kulcsos: 1) elavem liabens, clavicularius MA. (ivor (wa.s)

eiiien schliissel hat) dem dio.schlii.tsel anvertrauetsind PP15. Kul-

csos, kólcsoa : claves hatens Otr; OrigMung. 11.156. Mykoron

imatkozol, menyte k\vchüs hazadba: tpnim precaberi.s, iiitroito

in conclavo tiiuni (Pesti: Nl'est 10). Az Ammon fiaij.s meg

futamanac, es be menenec az fi kficzos varosokba (MehSám.

163). Kolczos vass láda (Born: Préd. 547). Kóltsos tárház (Bod:

Lex. Eiöb. 14). Kólcsos (ágyú neve) (Radv:C8al. 11.392). llun-

gari civitates munilas, pra6.sertim antem montanas, solent vocaro

kulcsos várü.sok, h e. clavibM.s mimitae, qnae nempo, cpiia muros

et íjortas habent, ilavibiis dauduntur ot a|ieriuntur (Otr: Orig-

Ilung. 11.166). KulcsíW várasokban már fenjen hirlelik, a folyó

piisták is pofiisan kürtölik (Fal: Vers. 911). Mikép vándorolnak

szomszéd orsz;igokat, midiin a moska vijja knltos varosokat,

(Orczy : Köllíjz. 40). S) Keresztesek, csillagosok, kulcsosok

(aranykulcsos rendbeliek) (Gyarm: Fel. 49).

KULCSÁR (*<ii«ár lIeIt:Me9. 31. kolaar Boni: Préd.

399. 431. kúc.iár RákF: Lov. V.115); clavicularius, cliduchiis,

cellarius, condtts, promus C. claviger, pincerna MA. bncharius

PPBI. sdilibBeltriigor, kellner PPB. Kóltsiir, sáfár : siippromus

;

liorhordó, kóltsár: oenophorus PPBI. Siifár, kultsiir: cellarius

PPI. Gondot adok én az oly.'Ui emlwreknek, kik .szcgín fejemOn

nem keserinek, mert versszöraéstiniben átkoml^ui lesznek,

jeltjsben udvarblrák, kulcsárok lesznek (HMK. 111.315). Magas

|>art üssítu meg udvarbirákat, velk egyetOmbcn az kulcsáro-

kat, kik ak.Lszliifára inélti'ik, azokat (31fi). Mimda : Wgan lak-

iái, egyel ! Mikorun leg iob lackásba vólnána<', el iuta a kól-

czár (llelt: Mes. 31). Cbristus egyedid Péternek igéri a meny-

orraág kulcs:iit : Cliristus-után fgazda, fó-kúicsár, iiecoiiomus,

szent Péter egyedöl íPázm: LiithV. 341). Ffies biirokat is az

kucliar esinállyon frhiu-/.ó: Lev. U.302). Az praesidium száma

ne extendalt.is.sék ad sumuuim száz .személynél, praefectussal,

Iiorkolábbal kulLsárokkal és férti sUtókkel együtt is (liadv:

Csal. lII.2S7b). A kuloár tíibbire in agone vagyon (Monlrúk

XXIV.564I. A kulcsár (cellarius) bort hoz fel (Com: Jan. 111)

boros-kulcsár: [cellarius; kellermeisterj.

(Közmondások). Ro.sz boros kúltsár az, a ki szomjann meg-

hal (Kisv: Adag. 415. SzD; MVir. 74).

KUIiLANCS (íol'ánc: Zvon: PázmP. 327. kiUinn? Adámi:

Bar. 7): asilus PP. 404. schaHaus, schafwanze PPB Eb-légy,

kullancs : riciniLs ; schaflaus Com : Orb. 65. Eli legyeket, cs^ihj

kolláiicsokot minil oml>erek, mind barmok sfirfisegessen szen-

vednének (Ix'p: Pl'ük. 1.259).

KUIiLANT : furor, furtim tollo Sí. [stehlen). Honnét kul-

lantod ide a c.sakot mikor azt irod : csak az egy Pétejiick mon-

dotta im az igiket ? (Matkó : BCsák. 220). Miért loiiád el kullantó

Mátyás? (302. 305).

el-kullant : cv A lojiót, az ki csak egy rósz [lalastot el

kullantot, fel akas/.tattyiik (Prág : Serk. C2).

KUUJÁKOZ : vagor (umherschleicheu). Ide s tova csava-

rognac, kullároznac, kullognac : vagantiir Com: Jan. 197. Juhok

últzetiben lappangó, s knllározo farkasok (Matkó: HRoml. 11 ».

I laniis és szent inis kivfil kullározo vagy, hogy ha ollyan igaz-

ságot álmodoz.sz, a melly nem a Oiristus igassága (Matkó:

BCsák. 290). Az sz. irás kivni kull.-Vrozók (Illyef : BCeTomp. 205).

KUIiliOG, KUUCjAG iyullokUmaK Tel ; Fel. 49. (pMyoy

GKat;Titk. 1118. sruí/yciTva GKat : Válts. 1Í.1260): ambulo

restitans, pnx'edi) pedetentini MA. geniac'-lich oder fuss filr

fiiss gehen PPB. lauschen, laueni, scIileicJien Adámi : Spr. Ke-

resztjáró héten mit kullagsz az rozsban? (RMK. II. 186). Bar-

langból ha kijó, alánézve kiillag, álnokságot gondol, de kétfelé

hallgat (11.228). Imit, amot, egjen, kelten kullagánac (Tm:

Zsigm. 28). Vén asszonyok jaj szegények i^k is kültagnak, sötét

herre, bort ha kapnak, eltoszi>gatnak; az leányok, ha ellopják,

igen kogyognak (Tin. 268). Nem liulkignak többé ó eUtte, ha-

zugságtok semmit sem fog elfitte iRMK. Vl.lOSi. Más eaiber

vtán kulagion (Helt ; Mes. 97). Lassan kuliaga (305). A halál

az emberec kzet kiillag (Helt : VigK. .50). ö kegyelmének

örökös helytartó és nem kullogó jobliágya lesek iGér: KáK's.

IV.465). Vadnac mi idnklie ez féle leányoc, kic az iffiac vláii

igen kullagnac (SzFabr: AmAtT. 17). Azt ak.vá, Imgy a szem-

közt bátorkodii vitézség lenne a nyertM, és nem a hát megett

kullogó róka-fogás (Fal : NA. 238). Ej-dc5 s-íéién farkas kullog

(Fal : Vers. 888). Mint ravasz r<'>kák körülünk kuMognak iKónyi:

HRom. 25).

[Közmondi'isok|. A hol farkast emlegetnek, kert alatt kullog

fDecsi : Adag. 1 47). Farkast emlegetnek, kert meget kullog

(296). A ki la.s.san kullog, epret szedhet mentében (KÍ8>' : Adag.

298).

be-kullog : Ihineinschleichen). Poriára t)ekullogáiik az adiV

val (Munlrók. \111355).

el-kullog: 1) [procedo |ie<letentini ; langsani fiirtsi4iroiti'ii

í»inettlen elkullog a halál, megöl mindent valakit talál iK.MK

VI.109). 2) Ipraelereo; sich vorbeischleichen). Elkullogta amaz

locush'il való argumentjilást (Matkó: BUúk. ó(>i. Elkulkvt^

Matkó amaz argumentumunkat (Sámb: 3Fel 92X

fol-kullog : [laiigsain liiuaufgeheD). Igen Uasan kuliaga a

bedgy óidahui fel (Helt : Mes. 305).
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ki-kullog : (sicli liinaussdileidienj. Az rósz válaszszal ki-

kullugáiik Ej-déljbe igen szünuiruiui (Xloiiln'ik. VUI.341I. Kez-

detiek, mint a farkasok a tseréWJl ki kiilU)gni (GKat: Titk. 17).

vissza-kullog : (sicli zurücksclileiehpn). A vert haddal azon

német generál haz;ijál)a vissz;i kullog ^MonIrúk. Vili. 155).

Kullogás: [das schleichen]. Oi'ozva való kullogils (Matkó:

HCXúk. 193).

Ktlllogtat: (?) Hol imitt, liol amott kuUogtatá magát

(KefskTört 11.503).

KULYOK, KULYAK. Kulyok pro iiköl (.mtiiin.) : pug

nns PPB. Egyik a vágorványával iigy meg tiipé a kulyakomat,

a m.'i-sik pufl'antó vasílból heves magvával úgy megvanyalintá a

vajnyoniokat, hogy még most is látzik a pillatja (Nyr. 11 224b).

Aí edjik vágor\'ányával által tü|>é a kujukamat [így| a má-

.sik Ismét puffantó vasából lieve-s magvával meg vanyab'tá

a vajnokomat (225a). Aláz.san supplicálunk magaaságodnak,

hogy Imtyoritia, rittyentse meg kulyakjával azokat a vara^béka

rigulyá-s kuruoz kölyköket (22Ga).

KXJN : Cumanns MA. Kúnorszíig : Cumania MA. Az kvvn

keral (ÉrdyC. 396). Cimiánusok avagy kánok (Liszuy: Krón.

179).

[Szólások). Ugy sétál mint az kunok ebe az homo-
kon: Sybaritae per plateas (Decsi: Adag. 96). El kiUt a

kúu a Körösön: in porta navigat (Kisv:Adag. 241).

KXJNADAIjOM : fperlinacia, obstinatio ; hartniickigkeif,

verstocktheitj. Az 6 kegyelmes.ségéuek gazdagságit bflnben való

ktuiadalomra, s nem penig meg-térésre, a mint kívántatnék,

l'ordéh'án (Megy : 6Jaj. 11.26.)

[KUNÁSZ : vö. KONYÁSZTAT]

el-kunász : [obstlno ; verstocken, trotz bieten, haiiiiackig

sich vei'setzen). Ne kacxagnmiac rajtunc [elleaségeinUj és aimyi-

val-is inkább el kuná-szván ellenflnc, ne oregbeduée bánatunc

(>Ie«y: fijaj IV.6).

elkunászás : [obstinatio ; verstockheit]. A Christnsnac sze-

relme szorongat minket; mire váljon, abfinrevaioel-kunászásraé?

(Megy: fiJaj. I1L30).

KTJNTAT : [obstino ; verstocken]. Magadat ezzel kuntatod

(Megy: 3Jaj. 11.34}. Az isten kegyelmessége nem arra való,

hogy a hoz biztunkban kunta-ssuc magimkat a bfinben; az a

maga kuntitá-sa, mellyel azt hLszi hogy ha szintén testi hidulat-

jánac valamiben kedvét -tészi-is, nem vaszhet el (Megy : 6.Jaj.

III.29).

Kuncog : objeete insto PP. etwas öfters und umverschamt

begehren PP. [Vö. KUTíYORÁIj]

KUNYA : efl'eminatissimus, desas MA. der verzagteste,

triigeste PPB.

KUNYHÓ (gunyU Mik:TörL. 469. kuhnyo, kuhnyooska

MA. bmnyo ACsere: Enc. 257. Megy: 3Jaj. 11.103. kunnyó Lép:

PTük. L302. kiumyhó László: Petr. 33. kunyhocska. 101): atte-

giae, tiignrium, gurgustium, magár C tegillum PPBl. umbra

culum MA: Bibi. IL4 hirtenhaus [hütte] PPB. Kalyiba,

kminyó : tugiu-ium PPBl. Le ülhetünk az árnyékon a filegó-

riában, kimyhóban : wir können mis an schatten setzen iiLS gar-

tenhauslein KirBe.sz. 89. A pásztoroc az o kalibájokat avagy

kunnyojokat (mapalia sive magalia sua) taligán hordozziie ide

s-tova (Com:Jan. 77. 93). SzlSbéli avagy kertbéli kuimyókban

csak kevesen laknak (Otr: Besz. 153). Tugurium in vinea vei

qnocunque in loco vocamas hunnyó, sive kuniiy('>, aeque utroqne

nomiiie [ebb'il sz;irmaztatja a hunok nevét] lOtr: OrigHung.

I.32Si. Kuuyliójokbau killdi vi.sz.sza vitézeket, hagyja, most nyu-

godni tegyék a tasteket (Gyöngy : Char. 10). A kumiyó a pász-

torok kalyibája (Tof; Zsolt. 560). Bár fii.stös legyen is kúnnyód,

jobb m.is palotája] i;il (Kisv: Adag. 346). Boldogabb születni a

a palotán, mint a kunnyhóban (L:iszló: Petr. 3.3). Szi'uitszáudék-

kai mentem az fi gunyhójába s amint megállottam éppen irá-

nyába, nagyon sóhajtoztam (Gvad : RP. 26).

Kiinnyócaa : c« KtmniAcziít czénál (Mel : Jób. 64).

Kiuiyhóeska, kunnyócska: tugurioUim, gurgustiolum,

cjLsula MA. bíiuenihüttlein PPB. Meg-asék szive rajta, és bé-

hivá k\myócskájába a .szent embert (Pós: Igazs. 1372). Kuimyocs-

kákban laknac (Com:Jan. 102. László: Petr. 101).

KUNYORÁIi: kunczog SzD. enixe rogo, precibus extorquoo

Kr. [anbaltond bitten, betteln]. Soc dolgoc az kunyoraloknac

meg engettetiiee (Prág : Serk. 359) Hatalmas császármiktól pénzt

és lovakat kunyorált (Monlrók. Vni54). [Vö. KUNCOG]

[ki-kunyorál]

kiknnynráláa : [das erbetteln]. Kfilsó bonumoknak az

emberektfil való kikunyorálása nem vétek (CzeghMM. 107).

Kunyorálá,s : [das lüstige bitten, betteln]. Áldjon meg fiúi

bütslet tétéivel, és kimyorálásval, hogy igy szolljak (GKat

:

Titk. 252).

KUNYOEOG: [enixe rogo; anbaltend bitten, Ijettelu].

Szemtelen kmiyorgó (Kisv: Adag. 296).

KUPA : 1) crater, capula C. cupa, cuppa MA. scyphus

PP. poterium PPBl. trinkschale, grosser becher PPB. Kupa,

kanna, boros dé.sa : cupa MAI. Füles kanna, merít kupa : aa-

pula PPL Kelyhec és kupac: calices et scj'phi C'<)m:Jan. 110.

Tyzeu eggh arán gerew, egh ketthews aranyas k»pa (RMNy.

11.35). Attam vala egy saitulaban keth aranyas kwpatli (III.47).

Az jó vitézeket ajándékozá, kilenc ezer arany kupát elo.szta

(RMK. IV.160). Czatlo kupac (Helt: Krón. 155). Az mi pénze,

aranya, kupái valának (Monlrók. III.59). Egy kupa bor (Vi'is:

CanCat. 541). KotsLs kupa (VectTraiis. 20). Kupa-gyártó [tor-

nator] (Szentm : TFiú. 22). Vagion egj dupla kwpa is, az zent

giörgjnek társ, vagion egj feödelas kupa is, 8 aproo pohárka

benne (Radv: OaL in.l52). Péter deák uramnak adjon egy

össze j;iró aranyos kupát (111.275b). A mestr remek egi szép

Sszve jai-o aranyas kupa (Kecsk : Öh'M. 227), Hogy én kuiMÍt

hajtsam, s vasái-napot rontsam, az isten oltalmazzon ((JtvMast.

81. vsz.). H('ijagos kupa (Gér: KárCs. IV.108) Egy egy kupával

ajándékozám meg íköt (RákGy: Lev. 132). Négy virágos kupá-

kat küldött az fejedelem (Monlrók. V1II.417). Bekért az gazda

tazakat, uj kupát (XI.325). Egynéhány kupát tart és tsészét

kezében (Gyöngy: Char. 4). Az tinum jó bort itt adták nagy

kupába (Tlialy: Adal. 11.346). Minap a vár alján legelvén

vájkáltam, remény.ségem kivül egy kupát találtam (Fal: Vers.

907). S) [putamen; grüne schale]. Gyimiólcznec tovUas toka,

gasztenye kupája : echinus MAI. Egy zereehen dyw kupa (RMNy.

n.i99).

arany-kupa : patera, crater Nom.^ 397. Arany kupankot,

lantzunkot, nasfankot, gyfirfinkot bonczogunkat lator szolgainc,

szomszedainc varmickal egyetemben elfozthattyac (Born: Evang.

IV.310. Vajd:Jas. 4).

daru-kupa : amphora altitudine gruis Kr. (Szirmai : Parab.

87. Kr.).

fa-kupa: diati-etum PPBl. (RMNy. 11.84. Valk: Kár. 47).

fbdeles-kupa : scyphus operculatus Ki'. (Szirmai: Paiab.

87. Kr.).

orvosságtartó-kupa : pyxis PP. apothekerbüchse PPB.

Kupácska. Fa poharakat és ficzkó kupácskákat 114 drbot

[vettünk] (Radv: Csal. 11130). Négy ezüst-aranyos kupáaska

(Monlrók. XXIV.139).

30*
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Kupás: I) lignaruiD tureutes l'P. dreclmlur, der liillzenm

triiiküftscliirro niacbt PPH. Kupíls vésC: öiestriim PP. Eszter-

gáros, Inipás : toniator PPBl. Az szapanytw, kupás laéheké az

olasz foka* bástja (KohTílrt. 405) Kupás [vuév. 1(>— 17. sz.)

(Nyr- 1X.365. X.227). 2) Két kiipáji edény: gemellar C. Kupás

cserép, házftídíii való : iinbrex PP. Víz Uáuyú kerekek, kupás

kerekek, mellyekkel valamelly tiilyó vízbi'l másiivá vizet mer-

nek, és hányák-ki: rotae *modioli9 aqtiaui liaurientes PPBl.

KUPEC : vándor kereskedS, sertés-, ökör-, ló-kereskedö

CzF. A kupeczczel megegyezek, ha eljö (RákF : Lev. 1.265.

KákCiy: Lev. 39.5). Tisza melll Ls huzattiuik fejül megirt itthon

.szedett vajhoz a kupeczekkel (MonTME. I.37I).

KUPIiílH: flfli"; kupplerj. Úgy hallom, csak liáza.sitja

Kiíld az ifliaküt, i«sti.ssel sem gondol; ollyan az öreg legén, a

ki nem mér luizasodni, szerzfiuek vagy kupluruek teszi magát

(TörtT.' ra.390).

Kuplerség : [lenocinium ; kupplerei). Vén szüle és visz.S"/a-

aggott banya kuplerségével szabadságosb tiétara hitegeti (Csúzi:

Síp. 629).

KUPORODIK : testét kuporczba ösaehi'izza CzF.

ineg-kuporodik : (corrugor; zasammenschrumpfenj. A
bors ver lényen sfittetik, mig meg feketedik és még kuporo-

dik (ACsere: Enc. 224).

KÚRA: [cnra, curatio; kiirJ. FördSs cura (RákF: Lev. II.

290).

KURÁIj: [curo; heilon). Lovat cnrálni avagy gyógyítani

(Cseh:OrvK. 2). Purgatio s a gyógy! foredfivel curála (Bethl:

Élet. -209).

KURACIN, KüRACÍaj (karacüf Bethl: Élet 321):

(cuintssoj. KwUlotthem wala egy kwrachint, e.s ;íz kwrachint el

woiiek (LevT. I.lO(i). Egy pánozélba, kiu-adiymba öltözék iTin.

310. vö. uo. 402). Visz dárdát kezében, paizt az másikban,

ráró-tol fejében, melyén van kuiae-zely (Zrínyi L174). Fegj-ver-

derekb:m, kuraczinban, i^anczelban óltzkódgietek (\jif: tTük.

71). Nem filtznouk arány, ezüst kiiracziuokban es fegjver-

derokákban (Lép: Pitik. 1.424). Kuraczél dolmány (Xyr. V.

20C). Vagyon egy kuraraélom azt hagyom Vecsei ts'uidor uram-

n.ak és egy fegyver derekamat két sisakkal együtt (Radv : Osal.

111.313).

KURÁZSI : [fortitudo ; courage]. Kinek meg nem felelhet-

vén Bercsíiii, siM kurázsija sem levén alihoz, onnan elnyomúl-

tuuk (Moulrok. XXVI1.88). Az biz' igaz, hogy mi rosszul

élünk, de caak azért mivel nincs kurázsink s félünk (Gvad: RP.

116).

KÚRIA : nemes ülé.s, curia Kr. Tniidt puszta kúriája

((lér: KárCs. 1V.333). Egy mezStiildi ciu-iában termett, és nevel-

tetett úrfi, ha egyre otthonoskodik, vad, erkölcstelen, ízetlen

(F:d:NU. 271).

Kúriás : liabens curiam Kr. Kuriás k:istélyos mngányas la-

kásra .szabott a szereni«e (Fal: NU. 328).

kurír : (courier). I..i(ttatik ugyan<<zt contirmáhii ;u£ saxo-

niai currér az sveciu és az czár között (RíikK: Lev. 11.130.

Thaly: RT. 1.27). Érktíztenek négy kurriélok [így] (MonOkm.

V1.97).

KRITL, KURITYOIi : grassijr C. erro MA. .schwiir-

men, biii und her heruinstritichen PPU. Kuritolni, .széllyel

futni : dLscurrore MeilLat. 188. Ne curituly, hiuícm t;inuly,

liadel a kort-zomat (Mol : Szján. 95). Ide s lova csavarognac,

kullároziiac, kiillognac, kurituluac : vagímtur (Com : Jau. 197).

Kurltolás: (gramatii), vagatio; d«.s Imnunsiliweifoul Fiokaf

buiíisagra, t;iurzol;isra,ssullul v:du kmiloliLtra szuktalli.ik(lJeosiO:

Préd. 52). I'lát megh ne engedgye ucz/udiént való kuritoláfUJil

széllel csavargani (Prág : Serk. Elflb. 3). Mindeiuiec ;izért végig

kell a gylésben maradni, el kell bizony a kin kuniltyulá,<<t

[így?] tjivoztatui (EgyhRendt 177).

Kuritoló : ambulator, antolecythus C. grassator, i-ircnlator,

erro, arabnio MA. schwarmer, herumstreii-her PPB. Kuritoló.

tseltsa|)o tráu'ár, Kilóka: circulator C. Kurityoló, tr:ig.ir, eii-

loka : circulator MAI. Útsz;it járó, .széllyel kurittyoló, sétiUá-st

szereti) : ambulator ; trágárkodó, imitt amott kurittyoló : circu-

lator ; kurittyoló, ki.áltó kalmár : circuinforaneus l'PL Kurito-

lük : circumforanei, die quacksalljer Com : Orb. 259.

KURJA : Egy nagyot rikkantott, kuija ! eljeinek (Gvad :

llS'ót. 12i.

Kurjálgat : [clamito, vociferor ; sclireienj. Nem csak egy

feloI kiirjágattyák (Pós : GBot 2).

Kurjágatás. A fark.ns a kurjiigati^t ballv.án, .1 veszedolnm

elítt meiuiél hanuu-ébb el-fiit íMisk : VKcrt. 188).

KURJANT: kiált SzD. clamo, vociferor SL (schreienj

(RákF: Lev. V.329).

Kurjogat, kvirjongat: [clamito, clamitando pello;

sclireion, mit gesclirei verscheuchenj. Píjsztor bog a farka.st

kuríug.issa, az ebeket is vtanna huzettza [uszíl.sa] (Mel : SzJ.in.

59). A p;ira.szt.ság is maga üzent ma hozzán), ha folkeljeiM-k-é V

mert már hogy hallották, rajta akarok Szent-Györgyön ütni,

az egész erdkben körül fogtíik vult Szent Györgyöt, csak le.s-

ték az paskapattogást, hogy ók is kurjongattak volna (ItikF:

Lev. IV.195).

KURKOMAlf: ciu-cumn, ;m:oniiun curcuma; gelbminel

Kecsk : OtvM. 357. Aranyat csiuáhiyi : Másfél lat aloes, 1 I.Ht

allia patik.a, 1 lat caledonia gyökér, m;isfél lat kurkouuui, 1 l:it

veres kréti, 1 lat vörös n'-z (Kec^k : OtvM. 3101

KURRENS ; fkurrendo). Az egész fálub.'m nem volt oly

tanult f ; minden curreii.seket csjik olvasott el, azért is a

helység becsülte, tisztelte, ügye folytató]:it mivel beuue lelte

(Gvad : UP. 2).

KURTA : 1) curtns C. brevLs MA. kurz, kleiu PPB. Kur-

tán: concise C Kurt.i vak kígyó : cjiecilia PPltl. Kurt;i-.szably;i

:

sica Nom.''' 325. .\z kurta roUiuwl [melynek a farkát elv:'igt;'Uij.

Gondola azt az álnokságot hogy a tewb rokiiknakys tuiaihwl

adna, hogy azokys kurtán iaruanak, es ozl:ui nem pironkodnék

egyedyl (Pesti: Falx 71). Az v.asarhallyi me.steruec fel torra

czuprotskáia, es meg mutatuan kurta fluiel-skeiét belé vága

(Dáv: VDisp. 62). Kurta pey-lovára ftlo (Ilasv: Toldi 8). Ruliaj;i

kurta, e.s csak az b;d fenekéig t;r (Sal>lark. 3). Kiuta el-

méjfi (GKat: Válts. I..S1). Bokorugró kurta p'dífit iGK.-it: Válts.

IL385). Az ill kurtább lajtorja, mintsem az örökkévali'aiág tor-

nyában hiigha.-i.sunk (Bethl: Élet. 791. Csudakurta, de igwi ve-

szedelmes éjtszakai coiiunendiiasiig (.11 296^. Mentém négy (vaiiJ

minden napra, magyaros veris kurta imglia eziL'<t gomliukkal

(Radv: Csjd. Ill.:i."i9i. Kurta ájspis kigyó (TKi<: Pan. 60). Kurta

levelet irni (Mik: TLev. 239). S) (euphem. pro kutya). Kaiii/>á

uál v;tg\iin néiJOlek, tudjok, a kurta németekhez ti bizt;(tuk

(RMK. \ 11391. Nosza eb vtjüi, kurt;i komondor: osciliuite uuo

oscitiit el altér (Docsi: Adag. 208). Vgyan csak rajta érjilk

kurtát (Matkó: BOák. 305). Káp.ily (olv. kai«rjj k»rUi, -s léKwn

(Kisv: Adag. 73|. llidgye a kurta (94).

[Sz4'ilá«okJ. Ké|«« hogy ketske, mert kurta a farka (LKxis:

Adag. 207X

(KOzniomL'isokl. Kurtáiuik kurta kölyke (M:itkó: BC.stk. 1.57).

Nem ligy ebnek kurta a neve (Szí): MVir. 93). Kurta |ain««ló:

ille bomicida ab initiu. serfieiLS antiqniLs (Csiizi: Troinb. 20t».

Krl.
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perdi-kiirta : [satellas]. Lellteket kárliozatra lioldétto mi-

iiistpri, ixTtii-kiiitói (Csúzi : Si'p. 470).

[Kurtább, Km-tábbit]

még-kurtábbít : bievio [kiirzen, kurzor maciién]. Mea-
kurl/ilieifittai- a iiaiHiiv breviati smit (MiiiicliC. 59).

IKurtábbod-ik]

meg-kurtábbodik : brevior [líiirzer nerdoii], A iiapoc

iiu>i,'kurtabottai- (.MüiicliC. 59).

Kurtaság: brevitas MA. kürze PPB.

Kurtít : curtu MA. verkürzen, kiirzer niaelion PPB.

meg-kurtit: .-v (Pesti: Fab. 4 fi).

Kurtítás : docurtatio, coucLsio MA. abkürznng, verkiirzmig

PPB

KüSTÁJÍíYKA : [tiiuica ; kurzer rock ?]. Adtak Sáros-

l'atikuii ezii.sttel szíitt kék iijári kurtánkat (Moulrúk. XXIV.
21.i).

KTXRUC [.kezddött ez az elnevezés 1673-bau Tköli tíil-

züudülésekor; 1. Baboc-'vai, Fata Tarezal 32. cf. Windi.'ícb, Ma'^azin

1.221. Kr.] : crucius PP. 404. civis male conteutn.s, v. miles

euufoederationis SL kunitz, ein .sóidat vom kreuzzug PPB.

A cnice conriti(i.sum vocabuluni (kurutzi traxit origiuem, iiua

so inultitudo sub WladLslao Poluno, anuu MDXIV. in Tiucas

profectura signi6caverat (.stb. 1. Uugr. Magazin 1.230). Curucz

pribék (Diósz:Tal. [1679] 248). Hogy nekünk fizette-ssenek meg
az kártev kuruczokkal (LevT. 11.461). Oda ki mulattam, ki-

takarodván velem íélesen mindenféle rondekbl, úgy fele-sigem

kicSÍrisire is az kuruczuékbúl (Monlrók. XV.384). Azok is az

régi kuruczokfélékljfil lennének, már megjámborodtak (594).

Az liol török s német salvagvárdák vaunak, ott az én kmiicz

salvagvárdám is lebessen (Monlrók. XV.282). írjon má.sutt rabos-

kodó kuruczok fell (XV.37Ü). Hejh, kérjük az papot : sok

illyen jií napot imádkozzék le az szegény kuruczokuak (Thaly:

\dal. 11.145). Uitod kurucz a lófej Atilla igaz vérö (Thaly:

\dal. 11.190). Hol van hosszi'i kaiabiuyod, nyalka luirucz?

;II.301). Ha kúrútz vagy labantz által a városon tz tíilálna

ámadni, megbetsülhetetlen kárt vallana a kollégyiom (Bod:

Pol. 176). Petulantiam olim inter Scythos tale uomen (Triballus =
iriboiús) peperisse, nova Himgarorum in hoc tuuiultu nomina
»rtento.sa, kurutz (quibu.sdain rana) et labancz (an sit lobbancs,

j. e. inflamma, alius dicat), illud Ariti-Caesareauoram, hoc

Jaesareanorum, docent <Otr: OrigHuug. 11.156). Burkus knru-

Kiit mivel még nem láttam, hogy szembe állhassak vélek,

irra vágytam (Gvad: RP. 107). Nagyonkertemakapitanyom.it,

i midn elltték alattam lovamat, adatna jó lovat, de olyat

idatott, a melyen a kurucz mindjárt elfoghatott (125).

Kuruckod-ik. Valljon hát hogy merünk tovább kurucz-

cudniV (Thaly: Adal. 1.183).

Kurucság : popuhts male contentas, militia confoederationis

51. Igen kedveltük az kiu-uczságof, gondoltuk, hogy ezzel

iltolmazzuk (Thaly: Adal. 11.328). Gyzedelmeket vivutt az

;urucs;ig iII.lOö).

KUKUTTYOL: coaxo Kr. [quaken]. Követik az lápos

iban kuruttyoló kegyókat (DBón: Részeg,s. 20).

KüRTJZSOLi : bfivöl, bájol SzD. iiicanto, faseino, oije ma-
iae niedeor 81. Nem a pápisták vi.aszbol csinált bárányának
érével mo.sattatik el a mi bneinknek rútsága; nemis az fl

ammuval való liinté.sekkel ; szentelt gyertyájokkal ; cziczés

gokkal, és kiinisolt hintezfi vizekkel (VárM: ÉgSzöv. 251).

még-kuruzsol : cv Caligula császárt as-wnny Cesonia meg
rúslut [így] falattal meg bolondította (Cs;ikt: As.sz. 15^ A kegyo

a híivs bavo.'ioktol meg kuru.soltothatik (ACsere: Enc. 212). Az
babonás niisejekkel megli knrn.soltatott ostyájokat az iir va-

tsorájában 8k mint istent fin8n magát ugy imádgyák (VárM:
ÉgSzöv. 207).

KUEVA (beste-faira, . . ette hira [férfiról] Thaly: VÉ. 256)

:

meretri.\, scortum C. hre PPB. Ferii alá fekv kúrv;i : .suc-

cuba
;

sjífíuina kurva : polle.t ; kurvát korit : lenocinatur C.
Kurvác avagy ágyas a,sz.szonyoc : meretricas .sou pellaccs Com

:

Jau. 183. Kurva feleséget tartó : conmtus PP Négy fil-

léres kurva
: *iiuadrantaria meretrix ; kmva-ha.sa : venter vitia-

tus; kurvák-után járok, bordélyoskodom : lustror; bordélyosko-
doni, kurvát kerítek, valakit éde-sgetok : lenocinor PPBl. Culeus;
saak, kiben az kurvákat kihorgyák és vízbou vetik, .Szik.szai

FB. (MAkadÉrte,s. 1847. 327). Kurva, ringyó : hur KirUesz. 152.
Nem zerzetes azzouioknak valók, hanem faytalausagtxs kuruak-
riak (VirgC. 149). Meg ölöm ;iz kurua kere.s beste lelket

(RMNy. II 169). Te hyrs kuraa, myt jarz ytt az jámborok
kezet? (I1I.4(}). Bessthie kwnvanak syttha (LevT. I.fi). Fyad fel

lakta az te marhadat a kwruakal : tilius tuus abligurivit victum
tuum cum mereti-icibas (Pesti : NTest. 157). Nemde vgy kellette

a mi hugonkal cbelekedny mint egy kuruaual : uumquid ut

scorto abuti dobuere sorore nostra ? (Helt : Bibi. I.R). Semmi-
féle fogadásba be ne vigyed a te vvradnac isteneduec templo-
mába a kuruanak iutalmat : non otteras mercedem pro.stibuli

in domo domini dei tui (I.XXX.2). A liiw város kurua ]!\t (VI.13).

Tirasbol Inirua énec énekeltetic (IV.41). Ferti kuruák is vala-

nac a fidn (Mel : Sám. 323). (Josaphat) a férfi kuruak niara-

dekitis ki tisztitá az f51dv61 (362). Az fi kin-uayt es satí'arinayt

ruliázzác (Mel
:
SzJán. 425). Kiu-v.ava 15t e.s neliezkeslt ; megli

rútította minden nemzetségemet (SalMark. 20). A kurvákra
sfttü vassal béllyegec sfittettetuec (Com : ,Jan. 138). Agyas kurva
(CzegI

:
Japh. 185). Se kúldu.s, se kurva ne legyen Izraelben

(Czegl
:
MM. 250). A törvényben egy kurvát .sem pelengéreznek-

meg (Matkó: BCsak. 321). Nemellyek az hires kurvák forgolo-

dasok által emeltettek pajiasilgra ( VárM : ÉgSzöv. 90). Ne-
mellyik krflilk hires kurva aszszony pápa volt (92). Nyilván-

való kurva (Illy : Préd. 1. 93). Fogjátok meg az be.stye kurvát
(ErdTört, 11.177). De ne liivassa nagyságod a büdös ebet, ihou

j, ihou ! De lengyeles a kurva ! [férfiról mondja] (Thaly : Adal
81.)

[Szólások], K u r V a n n ya ! [dictum eontiimeIio.snni Kr.] (RákF

:

Lev. n.123). Tudja kurvanyja, miért? (IV.94). Tudja kurva
anyjok mint be.szélgettek volt az fvezérnek (Monlrók Vnr.358).

Kurva legyek az anyja! mint élhetek, úgy élek (Thaly: Adal.

1.231). Ezek irigyleiiek, azok pedig féltnek, híizugsíiggal üldöznek,

kurva az anyja ezeknek (Amadé: Vers. 151).

[Közmondások]. A kurva is lakodalomban mégyen, de csak
vizet hord (Thaly: Adal. 1.85). A ki jámbor as.szonyt nem talál,

kurvával kell aimak tánezolni (86).

Kurvácska: meretricula, scortillum C. scíjrtulnm MA.
junge hre, hürleiu PPB. i Illy : KrÉlet. 427).

Kurvái : meretricias MA. hurisch, unzüchtig PPB.

Kurválkod-ik : meretricor, scortor C. MA. meretrix *vul-

gat corpus PPBl. huren, hurerei treiben PPB. Széllyel kurvál-

kodni : perambulare cubilia PPBl. Az adományért kurválkodo
anya fcmittya az leánytis, hogy ollyan legyen (Prág: Serk. 360).

Hol Küszegen vándorlottál, Szombathelyen km-válkodtál, hol

Sümegen tánczot jártál (Thaly: Adal. 11.297).

Kurválkodás : scortatio MA. Com: Jan. 133. das huren
PPB. Kurválkodás, ágyastartás: i)ellicatus PPBl. Kuruálkodás-

bau foglalatos (FortSzer. K3). A kurválkodás az, midn szaba-

dos személyek bujálkodnak egymás.sal (ACsere: Bölcs. 119).

Kurválkodo : scortator C. MA. PPBl. hiu-or PPB. Agagulo:
egy bitván kurválkodo MAL Kurválkodo lator: scortator Com:
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Jan. 183. Tn Uahurtrom kzött aliu tjilálw. eggyet, a melly

bordélbáz és kurválkodó barlang ne voliia iiikab hogyiiem miut

tiszta fenyitéknec háza (MA: Tan. 1293).

Kurváncius ; (scurtator, iiieretri.x ; liurer, liure]. I lol paraii-

csollya a szent irá-s, hogy a papok, barátok, jesuiták meg iie

h!U!a.so(]gyaiiak, hanem csak szép kiirváiicziiw szóIgiUúkat, ágya-

sokat szabadoson títrisanaky (Matkó: bO«ik. 2S9). Más asz-

szony gyermekén hamifl8aiikab<lo8Ókurváncziiis(Illyef: BCsTomp.

20).

Kurvás : aqnariolus C. [scoi-tator ; hurer). Kiirvás, lator

:

adiniüsarius ; kurva-koritil, kurvás : aiiiuirioliw Vl'\. Knnyö lé-

szon mindent ol veztened, mert igen luWu-tos s-kuruas te dolgod

(FortSzer. Ntl). Parázna es knnias pap (Zvon; Osiand. 11.5). Kur-

vás cseléd (KLsv : Adag. 9.5). A kurva éjí kurvások könnyen meg-

alkiLsznak egymáxsal (29a). Minden ro.sz8zal bovádultjittam, hogy

tudniillik korhel, ré.szege.s, ve.sztegotfl s kurvás ember vagyok

(llazjink. 1.21.3).

(Kurvásságl

Kurváasági. Kurvás.sági mértékletlenség (MA: Tan 81).

Kurvaaág : nieretrii-iuni C. MA. liuronliandel PPU. A

kurva-ságot véle elliagy;itiii : *ab<luiore a nieretririo questu

PPL Vyda Antal .'ízt válla, hogy ew nyolcz forintiat es 33 d.

ytti meg az byrsagnak, az mely birsagot akkoron Miklós deak-

nen az kuruasagert wettenek (RMNy. III.4U). Fcriedet kurua-

fláguddal el vezted, azért még kii perengéroznek tégedet (Fort-

Szer. K.). Kurua.s;iggal kereskodni : corintliiari (Decsi : Adag.

284). Még ió ?deién kuruaságra áll az szómé: ut Oriuthia

videtur eorpore iiuaestum faetura (229). Kurvitsiíggal való

kereskedés (Com: .Jan. 111). Nem .szíibaditodé kiuvaságra fele-

ségedet V egy két holnapig tárai lévén tfilc, vagy sulyas beteg-

ségben sinlódvén (Matkó : BCsák. 2.39>. Inqulsitio Ilorv.át szol-

g.-ilójának kurv.'i.s;igáb:ui, ki Ls szállásiul fattyat vetett (Mon-

Irc'.k. XV.331).

Kurváz: nioretricem dico, nnmujio, nomino .Sí. [eine

liure nemien, helssen]. Nekik haragudván kurvázza ket (Sáiub

:

;iFeI. 483).

|KUS, KUSS: couche-toi ! kiisrh dich!)

Kusol : Ikuscheijj. Még inostis nevetem, hogy ha jnt eszembe,

mint kusi>lLam, mint a viz.sla, a verembe (Gvad:l{P. 91).

KU8ICSKA : (tüurnure ?| Aszszony hölgyeteknek kiLsii«kat,

fardagalt, .szoknyát osinállyatok (Hal: Csisk. 31;.

IKÚSZ : kletternj.

fa-kÚ8z : jiardalus. A fakusz az orrával a dió héját meg-

töri : pard:ilas rostro uucleos frangit Com : Jan. 38.

(KU8ZTÓB : cu8to.sJ.

KusztÓ88á.g : (custodifl muniis ; castos-nmtj. Az keresztyén

népnek virágát megfojtii, mert az bülcs né|>eket ft magálioz

li.'ijtá, kinek érsekséget, pisijekséget ada, kinek knsztósságut,

prépostságot oszta (UMK. 11; 109).

KÚT: putoas V. fons MA. bruiin PPB. [<iuelle]. Zigetlikut

1109. (Jeni.). Aldocut, terminus 1193. Villa Cliorkuth 1299.

Terra Oleykiitlia 1309. (Knauzj. Fons qui vulgo gyzuoukwtli

numiiiatur 1263. 1591. (Weiizel. \'I11.52>. Currit (méta) de jiixta

byziiscnt in eadcm via 12C8 (209). Kut? villa 1275. 1295 ((3od-

Uipl.). llydegkul, fons 1295 (Wenzel X.209). Unum er farkud

(sarkút?) nominatnm 1371. (ZiehyC. 111.419). Vala ot lacub kuta

(fons Jawjbi), Uic (leaut) kedeg niegfarnuiuan az útban ÍI5 ot a

kut felét (MiindiC. 174) Mfi afanc laiob atta iniinekóiic e kutot:

putenm (174bi. Imadyatok az vr istent, hog az mi kvtonknak

viíe meltiilta.s.>«-k meg gyogyvlni (DornC 2X2). Egy kúton tevéit

e.stve mint uiegállatá ; estve az várasból keztléuek kijAni szAzék

és világok a kútra menteni (RMK. U 114). UAdös, dög, bolt,

barom kutbol s^>l [szól] iMuhijzJán. 5S7>. Vgyaii kútból lueri-

töd te: e doliü liauris (Decsi: Adag. 89). Minden [jOgány böl-

tsek a profétjik kúltyából ittak (Pázm: Préd. b.i. Az kutuae

szája : fiS putei (MA : Bibi. 1 2t)). Kankaléikal és twigával, ke-

réken forgó láiR-z*)S vedeiTel meríti a kutbiil (Com: Jan. 115).

Pecsételd bé immár amaz undok kutat, ki .sok ezer lelket

mérges fiLsttel itat (Thaly: Adal. 129). Élkezdtbic egy kutit

ásni (MonOkm. XXin.600).

ásovány-küt : (listernaj. Ez llaliuryra varasbeli embemec

vala e^ ásouán kuta .az íi tornaauiban (Mel : .Sim. 197).

bor-küt : [sauerbnuuien ?] Méta pervenit ad puteum burcut

1201. (\Venz<!l. VII.12). A sik, hul bojtorján, csjuiál, dudva ter-

mett, abbúl kenyér mez im hogj' kerekedett, a part, hol lutsz-

talan tövis nevekedett, ottan kedv nevel bor kútt meg eredett

(Orczy: Nimf B2).

csatoma-kút: cistema Pesti: Nom.' 76. c,-uialLs Com: Jan.

115. cLsterna JnrdC. 210. Te wrad ystened neked adangya az

czatorua kwtakat, kyketh te nem astil (uo.). Lábas c-zatonia

kút, ackinec valnii voltac, es lábbal aztattac az folyadekaUa

(Mel:!Sám. 245). Egy ers czatoma kiitb.'in el reytezec i.Sztár:

Ath. 29). Az fels h:izakból alá kiiltitztetik az csatornakút

mellett (Monlrók. 11140). Csatornakút (Kiddi: Bibi 29ii). A

víz Ijé-viteleknec, ewtorna kutaknac, csivéken és esatornákun

(per tubos et canalas) a vagy viz ereszt árkocskákon illik

lenni (Cum: Jan. 115. Land: UjSegíts. 1L40. 053).

caatornás-küt : cv Mis-segiad [így] állat nagy kiiályi liáza-

kat és palotákat éptete, azoc melet .szép kerteket, hallartókat,

vadkerteket, .szép máruán kuekbl czináltiitlot czatoniás ku-

tackal, niellyeo köniyfll .szép r^z padimoutomoc valáuac (Helt

:

Kri'in. 109).

cséves-kút : fons üstnlaris Nom.> 443. fuiis Cstukirias MA.

rüliro-brunnen, in rötire geleitet PPB. A piatzou viz fogiVtaa-

toiíiak, tséves kutak szuktannk leiuii (Coin: Vest 90).

csurgó-kút (Lipp: PKerL 1.12).

esö-kút: clsterna Ver.

forrás-küt : (fons ; quello). Eg)' h:mdgya igen szumiii léuén,

kénszcritotéc a fori:ts kútra menni, liogi,' ott innéc (Helt: Mes.

389) Egy forriis-kut hives kortyokat nyújt (Gyöngy: KJ. 50.

Thaly: VÉ. I1.122t.

héja-kút: bogács kóró, dipsaciLs, carduus fuUonum MA
PP. Ueja kut, bogáts koro: carduus fullouum, vei virga pastoris

Major: Szót. 128.

kávás-kút: margine provisus puteus SK. Kaiutskiitli 127ii

(CodPatr. 1V.164). Rogytak a kámvás kúlak (Gvad:Lev. 135i

kifolyó-kút : scaturigo, fons wvus MA. fons scaturien-

Vor:Verb. 315. bnuuiquell PPB. Lezen luVbenno ky folyu

kwt fe'wee (fons ai|uae saliontis) az erek eelettrv íJordC. 634).

Derék bizodalma az kiVszál vala, aiiujik útát Basó állatja vala.

napnyúgatiól az várat moglialaaj.1, az út meg visszatér, olt

egy kifolyó kúta (RMK. 111.218).

lövellö-kút: (fons saliens; spríngbnmneiij. LBvell, usp'i.

szOkfi-kút SzD: MVir. 303.

ó-küt : clsterna C. Ú kutbeli : cisteniinas C. Arnyékszékben.

ó kútban szökdüsénuk, tübbeu sokan fegyver miá vuszénok

(RMK. VI 178). A végre távozót volt el, hogy másuiuiau kerú

löbl az ó kúthoz menne Clyuk : J<'>zs. 90).

ugro-

Vagynak

720).

Q-kÚt: foiLs sjdieiLS Kr. (springbruwienj. (Hall: Tel. 10). I

ik benne ivíu-nsbant legalább suiz ugró kúLik i Fal : TE. '
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Kutacska : fnnticuliis, piiteolus MA. briinnlein PPB.

Kutas : imtoiim iKibens, puteis provisiis, abiindaiis Kr. Kutis

[vezetéknév .WI. XVII. sz.) (Njr. 1X.365. X.327).

Kúti : putealis C. puteaiius MA. aiis dem bnuinen PPB.

Ktn'AK (hitag Tof: Zsolt 738) : törpe, pulya SsD. Kutak

euil>erek, liuki emberek : pumilioiies C. Kutak ember : pumilio,

puniihus MA. zwerg PPB. Emberke, Ijíiki ember, tórpe, kutac

Com: Jan. 45. Kicsoda oly gyermek e.s2á, az ki el lialgathatna,

látváu az illyen kutac embert (Prág: Serk. D.). Kiisiny, kurta,

kutag ember (Tof: Zsolt 738).

KUTAIiL : [?] Vjhelj Mibalno felíl azt hallotta, hogj

í»zaniaj Istuauiiet hogj megégettek Niarasdon, attól ualo felte-

ben kutallot ala (Syr. XVII. 182).

KUTTOG : magát ösz\'ehúzva hallgat, sunnyog SzD. [sich

ducken). Városinkban, egyegy kis kunnyhókban, amyék alatt

kuttognak (Szentm: Kaim. 2).

KUTYA : canis C. catellus, caniculus MA. kleines hünd-

leiu PPB. [bund]. Ki5nts vyába való kutia : melitaeas eatulus

(Decsi: Adag. 290. MA. Kisv: Adag. 71). Nem szereti a kutyák

5zálká.s szSrét (Land : UjSegits. 1.161). Kár bizony amaz ember-

séges ember hogy ollyan kutya dévaj eb (Thaly: AdaL I.S1).

Késó is volt ezt az erszényk^^tyát az ebiyelt háy kiokádására

bírni (Bethl: Élet 11.247. vö. SzD: MVir. 90. 91. 93). Eb szokás!

kutya szokás (Mik : TörL 3. lev.). Ez az ember mintha elle-

nünk megesküdt volna olyan elleu-iégünk, pedig én soha sem

nekie, sem kutyájának se egyszer se másszor nem vétettem

(Hazánk. L366).

[Szólások]. Kutya rósz embere, hogy mérsz te beszélni?

(Thaly: VÉ. IL258).

buvár-kutya: canis ponticus PP.

juhász-kutya: *pecuarius cauls, villaticus *canis PPl.

canis *l)astoralis PPBl. (schafhnnd).

kis-kutya: caniculus Kr. [csillagzat] (Nad; Kert. 17).

Kutyálkod-ik : [ricli hündi.sch benehmen] Mért brödben

wes nem férsz, mit kutyákodol és *agyarkodol M. ellen azon rété

végett, melyhez semmi közöd nincsen? (1700. MSion. III.34S.

MF.).

Kutyaság : malitia v. iieijuitia canina Kr. Kár volna az

vénbasiinak illyen ingyen, eltti (?) kutyaságáért mindenét megadni

(RákF: Lev. IV.72. Vajda: Kriszt. n.ll6. Kr.)

Kutyó : caniculus, canicula MA. Iiiindlein PPB. Elvégre

böcsnletesen megegyezének és a kutyókra tértek a beszéddel

(I'al:NA. 122).

agár-kutyó : vertagus junior PP. windhund, englischer

hund PPB.

Kutyócska : catellulus MA. ein sehr kleines bUndlein

PPB.

KUTYA (Tugurium : L'uchya Ver., olvasd : Euehya) :

tugurium, gurgustium, tabemaculum, attegiae, casa MA. hirten-

haus, bauemhíitte PPB. Kutya, hayiec: attegiae MAI. Apró

ktttyakat alkotanak, mert cellákra való aniieera nem vala (ÉrdyC.

581—2). Tengeri csigákkal fedik kútyájok: tuguvia conchis

instruimt (RMK. rV.156. 319). E^echias véré meg a philisten-

sokat az firz pasztoroc torniatul es kütiaitul fogua mind a

kentet varasig (Mel : Sám. 439). Torony, kutia, akit az út félen

a pá.sztoroc czinalnak (438). Epettetec magoknac néminem
kuttyakat (casulas) az Jordán vizenec foUyasa mellett (Mon:

4pol. 259).

Kütyáeaka: casula C. gurgu.stiolum, lugiuiolum PP. gur-

gustium MAI. baucnibüttlein PPB. Kis kuttiaczkaiabaii teczik

vala egy kis zen egui (Pont. 202).

KÚTYOItLÓ: [tugurium, casula ;liütle, hauschenj. C'oii.stan-

tinus templomukat építtetett ; azok pedig, magniticji imperato-

riae magniticentiae opora, nem alatson kútyiirlik, hanem

királyi nagy.sághoz illeudc5 nagysiigasok v('ilt;ik (Pá/.in: Préd.

1167). [Vö. KDKORLÓ]
KUTYOROD-IK: [kauenij. Az agyban kutiurodut (Zvon:

PázmP. 2S7). [Vö. KUCORODIK, KUKORODIK]

KUVASZ {htnsz Zrinyi 1.160. MA. PP. Ben : Rithm. 163.

koasz Csúzi : Síp. 7.Í3) : cmis grandior MA. molos.sus Kr. grö-s-

serer hund, hirtenliund PPB. Mint a kis praczko a nag farkas-

•sal, kuuazzal, szinte vg iacznak (Mel : SzJán. 87). Ordeto kuiuis

(Mon : Ápol. 380). Apró kuvaszok ugatása (Pázm : Préd. 806

Kr.) Ez nyavalyás kuasznac siralmas sorsa (Kere,szt : FelsKer.

EIöb. 2). Juhok mellett nyugszik kuasz (Zrinyi 1.160). Félelmes

kuvaszok módgyára távolrul ugattya az oroszlánt (Matkó : BCsák.

238). Kuasz szénán fekszik, morog ehült ökörre (Ben : Rithm.

163. Kisv : Adag. 66). Kuasz, kuvasz, vagy, mint a Szerencse-

kerék a (^ betre verseli : Qasz farka csóválását, kerüld irigy

csaholását (Arany : HátrPróz. 376). A megholt kuvasz párájáról

beszéllgetnek (Misk : VKert. 316)

[Szólások]. Valahol jársz, ugasson a kuvasz (Apoll. 45).

[Közmondások]. Szalonna nem lészen semmi jiSrsléssel az

kuuaszbol (Zvon : PázmP. 291). Perseléssel szalonna nem lészen

a kuvasztól (Pázm : Kai. 1050. Njt. VIII.170). A rút szamár

rivás és kuvasz-ugatás me.s.sze énii nem szokott (Kisv : Adag.

525). Nem jó úgy elnyelni a kuvaszt, hogy kiálljon a farka a

szájából (Tlialy : Adal. 1.86). A melly kuvasz egyszer által-úsza

a Dimát, nem fél az a viztl (SzD : MVir. 91).

KÜL (i&8 Born : Préd. 85. 218. ioV.s Mel : SzJán. 277.

EsztT : IgAny. 167) : [extemus ; ausser-j. Kúlff)!d : terra anteiu--

bana, territoriiun, vicinia MA. [Vö. Kivül, Kül, KI, KTNNJ

Küls : exterir, exterius MA. extemus, exterus, extraneus

Sí. ausserlich. mehr draussen PPB. Külsbb : exterir C. a) Az

ártalmas bezed a testnek semmi kylsw rezén ky be megyén

az elmet gondolatoknál megh nem bantya (VirgC. 141). Egy

emölcsös kapu mellette annak, kin az kiisí várba ki s be ott

járnak (Tia 109). Oly nagy öldöklés benn az várban valai

mikor külsó felól harczok nem vala (RMK. VI.159). Az kIs
sötétség: tenebrae exferiores (Fél : Bibi. 1,12). Nagygyír kül.s6

városa (Kár : Élet 1.180). Az városi és külsó parasztságnak sok

panaszi (Monlrók. XV.48). Küls népek (Tlialy: VÉ. 1.66). Nem

kúIsS, hanem hazáukbéli ellenségri beszéllek, ezek forraszta-

nak lántzokat, hogy megszorítsák lelkíiuk-isméretit (Fal: NA.

124). A mint látom, nem igen nagy becsületben vannak nálad

a külsí nemzetek, minthogy olly olcsó képét adod (Fal : NU.

319). b) Küls jók, ingó bingó jók : *res mobilis PPBl. Ne

higyi a küls színnek : nimium ne *crede colori PPBl. Benem

rekeztethetiiek az kylsw erzekensegek (VirgC. 138). Kils es

hamis tudomány : extraneum et falsum (Mon : Ápol 3). Chac

szine, es kils képe vagyon naiatoc az istenessegnec (Mon:

Ápol. 322). Kilsö hasonlatassagara formaltatot (Mon:KépT. 6).

Szfluet kéuán az isten, nem köLsó ceremóniát (Decsi : Adag. 81).

Az bSIczeség hatalmasb az kfils eríinél (Kár : Bibi. 1.615). A

kfils embereknec-is [laicusoknak] jelen kel lenni a conciliu-

mokban (Czegl : Japh. 177. Nyr. VI.361). Ha az imádság küls

gondolatoknak közbejövésével megvesztegettetik (Illy : Préd.

a207).

Külsképpen : exteme, extrinsecas Sí. [aiLsserliih]. Küls-

képpen tettet valami hamis tiszteletet (Fél: Tan. 343). Az papis-

tasagnac k6ls5képpen nagy tekinteti vagyon (MA:Scult 622.

Pázm:KT. 36).
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Külsöséfi;: pars oxterna, appíirmitia Kr. [das aussere].

A szeniérni6t6><ssí« a lélekrl az ábrázatra kiszámlázzék, és a
lelkiisiiiei ('tríl a kiilsíiségre kibíjcsjUlasnék (llly:rréd. II.löS).

Feletlo ineí»««ilatküziiak azok, kik olliitütik iiiayckkal, liORy a

tisztosséKCS kiüsíséx nom alkuszik meg a bels isteni l'élelein-

mel (Fal : NU. 280). Kevesen nézik benn s felesen niei; elévesz-

nek a klsfisi'gfíel íFal:lJE. 115). A |iompíírc5l és mélfciságos

kiilsAségrAl szólván, kelleténél többre ne erltesd íFal: BK.
592).

KülBÖSÓEes : fextemns ; au.s.sorlicb]. A rendes tisztesség

vigyáz a minden rajtnnk kitetsz külsséges illendségre íFal:

NA. 185). Válogatott ritkaság volt e,«zére, termetére, maga vise-

lésére, és egyéb külsséges szépségére nézve (Fal : NU. 313).

Kitk;)ság volt kUlsilségüs szépségére nézve (313).

Klül, küvül, kivül, kül (tmol LevT. 1.17. léml KMK.
VI.1I6. Uvúl Fr:.SzJán. 78. kml RMNy. II.(i7. kywl Komj:
SzPál. 50. kuU TohEvang. 1.121. ir/wd ÉrsC. 517. kywde
LevT. 1.33. kivel KMNy. ri.302. kiuóí Kár: Bibi. 1.307. ktuúl

Helt: UT. gl. Helt: Krón. 49. 73. Sztár: Vizilz. A2. Dáv: KKer.

Vi. kidjd Monlrrtk. X1.402 kdd DfibrC. 16. kúlid Sylv: (Jl'.

1.80. kúiU FtIv:Dic.s, Ifi. MonOkm. XI, 162. kmml Hall: Paizs.

451): I) (adverl)iuni) «) afuris C. (von aassenj. Kivl befelé:

a foris PP. Es az várban sok kinivset liordtiik vala, oltalomért

kivül bevittek vala (KMK. VI.17(i). Mikor liallod kiul szup

beszedeket (Horn: Ének. 268). b) extrin.seeus, foriiLsecvis C
oxtrinsecus Helt: Bibi. L C2. forLs MA. lel: Bibi. 2u. [draiissen],

Megtiiteifatok aíA, mól kuol va^on a kellien (íjuud foiis

est), bell kedeg telTwsec vattoc vndocsaggal (MüneliC. 57).

Kj meegyen vala az cgyliazUil es kywl bwdosyk (ÉrdyU
245b). Egyliazban való os kyuwl fekw lialotjikert nem yma-
lani (VirgC. 6). Kfilfil maradnak az ebek (.Sylv: UT. 11. Apoe.

XXII). E féle igiket vgyau ottan kul á szolén megmagyarasz-
tnc (Holt: Bibi. I. C3). Atkozxjtt logy hon es kiul (Born: Préd

619). A faiast gyogyittya e szokfíi, lia rea ktSd, kfiiil rea iwrlod

(Mel: Herb. 72). Kivül vagyok : exsnm C. Az aitoual kiul : ante

ianuam (Fél : Bibi. 72). Mind kivl, mind boISl : intiis ot forLs (MA:
Bibi. 1.71). Kíiiil .szép, de belól rút (Decsi ; Adag. 70). KivflI az

liéja v:«gyon a plántának : extrinseeus cortex est (Coin : Jan. 21).

KiiAl kent, bell iwdig nem szent (Felv: Uics 1(5). Az tiir-szokeret

kiiljel teketo po.sztüval Wteríttelték iMonlrok. XI.4U2). Gyakorta

ütközünk palotákra, a niollyek ezifrák kiWil, de ürasek belól

(Fal : NA. 188). Mást hinni, má-st .szóllni, mist bell gondolni,

azt, mit nom akartok, ki\iil úgy mntatni (Orczy: KöltlI, 151).

Kivl a zsoldosok orszjigokat nyertek, bell a polgárok lóidért

v(wzeke<ltek ((Jrray: KöllSz. 13). c) forjis, extrorsuni C. (hinaiisj,

Kyftl ne vygyenek liw hwsában : nec oH'eretis de airnilnis ejus

foras (Jorg(;. 35). Kywel el tauoztanak eon tívleni : t'oras fnge-

runt a me (Ke.sztliC. 6K). Végre hogy kfd kerfdsz, csudálkoz-

ván el-hfilsz, mint inegéhfllt :i béle<l (Szentm : Kaim. li). 'i) fp<),st-

positiii) a) [hülvj extra C. |aiisserhalb]. a) Az ebell haznac

kiVile suha ne egei (VitkC. 34). Te.stben test kíl luelkílV] ehii

nom toldi elet, de meíiíiei (DobrC. 499*. Zejiekot tekentetem

egyházba, egyház kyuwl (VirgC. 4). Az szl meg íiomottatek

az válubíu) az vánxsnak klfilo: cjdialiis e.st laais extra civi-

tatem (Sylv: UT. 11.150), (lirLstns teslbon i5(, nem test kfmSl,

vagy lest élt (l)áv : Utm. 26). Az gog aunyat tesszen mint

.sátorban lakó, az miigog peniglen siitor kivel lakó (RMK
n.106). A varos kfiufil egy kút meilott lefektctü a tevéket:

extra oppidum jn.\ta [Hitemn (Helt: Bibi. I K3). A testnec k8-

in"ile vagyon: extra i-orpiis <>st (Helt: W. 17). Mustau sátor

kiiiAl országokat viwiiau (Born: Ének. 355). Komának kiwle

ket mely feoldcii egy kortbiMi (Pont. 13). Az sjitora kiv8l

maradgyon: nianeJit extra tabernaiiiluni simm (MA: Bibi I.

1011. Az gyülekezet lielyéuec kivSle való áldozatoc ^I.1(.I4).

Hideg télben, meleg ház-kivill, .született ;iz igazságnak luipja

(Pisim: Préd. 101). Temetés nélki'il tíl.l kivfd hevemet iZvou:

Post. 11.413). Jeriisalem kivl-is sidu onságbaii voltának syiiagíjgák

(Sam: Agend. 7). A templom kivi'il kerétéstis épétletimk (11).

TiV kivül nem élhetek, azonnal elveiizek, ha az kivül lenzok

(Balassa : Költ. 66). Az ut küv(11 tsetl botló emljerek iGKat : Titk.

102). ^) Vite.sseA' az hegre, ki mondatie ealvaria lielnei', auag copiiz

beinek a varos lapniarae kiiiil. es ottogon megfeziltes.sec (NádC.

247)f) Az |iortan kinwl egied meg az te étkedet (VirgC. 71

Vgy kel tudnod k5n\Tioden ki'iuál, hogy ugyan peregyen

;iz uyelued r.aita (Helt: AritbnL C2). Sirván áll az ko[Kirsc>n kivl

(MA: Scult. ili). Mit motoez utón kivül (Matkó: BCsák. 55).

Orzagmikon küül vagiunk (TörtT. XL162j. Ha a mi életnk a

kere.sztyén hitnek ösvényén királ jár és készületlen talál a lialál,

ninis mód benne, hogy fel épíilhAssiik (Fal: NE 35). 5i Ugy

vala ewn belewlo kywl, hogy te bezedidhez semmit nem hayla

:

ita extra se erat (Klir(-'. KJ). í) Istentl kivül j;inmc és forgimc,

valamiglen ez te-stlicn lakoziinc (MA: Tan. 172i. b) (hová?)

extra C. [aiis.sorhall>J. a) Az kapukewl ne menye: ne jiortim

exeas (EbrC. 147>. Ky yewenek helyek kyuewl (54). A forrás

6 vizonec folasat mesterséges alkotással a varos kviil vizi

(BéiaiiC. 23). Jesus az kerost fat hatan az warwsnak kAIWé
kosceleyteteek wiiinye (PeerC. 123). Waros kywel el ky wygyek

ees neky nyakat wagyak (ÉrsC. 517). Hog az tartoniaunak

ki'ilfille ki ne boezátna íitet: no ipsos mitteret extra illám regio-

néra (Sylv: UT. 1.56). Ki viue ütt az városnak kftlle {L124).

Gyülekezet kivül vetnek titeket (Tel: Evmig. 11253b). Minden

egyéb dolgodat úgy tartsad, mint útkivül térést, mint idegen

munkát (r;'izm: Préd. 831). ^) Meg fognan tet velec a zln
kul: extra vinojun (MUncliC. 95b). Az városban sem temet-

hetnek vala, kerítésen kivel kihányják vala (KMK. VI.168). Az

tidkot vigye ki az táboron kiul (Kár: Bibi. 1,90). Az táboron

kivl zzétec kiket : ejicite eos de cistris (MA : Bibi. 1. 1 22 1 S) (|«ksI

po.sitio, átvitt értelemben). ») (extra ; ausser) a) Immarasidoc- egbo

tanakottac vala, hogy valaki tet xsnac (Christiisnaej vallana, a

sinagüga kul lenne: extni synagogam esset iMi'mchC. lS9bi

T\^ruynky\vl vytkeztenek i Komj : SzPál. 50). Termeszét kílvl

elnec poganoe illiaekal (Born: Ének. 131). Istennek felelme tis

hiti kinl valók (Beythe : Ejiist. 218). Az egylciz kinül laborlian

.sz^illot, i)árt üt emberei- (Mon: KépT. 3b). Üe nem méret- a

szent iras kiufd szollani (Mon : Ápol, 4), Az egy anyriszenlegy-

haziiac kiiile soha idussog nem talaltatie ('20). Be nienni

az igaz aiciszentegyhazban, mely kiíull niiich iduSsség (2841.

Valami bit kül vagyon, bfiu az (Vás : CauCaL 50S>). Az igaz

Ilit, az kere.sztyénség-kivnl nom találtatik (Pázra-Kal. al>

Valaki i.-iten kivül keres segítséget, gyakran úgy jár, mint Ádám
segíttársával, kitl el-rontaték (Pázni: Préd. 571 Ha a liti"i

iiek tulajdon értelme-kivfil, más dologhoz fssabjnk (Pfcm
LothV. 19). Az nem igaz, hogy sz. Péter, szent inls-kiuM tani

tot, tehát tévelyget (169). Vgy tartották azokat, mint szent irás

kfiurdl való vélekedéseket (Bal: CViIsk. 43). Valami tzéh kiuúl,

és czéh niaster nélkül való kontiir mesterek (H3i. Kötelez

tec magokat az házasság kiiifli való eleire (Zvon : Osi;uiil

23). Tr^'ény kivfil vétkezii- : enormitor petvat (Com : .lan, 176).

Káin tiitti;'ik torkokat, mintha tisztem és lii\-alalom kiviM hág-

tam volna (Oin:Dögli. 11). Szokil-ixl kivi'il lm iot miveLsz

(KTflr: Ján. 25). Igen ritka, és szokilskivül vala ; valdo rariim.

et extra-ordinariimi eral (Illy: Préd. 11.246).
P)

Urasagan ki™l

lenni, valamit nom binii: extra domiiiiuni Ver: Vei b. Sz.'.! i

Tisztén kivül járni: agore alias re« PPIil, Mimién iigaln

és tflnényen kivül rajtam valimiit elkövetni akanu-ik, elk;i\ -i

(I-evT. 11 347). Az luigyságod tanács adá-sát vesszük, s azon

kül nem lépünk (XXIII.208), Ha szokott idn-kfíl lésajii vacso-

rád, dögletes pestis ebbfil támad reád (Felv: ScIiSaM 17). CViak

kLsasszoiiy s Jakab közt vmi te benned egy kis nyár, kül ele-

ken, túl és innen, ködmönt le ue vess Ixár (Thaly: Adal. 11121).

Jeles idket éltem én s a parmicsolalon kivül járnom lebetel-

leii (Nyr. X11.117). b) praeter C. (eicepto ; au.sser, iieU>t, au»-
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euonimen). a) Kétraeniél tiilibeii ott meKlii)lt.HnaIi, azok kívül,

ik sebesek voltauak UWIK. M.146), kk<f;eii istoiiúi kiuSlom

le legyeiiec eii ellenem (Rmi: Ének. 82). Senki kiuSloil nicf;

lem oltalmazliat (112). Én kfinöleufinj ninchen senki tob (Holt

:

/IgK. 53). Vagioue az üstennok nias igeié az szent iras kiul?

Pél : Tan. 2). Az béleseknec kiuSle kouászos kenyeretis vigyen

K;ir: Bibi. 1.93). Az egy isten kinfil senki (Vás: CanOt 623).

laria kiufilis S nekik elég kSzben iaroiok vadnak (Zvon: PázinP.

20). Mihály s pfinkfetben s Gy8r[g}]ben ójjad magad a meg-

rt báruni uap kivfil ^Felv: ScliSal.' 30). Kuzilsnléso kivfil-is

;ukorékol (a kakas. Misk ; \T\ert. 300). p) Azon kivSl : prae-

orea SÍ. Ö ugokou kül az többekkel nem gondolok (LevT.

1.268). Valaki a lijizasság-tórésen-kiviil egyébért el-botsiittya

eleségét, és mást vészen, paráználkodik : omn'ia cini dimlsit

Lxorem suam, excepta foniicjitionis cui-sa, facit eam moecliiu'i

latb. .5. 32. (Pizm: LutliV. 139). Azok az faluk, az Idk Eger

negh ueteleteöl fogua színtelen bódultának, azok ez vtaiiis lio-

lultak légiének, azokon kiuöl egiet se hodultassanak (TudTár.

11.211). Meg égetik vala egé.szlen, az brén kvfll, mely az

a]té vala (MNyil: Zsolt. 60). Rajta kivfil iga.s.ságot s idves.séget

le kerassnnk (tfeatlim: Doni. 66). Az ostrogottusok Atyllának

;y szólláuak : soha semmi ellenségtfil to rajtad kivl meg nem

lySzettetti^nk (Llszny : Króu. 8S). Azonkül az levélnek értelmé-

hII Ls egyebet amiál nem coUigálbatni (MonOkm. XV.104).

lárom háza vala Ka.ssa várasába, azon kül sok pénze és egyéb

Sszága (Thaly : Adal. 11.365). •[) Elvégeztem, hogy senkit egje-

«t nálad kirtil szerelmemben nem vennék (Szép Magell). Igas-

ág szerint más nálad kivl ennek a helynek firókSsse nem
Dhet (Hall:HHist. III.97). C) [sine; ohne). a) Cíorombasag

rvlvl legetek ; erudiraini (DöbrC. 16. KeszthC. 3. KulcsC. 3).

V szent irasl minden tisztelet kiufil hamls-settyac (Mon : Ápol.

101). Az vr Lsten mindeneket kegyelmébe fogad, minden érdem-

iek és jó cselekedetnek kivulle (P;lzm; Kai. 212). Az S kapui

latar kiuol mindeneknec az egész fuId kereksegeben nitua le-

yenec (EsztT : IgAny. 37). Vagy tudatlan, vagy igas.s;ígli kivfll itil

Czegl: Japh. 214). A minden felsz kvid való remenles bator-

agnak mondatik ; a minden réménlés kuvi'd való félsz kétség-

en esé.suek mondatik (ACsere: Enc. 152). Jovok, jószágok

uiudeu ouub'üversia kivül imuiuuit.ásbau maradjanak (Mon-

rók. VIU.29). p) Tréfán kivül : serio C.

(Szólások). Két elkedés kivfil vagyon (Com:Jan. 217).

rlinden kételkedés kivül bizonyos dolog az, hogy (Ara:

ÍHal. ElSb. 15). R e m é n s e g k fi u 8 1 való segétség (Decsi

:

Idag. Ö) Merciu-iale, reménsegkftul való haszon (302). Habo-

usag szeret g;iz népek remenség kiufil kézben akadnak

KNagysz. 1621. H2). Mindenek reménsége-kivrM fel-tánia.sztá fitet

Mad : Evang. 325). A nyomori'iságok eörvenyiben nyavalygónak

eménségeken-kivül való serényseggel uyuitya anyai kegyessé-

^t (Csúzi : Síp. 275). Vagy .szer-felett jó, vagy s z e r - k i v ü 1

osz, és ttirhetetlen ember válik belóle (Fal : NU. 275). S z fi k-

lég- kivfil szaporította (Pós: Igazs Ulj. Tréfa kivfil

nondom : ich saga es im ernst (Kir : Besz. 8). Kivfil ugrott
iz hám -fán (Czegl; Japh. 234).

innót-kívül, ÍBnen-kivül : 1) [von aussen]. Inét kyuewl

[emlyk vala (VirgC. 38). 3) (von nun anj. Csak isten tegye

ovább-is nyomóssá kegyelmedet és secundálta.ssék iuuen-kivül

s (Thaly : RT. 1.126).

Kivüljebb : esterius, magis extra SL (weiter hinaus].

3onnyánál királlyeb soha .sem lépett tellyes életében, a tSb

^szei széles e világnak mind azon ten-a incognita valának eltte

Fal ; NE 21). Többen találtatnak a világon, a kik a természet

zép egyenes rend tartásibul kivflUyebb lépnek, hogy sem a kik

lellettek maradnának (Fal: NE. 378).

Kivül-való : exter, extemns, extramuranns C. extenis,

xtraneus, ex-trarius MA. (aassen betíudlii:h, üussor
J
tremd, aus-

M. NYELVTÖRT. SZÓTÍK. H.

l.'iudisch PPB. Az akkyuek l«rathya wolth, aztli awagb az

thewbyiiknek &s b;u-atsagaia hozya, avagh nyKvaii myudon ba-

ratlisag ellen ez,en kywel walo baratbyanalí ellene mond (RMNy.
11.33. 38). Azon ewk meg e.sko\\ttbek, bog ha kewol walo

ellensége lenne az háznak, ewk koth felöl walo ellenségre

nem wyseluenek goudotb, hanem chak az kevvlsewre (LovT.

1.17). Az pfisjxiknok az kiunl valóktól is bizonsaga légien (Fél:

Tan. 327). Kiufil való ne iárallyon ti bozzátoc:: alienigena non

mLseebitur vobis (Kár; Bibi. L136). El-adandóc valának Jose-

phet a kfll valoknac (Tyiik : Józs. 43). Dicsirjen téged a kivfil

való ember és nem a te szj'ijad, idegenek, nem a to beszédid

(Matkó: BCsi'ik. 132). A fíiszor.számok némellyek idegenek, kiviil

valók és némellyek haz;mkbeUek (0)m ; Jan. 27).

Kivülött-e : 1) kivüle, extra se, extrorsum MA. [ausser,

au-sserhalb). Az minémfi marhája vagyon Kdnek ott kinn nem
szeretem, hogy bolt kivülette vagyon (LevT. 11 123). 2) praeter,

insuper MA. (ausser, nebst). Ha az ky árult bornak kiuelette

teb bora nem leyend, áznak az arat igaz beczíílet zerent mind az

warasnak adni tartozjk (RMNy. II.2).Egyeb Istenid nelegyenec kinfi-

lettem (Mon : KépT. 126b), Hat városoc, legyenec szabad városoc és

azoknac kiulette adgyatoc negynenket varosokat : et e.xeeptLs his

alia rjuadraginta duo oppida (Kár ; Bibi. 1.154). Az kosnae kivo-

lotte: excepto arieto (MA: Bibi. 1.122). Kinillette nincsen idves-

ség (Szathm: Dom. 66). Kivllötte szabadító nincsen (Sárp: Noe.

375). Hogy kivülBttem Magyarországban kevés teimészet .szerint

való ur volna tObb (TudTár. 1839. 366). A vicekirály akaratja

az, hogy kivülötte a cselédek mind úgy tétessék, mintha

semmit .sem tudnának a dologban (Mik: MulN. 198).

KIjB (kyldeway LevT. 1.3 kihJek 7. Beythe : EpLst. 19. el

mte 34. foWe Helt : Krón. 40. huiöm Illy : Préd. II201.

Mdeth^ LevT. 1.344. ío7de? Born:Préd. 15): mitto C.

MA. schicken, sendeu PPB. Vkihez vki szavával küldöm

:

allego PPl. Kevldeteek Palenclabau, bog ew magának zerzeneye

zabád tudományoknak tvdomanyat (DomC. 6). Zegodes meg leven

kvlde í'ket í zleebe (DöbrC. 291). Meg esmerueu fráter ruti-

nosnak ziuenek titkát kwlde hozza fi-ater masseost (VirgC. 20).

Kwidee isten w yrgalmassagath ees byzoasagath (KeszthC. 142).

Raytta kylde kegyetlen zolgakat (ÉrdyC. 413b). Kegyel-

med karlotta liatb wagh betli foryntara taflbtat kyldenny

(LevT. L3). Ez érsek wTam leuelet olwassa megh kmed s

kewlgie érsek wramnak mynd ez kmedewel egyetembe (29).

Az a kSnyfi az wr Istentol kfildettetet (Helt : Bibi. I.b4). Kfilde

az leuelet louag po.stáktól (Kár : Bibi. 1.506). Gondoláé magya-

roc magokat arra, László ért kuldénec az czeli or.szágba (Valk

:

Gen. 33). Meg annyi foglya szinte, kikben királyuac ayjxndékou

kiilde (Görcs : Máty. 65). Az anya.szentegybíizuak klto, és úgy

kiilte hogy (Bal ; (Dslsk. 422). De ime az isten engem azért kfll-

dett ell, hogy titeket meg tartson (Sib : VigK. AIX.). Két leve-

let küldtem kezedben, egyik az portán való kapikiháiiknak

(RákGy : Lev. 7). Görgénybeu is kellene apró halért küldeni,

egyebüvé is (RákGy : Lev. 64). Küldöttem postiiu bejárómat

Landor-Fejérván-a (Moulrók. XV.26). Haszeki .aga által po.sztót

s veres fejtfit küldött az fvezér (XXIII.22). Ugarlásr.i, forgatásra

egy ekét küldtek (TörtT. VI.116). Reméllem, hogy addig vehette

kegyelmed tegnapi napon kezemmel irott, Bikk Lá-szló had-

nagyja által küldött levelemet (RákF : Lev. 1.642). Elsben a

véneket kfildik hozzája követségben ; azut;'m az ifjakat (Hall

:

Hílist. 11.245). Kandaces illyen levelet küld Nagj' Sándornak követi

által (I..59). Egy harmicz hat arany áiru fodözöt kfilde neki

(Fr : Aj. 72). Alig érkezik a jövevény úrfi, azon órában reá

küld a kocsisokra, parók:isokra (F'al : NU. 256). Meg szfinUc nap

kelet nép özönt küldeni, délszin viUoiigásit kezdi felejteni (Orczy

:

KöltSz. 230),

alá-küld : ablego ad partes inferiores Kr. (lieranterschickeu,

hinuuttírscliickenj. Megszolgálom Kdnek mint én .szerelmes

31
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nénémnek, hogy az elökötöföt nekem raeKCsináltatta cs alá

küldötte (LevT. 11.24). A király a Felieianiuii; a leiét állá kíilde

Budára, és ot fel téuéc a perengcrre (Helt : Kru. 65).

be-küld: [liiiieiiiscliickeii). Egy szolgáját, kivel az fi dolgát

azelítt ft ködé, az a.sszoiiylioz fltet el-békiildé íRMK. 11.38).

Azt izeute, hogy mikor beklldi, iiined kildi bel es elkészítsem

emberemet, kit el akarok kildeuem, de azért nem izente meg

mikor kildi bel az adót (Nád : Lev. 123). Az czeitli.-izat, minden

munitiókat hova hamarabb lehet az ott való káptalanokkal fel-

inventólta-sd s mását nekünk is tjeküld (RákGy : Lev. 6.")). Be-

küldtem kétszi'iz vitézeket, kiknek utáiiok magam is mentest

mentem (TudTár. 1839. 363). Elevenen el akarja fogni és rabul

bé-kfildeni Trója várossába FilimenLs Idrálytól fHall :
HIILst

in.22fi).

el-küld: abmitto, dimitto, omando, relogo CJ. ablego Ver.

amaudo MA. fortsclii(-keu, aUsendeii, wegschatfen l'PB. Ha az

eoreg zekrenioket elnom hozhatnak, az cé ladat kylgio el ke-

gelmed (RMNy. U.11). Ötét vártam, az leveleket kedig egyéb-

tl el nem mertem küldenem (LovT. ül.')). El kiildéc az leneleket

az postáktól: Utterae missae sünt per ciirsorRSÍKár : Hibl. L5Ü3). Kd

a lesus Cliristust a meg rögzet üdiire el küldte (Dáv : VDLsp. 144).

KBldgye el azt bizonyos embertl : emittet illum per honiinem

paratum (MA : Bibi. 1.104). Elküld a taiiáts Szatmár felé jó

pariiwlsokat (Bai-tha: Krón. 22). Mi inkább hiszszük azt, nem

kiUdi el, s azért is beszélte ki Barcsai Ákost onnét (liákGy:

Lev. Ili3).

elküldés: mis.sio C. ablegatio, dimissio MA. abfertigxmg,

wegschickung PPB.

föl-küld: admitto, sursnm niitto l'P. Iiinaufschieken PPB.

Az loweleketh eg folkayath Polanyi Kerencz kylte fel (LevT.

1.21). Az kütasth, moljet kd monda, .-iz túrókn kj woltli, fi

kjltem (229). Kelküldöm brauchha az több marhámhoz (két

szekrényem, 11.59).

ki-küld: exmitto MA. aiuisenden, aassehicken PPB. Két

embert, a kik ezen puszta hellyeknek i-sinnyát mindenütt tud-

hassíik, kuldgyetek ki hozzám (KecsKTört lV.36fi). Az mely

120Ü kiiböl szilvát s egyéb élést kiküldtüuk, azt az udvarbíró

kezében no adasd (R;ikGy : Lev. 98). Az kolosváriakon megsze-

detem é.s mindjárt kiküldm nagyságodnak (226). Praesentátáit,

kirekedvén az idöbíil, most ki nem küldhettem (Monlrók.

XXIV. 6.55). Az mely igért pénzt és szablyát nagysiigodnak

billánynyal együtt kiküldiitt, aniuik árát igen várná (MonTME.

V.132). Kütölikeket |x)stiitól kiküldm (MonOkni. XXI1I.430).

kiküldés: exmissio MA. ausschickung PPB.

meg-küld : mitto, transmitto Kr. (iiljersenden, znrüfk-

.schitkenj. Küld meg (subiczíunat) vagy ez kocsistul vagy vala-

kitill (LovT. 1.27). Zolgamtol kwdge meg en nekem az mene-

dékéül (1.41). lm az tliruciscust is az lant húrral egyetembe

megküldtem ; az lantot is hamar nap mogkUldüm |így ?! (Nád

:

Lev. 30). Megküldtük az assei'uratoriát is nekik (Itiktiy:

Lev. 124).

visBza-küld: remitto C. |zurnck.si'liiikeu|. Az kd nekem irt

levelét E. uram vls-z-sza-küldte petsételetlen Cs. F. állal (L*vT.

1L287). Ha kegyelmed az minapi nékem sz<'>lló es kegyelmednek

küldött levelét Ls vLtizakUldeué (K;ikF: Lev. L754).

Küldél : (missito ; wiederholt scbicken]. A szíilgjiló népnek

iwsztót és egyéb szükséget kidéi vót (Monlrók. 1IL182).

be-küldél : (wiederholt huieiiiscliieken|. Nem kéméiette

.seregét békUldeloi (Monlrók. ni.l82).

Küldés : missio MA. sendung, abfertiginig PPB. Il.-i ajándék

kUldétsol kedveskedel a |)ortiin;ik. abbmi is a m:igad .szemével

élj, iiuinét a kontyot ugyan ki rekeszd, semmit se küldj, mint-

sem illetlent (Monlrók. VU1.257).

(Küldet]

be-küldet : (hineiaschicken lassenj. Kwigyesse be Zukiakra

igaz s-A-mi vet<sre az kassay kapitannak (KMNy. 11.230).

Küldetlen : (non missiis ; ohiie geochiekt zu sóin). Eu hyrem

nelkwl, akaratom nekwl kwldetlen menthenek oda az vezede-

lemre (LevT. 1.282).

Küldögel : misáculo MA. ofl sehicken PPB.

Küldögelés : missiculatio MA. das Bftere scliicken PPB.

Küldött : missiLS, deputatiLs nunciiis .Sí. [gesandter, botej.

Apa.stal ; kfddetet, követ MA: liibl. Magy. Ll.

Küldöz : missito C. mis.sicido MA. oft s<hiiken PPB Eszte-

len és istentelen (Thiikíiiy), királyt üldöz, |>.ii;ányt kiildr>z, maga

is jelen (Tlialy: Adal. L175b).

el-kiUdöz : niissifnlo MA. oft fortst-hiuken PPB.

Küldözdögel : missiinlo MAI.

Küldözés : missio, mi&sicniatio MA.

Küldtést.

|Szólá.sok|. Éjjel-nappal küttest küldjed ezen levelet

bizonyos ember által (LevT. 11.253). Mihent ez levelemet látod,

miudjíirt külto,st küldjed én hozzám, kültest küld fel (MonTME.

I.IHC.). Kültést küldi nagysíigod be az vezér irása szerént (Mon-

lrók. \'lU.412i. Kütté.st küttum kegyelmetekhez (N)t. X.12I).

Az kocsist kütté.st küttiik (igy] faragváuyfáért az erdfire (XIV.461 ).

Éjjel nappal kültest kUldgySn fel bizonyos posta embert (Kecsk.-

Tört. 111.322).

1. KIiIi (ktü, kelül AdámirSpr. teU Kildi: Bibi 301

MA: Bibi. 1.312. stb. hVi MA. PP.): radias rotae MA. rad-

^mche PPB. Ad:ími:Spr. Kerék kflil : radius PPBI. Major

:

Sziit speioheu Com:Orb. 171. Keree kfilit deszk:ic'kal burítá

(Tin:Ének. 142. Mel:.Sám. 111). Az kerekeknec kflli (Kjir:

Bibi. 1. 3(J9). Az kerekeknek kfilSiu liell tb rövid dardak

állanak vala ki ellenben : iiiter radios rotarum plura spicula

eminekint in adversum (Forró: Ciu-t. 154). Kerekek kiilMit be

kezdették vala vagdahii (Szál: Króa 273).

Külls. Külls kerék : rota *radiata PPBL

2. KÜLlLO : merojis MA. Gjm; Jan. 31. meer odersee-

schwalbo PPB. Küll: fetske, méh év madár: apiastra PPI.

A harkály avagy küll (Misk: VKert. 426. 445X

KIiÖN (eUiMmlóttec NádC. 620. htlm: secreto Helt:

UT. g2. hütfti Helt: Arithm. J. kewltum Ver: Verb. 130. iiKAi

Matkó: BCsiik. 117. hdom 1627. TudTár. 1838. 233. Hanyadi

Mátyás mis Toroniban vala Mltmh fogságba Peth : Krón.

101): I) sO|iaratim, .seorsimi C seorsim MA. beeouders PPB.

a) Külön b.'il : sccubat MA. Akar eg\i vettessenek es akar

kilón az test es az ver (RMNy. IL42). A kik régen iDegliaia-

sídtanak, kiln hallyanak (Tel:E\'ang. 1.3). Ec kivi'uitatiiék

nagysiigtoktnl, hogy az illyeneket liátra vetvén az illyen per

patvar dolgait kiilm hagyii.'.k i'AidTár. 1838. 233). Kftin-

levjiség (GKat: Titk. 1119). Lythobolus uev& hely az várodiau

vala, kfiln magának egy sznrdékban (KTör: Szjáa 17bl Az

mü az warnK^gije few ispaiLsagaÜi illetliij, az kivieonwagjou, és

a waras kapiLan-sasa es badnagsaga meg kijieon wagjon (TílrtT.

1.161). b) Külön tevés: sepiwitio C. Külön tesz : seponit, seuio-

vct ; külön sze<l : soligit ; külön olvas : dinumorat; külön rekeszt:

.segn'gat, sejungil; külön költözik: semigrat MA. A [lártosoktol

kfdn sz.ikadvAn (GKat: Ti'k. 7i Ötvent k'flalk kftln álUtó-

nak (IJszuy: Krón. 197 1. 'i) dLstinctns Kr (berionder-, abfceeuu-
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dert] K) k'wii liiizb.i w.i);y\™k (RMNy. 11.2(15;'). Az atya és az tiu

személyéé szerint kiilónóc egym;i.stul (Zvon: Pást. 1.950). K»-

leou liüteok, kúleon zertartasok (Szjir : CanCat. 701). Errfll

kfilSn szakaszban fogiuik szóllani (Otí-: Tökéli. 257).

Külön-külön (mindenekre! h'dmih liilmh áttestáljon LevT.

11.371): 1) sigillatini, ilistincte, .seorsim, singulatini, diiígregatim

MA. [lie-sonders) : MindcneknII tehát különb külfinb attastáljon

(IxnT. Il:i74). 3) [distiiictus, .separatus; besonder-) Külön

kiUön .színi : discolor C. Nolia kfllou kfilen uyelueken szolhatt,

mint azon által értelmet ki nem tudgya telezni (Dáv:Préd.

líU). Klóiikiíln napon vigyée az 5 ajándékokat : per singnlos

dies ofleraut mimora sua (MA: Bibi. 1.124). Külön kftln izbon

(Zvon: Post. L6). lígy eólteózetre valu ekessegettli rwhazatoth

battam keóleón keóleón ueuezettel nekik az kett leaniomnak

(Radv : Csal. 159). Mind a vezérnek, mind a kajmakánnak kiilön-

küUm a.sztal volt elitté (Mik:TLev. 18).

Külön-való : segrex C. seorsiis SL [abgesondert, besonder-].

Külön vali'i rekesz: seclusorium C. A lenyús, az melegsegis 8

magában knlín való (Born : Préd. 382). Particulari.s vagy klSn

való gyülekezet (Matkó: BCsák. 113i. Magán, kúlu való báz

(Com: Jan. 157). Kö!5u való bázat néki tsináltata (KTör: Assz.

17).

[Különít]

még-különit : privo [berauben]. Azokot, kik ártatlanságba

iaruak, iozagoktíl [így] meg nem kflSnSiti : non privabit (DöbrC.

157).

[Különl-ik]

el-különlik : [segregor ; sich absondernj. Vannac mfl tSlne

elkilmlóttec, annera bog az aztalboz sem i5nec velSuc égbe

(NádC. 620).

Különöd-ik : secemor, separor MA. [sich absondern].

még-különödik : sejungor, secernor Kr. [sich absondern,

sich entfernen]. Ugy meg-kflln5dtek az inlstnl, mint az esetben

Lucifer távul esett az isteniül (P;izm:Kal. 744). Cbak ez egy

vétek miatt-is a Christus eggyeségétSl meg-kfil8n5d5tt (Illy:

KrÉlet 21).

Különös : singularis, speciális, distinctus, extraordinarius SL

Különösen: peculiariter Kr. [abgesondert, besonder-]. Mindenek-

ben meg-hitték egymást, és kfilíuSsen semmit uem bü-t;ik (Hall

:

HHist. III. 117). Tegnap a fejedelem tsak különösseu [négy

szem közt] szemben volta vezérrel (Mik;TLev. 71). Fel vannak

jegyezve a napok, amellyekben lebe.t a feleségekkel hálniok, és

amellyekben különössen (117). Sokan különös szándékokra

ftircsa lelemények szerint (al capriccio) tekerik és facsarják (a

virtust. Fal: NE. 38). Mikor jelét adgyák, hogy valamit meg
kivámiak, olly bimmel hozz;ik el, hogy az adakozó fél különös

szerentséjének tartya, hogy kedveskedhet véle (Fal: UE. 488).

Különösképen : [praecipue, maximé ; besonders, vorzfiglich].

A mint elfelejtették az istent, úgy az isten is nem gondol vélek

különösképen (Fal : SzE. 537).

Különösköd-ik : se distingvere, siugularizo, .singularitatem

affecto Kr. (sich als sonderling benebmen]. Némellyek tsak

cbymaera dolgokban akarnak knlonSskdui (Fal: UE. 433)

Különöz : discrepo MA. dissideo Kr. nneins sein, nicht

übereinkomnien PPB. Arml az keresztyénec kSzot egyenl ér-

telem vagyon, de az modgyarul kfllnssnec [igy] értelemmel

az írás magyarázóé (Zvon: Post. 1.32). Az ielen való egyház

nem kenése kfilnz amaz i^egitill (Zvon: Osiand. 63). In essen-

tialibus kfilnztek mi tlnk (Pós: Vetélk. 36). Klnzve már
a pápistaktiil mi azt állattyuk (Pós: Igazs. L132). Sz. Faltól

kíilnz Barnabás; a Paulo dissidet Barnabás (SzCsene: Conf,

105). A ritka ember kfilónzzn 1. unom izzel, 2. kfllönzzSn

értelmével (Fal; ÜE. 379).

meg-különöz : distingvo Kr. [nnterscheiden]. Mog-kfilnz-

totic(Let: llitág. 148).

niegkülönözés : [distinetio ; unterscheidung]. Meg-kfil8n-

zés, kfllnválaszUis (Let : Hitág. 63).

Különözés : distinetio MA. unterscheidmig, imterschied

PPB. [absonderung]. Nem esodállya továb az boldnac változásit,

vagy az id81aiek knlnzését (Zvon;Po.st. 1.134). Most az hflt-

beli kflinzes miat vezedolmes harag tartassal el sziikadozta-

nac (Zvon: Osiand. C). Az barmok egymástol kfilSnzéseket

nyárra halaztía (Mih; ÖrökÉ. 103).

Különözö : discrepans, dissidens Kr. [verschieden]. Az

baratokuae es az apaczaknac kfilSnzö szrzeti (Zvon : Osiand.

73). Amiyi sokféle religióc, és kfllonSzS vallásoc vadnac ez vilá-

gon (MA;Scult. 615). Igyenetlenec, kfllnzc (MA; Tan. 32).

Sok egy m;ístid kflln6z8 foltokból áll az mise ruha (Diai. 122).

Részei [a .szent beszédnek] kettk ; I. Két rendbéli emberek

vadnak : hivatalosok és választottak. II. Azoknak kfilnzö szá-

mok : sokak és kevesek (Bátai ; LPrób, 2).

[Különöztet]

meg-különöztet : [distingvo ; unterscbeiden]. Az k8rnyfll-

metélkedéssel akarta isten az Israel népét az egyéb ixjgány

népektSI meg kfllSnSztetni (Zvon: Post. 1.199).

Külömb {kilemb DomC. 21. kevlemb DomC. 82. klmh KBécs.

1572. D4. ío7í'»iíi8ze8 D7. Ejwlomb, kjwlom warasok RMNy.

11.102. h'dem munkaioe leszen Helt; Bibi. IV.23. ítíiím értelm

Major; Szót): 1) absimilis, dissimilis MA. tást imgleicb PPB.

[ander-]. Külömbképpen ; differenter NémGl. 303. Kfllmb szavií;

dissonus C. Külömbet értec ; dissentio ; külömbet értés : dissen-

sio MA. Festet beszéd, klom értelmit beszéd : allegória Major:

Szót. Cbak ezzel kevlemb, hogy jt az keet angely iffyak el

jevuen, hozanak keet tellyes nagy kosai'okat (DomC. 82). Mind

flnnepfink mind egyéb szertartasimc kilmb az uektfil (Tel:

Evang. L216). Ez világi emberek sokkal külömbet vélnek az

evangeliom fell, hogy uem mint kellene (11.223b). Mikor ked-

veknek tetézik, más kflimbet kennek reánk, hogy inkáb gyfl-

I81tethessenek (Pázm; Kai. 775). Külömb, és kisseb' bötvel

nyomtatták a deák szókat (Pázm; Préd. II). Külömb az isten

itileti, és külömb az embereké (Pázm; Préd. 20). A reménység

külömb jóság a bitnél (172). Kflimbet tam't most Roma, hogy

sem a mit tam'tott szent Leo és Gergely-idét (Pázm: LntbV.

329). Csak azont tam'tottiik
;
mást kflimbet ellenkezSt semmit

sem (Matkó; BCsák. 56). Ti tahim azt mougyátok, hogy az ifin

sokkal job volt; de istennek itílete sokkal külömb volt (Illy:

Préd. 1.5). Mái- próbával tapasztalom kfllmb'-létét a dolognak

[hogy másképpen áll a dolog] (F'al:NA. 128). 2) diversus C.

MA. verschieden PFB. Noha külömb nemzetekbl állottak, de

okos vezér alatt eggyesek voltak (Zrinyi L23). A római hit

eggy és ugyanazon, miudenfltt : de a pártos vallások, magok-

ban igen kflimbek, és a hitnek Itif részeiben kulmbzek
[így ?] (Veresm : Tanácsk. 58). A párducznak külömb szmekkel

pettegetett bre vagyon (Illy; Préd. 11.357). Külömbeket hoznak-

el a sz. magyarázok e kétségnek megfejtésére (11.505). 3)

(praestantior, melior ; vorzüglicher, besser]. Az újvilágnak deliái

külömb' embereknek tartják magokat lenni azoknál, a kik vol-

tak (F:U:NU. 348).

Külömb-különab : varius, diversus ; imgleicb, mancherlei

PPB. Külömb külömbképpen; diversim, diverse, varié MA.
Kilemb kilembkepen : difl'erenter NémGl. 123. (A napnak, hold-

nak és csillagoknak) kylemb kylemb allapattyok forgások es

fenesseegk vagyon (ÉrdyC. 658). Sok azzonyallatok ievuenek,

es vaUanak kevlemb kevlemb zynyevyek (CoruC. 117). Ta-

31*
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iialcliot ada eNTieky, hogy injii'leu pumpasaKot el vetnének es

az kylonib kylomb agyat, k>plet el liaeüiayak (DomC. 21). Sog

zokon fwtholh népek kjwlomb kjwlom w;u-asukbol yilo liwdos-

tlianak ^HMNy. II. 102). Donaciokat kuldulfanac vala klomb
szinec és okoc állat (lli'lt: Króii. .í5). Mi oka ennyi soe kúlemb

kiilerab raytunc való iiyaualyanac (Ilolt; Bibi. 1 a3). Kfilönib

kiiliJnib diága étkek: Lydorum lariao (üocsi: Adag. 135). Az
kiralyoc kilSnib kilnib értelemben lenen : reges divorsi (Deesi

;

SallC. 1). Az nr feloIotérSl k&lfimbliiilnib értelemben vadnau

az blczec (MA: Bibi. I.41S). Midún amaz nagy kevély váras

Babylon, el rontatnéiek, kluib knlómb iay szilk liallatnak

vala benne (Lép: Tük. 1.113). Mikor külömbkülömb kisértotokbo

estek: cum in teutatioues vaiias incideritLs (Illy: Préd. 1.316).

Külömbkülömbfóle (kúlSii-hlla-félf. Hall: Hílist. III.SS):

[diversu.s, variiis; verschiedon). Korke<lyk wala liogi az ew

ezenek edényébe ooa erzenyobe sok kylemb kylemb fele okoií-

sagok Wülnanak (Pesti: I'ab. 58). KCdcml) kúlemb fele nyeluec

(Helt : UT. XI). Hogy a sok kilmb kilflmbfele nemzetségekbl

egy any;uizeiitogyliazat gyfiiehSn maganae (Tel: Evang. I.',)8b).

Ne 5lt5zzél kfllSmbkfdmb féle állatbél czinált ltilzelbe (MA:

Bibi. L178). Az i)alota szép kftlmbkiilnib féle kárpitockal

megékftsíttotStt (MA : Scult. 503). Kiiln-kaiSu-féle mesterséggel

faragott alkotmánycjk (Hall: HHist. 111.88).

Külömbf'éle ; diversus, divei-si generis, varius MA. ab-

gesondert, unter»i:liieden, besondorer art PPB. (vorscliiedon).

Kfllemb fule tudoin;'uiyok (Helt: Króii. Elb. 1. Frank: IlasznK.

I.). Kfilíimb fele betegségek: varii lángveres (Fél: Bibi. 5). A
sok külömb-féle benne (a londoni ntc-ábau) eleget adna a szem-

nek, ha más marha után nem járnának az urtiak (Fal : NU.
266).

Klömben: 1) secus, dissimiliter, diverso C. diversim MA.
ungleiih, ungleielilii-li, anf andre weLso PPB. a) 12 frtriál

küliínbou nem adák iL(!vT. II.2ti). Ha kilemben volna, meg
mondottam volna: si ipio ininiis, dixi.sseni (Helt: UT. d3). Beszedet

kiilóinben fordítani es mas értelemre fordítani (Síel: l'réd. 112).

De kilSniben eset annál, a mint reniollettod (Tel: Fel. 3b).

Csac estveigLs kloniben lehet enibernec dolga (Zvou: Po.st. II.

424). Joronynuis .soc mondásokat knlmben mond ki, hogy

nem .-iz régi bibliában vagyon (MA: Bibi. 1. EUIb. 3). Az buial-

kodoiskfllomben, az gyilküsis másképpen kinzattatik (Lép: ITük.

1.247). Kfilímben magyar;izza Calvinnsnál amaz inist (Matkó:

BCívik. 39). b) Nem zabadwl kewleomben meg, hanem ha . .

.

(RMNy. n.122). Ilüg' ezt mi no kfilmben nonnók mint liog"

lia zemónkel latnok (Ozor: Clirist. 34). Nem kfllembeu lattom

a te ortzadat, mint az istenét; sic faciam tuam vidi, quiisi

vidorim vultum dei (Helt: Bibi. I. Qu2). Vgyau nem szokot ez

kfilSmljen lenni (Decsi : Adag. Uö). Elein az palást nem adatot

k515mbon, hanem hjuszonert (Zvon: Osiand. 70). Az isten lelke

az mi szivnnkben hitet formál, de nem klSmben, hanem az

igénee Iwilgatásából (MA: Bibi. I. Ehlb. 2i. ígyen vagyon, ninc-zen

kíllSmbon (MA:Si:idt 684). A kereszteld Jiinos kérdésére nem
különben felele, hanem kiiveti-elfitt .sok tsudákat tsolokedék,

niellyekkel m;igát Me.ssiásuak mntal;'i ilVizm: Préd. 42). Nem
különben, hanem ezeknek érté.sébill juthatunk magunk isme-

retire (64). Az sz. ir:'isb;ui nem adatott |i.irancsolat ;irrúl, hogy

csak egy szíiiImju, vagy hogy ne knlmben, hanem két színben

vegyük az vrat (Pázni: Kai. 730). C) A C'hristius Jasus te érttetl

meg hólt, nem kfdembon mint szent P;ért (Helt: VigK. 50).

ChrLsIiis nem klml>en esedezii; fiz szomorú t.'uiyitu:uiin,

múlt az edos anya (Bom: l'réd. 302). Ellenségünknek is elUv

niink való okadásra alkalmatcsság ne szolgáltassék, uemkillom-

ben a tovább következhetó cunfusio Ls eltávoztassék (KiikF:

Lev. 1.06). Értelmes lélekkel szerette meg fiket a nagy isten,

nem különben mint a férjfiakat (Fal : NA. 194). Az igantág

arra kötelezi; hogy alalta-valóiuak nem knlmben lelkekre,

mint testekre vigyázzon (Fal : NU. 294). A tinóm (z nem kfilflm-

ben meg kivánnya a letzkét, mint az értelem (Fal : UR 399).

2) alioquin C. (-onst, sonstigenfallsj. Kylemben ky nem nieeg'en,

hanem lia Lucjuios es zent Vyd oda memiek (ÉrdyC. 337bi.

Ha kywleNvmljen nem hyztek, hygyetek aivagy az cheleke<letek-

ert nekem (Pesti : NTest. 220. Fél: Bibi. 8. 55). A mélyen

fimdáltatott ház meg-áll sokiiig épiieu, egyéb aráut (kfilómlieii)

le-omlic (Com : Jaa 105). El-tökélli nuigában, hogy valami

mesterséggel ololtha-ssíi Ilektort ; mert kúlmbon m'uitta stjmmi

szándékjokat véghez nem vihetik (Hall: HHist. UL173). Mint-

hogy én LS igen sok szomorúságot kóstolüim, keserves dolgokon

küiuiyen sírtam, mert különben is igen sziínakodó voltam

(Hazánk. 1217). !t) [nielius; besser]. Imnulr az arany huitzot

adom hozzj'id ; de ann.'di kiilómben visellyed gondgyát, ha bo-

ts&letedet, és ha^atnodfit szereted (Hall: HHLst. 11.216).

külömben-külömben : [diverse; anf verscbiedeiie weise.

anf miUKherloi weisoj. Kinec kinec természeti leerent iginien,

fenyogetuen, konySrSgiiou, az népet kiliWben kilómben batority-

tya vala : cujusque ingenio poUicendo minitando obtestando

alinm alio modo excitare (Ueasi: SallJ. 42). Az z. irast az idSnec,

es aekorbeli eeclesianae kSznseges szertartása szerint kiilóm-

ben kfliómben valtozfattac es magyaraztac (EisztT: IgAny. 192).

más-külömben : 1) [.secus, dissimiliter; anders]. Mindaz-

által a jó .szemmel látomás a dolgot niá-s kíilóuljen bizonyítja

(Misk : VKert. 253). 3) (aliocniin ; soiist). Igen alatt jártatják

gondolatjokat felflle, m;is különben elflbb-ntóbb meggondolnák

magokat (Fal: NE. 36). Talán vétett berniek a természet, s

nyilván makra s moslékra akará alkotni, mikor ember lett

belólek, má,s kiilómben vagy meg utálnák a fSrtött, vagy leg-

alább nem kérkednének véle (92).

Külömbössen : (sojiaratim ; abgosondert, besondersj. A gyó-

nás a bftnös embernek jiz a cseleke<iete, mellyel magát a t7il-

ségos istennek papja elótt raagányossan és kiilOmbössen bftnei-

rfll vádollya (Biró: Augy. 279).

KiUömböz, külömbözik (kíUJmbezic Bom: Préd. 431

kilSmbzik I'Vank : H;isznK. 14): 1) dlscrepo, dissentio, dijwono,

disfonvenio, disto, abhido C. diHero, absentin, dissideo MA. (sidi

nnterscheiden] nieht mit eiiLstimmen PPB. Sokkal kSlóml>í«ik

attul te szined (CsomaC 22). Mit kfilembez az ó testainenloni

az vytol (Helt: Bibi. I.d). Természetéé nem sockal kfilSml)t>z

az mezei és házi méutánae (Mel: Herb. 104). Az en tanetasuu)

kilJmbózne a te vélekodé.sedtíil (Tel: Fel. 7X Ha krdómWzni

fog valamibl (Mon: KépT. 99b). A/, rezegseg a |>arazuts,'igtul

nem .sokat kilómhoz (Frank : HasziiK. "«>. Nemde ti sivkal

kfilómbíVztók azoktul: noime vos magis pliu-is estis illls (Fél:

Bibi. 9). Egy szálat sem kíilfimb.'iz (üoisi: Adag 325). Kfilóm-

bóz vala a tóbbitól : differt a eeterls (MA: Bibi IL164). A kis-

ded gyermek semmiben nem kUlömböz a szolgától (Pázni:

Préd. 100). Oly igen kiilömböz tóle, mint az ég a fiildtrtl (TCer:

Pi'étl 111). Tsak egy szakado-szálat sem kiMómbiIzfinc a p<.>gá-

nyoktul (Megy:3Jaj. II. 110). A betíiket táblára irváu, mutu-

gasdmeg, mit különibözzenek fonnájokkal (Cor|i(iramm. 591)

Az alosa t.s;ik igen paraszt hal, nem sokat kfilómlxV a mi po-

.sárinktól (Misk: VKert. 546). Isten nem csak azért rajmlta s

ké|)ezto az emberi ábrázatot, hogy kiilönliíizzünk más teremt-

ményekkel (Fal: NA. 185). Némellyekkel kíilómbóziii a véleke-

désben annyiban lartatik, mintha észszel ítélettel meg ;ik.'u--

uáiik liartzolui vélek, és azért noheztelésre fakad (Fal: l'E

389). S) [di.stiiigvo ; luiterseheiden]. Mikor az isten J^iuas Iwijt-

tistit elküldí'tte vala, életével is ütet közröndtül killönib<'>zte

vala (EPhilK.izI IX.177).

Különbözdögel : diserepito MA. niclit ziHunmeoatimnieu

PPB

Külömbözés: 1) dLs^'repautia, dissimilitiido C. jverüciiie-

denlieit, iuiter«cliieil|. Myudeu nyelweknek kylembezeoetvel nem-
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zefeketh liytlmok eKjeiiosspgebe Kyevtetteol (KeszthC. 431).

A kttlsrt reml-tartiisok kiiUimbözése az íuiya-szent-egy-haz egy-

gyességét meg nem h.-iborittya (PAzm: Préd. c3í. A rilági nyo-

morúságok nem egyonlí nuWdal, liaueni igen nagy külömbö-

zéssol vannak iitentnl (25S). EbbiSl a kiilom'oiizésbfll senkiben

nehézség vagy kedvetlenség nem sorkod (751). Az zSldeUfl fák- i

nak szem legeltot" Ufilfimbzési (IVizm; Kai. 2). Azzal kelleti

magát a contVssio, hoL'y a r.iniai ecclosiátul nem kfilfimbfiz : noha

sziiratalan klómbzést omlit (P/izm ; LiithV. 191). Nincsen ott a

cselekedetben kiilömbözés, és a tíílségben egyarántalanság ; min-

deneket egyaránt mivelnek (Biró: Préd. 112). íi) dissensns, dis-

sensio, dis,sidentia C. [meiuungsverschiedenbeit]. Kylewmbe\vzes

tamada a sereg kett-zent ew myatta : dissidium orta est in

tnrt)a propter eiun (Pesti: NTest. 202). Az én tiamat kellett

volna halgatiiotoc, és nem kellett volna egyéb kfilSmbezést

találnotoc (MA:Scult. 224).

Külömbözet : varietas BécsiC. 48. Arán es ezSst zekéc

zérzettetteknala a pagimentomon, ki smaragdns as perimis

kilnel tSrleitetétiiala, kit iratnac cudalatus kfil5mb5zete ékéseit-

nala t leetiili quoqiie aurei et argentei, super pavimentum sma-

ragdino et pario stratnni lapide dispositi eraut, quod mira

varietate pictiira decorabat iBécsiC. 48).

Külömbözetes : varius. Latam eyel es ime ferfiu veres

lóra fel ell es 5 aluala a mirtetae kSzt, mellec valanac a

vSIgben, es 6 vtanna veres louak es kíilmbzetesec es feierec

:

vidi per uuutem et ecce vir ascendens super etiimm rufiim et

ipse stabat inter myTteta, quae erant in profundo, et post euni

eqni nifi, varii et allii (BécsiC. 294).

Különbözetlen: [indifl'erens ; unterscliiedlos]. Kfll6mb5zet-

len dolgok (GKat: Titk. 4). Külömbözetlen ceremónia a térd-

hajtás (990. Inu-eS:GKat. 25). Hasonlóképpen azu-val és v-vel

nem kell külmbSzetlenfil élni (GKat: Gramm. A3).

Külömbözö : variiis, dissimills C. diversus, dLscrepans MA.
ungleicb, untei-scbieden PPB. Ha valaki klembez tudománt

kSnet a tanit;lsb;in : si qnis aliter docet (Holt: UT. Kk"). Kik-

nec kidilmbzó zengé.'^e dísztelen, illetlen, kedvetlen (Com: Jan,

169). Ellenmondással se szinét, se jelét nem adgya kftlombSzS

értelmének (Fal; VE. 389). Nagy erszény nála teli UfllmbSzS

pénzekkel (HaU: HHist. 11.338).

iCülömböztet : vario C. discrimino MA. [unterscheidenj.

Külömböztetött : variáns C. Kiilömböztetve : variatim MA. PP.

meg-külömböztet. Megkiilömböztetött : intorpímctus G.

(MN}-il:Irt 21.5).

megkülömböztetés : interpunctum, interpmictio C. Fontai

való megkülömböztetés: intei'punctio PPBI.

Külömböztetés : variatio MA. distinctio, discriminatio SI.

[unterscbied]. Azokat tanítá-snak-okáért kflIfimbSztetésbeu tesz-

szfik (Pós:Igazs. L65).

Különbség (hloin.seij RMNy. 0.45. íúkmség Helt: UT. uS.

kilSmseg Bora: Préd. 324. Toki: Vig. Elfib. 21. Mad:Evang.

420): discrimen, diversitas, varietas, dissimilitudo, dift'erentia,

disparilitas, distantia C. unterscbied, ungleichlieit PPB. (man

nichfaltigkeit]. Sémi kilomsegot nem alytn-an lenni ez ket deák

szo kezet : calvities, calvaria (RMNy. 11.45). Kwlmbsegh vagon

aioknak latasa kezt es agouozoknak lata.sok kílzt ; mas kVvlSm-

segys vagon, mert a iok meg latyak anak felete finesen Christn.s-

nak isteni termezetit, agonozok kegig nem latyak meg az 8 isten-

séget (TelC. 251). Orczaia tóbbe kúlembsegre nem valtozec

(Pécsi: Ágost. 59). Jobbod felSI ál az kiralne aszony, aranyos

ruhában, es k5rúöl vetetett kfiISmbsegekcel (Pécsi : SztizK. 154).

Nagy kfilembség vagyon a fa, széna es jwzdoria kzet (Vallást,

2). Az attialiiii szeretet, á mint sz. Pal tauit, er6ssittetik az

aiandekoknak kiili'^mbsegevel (Fél: Tan. 297). Legyenek világo-

sító állatoc, hogy kflifimbséget tegyenec az nap kzStt es az

ettzaka kfizStt: fiant Inminaria et dividant dioni ac noctem

(MA: Bibi. 1.2). Az Írásban ez klombségis gyakorta elegyekV

dic és elkel (MA : Tan. 95) Az ábrázatoknac lineáz;usiban, raj-

szoMsiban csudálatos kfilSmbség vagyon (Com: Jan. 47). Áldasz

íghi madaraknak sok kiilömbségével (Zrínyi 1.47). Ez, az ki-

kelet! külömbség énnékem línalom és nagy keserség (11.23).

Az állapototok kiilömbsége szerént kell osztogatni (Illy: Préd.

1.432). Mftsterségeknek, és tudommiyokiiak kfilnibségei :
ar-

tium officionimque discrimina (DBenkí: Flór. 22). Mind azon

fának ágai, semmi vagy kevés kfliíimbség koztk, li09,szú ar-

maUst mutatnak (Fal : NE. 12). Unokaleányát nagy különbség-

gel szerette (Fal:NU. 312).

Külömbséges : fdiversus ; verschieden]. Három kSlSmb-

séges rendbeli emberec vadnae (MA : Scult. 216. 294). Az

kfiISmbségesec és sommiben nem hasonWc nem illenec egy-

máshoz (944)

KURDI. Másfél sing fejtfit is kurdi alá hoz.attimk az

szakácsnak (MonTME. 1.282). Szakílcsasszony Beuesné szolgálat-

j;lnak béri egy fejt szoknya, egy üstemét kurdi fejér béllésé-

vel (1.291).

'K.ÜU.'F (kyrt JordC. 899. kórl VirgC. 116) : buccinum, bucciiia,

tuba C. MA. posaune, instiument, das geblasen wird PPB.

Kürt tsináló: cornuíu-ius C. Szarv, knrt: cornu Com: Vest.

124. Mykoron alamysnat teez, ne akard kyr[t)ben euekleny te

eletted (JordC. 369). Kykneel az heet kyrtSk valanak, liozyaa

kez\Meenek. hogy az kyrteketh fvvnaak (899). Kvvrthnek zawaba

inekelyetek: in voce tubae cantate (KeszthC. 118). Elhalatatik

ez kSrtnek 8 zaua mynd ez telyes vilagotmia (VirgC. U6).

Gedeon ottan megtére az 8 tiírsaihoz, monda : Keljetek fel,

az isten nekünk adta! Egy-egy kürtöt ada mindennek kezébe,

az háromszáz embert háromfelé oszlá (RMK. 11.78). Vagyon

towaba eg ezwstws zeep kowrth (Radv: Csal. 11.5. Fél: Bibi.

42). A disznó pásztoroc pásztori k&rtel biják-ki az 8 csordájokat

(Com : Jan. 78). Trombiták, és kftrtok a táborban b;u-sognak

(Com: Vest. 97).

hadi-kürt: buccina militaris SI. [kriegsposíiune] (Helt:

Krón. 22).

vadász-kürt : cornu venatorium PP. jiigerhorn PPB.

Oldalán egy vadá.sz-kú)-t és táska ffiggStt (Fal: NE. 21). Elí-

vévén vadászó kürtét, többször ada jelt magáról népének, hol

volna (Fal:TÉ. 704).

Kürtöl : buccino C. MA. in ein instrument bla.sen PPB.

Kürtölök, trombitálok : buccino PPl. Kwrtelyetek vy kwrtel

te ynnepteknek yeles napyan (KeszthC. 213). K8rtSlletfic az

kfirtel az innepeu (Szék: Zsolt. 84). Ne körtöltés eldben: noli

tuba canere ante te (Fél : Bibi. 8). Krt&ltSuk : cantaviraus

vobis tibiis (99). A szagló ebeknek ebész-is knrtele (Gyöngy:

KJ. 9). Kulcsos városokban már fenjen hirlelik, a folyó posták

is poSsan kürtölik (Fal: Vers. 914).

be-kürtöl: imbuccmo Kr. (Csiizi:Síp. 41. Kr.)

Kürtölés : inflatio buccinae MA. das bla.sen in die posaune

PPB. Hallá a vadászszónac kfirtelléssét és az agaroknac sálpol

kodás.sát [így?] (Helt:Mes. 139).

Kürtöl: [tibicen). Az kürtSloc és énekasec (Kár: Bibi.

1.379).

Kürtös : 1) l)ucciiiatur, cornicen C. tibicen MA der in

dergleichcu instrnmenten bliist, trompeter PPB. Kürtö.s, trom-

bit.is : buccinator PPl. Kwrtesek: tibiciues NémGl. 380. Kirtesek:

tibicines 383. Descendit in fontem Chwrtus vocatum? 1290-
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(VVenzul. IX.511). Kürtös [vozotékiiév XVI. sz.j (Njr. IX.365).

2) A Sparta-béli efuru.sok kiilOiiOs Utrvényt szabtak a lantos

és kiirtíJs musikán'il, hogy meg-ne ártson (Fal : NU. 268).

KÜHTÖ (konjlia kúrle: fiinuu-ium coii\iinao Vajda: KrLszt

1.635. II. 6. Kr.) : 1) iiifniiilbuluni C. fumariuin Pl', rauclilucli,

schonistein PPB. Tfiszhel, kementze, kfirtS: camiuiis MAI.

kamiu, ofon Nom. 35. A kémény, kürt tele füstéi ; eaniinus

plenu.s f»mi Com: Vest. 7. A nyak iránt vajjyon valami körtS

gyanánt való két ls5je [a czethalnak) (MLsk: VKert 535).

2) Hal fogó, kflrtS : loca sagenarum ; az krtSre voltam Ver

;

Verb. Szót. 33.

keménce-kürtö : (fumarium ; rauclifang]. Annyi tagosán

mint egy kemenczekiirtfl, úgy fogták oda az szelet (ErdTört.

n.64).

kémény-kürt: eaminus; feuermauer Com: Vest. 121.

(MA:.SB. 1171.

KÜSZKÖD-IK (biskedés llly: Préd. U.540.); liictor C.

MA. ringen, kiimptén PPb. Mint valami bajnokukkal bajnoko-

<\'\k['fi és kíiszkíldik (Nagyari: Ortli. 72). Kottús gyermeke kiiszkS-

lUVt méhében (Laud: UjS(!git.s. 1.403. MNyil: Irt. 28U). Akinek nom

kell küszködni betegséggel (Mik: TLev. 35a). Mint a bi'is tenger

magában kíVzkídik (FahUE. 401). Aszón két szemekkel, kili

bajt víjnak és kiúzkUdnek az égi tüzekkel (Amadé: Vers. 169).

még-küszködik : cu Itt kflzkJdék meg Lá-szló berezeg

egy kuimal (Pethó:Króu. 34).

Küszköddögel-ik : luctitor MAI.

Küszködés : palaestra, lucta, luctatio, luctatus C. das fechteu

PPB.

Küszköd : palaestricus C. luctator MA. feehtmeister, feehter

PPB. 6k511el kiWkSdí baynok : pngil MAI. KöszkSdS hely

:

palaestra MA. Okúllol viaskodóc, kfiszkdíic: pugiles Com:

Jan. 210. íiem az athléták, vagy kiiszküdfi bajnakok, sem a

tábori vitézek nem közelgettek aszszony-népokhez (Pázni: Préd.

351). Uj kópiát vévén markába, csendesen várt;i második küsz-

ködi társát (Fal: TÉ. 637).

KÜSZÖD-IK, IKÜSZÖD-IK?], KÜZD-IK (huzszed-

nec Ilelt: Króa 143. kuszedie 175. hU^Mt Born: Préd. 289.

kihzszd\c Vallást. Pij. iiMicíSm MA. iiwiíik llly : Préd. U,54)

:

luctor MA. ringen, kiimpfen PPB. K/.déc öuele egy tírtiu

mind haynalig: vir luetabatur cuni eo u.'*ine manó (Melt: Bibi.

I.G). Minden |ieni;;lou, ki a gyfeködfi helyen kiizdic, mindenek-

níl meg tartóztattya magát (TehEvang. 1.322. Tel: Fel. 12yb)

Az angyal kíisz.szdic vala Jacobbal (Vallást P2). A ki 6 véllo

küzdik vala (Megy: SzA('>r»mo 219). Kfizdéc az angyallal, és

kSnyfirge néki (N.')gr: IdvK. 3791 Mikor valaki a halállal küz-

dik, és kSzel vagyon a halálhoz (Mad: Bllal. 77).

Küzdés: hictatio, Inctji MA. |kampf|. ököllel való küzdés:

pngilat\is C. Ennec kinnal es ks-zrides.sel kellet lonni (Boni:

Préd. 246). Jákob pátriárka az iuigyallalvaló küzdésbe meg-

sántólt (Csnzi: Síp. 310).

Küzd: athleta Kr í')köllel kiizdó: pngil C Meg gySzi az

í\ kiVxlA tarsjit (Tol: Evang. 1.322). A koszos nialatzból lészen

küzd(í ártány (Orczy: KBltSz. 210).

Küzdd-ik [P| : fhictor; kiimpfen). A hol szAkség kíu-

ddni (így; olv. kíiszthiiVj alhatHltwwaii tjuembe menyen (Mi>u:

KépT. 3b).

I
Küazdöz-ik P)

KüszödözéB. Kezedezes: coUuctatio NémGl. 378.

KÜSZÖB (k.kMket Beythe: Epist. 101. küszizMWet Soó«:

Post. 212.J: limen C. MA. schwelle an einer tUr PPB. limen;

die sphwelle Com: Vest. 135. Inkab akartam az kfizfibSt tartani

az istemioc hay.aba, hog" nem mint lakozni az hittetlensignek

sátoriba (Szék: Zsolt. 87^. Czináltatá az aytóknac ki'iszbit négy

szegletre (Kár: Bibi. I.308j. Kaput kászúbóstól hátára fehiue

(Kák:Sáms. B2). Akarok az te hazadnak köszJbin 51ni (Fél:

Tan. 290). Ollyan vala az, kinek kiiszijbét minap nyomodod

vala (CzegI: MM. 117). Csak a k&szbriM kiSszóntotte : a limme

salutavit (Czegl: Japh. 171. Bal: Cslsk. 167). Ijibadat a kaszJb-

h5z meg ne üssed (Om: Jan. 106). KfiszSb alatt tsiiszdogállyou

(Com : Vest 65). Az gySzedelemnek szinte az k&z&ben alluuk

:

in ijiso limine victoriae stamus (Forró: Curt. 297j. Az özvegy-

ségnek küszöbén, vagy elsA garáditsán eszén kell járni a

keresztény özvegyaszszonyoak (Pázm: Préd. 144). Miudgyárt

meg-ütközöl a küszöbben : orron botorkázva kezded lépésedet

(SzÜ: MVir. 22). Mi hír menny-országba, vim ott árok és hoV

Feleltem : nem lehet áztat megmondanom, mert világ küszöbén

meg kellett állanom (Gvad: KP. 149).

[Szólások]. Sok kfiszSbSt nyalt vgyan az 5 alfeleié

Lybica fera (Deesi : Adag. 221 MA. PP.\ Hihet5, hogy, Lybica

fera, sok kíiszSbít nyalt egy-féle része (Czegl: Japh. 166). Azért

chelekedték, hogy az egyflgyfi olvasót, mindgyárt a kü-

sz 5 bín meg-ejesék (Pázm: LuthV. 7).

ajtó-küszöb : ;u Kérni kezdé tiát, az ajtó-kUszöbénél, hogy

továb ne vonnya, mert 6-is tsak addig liurtzolla volt az attj-át

(Pázm: Préd. 215). Az itüakra lesMl, a vénekre az ajto-kü.'<zíb-

rSI néz a halál (Megy: 3Jaj. 11.152). Ott kin ne hadd az aitó

küszöbénél szóigáddal a szemérmes tisztességet, meg ne felejt-

kezzél a jániborságrúl, mikor szemben vagy valamelly méltó-

ságos kis-aszszonynyal (Fal: NE 18).

föls-küszöb : superliminare MA. die obere tiU'sehwelle

PPB. Felsó-küszöb, homlok-kfi : superliminare PPBI. Az bárán-

nac vérével meg kellett az sidoknac ;iz aytójuknac fvW>-

kászSbét hinteniee (MA:Scult 506). A háznac felsA kúszjbe:

superliminaria domorum i MA: Bibi. 1.59). Hogy fejedet a felsí

kü.sznbh5z (ad suiierliminare) ne csapjad avagy belé ue ftsse*!.

erezd le, hajtsd meg (0)m : Jan. 106).

oldal-küszöb (Kár: Bibi. n.l46).

KÜBZbi : liminaris MA. zur Hirschwelle gehörig PPB.

KVARTA : conventus jndicalis nobilium PP geriditlictie

zusammenkunti des adels PPB.

KVÁRTÉLY : hospitium, iinarterium Kr. |(iuartier). Téli

kv/u-télyt adni a vitézeknek ; regionem *attribuere militibus ad

hicmandum PPl. Az mely zabbal és .széiúval az katonának

quartéljáért taitoznak (LevT. 11.263). Quártélybeli terhet rólla-

tok elfordítottam lOér: KárCs. IV.603). A mirmidonok quártél-

lyoklui tole|>edvén, .selwxiek igen svikan vi'iltak kiViMtSk illall:

Illlist. III.2ti7(. Atvlla az S né|iét SioánibriJi várasíibaii, niolly

ma ó Budának hivattatik, ipiártélyokra kiosztá iLiszny: Knni

144). Német hadak a falukat ipiailelyTa o«ztj;ik, és a;iponként

saniaailtalják (MonOkni. XIV.46). Ha az ellenség Erdélyben

bemenne, jobb íjuártéljja az kegyelmed hadának neiu Mielne

az Maros-mollyékénél (KákF: Lev. 1.618). Pénzt nem adtak,

sem quártélyt az lovaknak, mert mind fUvelleuek iKákF: Lev

VILIO). yuártély, vagy .szállás (TitkRózs. 322i. Kvártélyba

szállani (Mik: TI^v. 61). Külsí orsziigokluui iiiiártéllyát osz-

tatja (Tlialy: Adal. I'AD. Szokatlan, liallatlan itMitril>uti«>ját h«

emiek az fatyját ; terhe.s accisáját liazáokUM kiviszi, néraetök

qiiártérját (uo,). Pihen.^ kvártélyba, fiivellA láliorra Vág viz«

két |«u-tján száll :iz sok katoiui (II 207) Ha a |«irtára kimégyen :

uyér az elleiiséglél, ha a kvártélyára mégyeii : nyer a menyt-cs-
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kétíl (Tlialy: VÉ. I.29S). Ez meg-esvén ki-Ui méue quartéllyára,

leg-fóbb gondja vala íhezö gjonirára ^Gvad: KI'. 89).

Kvártólyos : [eiiiquarfiert]. A quártélyos uémettel ellenem

megszegMiitt (.Nyr. XIV.459). A hi'izavonával látom majd meg-

ölnek, az sok kvárfélyosuk majd megemésztenek ; téged arra

kérlek : ue fizess uémetnek ^Tbaly : Adal. 11.427).

Kvártélyoz : hospitia dlstribiio, assigno Kr. (quartiere an-

weüieu, eiuquartiereul. (A részegeskedi katona) végbéli név

alatt semmit nem tud egyebet, hanem faluról falura qiiárté-

lyozni, kóborlaiii, lopni {Zrinyi. IL193). E5r5m8st quartélozna

itt (MatkóiBCs.-ik. lufi).

Kvártélyozás : bospitiorum assiguatio Kr. [einquartieriing],

MindenRtt az ingyen éldés és quartilyozás tollaltassék (Comp-

Coiist. 30). Szegéuy községet szokatlan é.s törvénytelen .sarczo-

lás.sal ne terheljétek és amaz kárhozatos quártelyozá-ssal, ingyen

való átkozódis [így] gazdálkodissal (Radv: Csal. UI.278b). Seuki

levelünk ereje ellen az megnevezett váro.wkon s azoknak lako-

siu mód nélkül vahi quartérozással Ínséget és nyomorgatást

tenni [ne] merészeljen (MonTME. 1.59). Kétséges az ollenségnek

még csak üibaközben való kvártélyozása is, nemhogy még
Szamosközi engednénk néki (üikF: Lev. L649).

KVrÉTÁlíCIA, KVITÁNCIA (íilanna MAI. PP.):

apocli;i, acceptilatio C. MA, quittuug PPB. Kitmcia, quitancia

;

menedék levél : apoclia MAI. Quietantzia : acce|)tilatiu Maj : Szót.

Az gujtancyat mjnd fel kwltem (LevT. I.:!9). Menedék &s i|uitautia

levelek: literae expeditoriae, .seu cinitantiales (Ver:Verb. 148).

Az adósságokat tizesd-meg és quitjuitlát avagy menedec levelet

kivánny (Com:Jau. 191).

KVINTXN, KVINTIjI: [quentchen). Végy 1 quintin

rusikál, 1 quintin borkövet, 1 quiutin réz re.szeléket, tedd egy

tégelyben (Kecsk : ÖtvM. 295). Törd porrá a szeretsen diót,

abljól egy quintlit, és megtört spanyol viaszból fél qnintlit vess

közibe (Vali: OrvSz. 81).
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IjA, LA : on, ecco, bem, vide sis MA. (sieli !) Ah I lali !

;

prob ! Pl'BI. La moBy luagjis vjigyoc (Helt: Mes. 22a). La iiielly

igen kel iiumkálkudiiod .szinettleu (271). La mineinfl .s;irud

vagyon (l.'iS). l'A|>a: Hol vagyon a megírván ? Taniils: Az

apostoloknak cselekedetekrl irt küiiyvnek nyolczadik ré.szébeu;

la bol vagyon (KMK. V.231). Ljié, lobban I5n ma dolgimk,

hogy nem mint tegnap (Defsi: Adag. 183). Laé az szegénybill

lüt gazdag mely liamiir el liiszi magát (211). IÁ mely gazdag,

mely nagy iir! a'ázm:KT. 8Ü). Ibou la (MA:8ralt. 2S8).

Kitsiny szikrából la melly nagy tz támad íGKat: Válts. L EI6b.

33). Lá melly vaszedelme.s bnnom niiat lolkcm (R-ila.ssa : Ének.

fiO). IÁ ki nagy kint vallok (02). La melly rugós a' gonosz

állat! (Matkó: bCsjik. 107). I..a mikor fik békos-séget szeretnek

(Czegl:MM. 18). Ui bogy mind az isten könyvében mind a'

miénknél egy presbiter s az episcopus (20). Ua mégis mire

voonya ezt (21íi). I-'i meg Siettél Ziini kezétfll (Zrinyi: ASyr.

65). La bogy kubinta.sz Mátyás 8ánibár (Pós: Válasz. 198).

La hogy azt a név eltserélést nem tulajdonéttya sz. Mátbé

vagy feledékenységének vagy tébolygásíínak Gdvinas (Pós:

Igazs. 1.228 1. La mini tellyesedett-bó rajtam a szarvas jíven-

d6léae (Hall: HHist 11.38). Lali menyi iunep naijokot Kristiisnak

minden titkai nékem szolgáltatnak (llly:Préd. 1.131). Ihol la

én kere.sem a ti ekkiésiátok javát (bod: I'ol. 123). Lá mely

üres dió menttség ez (SzD: MVir. 307). [Vö. LÁM, NÁM,
LÁTl
LÁB (UMjátTbaly: Adal. US:")]): I) im V. MA. fn.ss PPB.

Lábbal k.alodat vetvén eleytem : .snpplanto MA. Alá-felé, alá,

láb-alá, tjilp-alá : pessum PPBl. I Jibadot vessed en zamra (EbrC.

11). Lababol saruiat le vete (VirgC. 101). Ima^atoc í lába alat

való zekét (LKJbrC. 177). Kezdk labokkal rugdosnia (WeszprC.

65). Az egerek keet els laUikkal az polcz-feelo fel éfiiielkSd-

uek (SAndC. 3). Azt se lii^ed, bo^ saiii volt nólna lábában

(VitkC. 80). Lidiay kyralnal wagyon CVystws labaynak zege

(ÉrsC. 72). Nagylábó Péter, monostori jobbágy Temes megyé-

ben 1479. Nagylábu Mátyils 1 130 jobbágy (Nyr. V.510). KAlgyen

pénzt, kywel gywgytba.s.s;mi meg az labomath (I.«vT. L9). Sarui-

tüc lábaitokban logyenei- (MA: Bibi. I.f>9). Lábainkat az ur

meggyámolitá cilt:ilm;izváii eleséstl (V 30). I.,i'ibait kAnylmllatá-

siual á.sztatta, baiáuai száiogatla (Bal : Csisk. 268) Kinek keze,

lába feie IJ.szuo romlik (Zrinyi. 1.187). Nap az liltözeto, lábán

a hold vagyon (Tlialy: Ad.il L28). Az kcnienczére (51, nincsen

semmi gondja, ott az két nagy sáros lábóját lógatja (11.351).

I.ábcaókot helyetted magám véghez vi.szem (Uvad: líP. 181).

S) |basis; fussgastelle, [wstamont] Lábakra építeni: *aedilicium

suspendere PPBl. Valanak labay czorei)e.sesek (librC. 120)

Csinálának bordi'ikliiil sok sj'uiczokat, és szürzéuek lábakra szép

tárgyokat (KMK. nM39). Ez (a ház) szinte olliaii koppén

czináltattitott vala a ligetes hazixt lielSI, auuuint az kfllsí lálmn

álló tArueii teuS, kerengSs es fulyuaós tumae vagy torony vala

(MeIrSám. 27(5). Lábakon álló fa hidac (Com: Jan 91). Az állá

képet az oszlopra, álló helyre, lábra, fenékre helyezteti (108*

A lajtoriiüiak lábai (Uly: Préd. 11.31). Két sisk:i, forgó lábaival

együtt (Radv: Csal. n.3í).'i). S) |p:irs intima ; der imtero teilj.

Ez eretnek vitte az frátert az kevzel való begynek labalioz

(UomC. 302). Medve talp fS elég toreui a .szlk lábjál)an iLipp:

PKert. 11.219). Egy csiir kertIxMi valami a.sztag-lábon (iluek

volt (Székükl. 1.299). 1) [mensurae geniLS, pes ; fiLss]. Egy lábni

:

pedaneus ; fél lábni : semi|>edalis ; másfél lábul : sesquipas, ses-

quipedalis ; tíz lábni rúddal méró : decempedator C. Vala batuan

lab líldne IbrlmtSI (MiinchC. 107). Ugyan sem illik a'boz a

nagy palota, kinek ezennel bat-lábni sírba kell tétetni (Pázm:

Préd. 111). A könyök a botkojátol fogva a leghoszsz^ uj végéig

más fel lábni (ACsere: Euc 48). Szélessége egy 5r«g lábnyi

(Upp: PKort. L20).

[Szólások]. Mind le vágác a kunokat, hogy egy láb sem
szalladna el Ijeimec (Helt; Krón. 39). Az egyk lába
az feleségénél wagyon, a ma.'nk lalia itli az warbini

wagyon (I.«vT. L58). Lába földet nem is illeti (/riuyi.

I 02) Fél lába a k o p o r s ó b a ii : *altenim pedem in cymbji

cbarontis babét PPBl (Szl): MVir. 477). Páter noster, ó :izt

mondgya, hogy bárány láb: cancmm ingredi doces (Kis\':

Adag. 03). Lábába szállott luitorsága (Decsi:Adag. OtO.

Nem léphet, nem mozdulhat: ón van lábaihoz kOtve
(SzD: MVir. LS). Véneket, iffiakat íllyotec meg mind egy
lábig (Kár: Bibi. H.llO). Egy-lábig mind el-veszAiik (GKat:

Válts. 1.4921. Készek mind egy lábi;; meghalni (TörtT.a 1.303).

RontottJtk, megverték, ellenségek veszték snkszor majd egy

lábig Crhaly: Adal. 1.179). Ag:ik basliiikkal, sok bulyokpasaák-

kal egy lábig vesztenek (181). Hogy az bigt rajtmik vagyon,

késó vohia az ártáiit lábou felkUldeni (Nád: Lev. 35). A ne-

mes ország tartson egy armadát lálnjn, készen (Zrinyi : Symb.

30). Liibou van és vigyázza a törükok dolgának kimeiiutelit

(Monlrók. XV.579). Mind a német, lengyel lábon áll (072).

Iiában fiMi-áltAig ki tészen magáért az ital-bart/bau (Fal: NA.

121). Lopi«al. 'ia"« '"''on jó (Szl): MVir. 208). The fyrededbe

fel alal lábadra (KMNy. n.23). Imnu'u' {\ ereje elszakadt

vala, Si'uidor ft lábára nem állhat v;d.« (RMK. IV.150). A ren-

delés soluizor mogujitatott, de hogy lábra álljon, még arra nem

meut (B<k1: l'ul. 13.5). Egé.'izen lábra nem állaihatla, de vetett

fundamentumot (179). Mértéklellen italodból ha mi nyavalyád

leime, oly lábra ejtenél, az érné végét életünknek

(RákGy:Lev. 213). Nem esik így zlábra (MHeg.': IXJszl.

H.llti). Idvel lábra kapa ez a liabona (Felv: Pestis. W3X

LengyelorsziVKan lábra ka|iott volt az tévelygés (Bod: Pol.

18). Hiuiyat esvén, :i niig lábjira kapott, adilig uiintt a .sebes

gyik rajta volt C'assius pidlusával, t^t markolatig testébe verte (Fal

:

TÉ. (i3S). Az országul szjüiad lábni kelteti (Szí): MVir. 1 13X

Fogságimkot szabadíLs<l fel, keltem szabad lábra (308). Egy ygew
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gorombákat labokrol le hazwda (ÉreC. 492). Valakit

ineg-tsalui, le-iitui Iá bár dl; *circiiniveiiire aliquem PPBl.

A birót jiénzzel lábáról leszedni (SzD: M\Tr. 16). Hoi;y

ba igaz-s-igát látja vala is az keresztjéniiek, nem igen a d

vala lábat, kiváltképen nekünk (Moulrók. \in.35S). Hazug-

Síiggal akar lábat kapni (P;izm : .'íLev. 90). Mi sem alus.sznU

el dolgnnkat, mi sem lógattynk lábainkat (SzD: MV'ir. 32).

Lassan las.<an lábat v e t a biin é.s Imva tovább tart, igen gya-

poroszik (Born : Evang. IV.500). Sziirokat adgyák a láb veté.'isel

el-eyt'iknek (Mad: Ev.-mg. 812). Wliieen egyk fevtevl, masyk

labtül (CoruC. 108). Kitsodáe aznklioz lábbal fordi'ilt

né|iec? (C(im:J,'ui. 171). Csak száraz lábbal elmennél

melSlIe (Czegl : MM. 168). Szái-az lábbal ált,il-futuá a vors

és fekete tengert (Fal: NA. 112). Nemzeteket my labvnk
a la ve te (KulcsC. 114). Meg elégszik cb;iszár, hogy láb alá

nyomta Zrinit (Zrinyi. 11.33). Pad alá awagy láb alá taszit

nyakra-fíre iTlialy: Adal. I.1S4). Hogy uraimnak lábok alatt

ne legyek, uráboz és hazájához h városba jöttem (TürtT.'

1.223). Azon tonácskoznac, mint r 6 c k e n t h e s s é c el 6tet

láb alól (MA:!ícult. 327).

ágy-láb : *fiücrum lecti PPBl. [bettfass]. Az aluvó házban

az ágy lábokon álló ágy az ágy derekat tartja (Com : Jan.

112).

álló-láb: eolumna DöbrC. 141. [sanle]. En f allo labit

meg erSsseiteem (DöbrC. 141).

asztal-láb : *fiilcrum, *pesmen3ae, trapezophoron PPBl.

[tischfuss].

bárány-láb : [pes aguinas ; lammíusíü].

[Szólások], *Farka.snak mondják : páter naster, azt feleli

:

b á r á n y 1 á b : canrrimi ingredi docas MA. Farkasnak mond-

gják : páter noster, ö azt mondgya : bárányláb [íizD : MVir.

137).

borjú-láb : áron, áros ; zehnvurz PPB. Borjú láb-fö, német

gyömbér; arou, árum PPBl. Borjú láb, avagy isten szakálla

nev& ffl (Com; Jan. 28).

butkós-lábú : [scaurus ; klumpl'iis.sj. Egyéb aránt sem a

le-horgat szárnac, sem a görbe szárnac, sem a butkós lábuac

nem sántálnac (C<jm; Jan. 55).

csoportos-lábú : Igallig]. A tsoportos lábú ló lábán való

teke eret vágasd meg (Cseh : OrvK. 60).

fa-láb : grallae C. stelze Nom. 48. Falábon járó ; grallator

0. Fa-láb, fatalpu tsepók; calopodium PPBl. A fa lábon járó

avagy magvas fákon lép5 fa-lábokkal hágásokat avagy széles

kSzfi lépéseket terje-szt-ki, kajmoesra hány, tántorogva hány

vét (Com ; Jan. 209j.

falábas : grallatorius C.

fejetlen-láb : [efifrenatns; zügellos]. Bnda várát pogán kézbe

adád, fejetlen lábbá az urakat tötted (RMIC. 11.194). Feietlen

lábac vattoc (Mon ; Ápol. 334>. Hihetetlen, hogy az isten az

ecflasiában semmi módot nem hagyott volna, hanem mint

fejetlen lábakat bizonytalan-ságra erasztette vohia fiait (Pázm';

Kai. 605). Feietlen láb tudományoknak eggyljeu zagiuálása

(Bal : Csisk. 23). Három dolgot igér a ti feietlen láb irá.stok

(39). Feietlen láb voltának ki czégérezáse (302). Az ti csúszó

mászó feietlen-láb vendég vallástok (453).

fejetlenlábos : [anarchos ; ohne oberhauptj. A vármegye

minden tisztek nélkíil fejetlen-lábos maradott vala (SzahKrón.

259/

fejetlenlábság : [etfrenata licentia ; ziigellosigkeit, anar-

chie]. Nehogy mindnyájan fejetlen lábság legyenek (Nyr. XIV.

460). Tertulianus irja; Az eretnekeknél ha ki ma paraszt, hol-
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nnp [lap, ha ki ma vitéz, holnap plspSk. Ez a ti fejetlen láb-

sjigtoc I Mon; Ápol. 334). Az fejetlen lábs;igot nagy szorgahna-

tos.sággaI kellene távoztatni igyekezni (Szál: Knín. 6). Izranl

I

népének fejetlen lálwága (IJiász: Tal. 2r.l). Egyéb aránt fejet-

j

Ion lábság lészen az eeclesia (Pós ; Igazs. 11.374).

függö-láb. Héjazat, tsatornák vagy gerendát tartó fiiggíi

láb;d[
: interpensiva PPBl. [zwisilienbalken]. Függó lábak az

épületl>en: projecturae; vonlach PPIi.

galamb-láb : [geraninm ; storchsehnabelj. Esztrag orrú fii,

más neue galamb láb (Mel: Herb. 162).

gyors-lábú : celeripes C. rschnellfiLs.sig].

hámfa-lábú: loripes MA. krummfiissig PPB.

harang-láb: campanile PPB. [glockeiistuhl]. Fa-tornyok,

harang-lábak : tnrres *contabulatae PPBl Haranglábhoz való

sindölt vöttünk (MonTME. I.S7). Az haranglábcsináló fara-

góknak két kozkenyt vettük fiO d. (88). Harang láb építéséhez

hozzája fogimk (Gér: KárCs. IV.53fi).

három-lábú: tripes, tripedalis C. dreifiissig PPB. Három-
lábú vasfazék: tripus MA. A hivatalos vendégéé fllS párnátkai

elrendelt székeken és háromlábú szeraeleken asztalhoz iilnec

(Ojm:Jan. 110).

hid-láb : .sublica PPBl. [briickenpfahl].

holló-láb : pes corvmus Mel: Herb. 175. [kraheufüss]. Hollo-

láb: hoIlo labufii, flamula, az az égetS langas f8 (Mel: Herb.

175).

horgas-lábú : curvijies, loripes C. [krummbeiuig].

hosszú-lábú : longipes C. [langfils-sig].

húr-láb : (i»llabium, jugum ; stegj. A cythere, koboz, hegedft

hur-lábookal, hur-fogásockal és hur teker szegetskéckel meg-

vonattatnac (Com : Jan. 169).

I

I

kakas-lab : ranuuculns Mel; Herb. 175. Com; Jan. 29.

j

[hahnenfuss]. Kakasláb, batraehion gSrógfil, latiné ranuncnius

azaz kis békáiuffl (Mel; Herb. 175). A pásintos fShSz számlál-

tatnak : szilva ffi, gyéc ffl, kakas láb, szSszSs f (Com : Jan.

24).

kecske-lábú : capripes C. [ziegenfiissig].

kéz-láb : 1 ) (totas ; hand und fii.s.s]. Azért hinak bábát, hogy mind

kezét lábát kö.sse meg (Felv; Dics. 14). Nagy épkézláb gyer-

mek és felette sokat szopható (Haz. 1.371). 2) (auctor; ur-

heber]. Hallád-e, mint folya nyála a jámbornak? el-hitethetné

ember magával, hogy e volt keze l.ába mindennek, hogy az

e8 erSs vállaira támaszkodott légyen az egész tábor (Fal; NE.

15). Keze lába, segittöje, dolga-futója vólt 6 aimak (SzD; MVir.

280).

[Szólások]. Keze lába-esett, jái-tányi enl nints Ijenne

(SzD: MVir. 62).

négy-kózláb : [manibus iiedibusque repeiLS ; auf allén

vieren). Négy kéz-láb köszönti a tidet (Hall: HHist. 111229). Az

kontyát beitta, néha négykézláb is el-haza mászott (Tlialy : VÉ.

IL33).

kézzel-lábbal : *velis remisque PPBl. [mit aller kraft]. Mind

kézzel lábbal raita vagyon szegény (Dec-si; Adag. 239). Minde-

nek elegyésleg lévén, kézzel, lábbal fordulnak fcjl (Lép: PTiik.

1.234). Észben ne vegyen az török, bog)' csak propfer formám

fizik, s te is megintsed arról dktit, hanem ugyancsak kézzel,

lábbal, szívvel rajta legj'euek (RákGy; Lev. 72). Azon légy kéz-

zel-lábbal, lás.sák ország birái rjeg az te igazságodat (TörtT.*

111324).

kidlt-lábú : vatius C. [kmmmbeinig].

32
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kigyó-lábú : angvi()e8 Major: Szót. 42.

koldUB-láb : |cibi geiiiis; uina art nielil»i)ei»e]. A szerpL-ieri

asz.sa>nj'i>k nagy fazokakat tartanak, :il>linn kúnibul lüzut Lsliiál-

nak, igy NÜtiiok ma«okiiak pogátsát. \'allyoii, aiiiellyet nálunk

koUli'i.slábiiak liínak, noni lehetne-é ífo' megsütni ? íMik : Törfi

206).

kö-láb : columna JordC. 345. [siiiile]. Meny ol nieMleni,

lioé raniauuii le az kew lahakatli (JordC 345). Aranyban gyártót

koeijot egy kew lábra faaragLntoni (ÉrsC. 4HÍI). Húsz kfilál>on

az kert rakatott v.ila, liílláb.ikon a/, kert felfll áll vala (KMK.

IV,U6J. Valami kowli lábat kolieiw nieleyi' rakatnom (LevT.

1.264). Vala az palota íkosen alkolua, c/jio bárom ki'lábra

maga.ssan fol rakuán (Kák; Si'ini.'i. 154).

könnyü-lábú: levipe.s C. [leiclitfikHigJ.

löCBÖB-lábú: (curvipes ; kriimmbeiiiig|. IJlbtös követ horgas-

lábút; v;iram sequitiir *vibia l'PBl.

lüd-láb : pea aaserinits; g!Ínsefu.s.s Mol: Ilerb. 87. l.udláb,

mert a leuelo ollyan mint a lud talpa (Mel: Herb. 87).

lúdlábíi : paimipB.s l'PBl. (breitfibisig].

merö-lábú : solidipas PPBI. [ganzliutigj.

mezít-láb : uiidi|)e9 Ver. [pedibas niuli.s; barfuss]. Min-

denkor mezit lab yart (VirgCJ. 50). Az nagy hidegen mezilláb

sngorgot (Alv;P<>,tt. I.G07). Mozitláb vitte a koro,S7.tet (Czogl:

DAg. Elílb. 17). Mezítláb szaladott (Tof : ^^olt. 17i. Klien, me»H-

láb konyon'^g iDial. lill*)- Az in.'i.soknak t*iljos.séggeI f.sizmáj<»k

nincsen, ezen a concnr.su.son a fejedi'lem gyalázatjára mezítláb

fognak nímelyek lenni fnirtT". IIISSU.

(Sz(ÍIAsok]. Paputsban kezdeni, mezítláb vígezni lí.<izen

neh#z.sógedre (Kisv: Adag. 3871

nyole-lábii: oetipas C. [a(;litfÍLs.sig).

nyúl-láb: [lagopua; hasenfiiss, ha.senklee]. A pá-sintos ffilióz

s7jimlált;itnak ; szem tisztító eiifr.xsia fR, lapu, nynl láb, s;i.<a In

(C'om: Jan. 24).

?ont08-láb. Az tob.ack .segitSje legyen az bornak, mint

az ontosláb az kaptának (Dió.sz: Ké.szegs. 19).

pad-láb : [lungipes ; hochbeinigj. Hazudsz bestekura, eb-

ellette lia j liórihorgaH padláb, iiobánkán n/ltt nyalk.a, lám oly

mosdott a szád, mint a .i/arka farka Cl'baly: VÉ. 11.256).

rák-láb : [pe.s cancrinus ; krebsfuss). Ize.? ráklAb : chelao C.

[Szól.x<ok). Rák lábon jár (Decsi: Adag. 41).

aark-láb : cjirdo DübrC. 407. [tiirangel]. Vr birt ongom, rai

eliit meg ttildet nem teremtet vala es tSld kerekségének sark

lábait (DöbrC. 407).

sima-lábú : palmipes C. [breitftissig].

sok-lábú : njnltipes C. |vielfil»«ig). Sok lábú disznó-férog

:

)X)rcollio Pl'Bl. A (Oipmatskája avagy sok l.abu féreg, sok labn

disznó féreg, vizi pok csaszkálnac (Com: Jan. 43).

szarka-láb: coasolida regia MA. ritters|H)rn PPB. A nmllyek-

ii6l bokrétákat kíítnec ozec : majoránna, \m\}V\ ri'wa, rozinarin,

szjirka láb (Com : Jan. 24). Az tTivek kózzíil, kiket nyersen

szoktak enni, ezek : gyönge saláta, sá.safü, .sárga szarka láb

vagy vitézi .sín-kantyú (Lipp: PKert, 1.63).

szélés-lábii : luin-sa C |broitfUa»ig]. .Sem a nagy bokajunc,

sem a szélles lábú tári topixwoc nem sánlalnao (Com : Jan. 55).

tekerés-lábú : vibia PPBI. (gabelfilssig).

tollas-lábú : plnmi|>es C (an den (iissen gelioderlj. A hattyú,

pellikáii, gídény edgyic som tollas lábú (Com: Jan. 31 >.

utolsó-láb: [pes poeterior; hinterfii'wj. Nagy dolog volta'

hogy as-szonyuiik szz Maria Krisztus unmkot azibseii szülte,

de ez nagyobb csnda, hogy az én két lovam az utolsó lábával

;iz elsót megiitiitte (Itadv: Csal. 111.81).

varjú-láb : eoronopus C lialmenfass Nom. 87. Varyu lai>

(Beytlie: Nom. 5). Ollyan a leuele mint a varjú láb nou fünec

(Mel: Herb. 140). Gólya kSrSm, variu lab; lu-gys mint az

(liyokanak :iz orra; ha chySchydet es az zíjmerm testSdct

kc5t5zód vele, hirtelen meg gyogitya sebeit íli^ytlieA : FivK. 88).

vas-láb: [tripus; dreifussj. Pechenye .swtlieo was lab(Kadv:

Csal. H.61)

Lábabeli, lábbeli : [tegmen pedum ; fussbekleidungj.

Lábbeli: ad jtede-s pertinen.s, uti snnt caloei, vei rothuniis Otr:

OrigHung. II,2o8. Valakinek lábalielit igérni: *cali-eariuni

alicui constituere PPBI Egy lábatok Ijely megh nem zakadozot

(.JordC. 263. 30ti). Nem vagytok melto, hogy meg olgyam h*
l.'ib.'ibelynek zyyat (625). Az frátereknek lal)ok helyt meg tyz-

tohad (KrdyC 340). Labaljely nadrága mynd aranyas (440).

Mikor isten Moyse.s.sel sziílla, azt parant.solá, hogy láb;i-l)élit

le-ve.sse és íizzal ne motskollya a szent fóldet (Páziu: l'réil.

740). Vesd le a lábad Ijelit (Land : UjSegits. 1.255). Lábbelidet

ki-tisztitod a .s;irbúl (Kai: SzK. 516).

[Szólások]. Nem mutatta hol s z o r i 1 1 y a a I á b a - b é I i,

csak .aKittíiniban tapogatta a biWjét (\VK 409)

Lábacska : petiolns, pedicnliis C [fii»<chen]. CliokolgjLssad

az ev keet zontseg&s labaulikayt (CoruC. 80).

liábas: I) pedatiis, peiles habens MA. [fii.sse habendj. I^ábas

ház: *;ieililicinni snspensum PPBI. I'i;! eoreg lab.as, r:ikot zekren

(RMNy. 11.149) Czinala tiz rez taniazto es lab.as oszlo|k^ikat

(Mel;Sam. 140) Bécsnek tnlj.án, ki láb.Ls ordflk vannak, azokat

német császár mind |pv:igatta (Nád: Lev. 222). Az elleaség el-

hajtá lábas niaib.áját (Piizm; Préd. 259). Midftn lábas marhát

.'tldozt;tk, victimának v.agy hostiának nevezték iPiizjii: Kai. 733).

Valának sok számárai os egyég ;ifl'éle láb;is marhái lEjiPriiic.

70). Annyi ember az országban nem maradott, a mennyit el*

rabollíik, senuni lábos marh.ájok nom nuiradott (Tört'!'." 1.595)

A v.adak é.s lábas-marhák miínyi .szrt neveltek (l)<-rk: (^Elet.

23). Sok majorokot, csordákot, lábasmarhákot szánjlált (Illy:

Préd. 298). Uibos és egyéb marháinkat ne lopass.i iMonln'ik.

VIII.34). Tizenkét ezüst, aranyos csé.sze, lábos (XXIV.13Si.

Az ítreg .szép lábos csé.szét csilszárnak, avagy az vezérnek

adja-e? (MonTMK V.240). Karuallasimrol az íny zogeny vrain

feieuel eggieott el vezett, mind joz:igrül, ingó biugo martiakról,

lábas hármakról irwa lezen (Radv: Cs;d. III 156). Lábas barmom

.az mi vagyon, hasonfelét Berendy Jánosnak, az felét peuig

ezeknek [hagyom] (Gér: KárCs. 1.417). 3) tripus, frictorium,

sartago, lobes Sí. (pfannoj. Ffcó fazék fe«IS, |iép t7M láUis

vagy ser|)enyfl : cacabus PPBI. Egyéb eszktlzi a konyliáuao

:

szénvonó, vaslapát, kova tartó, luirom lábú avagy lábas (Com:

Jan. 83).

kezes-lábas : [deiisns et as|ier ; dick uud grub). írásában

l>esog a sok kezes lábas liaziigság (GKat: lltk. 347).

[Iiábasitj

föl-lábasit : aodilico KesEstliC. 62. [aufrichten). \V kezoknok

tethemenyebe meg tlieryoil \Vketh ees feol no labasyadh \Vkolli

(Kuli'sC. 61).

Liáboslag : 1) [advorsis |iedibas; fuss gegen fii*!. A legi^

nyék a/, aszony néjiekvel ti.sztas.ség\el sz<illva lábaslag fekszenek

(GKat: V.ilLs. EWh. 13.5). 8) [oppositas
;
gegeniiber .sleheii<l|.

Mezóben táborozttmk két liona|iokon k'to'l i'SJtk nem láliaslag

nagy erókkel (MonOkm. XXII1.6;tói. Ha 9 avagv- lu mev en>-

berrel megy, penig tüzessel, vasawvil, lábasisg he\«rl volna

(XXIV.261).
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Lábatlan : i>o<le careiis MA. [oline filsse). Uibatlau fecske ;

adopes C. apus IH'HI. Ijábatlaii pohár, niellyot ha le-tésziieU

el-díll : pocuhini *rutile PPBl .lobKipyiuk {;yoiraokit erível ki

akaiják jószáKiiikb/il vinni, .« minden jovnli.'tt is, lábas, lábatlan

niarhájokat (Gér: KárC'.s. IV.531). Nint-s száma lába.s, lábatlan,

inpó-binpí, ezüst .iranj- iiiarhájinak (S7.D: M\'ir. 179).

Iiábi : (pedalls ; luss-J. Labi ltSzetSth íak aecoron vezóu

vala fel, niicuraii pisi>5k5knec eleycben meéen vala (NádC.

538). Gyflrfit adata uyiában, labi SltAzettel fSl ékesíttete (Lép:

PTtik. 1.181).

[Lábit]

Lábító, lábtó : scala C. [leiter]. Ez a laytora auag labito,

kin Jacob latfa vala az angalokat fel nieíii (VitkC. 17). Láb-

tókia így ácsoltattátok (Czegl: Tromf 124). 8 öles lábtók vau-

nak készen, az várhoz való volna (JlonOkm. XXIV.487).

Lábnyi: [unius pedis; einen fuss láng], A mérSknek mér-

téki ezec : léjiés, íl, tiz lábúi mérS rúd (Com: Jan. 165).

Lábravaló : femorale 81. [imterliosenj. Lábra való, gatya

:

síibligaculnm Major: Szót 454. Tsinaly néki lábra-valókat-is,

imegmásokat gyóltsból az 6 szemérmeknek befedésére az 1^

vékonyoktól mind tomporokig (Bod : Lex. 106). Rayta liagyák

csak ingét s az lábravaloiát (SzBodó : TFiií. 10). Csináltattunk

véle inget és lábra valót (MonTME. 1.297). Ingre, lábravalóra

egy frt (ÉvK. Xin.7ö).

TiÁBB : fluctuo, fluito MA. vado PPB. [schwimmen, waten],

Habon-lábbó : fluctivagus MA. Ha az vér veres és kenés taytée

vagy víz labb raita, egésséges embert iegyez (Cis. F2). Vitézek

haiokban mind be szallanak, t5mI5k5n gialogok sokan labba-

nak (Ilosv: NS. 29). Oly hamar elmnlic e világi elet5nc, mint

a vizén labbo haio (Agend. 153). Kényben lábbn szemmel kSr-

nyfil állanac (MA: ScuU. 653). A haio, kiben a vizén lábbunk,

az mi eletünknek csolnakia (Lép: PTük. 1.256).

alá-lább : [denato ; herabschwimmen]. Duna vízen az kic

alá labbanac iCJörcs: Máty. 15).

elö-lább : [pronato ; hervorschvvimmen]. Az várból mas vízi

erSt latac, Duna vízen az kic eI8 labánac, kin vitezec czac el

amelkodánac (Görcs : Máty. 14b.).

föl-lább : [levor, sursum feror ; aufsteigenj. Fel lább 5 mint

az tfidS (Decsi: Adag. 218). Mindenkor fel akar ám labbani

mint az olay (346).

folül-lább : [supernato ; obenauf schwimmen]. Azt akarván,

hogy a papa, mind istenen, s mind az híveken fSIlyfil lábjon

(Pécsv:FeI. 227). Az kevély Roma immár az egész világon

Iev5 varosokon es helyeken follyfil akar lábbani (634). A fel-

fiíjtt hojag kSnnyen meg szakad és a ki fellyúl-láb, semmi

jóval nem nehezíttetik (Pázm: Préd. 1010). A Noe bárkája 150

napokon a viz-özönön fellyül lábbot volna (Ker: Préd. 423).

Fellyill akar lábbani az íráson is (SzD: MVír. 247).

fbnn-lább : c« A pártolóé mindenflt fenn lábnac vala íHelt

:

Krón. 75). Az pohárban ne lassek fen ?z6, fen labbo kSuerseg

auagy szír (Salánki : Erasm. 36). Labot fen a vízbe es vzot

(Vás: CanCat 644).

fönnlábbás : [supernatatio : das obenschwimmen]. így a

természetnek szokott rendi-kiviil es.sett a nehéz vasnak a vizén

való fen-lábbása (Pós: Igazs. 11.7.5). Az 6 szerelme.ssi uem foj-

tyák-meg hirtelen e fennlábbásuac beIsS indulatját (Megy : 6Jaj.

m.33).

téb-láb : titubo, vacillo, haesito, hallucíno MA. wanken,

taumein, schwanken PPB.

Lábbad : [fiuito ; schwimmen]. Tetszik vala, mint ha könyv-

vel lábbanna szeme (RMK. n.252).

föl-lábbad : 1) (sublevor ; aufsteígen]. Az zent tfa tiel lab-

b.idot az vyz zynre az feldnek meelseeghebiSI (ÉrdyC. 290).

2) Iconval&sco ;
genesen]. Készfilyetek hozza, hogy az 5 gyer-

meki fel ne labogyanak es reksegúi ne biiiiassác a fSIdet

(Helt: Bibi. 1V.31). Sok orvoslás után fellábodtam (Monlrók.

XXVU.2S). Minthogy fóbeu vagyon fondamentoma nyavalyám-

mik, nem hiszem, hogy sokáig vigyem follábadva (LevT. 11.271).

Ajakán tévelyeg késziilfl lelke, fel nem lábbad betegségébíl

(Szl): M\'ir. 63).

Lábbadoz : (sensini convalesco ; langs;mi genesen]. Már

régtói fogva miud lábbadozok; ma megint rosszabbul érzem

magamot (TörtT.2 III.386).

fölül-lábbadoz : (insuiier se continere ; sích hin obonaul

haltén). Ha szinten a tengernek vizei s habjai kzött jár Ls,

nem engedi magát el boríttatni, felyfll lábadoz és azoknak le-

letté szfl feh-e repfil (Martonf : SzHist X3).

Lábbag, lábbog : (nato, fiuito ; schívimmeu, schweben],

HabozoU, láblxigok : flnctuo ; egészen könyvben lábbog az or-

tzája : laerymis *opplet os totnm .sibi ; leveg, labbagó : fluitans

;

habok között lábbogó: fluctivagas PPBl. Az édes atya könyv-

ben lábbago szemekvei píillosát kezében vvén, hogy ti.ának

nyakát véle el-vágja (GKat: Titk. 464). K5nyvben-lábtx)g orczája

(GKat : Válts. I.82). Mostan is ott lábbog a tengerben mind az

a sok tajték kö az viz szmén, nem mégyen fenékre (ErdTAd.

L154). Láabogó tejes étel (NyT- IX.72). Igen beteg, mái- a sírja

parttyán lábog (SzD:MVU-. 62). Szomorú könyben lábog vala

két szeme (361).

el-lábbag : [declino ; abweicheu]. El-lábbagó madár : devia

*a\is PPBl.

fölül-lábbag : [supernato ; darüberschwímmen]. Az olaja

vizén feiai lábbag (GKat: Válts. a241).

széllyel-lábbag : [dílabor; auseinanderlaufen]. Az porté-

káknak széllel labbago rakasi az vitézekben sokat el döytötte-

nek vala: cumuli sacrinarum ixissim fluitantes plerosque per-

culerant (Forró; Curt 158).

Lábbal, lábból: vado C. [waten]. Ts5kely5s, labbalo:

vado.sus C. MA. Lábbalom, vízen g;'izlóba megyek: vado PPBl.

Sekély, lablo hely:vadum (Ver: Verb. Szót 32). Az víznek

csekléje, lábboló, gázoltató helye vagyon (03m:0rb. 175). Az

folyó viz tsekély, lábolható (Com: Vest 7). Tudom, miképpen

lábbolsz ez mély helyen, de veremben esel (Kere.szt: FKer.

66). A lelki kényesség utáiuiunk lábalhat, ha nem réstelli (SzD:

MVir. 269).

által-lábbol : [tiaasgredior ; durchwaten]. Által lábból és

gázol az vízen (MA : SB. 249). Által lábolhatatlan oceanus (Alv

:

Post U.5).

el-lábbal, el-lábbol : [discedo, digredior ; weggehen, ver-

schwiudenj. A kik vétkessebbek voltak, ellábaltak (Monlrók.

XV.498). Azonban ellábal az ídí, fogytán vagyimk életünknek

(Fal: SzE. 5591. Ellábala, míglen sarkán érnék szemeim (SzD:

MVir. 167).

elö-lábbal: (procedo; vorwiirtsschreiten]. Nagy akadálya

van kezdett dolgának, uem lábalhat eló (SzD: MVir. 18).

ki-lábbal, ki-lábbol : [evado: entkommen]. Kilábbalní:

emergere e *vadis PPBl. A ki kevesebbet bízik magához, köny-

nyebben kilábal a tévelygé-sbül (Fal: BE. 589).

meg-lábbal, még-lábbol: 1) [vado; durchwaten]. Meg-

lábbalbató vala : fluvius *vadari poterat PPBl. Csekély, vagy

meg-lábolható helyek a tengerben (Mad: Evang. 576). 2) [su-

pero ; iiberstebeu, überwinden]. Barkóczi László nyavalyás, való-

jában beteg, nehezen lábolja meg (RákGy: Lev. 565). Az kis

32*
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nyii miatt ciwtt sebet met; iioiii lábballiattja (KCsipk: SzTük,

A2). Mciilfil iziiiDssabb embereken esik e nyavalya, annál nehe-

zebben lAbollya meg (l'P: PaxC llüi. It;en súlyos, fulladoz<>

nyavalyája volt, a bátyja asthinának mondotta, melyet akkor

ugyan ineKlábolta s ritkán jíitt reá iHaz. I.115i. (A betegséget)

isten tndgia mogli laU)lom e vagy sem (Tört'l'. X.l'Jti). Elméjé-

vel meg nem láballya, által uem érti (.Szl): MVir. 21). A meny-

nyei titkok mélységét az angyali elme sem lábolhattya meg

(430). Nem lábalhatám meg iKmaszait (446).

méglábbalhatatlan : finsuperabilis ; nniiberwiiullicli). Isten

titkainak meg-lábballtatatlan mélysége (DEmb: GE 7).

Lábbolás: fluctuatio MA. vadatio; scliwebuug, das durcli-

waten Pr«.

IjABANC (laboncz Thaly: Adal. 11.87. luhmcz Tlialy: VÉ.

1.175. Tlialy: Adal. 11.62): (stipendiariiiH Aiistriaius, rei Anstria-

cae stiidiosiis ; iisterreidiisclier sfildner, ö.sterreichLsfli gesinnt).

Miért van annyi labanc/. priWk, annyi kiirucz priViék (Diilsz:

Préd. 248), Egy sereg lovas labancz a ka|iu elíitt valií perjébe

lesbe állott éczíika (Monlrók. XXV1II.432). Egy felrtl a hu<A

foga jobb kezemet, mi'is-lelrtl a loboncz kötözi te.stomot (Thaly

:

VÉ. 1.175). Szepesvárát Gíirgey feladván, maga labanczczA s

pápistává is l«tt (TörtT.' 111.383). Szlulia György labanczczá

lött az átkozott lolkfi, nem kicsin confnsiíSra (393). Nem ke-

resztyén az, a ki pogány, rosszabb még ennél is labancz, vala-

hány (Thaly: Adal. 1.31). Emiiért a gátra, verjük által a laban-

czot a más világra (33V Lakhattuk békével mi országimkat,

vi'gy ki belílu minden loboncokat (ll.e>2) Menjünk az alfTildre,

megrontatik ki'/.ünk által az laboncz ereje ! (87). Labancz kato-

nák K;Ls.sán'd mind kijiittek hozziink (RákF: l.,ev. 1322). Már

az elíjárója ott vót az labancznak, kik az Ocskai eWjárrtját

hajtották rajok (Bercs: I>ev. 27). Ha knrutz vagy labantz által

a városon U\/. találna támadni, nieg-betsAlhetetlen kárt vallana

a kollégyiom íBod: Pol.l7i;).

liabancság : I) |Germaui; die deutschenj. Szabad nekünk

jó kat(jnák Tisza-Duna közi, laboncz-ságnak mert nincs sohult

ottan semmi közi (Tlialy: Adal. 11.87). !í) (stúdium rei Anstria-

cae ; íi.sterreicliische gesinnungj. liiirbély János laiianczságra

el akarván szökni, vLssz.i hozták (Monlrók. XV.dl). I..'ibancz

mái' Ocskai, sok vitéz hadnagyi átkozva siratják az ó labbancz-

ságát (Thaly: Adal. 11.271).

LÁBÉT : Haliét]. Kártya, labét, i^két, tersak véget émek,

az még az kaka.'Jok hajnalt énekelnek (Thaly: Adal. 11.387).

LABHirNTUS: I) |labyrinthn.s]. Labyrinthori téveigfis

kert (MA: Tan. 11791. Nyilván nagy labyrintns a te v;dlásod

(Czegl: MM. 175). 2) finctunmodum; uiiannchuilichkeit, besohwor-

lichkeitl. Az két vármegye bajdiisiig ha felül, nekünk tnlajdu-

níttatik; minilcnkéiien csjdi nagy labyrinlhus (Rákfiy: Lev. 540)'

Most túl a Dunát ne csak labyrinllmsban hagyjuk, hanem a

földdel együtt annyi orM adjiuik ellenségünknek iHercs: Lev.

58.)

LASODA : atriplox C. atriplexum, lachaimm MA. (spinatj.

Laboil:i piacz : lachanoiKilium
;

|>arc, lalxida árus : lachano-

pola C. Paréj, latnida : lachanum Pl'HI. A mezei tTivek avagy

kiV.ép természetfiec, avagy meleg tenné.szetfiec, avagy hidegeo,

mint a l:iboila, st'iska, öreg ló sóska (Com: Jan. 2(>). lla nyár

lészeii, salátíit, kflvér jiorcsint, labodát tégy a parey közé (Nad:

Kert. 238). A lalwda jmréj fejér én vór&, gySnge levelei van-

nak, magiissan tol nól (Ijpp: PKert. 11.85). A szükség terme-

met fiion való eledelek megételekre kénszeritette az embereket,

akármi füvet, lalx)(lát, dögöt nieg-etteiiek (Bod: Pol. 164).

erdei-laboda : lapsana C. (ackersenf).

kerti-Iaboda : spiuacUia PPBl. spiuat KirBeez. 156.

LACSUHA : [incestu-s, libidinosus ; iinzUclitigj. Latsuba,

korhelyek vagytok (Gvad: HisL 157).

LÁDA: arca, scrinium C. scriniolum Pesti: Nom. 44. cista

MA. [kiste, truliej. Neky ada az ev ladayanak kuchat (MargL

95). Meg nytak az í reit'ikSket, akar az láda I5t legén eM

akar mi \ira való sz.«r8zani (RMNy. II 48*. Vass ladaba az

boltoc fenekére gyfiytoze kinczet (Bom: Préd. 547). E}zevhiás

6r6mest látta az ládába gyfiytet veres rókákat (MA: SB. 94).

Az odgyetmás dolgokiiac tartására bé-fogadó helyec, ládAc van-

nac (Com:.Jan. 109). Elannyira esztelenkednec némely gazda-

goc, hogy ládákat, jiénzzel megrakottakat birvan, a Bzegény-

ségtill féllyenee (1S8). Ezt Illjofalvi János lá<láj:inak s<ijdítják

(Monlrók. XXIV. 175). Vagion ket láda, eggik rákot, vagkin

benne két fiikötó aranias (Radv: Csal. Ill.li'>3). Vahmi az lád.v

ban vagyon, mise mondó, táuérok, amiMirák, mind gazdám

assíoné (Gér: KárCs. 1.490).

börös-Iáda: riscus PPBl. Ikotfer). Urak bírSs ládái (Matkó:

HRoml. 24)

céh-láda : |clsta collegii ; ziinftlade]. Az engedetlen felt ©ot

forintal InVntessek megh es az cheh ládában az eot foríntol

tegiek (TörtT." 111.172).

fegyveres-láda: [armarium; waffenschrank] Meg k&ltem

kegclinednek az nemet levelel, ky az fegveren ládában volt

(LevT. 2(13).

fenekés-láda: [fonilus; schnblade?]. A fenekes láda Kolozs-

várót Kalmár I.Ászlónál vagyon (Gér: KArO. I.369I.

flas-láda, fiókos-láda : arca *l(jculata PPBl. (sohublade).

frigy-láda : (arca foederis ; bundeslade( Az cherubim an-

giaUik, kik az friginek ladaiat az S szarninckal lie leptek (Kél:

Tan. 350). í^emmit nem gondulanac az vrnac frigye ladaianal

(Észt: IgAny. 79). Bé volt zároltatva az istennek frigy ládájá-

ban (Pós: Igazs. 1.283).

hintó-láda : (loculus ductilis ; schubkasten ?{. Hintó ládá-

ban egy vég abrosz (Radv: Csal. 111.353).

isten-ládája : (arca foederis ; bimdesladej. Az istciuiec láda-

iánál tanituán a templomba (llelt: L'T. b3). Soha nem láttam

én kancza-apostült, nióg régeiiten sem hordozták kauc/ákon

az Isten ládáját (Tlialy : Adal. 1.791.

kalamáris-láda : (theca calamaiia ; federbüclutej. Fakala-

máris-láda, közepin, |>ártázatiu kivül aranyas ezüstpléhek vad-

nak felszegezve (Moiilnik. XXIV.t>48). Magam próliáltam, mikor

az Petó Zsigmond tábláját és klammáris ládáját csiiuiltam (Kecsk:

ÖtvM. 243).

kincses-láda, kincstartó-láda : gaz»iphylaniunC. [.s*hatr-

kastenj. A kiiil.''es I:*idát nicg-üre-síteni : *ert'underp aerarium

PPBl. Ai kazdag emliernek gyakorlatotsaggal az e» keni'ze."!

ladayara fonlwl az ew yniadsaga (Ér«C 2i. Cliristus leni-st

miuekiinc adta, ki íiiekic nagy k'uírzs ladaia (Bom: Ének

239|. Joiíus né.szi vala, mikep|>en az sereg vetne [léii-sit az

keuczt^irtu ladaliau (Kél: Bibi. 75). GyöjteroényetlbAI tégy vala-

mit félre a mennyei kiutses ládába és keretid ke<lvét annak

a boldog udvarnak (Fal: BE. 575).

levél-láda, leveles-láda : tablinum PPBl. (.scriiiiimi literis

servanills ; archiv, biiet*k:Lsten] Kdnek az levelet az leveltw

ládáluin meg nem találom (LovT. 11.54). Pougnirzut két lewlen

ládáért küldtük i l\ák(iy : Lev. 9). Leueles ladainat gazdám

azzoni halála után adgiak Kakd'zi Kerencz uram keK««h(*z

(Radv: Csal. lU.lllL Ird meg, Nyalábban kellett viteüii Szóll.V-

rfil egy levél-ládjinak. ki feleségemé volt iTörtT XVHI.17i.ii

Aa én Béuiben valii küldetésemból következtek : levelei ládáin

lepec^étléae, nótára való evucállati»Mii (Bethl : Élet. U.42U).
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orgona-láda : regula *pileata PPBl.

patika-láda: [scriuiiim iiiodicamontis servandis ; araieilade].

Az |«tika ládát bei-siilték fl. 1200 (Radv: Csal. 11.235).

perselyes-Iáda : [tbeca nummaria ;
Keldbiii-h.sej. V5ii az

lelioida ffl-nip es.v ládát is a fels('i !«• záio fSdoléii egy kis

likat ráia, ackiii a [leiizt he haniiái- as tene e pesselies ládát

iüb folSl az oltár mellé (Mel : Sám. 411).

pénzes-láda, pénztartó-láda : rv: Pénzes ladaiat az tiV.

elStt pintzebe viveii, rayta meg fojtotta az fnst (Born: Pívd.

702b\ ElShozatta pénzes ládáit, mellyek UCili'imb kiilómii péuzel

voltak rakvák (5IA; SB. 143). Péuztartó láda avagy cas.sa (Szeg:

Aqu. 103).

téntás-láda : (atramentarium ; tiuteufa.'^sl. Egy üres tentás

láda, egy ón palaczk, egy pincze tok bezárva (Radv: Csal. 111.

356).

Úr-ládája : (arca foederi.í ; bundeslade]. Mikor az nr ládája

az táborba jntott volna, megsivalkodéc az egész krael népe

nagy kiáltással (MA: Bibi 1.247).

varró-láda, varró-ládácska : (qualus ; nabkíirbchen].

Kdét alázatiwan kéri, az szegény anjja varró kis ládáját küldje

neki (LevT. II SOT). Az varró ládacskákat megkiildfltte (293).

Ládácska : arcula C. [kastchen]. Igen fris formájú két

ládácskák (Moulrók. VIII.45). Egy kis ládácskában ezüst kap-

csok vannak (Gér: KárCs. 1.361).

fias-ládácska : (arcula bxulata ; schubkíistchen]. Egy lias

ládácskában egyik 6ában pogány pénzek (Radv: Csal. 11.122).

kényeres-ládácska : panarioluni PPB. (brotkasten).

Ijádás : floculatus; mit tachern versében ?(. A ládá.í szekSket

és az ertz tengert, me'Iy vala az wmac bázába, Salamon tem-

plomába, el vitiéc (Helt: Bibi. 11.362). A nagy ládás kints nem
tészen nagygyá (Fal: BE. 591).

LADIK : cata.scopiiim, apbracta, myoparon C. navicnla MA.

[kahn, bo^-it]. I.,adik, sajka : cata.scopinm ; .sajka, ladik, tolvajkodó

sebes hajó: myoparo PPBl. Az hajókázható folyó vizben hajócs-

káckal, ladikockal, gyalog haj(x:kal és csonakockal élnec (Com:

.lan. 92). Az lovas béusztat ladik mellett (Bercs:Lev. IV.536).

Ladikás : (nauta, nauticiis ; schiffer, boolsmannj. Szenved-

tem Christus szép nyájáért, rátz-ladikásoknac sokszori vád-

gyokért (Nógr: Idv Elób. 18).

TiAGY : 1) mollis, emollidus, edmnim, malacns C. (weicb],

Szi'iros vagy lágylevelü fel-folyó: *smilax aspera, lenis PPBl.

Mit mentetecki latnotoc, lag nibackal níliázot embert é (MiiiichC.

123). Een ewteth takarghatbam laagh ruhában (WinklC. 89).

Laa^ len, cópfi auag z5z (NagyszC. 75). Lágy rwbassaii fitSzev

ember (JordC. 385). Addig kerez lágy pániát, hogy még az

as7-«zu padon is el hálnál iDecsi: Adag. 131). Tflres miat meg
kékült, romlót tagot es zSmSt meg gyogit, ha mezzel 6zue

chinalod auagy ha maioranat, sot, lagj- saitot, egy kis tSmieut

es mezét ózue temperalz (BeytheA: FivK. 74). Isten az 6 hozzá-

folyamodó ütegeknek ágyokat-is meg-puhogattya, hogy lágyab-

ban feküdgyenek (Pázm : Préd. 905). Lágy ágyban fekfigy (ACsere

:

Enc. 174). A ki els6 álmát szegi, hogy elbb szorgos dol-

gát elintézze, lágy vánkosou nyugszik utánna (Fal: UE 442).

8) [mitis, lenis
;
gelind] Lágy bor : vinum molle, leve ; linder

wein Nom. 43. Vyuok en bayt, nem ugy myntli e lágy egeth

veruyn, de nyaualgatom az en testemeth (Komj : SzPál. 157.

176). Az tigét meg tSzed lágy borban (MehHerb. 2). Lágyan

neneli az 5 szolgálat (Kár: Bibi. L621). Az az hyr igen lágy

vala (Decsi : SailJ. 19). Lágy orvos-ságokkal gyógyíthatatlannak

láttya .sebeinket (Pázm: Préd. 7). A kik ennyi kérdéssel visgál-

ták a más állapattyát, magoktól tsak lágyan sem kérdették,

tu quis es : hát te ki vagy ? (63). Lágyan bir.ságollya a paráz-

nákat (Matkó: BCsák. 65). A vánkosocska a végre tétetik, hogy

lágyabban legyen a nyugodalom (lUy : Préd. L 1051. Essós s

hóra czílozó, lágy idó volt (Monlrók. XV.41). Azt meré minap

mondani egy nemes ember, nem lágy tréfával, hanem ex ca-

tedra, mint-egy itél'i-székbvil, hogy a religio nem kötelesség,

hanem terh (Fal: NE. 55). Krinii-tatár kaiicsuka t;il)l)et fog

rajtok, hogysem egyesztendóWli gya|«)tlágy lecke (Fal : NU.

296). A mint nem vélt kev&sebbot, a ki .sokkal vélt, ngy nem

fog lágyabban égni azért más világon, mert hogy több nuissal

ég (Fal : SzE. 515). A puha igén és lágy beszéden ki ki meg-

nyugszik (Fal: UE. 111.126). S) iudulgons C. (nacbsichtig). Meg

be.széléd lágyan s haraggal is urad követségét (Zrinyi; ASyr.

111). Kelletinél lágyabb, hogy ha ez szemtelent arczul nem

piMti (Matkó: BCsák. 180i. Inkáb akartam vétketeket dorgálni,

hogy sem lágyan elhalgatván táplálni (Illy : Préd. 1.82). A lágy

tisztekre ragad a lusta vagy tolvajló ' katonának vétke és vét-

kérfil való számadása (Fal : NA. 2131. 4) instreuuus C. (segnis,

lentus ; trage, langsamj. Lag természeti! ember (Decsi : Adag.

50). Lágyan viseli magát az ?> dolgában (Kár; Bibi. 1.613).

O tStte gonoszszá, nem azért, hogy izgatta volna vásotságra,

melytfll lágyan-neraraen meg nem bntette (Pázm: Kai. 377).

Azoc serényen hartzolnac, de az tóbbi lágyan hadgyác és az

pogányokat nem ilzic ki (MA: Bibi. 1.216 1. Immel ámmal, gyen-

gén, lágyan cselekeszi az cl dolgait (Com: Jan. 196). A szfilömet-

szAsében lágyabban cselekeszik (Illy: Préd. 1.306). Tsak a meg-

fizetésben ne lenne lágy s késedelme«s (Teleki; FLél. 80). Ne

hagyd magad illyen lágyan, ne sarkalj, de harcalj (Thaly : Adal.

11.334). 5) muUerosus C. [weibiscb]. Sem a paráznák, sem a

lágy, buya belyndessek isten orzaganak írAksygyth nem val-

hattyák (Komj: SzPál. 142). A.szszonyemberi, gyenge, lágy

éke,sségec (MA: Tan. 754), 6) fluidus C. (flü.'isig, diiim], Leanac

lágy .szfimei valanac (Helt: Bibi. I.Q). Szinte vgian fekszik mint

eé lág saárba (Mel: Jób. 102). Az kórságosnak igen jó az klá-

rist nyakában hordozni, az lágy szemet is jó vélle tílllenyi

(Kec9k:ntvM. 275.281). 7) [bregma, fontieulus ; bliittchen,

.schlagbrunuen]. Fel vér a lágya : *palpitat cerebrnm PPBl.

Gróf ur .sem esett lágyjára, amint tmerem (LevT. 11.324). Bot

vghrott ki az ti szmdékotokból, s igen a lágyatokra esett (Bal

:

Csisk. 13). Bot ugrik ki szándékodból és igen lágyadra esik

(SzD;MVir. 19).

[Közmondások). Könny a lágy követ faragni; sasa mollia

facile *tractantm- PPBl Lágy pásztor alatt gyapjat rúg a far-

kas (Fal:TÉ. 657).

fej-lágya: [fontieulus; fontanell, blattlein]. Az 6 feienec

layat kereztvl niretven, meg kilde Pilatosnak (DebrC. 310)

Fejek lágyára nem e.set emberek (Czegl: Japh. 218). Az fejem

lágya nehezedett el (Kár: Élet I.3S). Amaz hír&s Esztergom

is, nem látd, miként jára, a ki régen hágott vala nagy uborka-

tái-a, de már szegény visszaesett a feje lágyára (Thaly; Adal.

11.130). El-okúitt vagyok az illyenekben, bé-nótt már nékem

is a fejem lágya (SzD: MVir. 132).

has-lágya : [viscera ; eiugeweide]. Hasa lágyját ki rágván,

a crocodilt meg-51i (GKat: Válts. 11.904).

Lágyít: 1) malacisso C. mollifico, mollio MA. (erweiehen,

weicb machenj. Lagíts hozzanc mint az via.szt 5 kemény .sziueket

(Born: Ének. 109). Nem Sregbytnén patuaroson egy más vétkét,

hanem lagytuán (Beythe; Epin. 54), Értitek-e, melly köuyfl az

itílfi-bírón.ik szententziáját lágyítanotok (Pázm: Préd. 17). Sem

az f5, sem az lágyító ir meg nem gyógyíthat (MA: Scult. 843).

A leanzot beszéddel megh haytbatod, kemény szvét sok .szóval

lágyíthatod (Eny; Gizm. 26). Sobajtíisim lágyítnak te rajtad

iZrinyi. 11.102). Ajándékkal maga részére lágji'ttani a birót

(SzD: MVir. 16). 2) [liquo, solvo ; abführenj. Has-lágyító orvos-

ság: lenitivum emolliens PPB. Az embernec hasát lagyittya,
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meg is inililtya (MeliHerli. 1). Az sáffrány colicjit gyrit,

Uemeiiyhasat lagyt (lieytheA: FivK. 5). A diiiuyéc, tSkfic, iigurkák

IáKyittyák a hasat (t'om: Jaii. 21). (Jyomor lásyéto itakjc (174).

A spárga a szerelmet iiidittya s a gyonirut lagyittya (Nad:

Kert. 303). A .ser vizeltet, hast lágyít (Felv: 6x-JiSall. 21).

meg-lágyit: 1) iuoIIíd, cihuIIíd, rfimollii), malassn ('. molli-

fico .M;\. [ei-wc'iclioii]. A rmKliatatlansai^iit tiuloiiiaiinal lageitak-

valainei; (Héc'siC. 41j. Azzmiyallatok, kyk nieog az ereos elmeket

es meg lagyegyak vagy meg Iiaygyak iDuinU 13.i). Az édes

niondula olay miiultMi szárazságot t^s darab' >.s.ságát a mellynec

mog lagyittya (Mel: Herb. 13). Fa talpac, tSIgy fával meg-

lágyíttatot patsmagiic (Cum:Jaii. lúO). A fiatal ökfiniek szarva

meleg via.szl)an úgy iiieg-lágyittatliatik, liogy valahová akarod,

oda hajthatod (Misk: VKert. 121). A kemény va.s;it ha tzhöz

tartyiik, iigy meg lágyilty»U, hogy gyenge vas fonalakra lehet

nyiijtani (Fal : NU. 2ö6). 2) [lenio ; lindern) Nincz oly bánat,

kit az szép szó meg nem lágyít (Decsi : Adag. 185). Meglagyittya

isten az Ijfintetest (MArHibl. 1.329). I>ágyich meg bánatod,

vitéz na bánkodgyál (Zrinyi: ASyr. 78). 3) (reconcilio, placo;

versöhuen, besiinfligenj. Imádsága vr Istent meg la^eyta (GnaryC.

60).

méglágyitás : 1) (mitigatio; das erweichen]. Ez az kenyet

embereknek ep61elire vagyon, ereknek os inaknak meg lagy-

tasara (Frank: HasznK. 23) '£) (lenimentuni ; lindernngj. Ígéri

az poenitentia tart/j bilnSs embernec az nyomoruságoknac meg
lAgyítását (Kár: bibi. 1.161).

Lágyitás : mollificatio, emollitio, mitigatio MA. [das erwei-

chen, lindernngj. Az isten nem tészen semmi lágyitAst az {>

nyomoriLságálKin i Kár: Bibi. 1.515. M.\:Bibl. 1.152).

(Ijágyitód-ikl

még-lágyitódik : (mollior, mitigor ; erweicht worden).

Szived taláni meg lágyitodik iI'liilFI. 24).

Lagymatag, lagymatag: [tepidns; lanj. A bor, melyben

a rosmarintnak levelei megtzottettnek, ha reggel és estve

lagymatagon vetetik be, a vért tisztábba teszi (ACsere:Enc.

243. 123). Lágymatagbor (246).

Lágyság: I) mollities, mollitudo C. mollitia MA. (weiclJieit).

Ezben laneyt mynket Cristns agynak lágyságát eltanoztatny,

mert az agynak dragalato.s8agyt megfeddyk my bennevnk

Ciistiisnak hitnan poztoelikay iCornC. 88, DomC. 5). S) (man

svotiido, clementia ; mildo). A lágyság az igaz haragtól való

mcgfosztattatás (ACsere: Enc. 116i. I^ágysjlg az igaz és rendes

haragban vali'> fogyatkozik (Apáti: Vend. 943). A te szived se

légyen moró lágysjig (Fal : IIE. 1.394). S) (aiiimi mollities

;

woichlichkeit]. Legyen az mi viga,s,saguni- nem buiasagban, nem
lagy,sagban, nem versengésben (B<irn: Préil, 33i)), L!Így,ság, gyíi-

nyílrrtség ttlében heverész (."^zU: MVir, 293), 4) (segnilics; láng-

samkeitj. Az végbeliek erótlensé^»ét jól tndják és vezérünk

liigyságát megesmérték (THrtT,» 1,443).

Ijágjrul: I) mollesco MA. (woich werdeu]. Az zel5 kezd

lagywlny (JordC. 146). Ha valami lágynlt szfilót találna, mind-

járt küldjön (LevT. II.336i. A kemény jegeknek lag^nlnak

már ványl (Szí): MVir. 383). 2) (miiigor ; mildgestiunnt vverilen]

Lágynlly keménységrl irgalomra i.Szl):MVir. J'.KÍ). :t) maie-

re.seo C (diirr, vvoich, milrbo werdenj.

el-lágyul : |emüllo.sco ; verweiclilieht werden). Magyaroc ol

lágyultac (Görcs: Mály. 77). A dologtilan,s.'igban elhigjnl, puhul

(S'.l):MVir, 293)

ellágyulás: janimi motns; riilirnngl. Egy érzékeny ellágyulás

olvjuíztlya ki ezen tsepiwkel, melyeket szomeiben látsz ^Szl):

MVir. 363).

még-lágyul : I) molle-sco, reinoUesco C, (mitesco; woich,

mild werden, nachla&senj MeglagnI : tlümatnr (NéniGl, 197 1,

A ki bflnben meg kemeni'ilt, a fegiehnezéssel meg nem lagiul

(\Ve,szprC', r>i i). Eellyeu Itezeed kSzt kezdének megh lagywlny

az yffyaknak ew zynSk (ÉrdyC, 196), Meg lagywhmak wneky

bezedy (KnIcsC, 132), Nemelliek az lelki ostoraltal meg lagiul-

nak es meg ke.serednek (Fél: Tan, 322i, Ve,selényi Fereuiat

igen keményen vlselé el,sól)en magát ; iigy hiszem, isten uninkat

ö nagyságát elhozván, meglágyul (RákGy: IjBv. 138). Épiieu

ma egy liónai)ja, hogy irtam Kédnek, de hogy ha az idó meg-

lágyul, gyakrabban irok (Mik:TiirL. 21). 2) [mitesco, liqnetio

;

weich, flüssig werdenj. Sár módgyára meg lágyulni : lutescere

C. Az gonoz sathan el oiwada mynt az meg lagywlt eera

íÉrdyC 55|. A melly fán meglágyul a gyümllts és mihent

szakasztyuk, ottan meg-ehetlyük iF'ázm: Préd. 26). A gyémánt

a baknak vérével meglágj'ul (Illy: Préd 1.302). S) lentesco

PPBl. [triige werdenj.

Lágyulás: I) mollities, nmllitia MA. (tepor; laiiheit].

Els negyeilo l)Syt njasnak leszen hSyt el hétfin szeles lagyii-

la'i«al (KN.igysz. 1621. J). 2) [aniinus iudulgens; mildoj. Éde-

sebbnek tartj.'ik a txjszut az emberséges lágytdásnál (Fal: VK.

432).

Lágyulgat : fmite.soo ; mild werdenj. Szelidftlgetni, lágyul-

gatni kezd szived az isten dajkálkodása alatt (Megy: 6jaj, 11.44 1.

LAJ: [aquae ductus ; wasserleituugj. A silib lajjal együtt

í 8 (CsikGy. 11.331.

LAJHÓ, LAJHA: piger Major: Szól. 363. (fául, tragej.

Ijíijhó, liuiya: piger Major: Szót. 363. Sok guggoló és tsnfoló

értelmetlen szók vágynak a magyar nyelvben, mint ; bunna,

bnszmáta, lomha, lajho, Lsenlem-pere (CorpGramm. 323). Buza-fé-

reg a háznál a lajha cseléd (SzD: MVir. 266).

LAJHÁR: iners, deses, vecors MA. (faul, trage).

Lajhárság : inertia, vecordia MA. [faulheit, ti%beit].

LAJSTROM ('iiyísírom KMNy. 11.22. 110. %«<rom OkmT
Vll,63, Ifi/istrom TifhC, 49, TndTár. 1X.69. reoyistrom KMK.
111.315): reglstrum, catalogns, ri'|)ertorinm M.\. register PPB.

Jegyz-tábla, laistrom : repertórium ; laistromba venni : *i>er-

scribere in tabulas PPBl. Magát cazarnak engdelmesnek nal-

lana es ezután ncne az legislromba Írattatnék (TihC 19) Az

gazdáknak lagistiomot altok róla, az ínyt el veztek tílek

(líMNy. 11.110). Az istennek örökös fia a romai tsászjir szolgai-

nak laj.stromába iratik (l'ázm: Préd. 10('). A k5nyveknoc lais-

tromát-is alig olvassji állal a véle biró ura: ixM«ess>ir (l.'om:

Jan. 157). Olvassameg a historícu.stikat, a kik a |i:i|iát lajstroinlva

vették és azoknak életeket le-irták (MalkíV: BCWik. 186). Az

liadul vajda e.s az O boeri marhaiok legistrumát kend hoiza

el vele (TndTár. IX.69).

adó-lajstrom : ccnsoriae labulao PPBl. (.stouerlistej.

istenek neveinek-lajstroma : indigttHineuta C. [religuns-

büchor).

mustráló-lajstrom : breve PPBl.

ország réndinek-lajstroma : latorculnm C. (verzeiclmis

cior hnidesiiuiterj

számadó-lajstrom: 'breviárium rationiim l'PUI. frocli-

nuiigsbiiclij. Az feltalált jóknak számadó r«ge«trouia: úiventa-

rium (Ver: Verb. Szót. 13i.

számtartó-lajstrom : ralioiiarium C. (rochnungsbudi).

Lajstromoz : jin tabulis oonsigiiu ; regiiitriren|. A Uiloii-

doknak laj.s|runiozyji .számába az ulljanokal a világ (!nU: MVir.

377).
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LAJT: [vas; fása). W'ethem H7. tlip li^vplmlet, hi>l aztli irod,

H7. es^iai), ;i7. pol^.-triiiostiier azth inuittlia, ho^y eolier tvz lajtiial

tlitHitet ne luizzanalí iljev'l'. 11 7V Wres lajttli 2, liarinadikba

cliysor nat'voii iKadv; Ciüil. Ufil).

LAJTORJA (laytora VitkC. 17. Injlra RMK. IV.149.

Gyüiii.')': MV 70. raitola DöbrC. •123): srala Pásti: Nom. 1.45.

aiiabatlira, epiluitlira, cliinax C. (leiterj. Fel-liágó .szbU, lajtoija,

garádits: miabatlinmi PPBl Hajiiliát;ú lajtorja : epibatlira Pl'R

O ez vila^uaU azzun'a, nitín'uulí raitufaia, btoiiiiek zeki (DiibrC.

423^. L5n ii.eúíiekiiec laytraia (NagyszC. 256). Ez az laytora

avag labito, kiii .lacob latfa vala az aiiéalokut fel meni es le

z.'illaiii (VitkC. 17 . Krisztina az Isteneket levevé három lajtrá-

kon iKrisztL. 12V Lattya vala, liaat az menyorzaag meg nyit

es ketli layteryaak vannak ez feldrul tl'el tamaztlnva (ÉrdyC.

452). A layioryian iaro angyalukra meg példaszt<itott (Helf

:

Bibi. I. Jegyz. N3). Lajtrák alatfok mind elromlának (RMK
IV.149). Ajtódat zárold be, miglen az lajtorját az ablakra fel-

tépem (Bátb : Bi'ics. 197). A lajtorjákon, grádicsokon a felsfi rend

liázakra menetel vagyon (Com: Jaii. 107 1. Az ló eltt való szénás

lajtorja (Cseh : OrvK. 4). A lajtorján senki megalván nem látta-

tott illlyrPréd. 1.143). A laitoriának teteje a mennyei atyát

nézte (11.31). A falt méri ueb;lny részen, lajtia állásához cse-

Uéllyebb hol lészen (Gyöngye : MV. 70).

T iATf (Zep/öc VKeg. 65) : [villa, domicilium ; wobnung]. Poss.

vylak (ZidiyC. 1.145). De Zeplak paite ab altéra (IV.91). Abbas

de Zeploc (VReg. 60). Zeploc (65). Cnzeplok (69). E^be gfle-

kezénec menden kofalos varasoc iereut &s kS falotlan va-

rasocban lac beléében es égeb beléében (Béc.siC. 67). Kees

wagy<ik reyani j\Hiiy az iittkezettre, walahol akaroth, oth le-

gyen, wagb Zenyerben awagh Ijik alyath (LevT. L2). Lakra,

Zenyerre, Marchalira es az theb ka.stelyoki-a mennek (391).

Veres-Torony, Lak, S<jmlyr) (Szeg; Aqn. 27). Vitezlfl Mepj'eri

Imrének, Szépl.ikou lakoz<jnak istentSI kegyelmet kinanok

(Frank: HasznK Aij). Ez levél költ Nagy-Lakon. (LevT. 11.88)

LAK-IK : 1) babito, inbabito, íhtoIo C. MA. [wobiienj. Frá-

ter Bernald lakykiiala egy erdewben (EhrC. 9). Fráter Rnfen es

fráter Fferencz laknaknala Azysya hegyenek alata (51). MegSrizot

engemet ot lakatt<am (BécsiC. 39). Az zentseges z^z ez diseip-

linanak genyerevseget meg tanola, meg mykoron Bezprimet

lakneek (MargL. 66). Az zolga nem maradhat megh h\\ vranak

bazabá myud erekké, az tfyvv kedeeg erekkee lakyk (JordC.

655). Monda ewneky : Mester hol lakol tlie (ÉrdyC. 147). El

hagiac Pannóniát es Olasz országba iSuenec laknia (Szék : Krón.

127). Lakic vala egy magáuac való szabados házban (Kár:

Bibi. 1.397). Méltóztattál padlásom alá jSyni és az én baylékom-

ban lakni (Pathai : Sacr. 328). Zár alatt laknak, félnek minden

embertói (Fal: NU. 282). Kömyül vettek fegyveres népekkel,

lakta várasadra készültek tüzekkel t Orczy: KöltH. 62). 2) dego

C MA. [maneo, permaneo, commoror, versor; sich anfhalten,

sich betinden, verbleiben, sein]. Hadakban lakni : *obire

bella ; 1x1 szállá.son, fráen lakni : *diversari lanté PPBl. Nem
lakhatom tewtet ez emberben (EhrC. 60). Semegy gonoz ez

zerzetben gonozol eluen nem lachatyk sokká benne (104). Az
testben boczatatuan, mely bodogsagom vala ot lactomban (VirgC.

143). Yo my nekAnk et laknwnk (JordC. 407). Othon vgy lak-

Lál,a mint akarod és szereted (Decsi: Adag. 25). Az edgy szarvú

a kietleneket lakja (Com: Jan. 45). Pórok, parasztok lakják a

falut (Com: Vest. 91). Árpád és az egész magyarok Erdélyben

laktokbau ország gyftiést .szeraének (Llsznyai: Krón. 202). A
tekélletes-ségek tsak hólt számban és el-temet\e laknak bennek
(Fal : UE. 394). S) [vescor, fruor, deleetor, oblector

;
genies.sen,

sich luiterhalten, lastig lében]. Kedvére lakó : delicatns C. Zerze

nagy vendégséget es lakának nagy evremmel (MargL. 150).

Laknod e&s wigadnod kel wala (Pesti : Evang. 157 1. R eaniba-

losoc ember hasal laknac (Szék: Krón. 223). Minden nap iól

tarfa flket, mint ha minden nap menyekezSben laknánac (Helt:

Knín. S2). Monda : Vígan lakiái, iigy<jl (Helt: Me,s. 31). Etzetben

az bor\átoc igen laknac vilo (Mel : Herb, 33). Borsos etliekkol,

io borokkal lakni 1572 (KBécs. D). Nám vgy laktok mint

egy torban (Decii: Adag. 151). Lakiunc oz ielen való iockal

(Kár ; Bibi. 1.636). Boron laknak és a pobárürasítésbe szorgal-

mato.s()k (Tel: Evang. I.18(J). A szjimtalaii sokaság szorén-szert«

az országban fárad a királyért, ft azonban fri.ssen lakik, i.szik,

aluszik (Pázm: Préd. 1112) Mindennap vendégeskedic, vigan

lakic ó (MA : Scnit 7Ü3j. A hnst megveti s szép halackal lakik

(Ozegl:MM. 187). Igen lakik, de a máséból (Kisv: Adag. 511).

Urak laknali, inas fal (Fal: Vers. 878) A kik paraszt eledellel

laknak, sokkal er6.ssebbek (SzD; MVir. 110).

be-lak. Mi a fliklnek minden haülrát bé-lakjnk: nobis *habi-

taoitui' ultinms urbis PPBl.

benn-lalcik : [insum ; innewohnen]. Ez a barátságos nyájas

beszéd fiilterlieW nagy kín azoknak, a kikben még ben a piruló

szemérem (Fal: NE. 28).

eggyütt-lakik : [una viv ; zusammenlebenj. Az fii-üu az

aszszoui alattal mint giarlob edenniel eszessen lakick eggiflt (Fél:

Tan. 463).

el-Iaküc : [dego ; sich aufimlten]. Fejérvárott is ellakhattok

(RákOy:Lev. 183).

föl-lak : devoro, nbsumo, abligurio C. [auffressen, verprassenj.

Az iletedet fel laktad az paráznáknál (Sylv; ÚjT. 1.109). Láttam

nagy wrat, kinec kinézet az S maga szolgai el tekozlottac, lát-

tam, kiknec gyermeki latrul fellaktac (Born: Préd. 547). Minden

5 iauait fel laka társainál és kuldulásra iuta flgye szeri (Soós

:

Post. 81). Által az Dráván majd é.sz nélkül siettek, mert hollók

laknák tol a bitván testeket (Tbaly:Adal. 11.1(17).

jól-lakik : [.saturor ; sich satt essen). Jol is laknak, mint

Danid mongya uala, meg elegdSm en (SándC. 111. ló laklia-

tol még ma (Helt: Mes. 296). El ménénec enni és innia és iól lakni

(Kár: Bibi. 1.454). Az 8 ióuaiból idegenec laknac iól (658).

Bezzeg jó lakjál, volna ám a lakás ! (Kereszt: FKer. 1).

jóllakás : epulatio, commessatio MA. [reicbliches e.s.sen). Az gya-

korta beytleu embernek nagy uehasseeg az yo lakaas (ÉrdyC.

501). [A fáuczhoz) iol laakas kell, mert ehon nem io az tancz

(SándC. 11). Az bitlenek io lakása, gazdalísaga (Mel : SzJán.

411). Szereti az gyakor iól lakást (Kár: Bibi. 1.615). Jó-laká.s-

közben meg ne fed az embereket (Pázm : Préd. 46). Noha a

faolaj ugyan jó étel, jóllakást jó egészséget Ls csinálhat (BethI:

Élet. 11). Ezek tsak álomban-látott jó-laká-sok voltak (SzD:

MVir. 33).

[Közmondások). Jó lakásnak jó hagyás a vége (SzD: MVir.

264).

jól-laktat : [saturo ; siittigen). Többször jól laktatj:i jónak

árnyékával, bánik véle mint akontz-vivó kutyával (Orczy: KöltH.

132).

meg-lakik : [saturor ; sich satt essen). Ha érkezel lakial

meg hizot Indákkal (KNagy. 1621T).

Lakás: I) domicilium C. habitatio MA. [wohnung). Zent

Fferenc ozyanala vele lakását (EhrC. 12. 27) Lakása vala Taxon

5reeny az alffSIdSn (ÉrdyC. 495). Ide jöttél, hogy lakásomat

bontogasd (SzD: MVir. 72). 2) [mansio, incolatus; das wohnen

aufenthalt). Idegen országban lakás : peregrinitas C. Az Cbris-

tiist Lstemiek mongiak az Í9ten.segnek ö benne lakásáért (Fél:

Tan. 30). Igen meg szerette volt az oda való laká.st (Decsi:

Adag. 239). Lakástok legyen ott, az hol az ,any;idnak tetszetfis

(RákGy: Lev. 287). Olly karban volt sor.som. Fiileken lakásom,

kárban kellett esnem (Thaly: Adal. 1.189). S) [epnlatio, ciimes-

í .satio ; das schmaasen, gastmablj. Gazdag lakás, pompás ven-
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dégség: polliictura PPBl. Mikoroii kodig othon volna, iinmár

iiyuguiii kende és anuai- vtáiiiui liickiiaia és dSselésro ada

magát íHelt: Króii. 18). Toljzudásra e« lak/tóra ne adgyác ma-

gokat (Uelt : VigK. 5). Mikoion leg iob lackásba vóliiánac, el

iiita a kólczAr (Holt: Mes. 31). A nzes, lakai tosti dolog (Mel:

SzJm 39>. AtiUámiae vagyon nagy víg lakás.i ((josárv: MagyB.

Eiiij). Tfwle lakA-s niiat igen nagy vala (Gílics: MAty. 76). Magát

meg zatiolazza liuia iatekos lakástól {BonrPréd. 411). Nagy

gyfiiiyArfiségben való lakás (Kár: Bibi. 1.18.')) KI nem botwáták

ebéd nélkül Aket ; végezetre a lakás után haai akartak jíini

(I^vT. 11.172). Azt gíjndollyidi-nieg, melly ke.s6rves tözre vette-

tek a dolwildA gazdag vigan-likásíi (IVizm: Préd. 95). Jeles la-

kást tarttyáe, bogy laktanac (Zvoii: Post. L43i. Lutlier Márton

vig lakása utj'iii ugyanazon étózíika megholt (Czegl: MM. 207).

ebódi-lakáa: [prandium; mittagmaUI). Az ebédi lakást el-

végzik rai'kkel é.s a Cliaricliát gyakor kérésekkel uivszollyák

(Gyi5ngyl):Cliar. 254).

menyekezö-lakás : (nuptiae; boc-hzeitsfeier]. Egy menye-

kezfl lakásért uoni szánod ul mulatnod az isten igeiét (Born:

Préd. 411).

Lakdogál-ik : maasito C. [sicli aufhalten]. Maga házában

ers és királyi .székilwn lakdogalik 1G13 (líNagysz. D.5).

Ijakhatatlan, lakhatlan: iiUiabitabilLs C. MA, [unbe-

wühnbar]. Vagyon ez beegyek kflzSt eegy eero.ss lakhatatlan kyet-

len (ÉrdyC. 679). Lakhatlan és utatlan tíild (Illy: Pré<l. L423).

Lakó: 1) habitator C. incola MA. [bewohner]. Egy sátorban

lakó tyzed allya : contubernium C. Melyet irth az tW) zizeknek

egyombe lakoknak (Virgí;. 121). Ne ted az oth lakooknak

ínywelkíVletyth, de ol rekkenezed liAket (.lordC 6ii). Hogyha

to illyen war.'ist illecz, nem hyzeni, hogy sok yti'yak zallyanak

roya lakouul (PiLsti: Fab. 671. Az egez lakó tidet és a fóld5n

l.-ikokat elbitetete (MehSzJán 30G). Az Magog peniglen sátor

kiufd laUo (Born; Ének. 355), Az egy szarvú az i.szszonyú lakó

nélkül való kietleneket lakja (Comt.lan. 45i. Az 13 vármegyé-

ben lakó Wrendeknek ugyan valótiau csiik az java s elei vagyon

(RákGy: I^v. 221). Wnyai (iábor uram onnét lakóul elmenvén,

hogy héában ne vos.szen, adtam árendába Lónyai Ferencz uramnak

(Kadv:Csal. 111350). 2) (habitacnlum ; wohnung, wobnort). Nem

te adadá ez l'fildet lakoí'd Ábrahám maguánac (Kár: Bibi. 1.391).

Mennyei házamat lako(il kévánoín (Zoly: Elm. 214). Noni vétke-

zik a magi.strátus, ha a kurváknak bizonyos helyet ád lakóji'il

.•i városh.-iu (JasTitk. 177).

égben-lakó : cíielieola C (liimmolsbewohnerj.

erdöben-lakó : silviwla C. [waldbewohner].

fövárosban-lakó : metropolitaiuis, metropolitea PPBl. (be-

wohner (lor bauptstailt).

mellette-lakó : accola C. [anwohner), A fSId le-iró le-iija,

kik legyenec ezeknec vagy amazoknac mellettee lakói (Coni

:

Jan. 171).

mezön-lakó : rusticiis C. [laiidniann].

Bái'ban-lakó : lutarius C [srhiauuubewohnerj.

Lakodalom, lakodalm: I) |habitatio, habitaculum

;

\vi>lminig, aufenthaltj. Nap as Inul meg allaptatanai- lakodal-

mában (BéfsiC. 2741. Valualalakoilalniat a koporsóéban (MUníJiC.

78). luta az ixiklo.snak lakodalmához (VirgC 86). A galamb a

kft zalnac ha.<iadekaban i lakodalmat keresi (NagyazC. 112i.

Een zyneu legén teiiekd JrSk lakudalm (WinklC. 259). Legyen

h\V lakod.alma pwzta tJordC. 7u8i. Az eu atyámnak hazában

sok lakod.ilmak vannak (ÉrdyC. 37). Meg oztom un sátoromat

es en Lakodalmamnak helyeth meg merem (KulesC 142). Elide-

gemVIIetti'k az Iziael népének lakiKJalm.Htol. kA.sseget\VI (Komj:

SzPál. 285i. 8) conviviim), sym|Kjsium C epulum MA (coena

;

schmau.s, gastmahlj. MuuyekzAben másod napi lakodalom

repotia C O zenthaeghes lako<Lílm, kybe Cliristus eethetyk

(WinklC. 39). Nagy waczorath ex lagod:dmath zerzel ('l'l'ewrC.

163). Az vrnak lakodalmán avagy vachyorayan megh tartaasek

az kflzSnsoges tgye-sseg (Komj: SzPál. 120). Lakodalmat szerze

Snekic (Helt : Bibi. I.H2). Lakodalmat ezanalonc ? nála (Mel t

SzJán. 125i. Vendegh tartó, ki valami lakodalomban az ven-

degökhz lat (RMNy. 11.49). Nem tzifniz-/ák magokat az úton>

járók, lakodalmakat nem indítnak (Pázm: Préd 163). A l>átor-

.ságos lelki i.sméret szünetlen lakodalom (176). A gazdagon

készíttetet lakadalomban fiiss étkec varmae (Com: Jan. Ul).

Halottyoknac emlekezotire készíttetett lakodalmakat csinálnac

vala (213). A kurva is lakodalomban mégjen, de csak vizet

hord (Thaly: Adal. 1.85). Német t&stek buritják az parragot,

vadmadarak lakodalmat laknak ott (11186). A f5 iniiepek meg-

illettessenek, menyegzók, se egyéb lakodalmak akkor ne czeleb-

ráltassanak (Bod: Pol. 64). 8) [nnptiae ; hochzeit]. Örmény, gíjríig

lakodalmon ne kapj ott a vigastágon, a hegedütt ott rángotják,

a Tdledet tsikorgatják (Mik: TörL 99). Egy hétig tart lakodalom,

bárom hétig az unalom, mert addig a vólegéuyuek lánczon kell

lenni kedvének (100).

Lázár-lakodalma : [egestas ; not). Utoljára a palotás

uraimék :í Iv'iz;ír lakodalmára szorulnak (Fal* TE. 773).

kézfogási-lakodalom : .sponsalia PPBl. (verlobung, ver-

lobimgsfeier].

menyekzö-lakodalom, menyekzöi-lakodalom, me-
nyekzös-lakodalom : (nnptiae: hoohzeitsfeior). Az meeuyek-

zy lakodalomnak wtanna be meentenek ew tytkos liazokban

(ÉrdyC. 650). A vlegény és meny ,xsz.szony a menyekezú lako-

dalom után feleségas embernec awagy férjueo és feleségnek

mondatnac (Com ; Jan, 117). Vasárnapokon nem .>aat>ad menyeg-

zi lakodalmat tenni (EgyliRendt. Iö7(. Gazdagon el-ké»zült a

menyekzís lakodalom (FahTÉ. 680).

tori-lakodalom : (com6.ssatio ; schmaus|. Ha resteo leiuié-

nec az tori lakodalmac szerzé.sében, nagy gjali'izatra iutnáuak

(MA: Tan. 711).

Lakodalmas : I) [b.abitabilLs ; wohnbar]. Isten lakodalma.ssa

tezeu egy ygyweth & hazába (KaszthC. 163 KnIcsC. 156). Az

bel lakodalmxs, mert laknak ryatha (TelC. 243). S) convivalis

MA. (nuptiidus; zum g.i.stmahl gehörig, hochzeitliih). L'gy ne jár-

junk, mint a ki menvén a likodalnuLS házba, kiWsfi setétségre

vettetek (Piizui. Préd. 7341. .lobli .i siralmas házlioz memii,

hogysem lakodalmas liázhoz (Ijlszlil: Petr. 180). Az koszorú az

kaiilban lévén és az .szevendék hordozók elfitte menvén, az

lakodalmas helyre visszament (Monlrók. XL388). S) convira,

convivator MA. (iLscligast).

Lakodalmaskod-ik : [amvivor; sckmausenj. Mindennap

lakodalmask<idvan mind holtáig meg ielentette. hogy tee^ bátor-

ságba ilt (Boni: Préd. 390i. Csak euy mérföldnyire vau az

lakadalmnskodó hely (Monlrok. W'lll 3öj. Az tékozló tíúnak

nótáját dúdolja, nem amiak, a ki megtérvén atyjával lakadal-

maskudik (Fal: NE 110).

Lakodalmaz : cv Ez nem arra való, hogy valaki tobziV

díisr.'. .'dk.'ilin.'itos.s;'ig>>t vegyen ablKil, hogy szalad lakixlalmaziii

(Alv: Pasi. 1 24). Ha nehezetelte volmi kéré.sél, a vizet borri

nem változtatta volna és a lakodalmazó népnek ktnlvét nem

töltötte volna (Hall: Paizs. K) Talán édes néném a (íild alatt

való emberek is lako<l'(lm:izlak és lántzi>lt.ak (Mik: TdrL 21io

Lakodalmi : (nuptialls ; hochseillivh} Mikép(ien j&tteel ide

be barátom, bidot nincsen neked lakod.almi nihád (Czwgl: !>*«

U.10).
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liOkoa : I) incola C. (liewolinerj Líikiis nélkül való: üicul-

tiis iL\. Maíát mwitoi'sóiiuel a lakiisok ki'i/./.ó beíratni, üieoipoiál-

tahii : *iiTepei-e in tabulas publicas PPBl. Vezesseetek nijnd az fel-

din való lakosiikatli (JonlC. 190). Ila te uUj an varast epitoui akarsz,

nyilviui ueni suk polgíirokat auagy lakossí>kat találsz (Holt

:

Mes. H-t). Várt>sl)éliok, iK>l(;árok és lakosok lakják az várost

(Com: V&st 91j. Tudakoztam sok ott lokosoktiil (Gyiingy: Cliar.

90X A lakosok futilsoknak helyeirl kevesenként haza szivá-

rognak (Rnmy: Mon. 130). Elitéllieti Kéd, hogy lako.sukUal

semmi ismeretség nem lehet íJIik : TörL. 82). A tíirük lakos

itt felessen vagyon (91). 8) colonns MA. [indigena, civis ; in.sa.s,s,

biirger]. Valaky, ky megh zydahiiazangya az wr ysteut, halai-

nak halalawal hallyon megli, akar az lakos palogaar leegyen,

akar yoweveen (.JordC. 110). Egy zelt palantala es ha a

hiVtet az lakos népeknek : colonis (598). Ezt ne csele-

kedgyétec, se lakasoc .se az idegenek (Kár ; Uibl. L105). Tud-

gyák a menyben lakos polgárok (Pázni; KT. 337. MA : Bibi. 1.59).

S) (populosus ; volki eichj. Az Leptis varos es az lako.s Numidia

k')zt iKigy paszta helyec vadnac(Decsi; SallJ. 64). Lakos jobbagy

("ilesek (Ver: Verb. L'19). Ászt haluán lakos népec, iudiil.'uiac

((iosiirv: Magj'B. Aij). Jerasalem soc lakos néiieckel tellyes

volt (Zvon: Post IL253). Neiibnrgnak lakos néiie lengyel

(Szíiomb: ÚtLeír. 43).

örökös-lakos : enchorion C. [eingebomer].

új-lakos: 1) hospes PPBl. [aukömmling]. S) [Clganus;

zigenner]. (Józ-sef fli: Czigány nyelvfan 231).

városi helyes-lakos: biirger (KirBesz. 148).

Lakoz-ik: 1) habito, incolo, maneo MA. (wohnen, sich

autlialtenj. Majorban lakozó: villanns C. Az liyuaüilban lakozik:

iii vocatioiie persLstit (EhrC. Iii9). Es lakozanak ot tiz ezteudeig-

len (BécsiC. 1). Valahol lakozandal en e.s lakozom (2). Ma te

h:izadbaii kél emiekem lakoznom : inanebi i (MiiiichC. 154).

Azon helySn lakozeek keeth napon (WinklC 320). Isten, ki

lakoztat eg erkóiczeueket házban, k i vizén ktzStteket 6 ers-

ségében, azonképpen azokat, kik lakoznak serekben (AporC. 15).

En neked meg engedem, hogi en velem lakozal (VirgC. 25).

Ystennek liA haraglij-a lakozyk hew raylta (JordC. 632). Heth-

wen balwau papy feyedelmek lakoznak vala (ÉrdyC. 598).

Másöel eztendeyg lakozoth vala s predicalloth vala Siialuk

(Komj:SzPál. 111). Az esztragnak is iegen'e faia va^on, holot

lakozzec (Szék : Zsolt. 106). Lakozec annac a varosnac elenébe,

(Helt : Bibi. I.Q3). Az isten ajánlya magát, hogy kflzflttiiiik

lakozic (MA: Bibi. 1.71). 8) convivor, eomessor, congraecjjr

C. epulor MA. [schmauseu]. Lakozom, vendégaskedem : convivor

PPBl. VVeegy eetelth, ytalth &s vygan lakozzaal the ystened

elüth (JordC. 230). Myert lakozyk az thy mesteriek az vámo-

sokkal (379. 459. 582). Eetellel es ytallal eelneenek es lakoz-

nának (ÉrdyC. 506). E-znek, yznak, lakoznak (548). Wygan
lakozyonk merth az en fyara meg holt wala (ÉrsC. 11).

Egyewnk eeslakf>zz\viik(P6.sti: Evang. 157). El ménénecenni és

iiinia és aiándékot küldeni azoknac, a kiknec nem vala, hog

lakoznánac (Kár: Bibi. L454). Czak lakozzunk, ne haborogiunk

(Decsi : Adag. 234^ Ott vendégaskettec és lakoztac (Prág

:

FSerk. 360). Evett, ivott, lakozott kedve szerént (Lép: PTük.

L297). Lakoznak jo borral (CzegI : Dág. IL52). A sajtal és hagy-

mával is jó kedven s ízesen lakoznak (Hall:Paizs. 212).

Lakozáa: I) [habitatio, mausio ; das wohnen, anfentbalt].

O hozia iovSnk es lakozást (mansionem) í nála tezímk (DöbrC

341). Ayötatus vala zent leieknek benne lakozasa zerent (ÉrdyC.

428) Bekeseegben való lakozaas (620). Magának lakozást

iialaszfa (TihC. 307). 2) comessatio C. epulatio MA. [schman-

serei]. Ha mykoron lakozastok leend tynektek, kyrtellyetek

akoron az aldozati'a (JordC. 136. 345). Elgyeleytween h& lako-

zasokath palazolkodwan ty veletek (859). Heres vagy másodnapi

M. NVKI.VrÖKT. SZÓTÁK. II.

nienyekezSi lakozá.soc : reiwtia (Com: Jan. 117). Vendégeskedései

avagy edgyfit lakozAs az o javait ol-kiJlti (181).

Laktat: [habitare facio; wohnen lassenj. Mint kegyes zsellyé-

rfniket bennfink laktattya, szivfink kamai;ij;iban fészkelteti

(Csi'izi : Tromb. 176).

Lakzl: [convivium; sc'hniaiis|. Azt tartja, hogy a lagzi nem

volt érdeméhez szabva, ha [wlroha nem puti'adot annyira mint

egy akós hordó (Fal ; NU. 303).

LÁK: lacns C. palus MA. PPB. |see, teich|.

LAKÁJ, LOKÁJ: [pedisequiLs, famulus; lakai j. A gi'óf

ur lakiijja az egjik meg holt (LevT. 11.325). üyütt tegnap egy

német lokaj Bécsbül (Bercs : Lev, 73).

IjAKAT (lakotokat Kár : Bibi. 1.429. localos Helt: Háló. 215):

sera C. MA. [schloss). Lakat, zár az ajtón : sera PPBl. Vg;an

erSseitic meg a paixic az aitokat zegezckel es lakatockal

1 (BécsiC. 111). Syon diéeried te istenedet, mert niegerSseitette

te kapuidnak lakatit (Ap<jrC'. 120). Leleek eotet nagy zerelmel

lakatokkal berekeztiien (üoniC. 111). Hamson niegh ragadaa

mynd az keth kapwt mynd zawaryval &s lakatywal (JordC.

343). A lakat kulcsai zároltatik tó és kinyittatic (Com : Jan.

108). Az présházon es gabonashazon lakatok (Radv : Csal. 11.66).

Félve megyek az utaíra, ritkán ablakra, szüleim is elleuzenek,

zárnak lakatra (Amáde : Ver.s. 130).

[Szólások]. Mikor megbi'isúlt, lakatot vetett szájára
(Pázm : Préd. 804).

függö-lakat: sera pensilis; mahlschloss PPB. [hangeschlos.s].

Lakatol : sero MA. [claiido ; schlie.ssen, sperren). A ki jól

akarja dolgát lakatolni, nem jó annak ki'iltsát gyermeknek

Inirtzolni (PhilFl. 093).

1
Közmondások]. Kési lakatolnod, istálódat zárnod, mikor oda

a szke (Kisv : Adag. 419).

be-lakatol: sero C. MA. [intercUido; zasperren]. Az temle-

czet myndtín eressegghel be lakatolwan talalak (JordC. 772).

Poeolnac capniat kett lacattal lacatolya be (DebrC. 395). A
lakat kulcsai be-lakatolfatic (Com: Jan. 108).

le-lakatol : [praecludo ; verschlie.s.sen]. Lakatolja le eddig

szabadon lotyogtató nyelvét (RákF: Lev. V.421).

még-lakatol : cv Némelynek a száját meg-lakatolhatni

(Gyöngy: KJ. 45).

Lakatos : [faber serarius ; schlosser]. Kámssás locatosoe és

circatoroe mennec meletec (Helt: Háló. 215). Nagy hamar laka-

tos az követ mozdítá (RMK. 1V.247). A lakatos simító raszelo-

vel tisztittya a vasíit hogy fénlyéc (Com : Jan. 104). Az is itt

volt az egyik deák köztök, kik az tót lakatosokért az scholából

kiküldének Fejérváratt (RákGy:Lev. 193). Hej mely szurkos

vagy lakatos bátya (Thaly:VÉ. L368). Mester emberek : 5 ko-

vács, 2 lakatos, egy borbély (Gér: KárCs. 1V.333).

Lakatosság : [officium serarii ; schlosserhandwerk]. Conven-

1 tiója lakatos Andrisnak pataki várhoz való lakatosságára

(Monlrók. XXIV.131).

[Lakatoz]

még-lakatoz : [praecludo ; verschliessen]. Zynek kapwy eros-

sen meg lakatoztassanak (ÉrsC. 532).

LAKMAROZ-IK : tnbureinor MA. [hastig essen]. (Decsi:

Adag. 3i9).

LAKOL, IjAKOL-IK : poenam luo MA. [biis.sen]. Mind

az urac mind a király meg b;'uiác az fj hamis czelekede-

teket, mert lackolanak rolla (Helt; Krón. 111b). Vgyan ezeknec

33
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lakolny is kell érStte (Boni; Préd. 277). Vgyan az igazság, hogy

az latrok lakollyanak (Dec»i:Adag. 202). LakoUyál ag eb (291).

Hiv.ság ollyakra vágyildni, mellyekért kumijiiy kínokkal kel

lakolni (Pázni :KT. l. Mennyivel tfibljet kedvezsz most magad-

nak, annyival keinényben lakolsz érette (H.S). Hála i-steunek,

ez nem volt a lakoló (bünteti) helyén (Czegl: OKoml. 262). Az

mint gono.sznl cselokedtenec, ugy lakollyanac (Zvon: Po.st.I.U6).

És mind azoknak karokért maga lakolik é.s brinletdik

(üBciii: Készegs. 60). Ita biinlis, biinlifidgj-ék, kínokkal l;ikollyon

érette (SzD: MVir. 82).

még-lakol : c« Meg-lakolui : *per.sülvere poenas ; meg

lakolni, biintot/idni : *peiKlere iKieniis PPBl. A ki pedig meg-

lakolta tttét, tartoztatis nélkül a/, bi'idogságban vitetik (Pázm:

Kai. 805). Meglakoltac, megbfintettetec (MA : ScHilt. 46). Ez S

kinye-saégét valóban meglakolta (MA:SB. 211). Hogy latorságá-

ért lakolnék meg (Forró: Curt. 487). Kik meg nem lakoltak e

világon (O/.egl t MM. 25:i). Már én eléggé meglakoltam tizedfél

hülnaptúl fogva (T«rtT.» L239). Ezért biinliíidni tbg.sz a bíráknál,

meg lakolsz (8zD: MVir. 83).

Lakolás: (poena; bas.se). Világosan meglátszik mind az

elflbbi lakoz;Ls, mind a mostani lakolás ; az elftbbi vígság é.s az

ntóbbí ínség (Ka|:NU. 293 1.

IiAKSÁQ? Akár laksíigon akár székelységen lakó (EnI.-

Tört 1.225). Kik nem székelyek, hanem ki oláh, ki szász, ki

lakság magyar beiinek (242).

LAKSZA : (cataplasma ; breiiim.schlag). A kibe az ver meg

alozik, veg nyolcz pénz arra gyengbeort, serez belíle tíkmony-

nyal la.xat, os Ibrraly vizet, fedbe a laxat lliyzta fazíkwai, esil

meg a rizzel, add jiarolkodyek meg a laxa, ozthan kend meg

mezwel, ahol lay, kesd rea a laxat, alyon liarmadyk raytha es

el ozlathya (Nyr. VIIL169).

LÁM : eqnídein, namipie, tamen MA. [eii, ecce ; siohe, sielie

da). Ue lám ez orsagnak Ijyrod.ilinatli os lelky órizethnek

gondyath viselyi.'ík (PeerC 21). Laii (Crístos) os ez velagon

meg vtíiltatec (UebrC. 28S). Az nap, ky iol lelieetli eé nap

le^n, lam cj; niluabban laatya, hojV nem myntli maas iSíindC

13). My lelt, lam liolond ii;ig (26i. Lam meg te gyermek.seged-

nek ydeycijen wgy zewrzetted wala tennen magadban, hogy

ewltoznel fyrfiii zorzetuek rwhayaban (ÉrsC. 407b). Oroziinak

.szépsége lám megusalt tégedet (KMK. 1I.S7). .Semmit rajtok

nem fog lám az én beszédem (173. 178). Lám soha nem bán-

tottalak .sem tégedet, sem a te nemzetségedet (Holt: Mes. 37ö).

Lstennec ostora fefinken ielSnie, mert a nifi életfínc lám soha

nem íóbodic (Holt: Cane. 100). Lám kiczin város az (MA:

Bibi. 1.16). Ijám az francziizokls boldogságban vannak (Zrinyi

:

ASyr. 108). Ljím vártalak addig, míg cbiiluKlOl vala az ló alól

(Zrínyi. 1.1321. Coiíjímctiones advonvitivae : de hát, tehát, maga,

demaga, lám, noha, luinda/állal, kedig, iwlig, (wnig (Cor|)tiramm.

252). fjám néha jó ooiilár me.stor v;igy (CzegI: MM. 131). Ulm
tsak morö szó vi'ilt ez, jizon kivlil semmi (Misk : VKert. 482).

Ellene mondok minden ,lám mundám'-uak (ItikF; Lov \'4?S'

(Vö. I^A, NÁM, LÁT]

LÁMPÁS : lampas, laterna V. Iiioern.i MA. (lampej. U\m-

H'ls liordiizi'i : l.it('rn;n-i«s C. Kamaray.'iban inol zenoltlen egnek-

nala lanipa.S4ik (Elii-C'. 4. .">4). (->zeniey ment og l:unpas llíée.siC

159). Az <'t bnlgatagoc vönen 5 lam|ia.soc'at, nem vflnek olaíl J

velec (MiinchC. 60). Mindenkoron lampas eg vala (VirgC. 81).

Felemeliion az sorosok az ev zeimiket, latak az lam|iast az

eegben .segeet.seg nekevi ehuila keppen allanya (IXjmC. 55).

Fl'el keleenek es rt'el epiJ«>yteok e\v lampiisokath lErdyC. l.'iO).

A eethal szájából lampilsok sz!di.-lsii nilágo.s.ságok Kzi'irniaznak

ki iMol : Jób. 101). A tsillagok iigy vannak mint egy égben

(cl-fflggesztetott lampá-sok (Com : Jiui. 6). A te testednek lámpása

a te szemed (CzegI : MM. 295). Tle jól tova égett egy gyenge

lámpás (Kónyi: VM. 79).

[Szólások]. Ugy látom, hogy lámpással kell már keres-

tetnem Haisv.tert (Bercs:I.«v. 214).

Bokcsóvéjü-Iámpáa : polymyxos PPBl. [armleucliter].

LÁMPÉRTOSSÁG : [surditas; sohwerbBrigkeit). Páp;i

fíinek leveleírfil gjakorta inni hasznos lámiiértosság ellen (VAli

:

OrvSz. 53).

LÁIflPRÉTA: |miiraena; miiraue). Tengeri halac : a

lazatz, menyhal: lampréta, ingolna hal (Com': Jan. 29).

LÁNC : (milos mercenarias Uermanícns ; deiitscher söldiierj

Az lanlzoc ostromlaui kezdéc a kapw melet való bástyát és a

kópiákon fel hagánac rea (Helt : Kri'ni. 189). Az lantw>k kzxfti

sokat Iszonyn halálockal íMete meg (190). Budai udvarbíró az

lancíikkal Bndaban m.irada (Monlrók.' 111.31). Hogy 60() magyar

puská.st és két zilszlóala láncot liehozzjm.-ik Budában (2011.

Háromezör lanoz, piiská.s, kopjas jve (KMK III.OT*. Kassán

száz l.iiitz hajlott s magyarrá lett mindgyár;isl kurta dolmányt

tsináltak iiékiek 1604 (Ungriselies Magazin 1.227).

LÁNC : catena C. (kett). Lánczczal meg ktitözütt : cateua-

rius C. Zeretetnee er6s lancza (GiwryC. G6). Ez vak iner<V)k

lanczokkal meg kílttVteesseuek (SiiudC. 23 1. Vas lántaokk;il

hattra köte kezeit (ücbrC. 193 1. Latom kemény lanez-awal inegli

zogeztetny es által worettetny (ÉrsC. 56). Sziiz k'uiczal vau kStve,

szjiz l)elincli az kezén (Zrínyi: ASyr. 23 1. Nemde asz. Pétertl

fogva egymils után következett pápáktól fRzStt msdás lánra

(VárM:.Szöv. 89). Melly ke'nuyen járják a táiuv.ut a huitzban,

s melly vígan ugrattya magát :i leítC a kalod;iban (Fal: NE.

5). A mi szíibad aliar;ttnnkat nínts ully vjtsas láutz, melly

nygbe akíi.sztalhass;i (l'al: UE. 26.'i).

[Szólások]. De láncz adta, arra nem adom omganiat, hogy

ily tánczba kötél csiklandja nyakamat ífivnd: RP. 181). Ked-

vetlen, kelletlen, ugy vjm, mint eh alánrzonn (SzD: MVir.

92).

[Közmondások]. Néha reggel tántz, aste pedig lántz (SzD:

MVir. 294). Az oh nem tndgya, mirevaló az drága kSw, az

arany lantz, az másfa (Boni: Préd. 25). Az apró loinik vasl«n

jániak, a nagy lopók arany lánczban (Piizm : Préd. 359).

arany-lánc : toniuos G [goldketto). A gyftrfle, ar.-uiy

láiiczoc, milsfác ;iz ntviVsknee niAvei (Com: Jan. 101 ji A mely

meny asszony mostan rongyos, akkor aranyl.ánczot wt nyakáU-i

(CzegI : MM. 32).

[Szólá-sok]. Úg}' függ tílllem, mint szemrl az arany lántzon

a szem (SzO: MVir. 171).

aranyláncos : t<^>n|u:itiis C. [mit eiuer goldkette verselieiij.

aranyláncoz : floniníbus orim; mit goldketten sihniiii-keii|.

Anuiyláneziy/.z.'ik s gyöngyiekkel ékesítik az l>olili>g mftzel s

ugy imádtattyák a szegény vak kSsséggel (Seathm: Dam. t>8i.

eb-lánc : [catena eaiiis ; luuidsketto).

(.Sziiblsok). Szabolyai Jiüios éyel el oroszkodéc « uéptÖl és

vgy I5n szmbe a Solíman c.sá.szjirral és ugy k t é meg az

eb-lántzüt vele (Ilelt: Krón. 20Hb). Zoruaster kisinue meg

legelsben az ebiáncot a pokolbéli sátáimal (Fal : TÉ. 688).

fékemelö-lánc : [catena haheiuio; z:nmikette). Egy tízta

araiii,fekeml(«i lancziTörtT. 1878. 1.148). Az kék czíaiui Eereami>lli

fekesteol, zeogyeleosteiil, farmetrongesteol egy aruiyas zablia-

wal, z«>p luk emleo huHvjmal eggyetith (Kadv: (V«l. 171i.

forgács-lánc, forgácsos-lánc. Fi.rg.Hi-Mus, wnvw arany

iiuicz (li'idv: Us,'il. II.liili N'agyiin megh ketth forgacli lincx

(UI.179). Eb forgacaw arany lancz, nieljbo vagion arany 148
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(Sziiiaiilük. 1877. 558). Egy forgács aiaiiy láiicz, liaiiiiacifólsí'A'.

aiaii) benne (TörtT. 1880. 589).

kéreazt-lánc : (cateiia traasvcrsa
;

querkotte). Piiriel tá-

madnak ellenem és ki tudgja, nem ha valami setét hajlék é."!

kei-e.«itlAiitz lész a vége (Falt NU. 287). Tsergotik a keieszt-

kuitzot és vasiieretzet (288). Jó zár és vigyázat alatt légyen ke

reszt lántzon (Kal:TÉ. 616).

nyakbavetö-lánc : (tortiues; iialskette]. AMuzwaii wr ys-

temiek l'erysekot nieriscelides), nyaklia wotew laiiczokat (JordC.

181).

pányvás-lánc : (iiedica ; fiis.seisen]. Tártnak lábán |a lijnak]

páryvás láiiczot ^Gyöngy: KJ. 113).

pézsma-lánc, pézsmás-lánc : ['?). Pézsmás arany láncz,

fekete ebenum fa láncz, veres posztó riizsa szoknya i,Kadv: Gsid.

Oal. 11.133). Egy pézsma lánczot (III.249).

8Íkoltó-lánc : [c.itena temomim ; deichselkette]. Sindel

szegnek ezre 75 d. egy esikoto láncz 30 d. (TíirtT. XVm.2til).

Liáncka : [oatenula ; kettchen]. Aranyos kis lánczkát tokos-

tiil találtak (Radv: Csal. n.131).

Iiáncocska : catella, catenula C. catelUim MA. [kettchen].

Vagyon egy kisded gombolig aratiy lánczocskám (Gér; KárCs.

LJ181

Láncol : cateno MA. [ketten]. Philisnek szerelme ha lántzolt

valakit lOrczy: KöltH. Ii5).

által-láncol : [catenis conjungo ; mit ketten verbinden].

Boreas üveg-hidakat állítt, jegével által láuczolja a vizeket (SzD

:

MVir. 383).

égybe-láncol : [concateno ; zusammenketten]. E kettk

annyira egybelánczoltattak, hogy egyik a másik-uélkfil uem

lehet (Mad: Evang. 409). Életét sok szenvedésekkel egyben

lánezültatott tudományoknak meg-szerzésére fordította (Nyr.

Xll.llfi).

lé-láncol : [cateno ; in ketten legén]. Mikor a békot lábuli-

ról le-szedte, lábok fel eresztvén, szivek le-láutzolá (SzD: MVir.

294).

meg-láncol : concateno MA. [zusammenketten]. Meg-lán-

tzoltatott : catena *restrictus; valakit meg-lánczolni : catenis

*vincire aliquem PPBl.

öszve-láncol : cateno PPBI. [zusammenketten].

Láncolás : catenatus MA. [das ketten). Skófióm gombházát

liuiczolás zavarta (Gvad: FNót. 63).

Láncos : catenatus MA. [ketten-]. Egy veder lánczos kere-

kénél egybe (Kár: Bibi. 1.630). A lovász a lánczos k8t5 féckel

meg-k6ttetett lovat fogas vakaroval meg-fésflli (Coni : Jan.

851. Kankaléckal és csigával, keréken forgó lánczos vederrel

(115).

Láncoz : cateno MA. [ketten]. Minden éi-tzek bányái, minden

várasok tömlíiczi teli voltak lántzozott keresztényekkel (Pázni:

Préd. 286). Rettenti lölköket lántzozva én tartom iZrinyi 11.60).

Lánczozva, kötözve látom fogságomat (117)

meg-láncoz : concateno MA. [mit ketten belegen]. Meg-

lántzozni : *injicere catenas PPBl. Nagyon meg vasaztak, lan-

czoztak vala ewket (ÉrdyC. 313). A mellyic fel ellenséget meg

verte, 5 magát meg fogta, meg lántzozta, békózta (Boni : Préd.

238b). Elrontotta az ördög hatalmát és meg-lántzozta az ö

dühösségét (Pázm: Préd. 571).

liáncozás : 1) catenatio C. [das ketten]. 2) [vinculum ; fes-

sel]. Az Pál ktelei, láiitzozásl felszabadulnac (MA: Scult. 619).

LÁJíCÉTA : scalprum chirurgicuni ; lasseLsen PPB. I.jm-

czétác.ská\al ma lyukat nyitott rayta, rendkívül való fájdalom-

mal süni vér és mé.s/, forma állapot jüvén rajta (Monlrók.

XV.401).

' LANCPA: lancoa (imi:,)aii. 119. A kSnyfl szer vitézec

az hartznac kezdetit cselek.szik, kfizelrSl kopjáckal, láncsáckal,

dárdákkal, dgenyeckel, kuitz fáckal által vervén, lészen iszonyú

(
vér ontjís (Com: Jan. 149). Czojthiiz, vagyon benne lánczfa hu-

I szonnégy, vasasok, s mind ujjak (TörtT*. 11.185).

i Láncfás : [hastatns ; ,speertriiger|. Hátad nieget az lantz fás,

melletted az muskatéros CFoln: VigK. EWb. 17),

LAIMCKENET : [miles pedestris (iermanicus ; lauds-

knecht). Elfil huszár népe, másik az spanyol, harmad lancz-

kenet népe (líMK. 111.45). Gyalog háromezör lanczkenet indúla

(98). Az lanczkenet iiémöt eUlször futni kezde (100). Egy lancz-

kenet fiival töré.sre állapéli, Pribék János hamar mellé futamék,

az törésön igen embörködének (150). Két zászlóalla lauckenet

(Monlrók. m.2Úl).

LÁlíCSA (M)ifco MA. Kár: Bibi. III. 102): sarls,sa C. hasta

MA. [lanze]. Szigonyos dárda, lantsa: sparus, spai'um; beretva,

kés, lántsa-vasa : .sicelices PPBl. TSrietec meg tv zantovasaltokat

t8r8clie és ti kapáitokat lancacba (BécsiC. 210). Laii&iual ö oldalát

megúituau, es legottau vér es viz fola ki (MünchC. 211). Az lancya,

ky az the aldoth fyadnak zweben ökleltetek (PeerC. 145). Laucha-

ual meg nyta ev oldalát (CornC. 178). Al vala, es gonozban vette-

teot velagnak ellene három lanchakat (DomC. 177). Nezied az

t?is koronát, az vasszegeket es az lanchat (DebrC. 326). Három

chuchya auagy lanchya (TelC. 325). Ez három lanczawal el

veztSm ewteth (ÉrdyC. 449). Vram Ihus, ky ez vvylagnak yd-

uessegheyerth akaral lanchyawal megli sebhettethny (PozsC.

34). Lánczáual meg sebhete az fí oldalát (Helt : UT. c8). ErSs

láncsát kezében meg ránditá (Huny; Trója. 9). Öldökölsz lán-

csáddal (CzeghDág. EIÖb. 11).

LANDIS : *paimus Londinensis PPBl. [englisch tuch]. Azok-

nak fizetések ezer hatszáz egy néhány forint, landis, kétszer

ványolt posztó (Monlrók. XI.319). A fvezér ezer sing faj[n]

landis posztót rendeltetett (XV.46). Két szederjes fajlongis su-

bácska fél szer, \'iselö ((íér: KárCs. IV.24). L-ényi Miklósnak

adjanak egy paripát, tiz sing fajlongist (214). Kanavatz fajlandis

remek, és kozlandis (Szetm: Kaim. 7). Egy vég szélyes landis

(VectTrans. 6).

LÁIfG : 1) aamma C. MA. [flamme]. Lángból született

:

flammigena C. A lángtól megcsapattatni, iierselfidni : *afflari

incendio ; a lang érdekli : *allambunt flammae PPBl. A férfiakat,

kic beereztettec vala, a tznec langa megSle (BécsiC. 128).

Az lángot hamar meg kapia (VirgC. 105). Zeremnec tfize langa

(NagyszC. 44). Ha gyenghe gabonából akarz aldozny, meg per-

sllyed elezer az lángon (JordC. 83). Wrnak z:uia egew láng-

nak el oztoya (KulcsC. 63). Amaz istentelen kazdag az tznec lang-

yaba tetetec (Bom: Evang. IV.156). Az láng fel nem persel

tégedet (MA: Bibi 11.36). K(5vetkezic szniy fid indulás és

rettenetes tzláng (MA:.Scult. 640). Oh melly nehéz illyeu

szemeknek, tüzeknek lángját .szivekben titkolni, magaviselését

illy szépnek termetnek csak sandáivá szemlélni (Amadé: Vers. 88).

S) [pollen; mundmebl]. Szitálnak, lángját ki-vészik: *succernunt

fai-inario cribro PPBI.

[Szólások]. Lángot vetni: flammigeiare PPBI. Megkel

oltanonc az bekesegnec zentlt vizénél, es ié langat nem vet-

het (NagyszC. 240).

liszt-láng : pollis, edor, zea, clusinum C. far *adoreum

PPBl. [mundmehl]. Ethethee ewketh az gabonának lyzthlangya-

bool (WinklC. 39j. Kos langyáual vagy búza liszt tlsztaya lau-

gyáual küsd a szemére (Moh Uerb. 111). Az tejbe üss két avagy

33*
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három tik monyát, egy marok liszt lángot « vess belé (Radv:

Csal. 111.19). Esmérvén sok féle lisztnek is a lángját (Orcay:

KöltH. 159). Sziu tészta, a lisztnek lángjából, virágjából való

(SzD: MVir. 404).

Iiángadoz : [flammesco ; flammen]. Lángadozó : Bammans MA.

A szeretetnek tiizélól lángadoz (Bar: IJPar. 338b). KiU nem
érzik édességét lángadozó sziveknek (Orczy : KöltH. 134). Ki

ttrífmest ingadoz és mindenért lángadoz (Amado: Vers. 175).

Ijáng^ít : flanimo MA. [anflammon].

Lángol, lángall-ik : ignesco, exaestuo C. ílagro MA.
(flammen, flackern]. Lángoló : flammeas, igniüims C. Lángolok,

haragszom : flamnio I'PBl. Kikben noha nem laugalhat az hit,

de . . . (Csanaki: Díigh. 107). Vajha látta-vólna valaki,

mint lángallott a Kristns .sziivében az érottiink-való szen-

vedésnek kívánajiga (Pázm : Préd. 527). A kiben tokélle-

tesen lángallik az isten .szereteti, semmi akadéktiíl meg
nem ijed (578). Olthatatlan szeretetnek tüzével langalnak

(Pázm: KT. 394). Valami tüzet fog magában, az elSszflr neve-

kedik, az után ég, osztán lobog és lángal (Cora : Jan. 8). Lán-

gálló buzgóság (Derk: ÖÉIet. 2). Langal szerelmében (Apoll. 3).

Ezt a jó izü álom, azt a szemérem úgy fel pirította, hogy mind

a kett/inek lángolna ábrázatja (Fal:TÉ. fi97).

Ijángolás : Hagrantia C. flammantia MA. (das brennen,

lodem].

Lángos, lángas : [fl;mimeus, flammans ; flammend, bren-

nendj. Lángos lábú : ignipes C. Ne leolettasseek tbelwnned, ky

által wzta.'wa az Imigass zenen ovv fyatli (JordC. 239). Langas

tyzet erezt vala (BodC. 15). Naijy hozyw nyelwe vagyon, az

fidet eerneee al;ui es nagy langas (ÉrdyC. 77). Noénak .szovár-

vánt isten mutata, els részét fejérnek látá, másik része verhenyó

vala, harmadik része tüzes, lángos vala (KMK. V.ltí). Bocziita

az 5 aiakibi'il égó lángos .sv.elet (Kár; Bibi. 1.172). Mintáz lán-

gos harap, ha nádban fitkózót, oly kegyetlenségben Zrini most

Slt&t (Zrinyi : ASyr. 278i. f*A^p, lángos tiVnél te.stem melegedik

(57). Az orra likjain lángos szellók mennek (Zrinji 1.32).

[LángositI

meg-lángosit : [iuflammo ; entflammen]. Meg langaseifa 5

kSrnfiilfi 6 ellensegit (AporC. 58).

[Lángosull

még-lángosiü : [inflammor; entbrennenj. Meg langasolt en

zywein es en iieseim meg ualtoztattak (AjiorC. 27).

Iiángoz, lángaz (Uíngozik Gyítngy»: KJ. 82. Gyöngy':

MV. 14. Amadé: \'ers. 114): [flagro; brennen]. Kiidolvel lan-

gazo zflme (GnaryC. 2). Az gonoz keuansjignak gerycdetevssege

kezde langozny (CornC. Sfil), Ezth mongya wr istennek zent

flya, kynek zeniey ollyanok, minth az liuigozo ty-z e« labay,

raynt egy arany;is ertz (JorC 888). Tflzzel langozna az ezipke

bokor (Boni: Préd. 31). Limgozolt bennec az (lenznoc kenan-saga,

ki nnatt rottem-tes siuarot: voltai' (552). Még inkáb lángazott

mim! loányokra, mind gyermekekre i Pázm: Kai. 218). Langozó

villáinásokat, menydórgésekot lioz/ji (KNagysz. 1613.1)5). Szive

ohajtibiikkal láni;ozzék (Derk : ( lÉlet. 1). Mindenekhez nagy

.szeretettel lángozott (Illy: IVéil. 11545). Erdély is tli.stöt vél,

lángozik (Gyöngy': KJ. S2i. Olt tisztul az .irany, hol a tftz

l;ingozik (Gyöngy'^ : MV. 14i. Jaj mit kinlóiloni, mint Ifiz l;üigoz»jin

(Amadé: Vers. 15ö).

ki-lángaz : [emico ; herauslodeni]. Ez tüz, ki en zumbol ki

langaz (íinaryU 48).

LANKAD (hmiadum DöbrC. 218. ío«t<i/sag VirgC. 10)

:

langnusco, oblangneseo, leutesco, fragesuo, flavceo, lassesco C.

torpeo, toi-pesco MA. [matt werdeu). Lankatb : labescit (NémGL

I

133). Elhalok, lankadok : oblangveo PPBI. Te olleiisegiden

lankadom vala: super inimicos tuos tabeecebaut (DöbrC. 218).

I

Nevekedic az ioravalo restség, mikorou lankad (DebrC. 234).

Midn éjteu éjei Isata viseléssel mindenik lankadt, fáradt (Ba-

lassa: Ének. 29). A tunya, rest lankad és elsorvad mindenfttt

(Com: Jan. 197). Lankadni kezdvén erejében, az kételeiiség

viszi reá (RiikGy: Lev. 182). Cupido miát uyavalyá'<an lankad

(Zrinyi: 11.105). Mert nem gondolsz, érted hogy én sziivem lan-

kad (116). A bátor, nagy sziv mikor már kezd lankadni, szom-

szédtts részeihez is kell folyamodni (Fal: L'E 451), ^Vllal verte

gégéjét Cassiusnak, ki is niindjiiit kezde lankathii erejébenn

(Eal:TÉ. 639).

el-lankad : huigueo, elangiieo, elanguesco, defetiscor, elas-

aesco, lachanizo C. langnesco MA. (ermattenj. Elaiicidot zyw

:

cor tabesceus (NémGl. 293). Kifáradni, ellankadni : elassescere

PPBI. Ith ez velagba az isteni zeretettl ellüdegílltee ee az S

zolgalattaba el-lankattanak (NádC. 81). El laukattak mynd, kyk

ez felden lakoznak (JordC. 287. 825). Hogy a romlandó erSc el ne

lankadjanac, a valóban derekas dolgoktól néhauélia meg-SKÍiny-

nyél (Com : Jan. 208). A fájdalomtul elnyomattatott és el-lan-

kadotf lelket meg-ujjiltya, vidániittya (Apafi: Vend Elflb. 9).

Minden f ellankatt (Illy: Préd. I.S7).

meg-lankad : langue.scü MA. [ermattenj. Oth az zereteth

soha meg nem lankad (Nagys-zC. 207). Félén iarokat latek es

en meglankadok vala (DöbrC. 69). Hazontalan vagyok es rest, meg

lankát (DomC. 1 15). Meg lankadanak \V nyelwek (KesztliC.

156. ÉrdyC. 427). Meg ne lankodgyatoc az én nyomonisagimert

(Helt: ÚT. Cf4). Estue felé annau utáuia megkezdenek a ma-

gyarok lankodni (Helt: Krón. 12>. Hitekben meg laukaltaimi

(Mon: Ápol. 373). Ha kinek fértiuy te.ste megh lankát, tJt chya-

lannal kötözze, meg epfil (Beytlie: FivK. 113). Az saskeselyflc

járnac és nem lankadnac meg (MA : .Scult. 1034). Ez a lágy

meleg imádság a felmenésben meg lankad (Hly: Préd. 1.586).

Az álom .szunnyasztó mákját meg-lankadtt tagjai várják (SzD:

MVir. 31).

Lankadás : langnor C. (ermattung). bánalbiui nem látni

néki laukadásál (Zrinyi U.203). Ártalmasabbak a szivnek, hogy

sem a testnek lankadási (Fal : VK 394).

Lajikadhatatlan : [indefo.ssus ; unermüdetj. Wr istennek

zenthy, kyk farathalatlilanok as lankadliatatLmok 6 lermlecík

nek Invzgosaghban eeghwen (ÉrsC. 248).

Lankadoz : [lauguesco ; matt werden]. Ez tayba egynél iSb

wr nem volt, ki ez knyw nyomtatásat segítette volna, az is a

kzepin langadozni kezdet (Boni: Préd. 457b).

Lankadt : flaccidits, languidiut, toi-pidus MA. [matt]. Akko-

ron yora való resthseg vralkodyk zerzetesben, mykoron leend

lankntli, almás, zvnyadozo (WoszprC. 127). Trtrj, keményedgy

neki, a lankadton sokszor segittett a kesorA ital (SzD: MVir

446).

Lankadtság : la-ssitudo C. torpor, langnor MA. [maltiK'il,

ermattnngj. Tnny:iSiigomat byzonylotam aliK>ksagos gondolatok-

kal, lonkatsagal, tunyasagal (VirgC lO). Ky ziiy beleié az

liuikatsagol (Weszpr. 127). 'l^iggya vala Ihus, liogli 5 keiniya-

rol megh tkelltlenok ínyndn ztu'andoksagok, myndii lan-

katsagok (WiuklC. 223). BiidgyadássiU, lankatóggal bajmoliWl.'i

aitazuny (Com: Jan. 118X A mozgolódiis a huikatsagut ki-fiti

(2U'<V

LANKASZT : huiguefacio, laaso, leoto C. defatigo PPB.

[nuilt machunj. Semmi akadályoc imádságodban ne lankozzaimU

(Zvon: Po-st. 1.459).

el-lankaszt : fdelasso ; abmattenj Tiuiya.sag titeket el laih

katla |igy] (VirgC. 130). Zabállás, evéii-ivás, falás ellankasattya

a testet (Klsv: Adag. 239).
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még-lankaszt : -v Meglaiikaztaad nijkeppeii pokotli \V

leikéül (KeszthC. 97. Kiik'sC. 9tí).

[liankasztal]

el-lankasztal : <v.- Eliiie nagy faratsagra ew magát el laii-

lanka^tal [igv] wala. hogy ez ew helyében ew kezeyt az zele-

nieuhoz kewtelwel keHty vala ^ÉrsC. 313).

még^-laxikasztal : ^ Eji kedveliseiu eugem meg lankaztala

(DebrC 68).

liANKÍT : delasso MAI. (matt machen].

el-lankit : del;u'«o C. (abmatten].

LANTJA, LÁNTÍA (lamma SzBodó: Kaim. 9. lámna Coni.

Orb. 139): bractea, laniina MA. (blatt, blecli]. Pléh, lánna,

lamna ; lamna ; lapivsan ki-vert értz, bányászna, lánna: l.-iniiiia PPBl.

Euuekem remeaseegem, mykeppeu az meh aiia^ lanna, ky kenés

lenghí zelthnl el wytetik (ÉrsC. 294). Lewn egy arán lanna,

kyn ez zokat yrtak wala (496). E16I az sfiuegen felfii tfiue az

arany lánnát, az zent coronat (Kár: Bibi. 1.9-1). Mind azoknac,

valakic fen járnak, osac sikos lanna bóldogságoc (Prág: Serk.

841). Az ffi pap az fi fején az 5 sflnegénec elsfi részen egy

aranyas homloklánnát viselt (MA : Scnlt. 436). Tzifra késtsiná-

lót nem tsak kontárt, de jót a réz lamna megillet (SzBodó:

Kaim. 9).

LANT (?<i?í Pesti: Nom. c69. lóM Mih:ÖrükÉ. 223. Iont

Helt:Bibl. 250): lyra barbitos C. ehelys, lutina, te.studo MA.
Paute]. Lanth zod (így) orgona zoban vigadnak ez világban ked-

vekre vannak : tenent tympannm et cytharam, gaudent ad soni-

tiim organi (NémGl. 190i. *Amphion : Jupiternec avagy Mercu-

riusnac Antiopetiil való 6a, lantnac es hegedfinek tálalója MAI.

Lant, tombora : testudo ; lant pengeti, begedü vonó, tzimbalom ver

:

plectrnm; lantot pengetni: *pellere lyram ; heged, lant, koboz,

öreghúrú heged: pandura; pengetni a lantot: stamina *solicitare

pollice PPBl. Heged, lanth, eymbalim nem lezfin (SándC. 16).

A lontot veri vala Danid (Helt: Bibi. II. 150 1. Ügy vagyon nálam

mo.'itan te kéré.sed, miként malomnak hallják zörgését, lantnak zön

gésél (RMK. 11.263). Romlott lanhiak, hegedflnek ott mind ára

lészen (IV.2Ö7). Yngemeth es az lanthotli hozd meg (Ije\-T. 144).

Nem veszedelmes orvo.snak tartanók-e, a ki betege-elfltt lantot

verne (Pázm: Préd. c2). Heged5, lánt, virglna é.s egyéb viga.s,«ág

téufi szerszám (Mih: ÖrökÉ. 223). Oh .székben nlfinek gerlicze

galambja, vessed kezed lantra (C'zegl : Sión, Elób. 26). Ha bár

vigasztalná lantja Orfeusnak, úgy se lenne kedves csendje

Terensnak (GyöngyD: Kup. 614). Citara, lant uagy más musika

szerszám (riy : Préd. 1.78). Lant szóval ki-menny&nk hozzá

(Rimái: Ének 361).

[Szólások]. Mind csak azon lantot pengetni unalmas

(Fal: NE. 20).

(Közmondá.sok]. A szamár arany lanton csak arany nótát

peng (Fal: Jegj-z. 920).

agg-lant : 1) lyra inveterata, vetus deliramentum, silicer-

nium MA. altér abenvitz, thorheit PPB. 2) [senex stolidus;

altér tlior]. Az hetven e.sztends ag lant barátok magokhoz ha-

sonló kofa apáteákat vennének (Pázni : Kai. 313). Nagy szarvad

nt az aglant ránczos homlokodban (Sámb : Isp. 4 1. Ki hihetné,

hogy egy papban amiyi csalárdság szorulhatna, mint ebben a

nagy ag-lant Sámbárban ? (Pós: Választ. 235). Elgy agglaut van

Gyöngyös táján, rút szömölcsök ül pofáján (Fal: Vers. S81).

Ez az agg lant többet lát az orrával, mintsem szemeivel (SzD

:

MVir. 337).

hegedü-lant : [barbitos, fides
;

geige]. Hegedfi lant, syp es

tob vagyon az ti lakodalmotokban (Kár: 2Könyv. 113).

teker-lant: [lyra; leier]. Mnákáló szerszámok a citera,

heged és a tekerS lant: kintorna (Com: Orb. 203). A tzitera,

koboz, tekerS-lant, hegedfi húrokból áll (C'om^: JaiL 141).

Lantol : testudinem puleo, tidihus cano, cheli hido M.\.

pandnrizo PPBl. [auf der leier spielenj. Lantolni, kobzolni

:

intendere *chelym ; kíjbzolni, lantohii : *pulsaro lyraui ; éncklil,

kótálü, lantoló: psaltes; kobzoló, lantoló : *pulsator ritliarao I'l'Bl.

Az ifjak is hegedülnek, lantolnak, hajdutánczot járnak (Thaly:

VÉ. 349). Ádámi mindent tud kicsm-kicsin, de lantolni legjob-

ban (Bercs: Lev. 157).

Lantolás : [cantus citharae ; leierspiel]. Ninczen vege az

lantolasnac, hegedfilesnec, dobolasnac (Kár: 2Könyv. 114). Lan-

tolás me.sterségénec tálalója Jubal (MA: Bibi. 1.5).

Lantos : lyricen C. lutinLsta MA. chelonius ; lanteuist, leier-

mann PPB. Lantos, hárfás : psallocitharista ; tzitei"á.s, l:intos

:

citharoedus PPBl. Lezfin oth hegeds, lantos, dobos (SándC.

16i, Lantosok és hegedósök csak borért is elzörgetuok néh.T

szegényök (KMK. 111.268). Melyik lészen a legtisztáb a lantos

és sipos kfizfitt ? Felelet : az lantos fa talpon járhat, de az sípos

sárban gázolhat (MesésK. 32). Menalcas j másodmagával, jó

sípo-s, jó lantos, fumglyás társával (Fal : Vers. 904).

[Közmondások]. A bor kívánatos, nem kell hozzá lantos (Kisv

:

Adag. 531).

LANTOL : (vacillo ; wackein]. Inai lantolnak, kezei resz-

ketnek (Decsi: Préd. 31). Mikor BíJldLsár királynak tudtára adák

ki-mulását, a reszketés-miá nem tsak ina lantolt, hanem térde

egybe-veretett iPázm: Préd. 993). Lábaitoc megh horgattanac

es lantoloc (Prág: Serk. 815). Gyalog lantolok, mint egy fele

torba menó állat (MonOkm. XXIII.47d). Szamár ha ervel vete-

ked medvével, lantol a két lábával (Kisv: Adag, 240). Elbb-

ségre emeli a testi kisztfi érzékenységeket, s csak utána lantol

az okas,sággal (Fal: NE. 106. SzD: MVir. 369).

LANTORNA : 1) membrana MA. [fetthaut, hautcheu].

A kfivér lantorna bél az ágyékokat bé takaija (Ojm: Vest. 52).

A kfivér lantorna bél az ágyékokat, mint a fodor háj is a kfivér

gyenge béleket betakarja (Cbm: Jan. 52). Az 5 nyelvek nem

kfilfimben kelepelnek, mint az szélnek botsattatot rósz Umtoma

(DBon : Részegs. 22). A (Me.ssiást tsak igen homályoson .szemlél-

hették mint valami ftiró lyukon avagy tsak mint lantorna vagy

s&ro szita által (Misk: VKert. 439), A denevér repfti lantorna

forma gyenge hártyából álló szárnyainak segítsége által (498).

Az ablakokról a lantomat levonták, ha mi táplálásra valót ta-

lálnának bennek (Bod : Pol. 53), Nem lesz lantomával egy

ablak is (Gvad : NótVégr. 186). 2) laterna MA. [laterne]. Jvta

oda lantornakal es faklakal es fegverekel (DöbrC. 464). Ki

menni akarván, a gyertyát lámpás, lantorna nélkül ne vigyed

(Com: Jan. 159).

bél-lantoma : omentum C. [fetthaut]

gyerméktartó-lantoma : .secuudae C. [gebarmutter].

Lantomás : [?]. Vgy éhezel, hogy vgyan lantomás a hassad

l>elé (Helt : Mes. 227).

LANYHA (lonyha Cnm: Jan. 196): piger, deses, iners Sí.

[fául, trage]. Lanyha es : plnvia tenuis, psecas Sí. Az erfis kfi-

zfitt és lonyha kfizfitt micsoda kfilfimbség vagyon ? (Com : Jan.

196. SzD: MVh-.127). [VO. LAJHÓ]

Lanyház : leniter pluo Sí. [rieseln]. Lanyházo, tsendes, i)er-

metez, paráholó, tsepergö, lanyha essö (SzD: MVir. 127).

LAP: 1) plánum PPB. [flüche, ebene]. Híjlós lap: plánum

inclinatiim PPB. Ez az hegy (Ararát) egy uagy meznek lap-

ján fekszik (Moln : JÉpül. 102). 2) [pagina ; seite]. Kfinyvnek

lapja : pagina libri PPB. S) [bractea, lamina
;
platté]. Szablyája

lapját öté az sisakhoz (Zrínyi 1.133).

kard-lap : plánum, lamella gladii PPB. (sabelklingej. *Kaid

lapjával ütni : piano ense i>ercutere PPB.
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[kardlapozj

meg-kardlapoz : [eii«e percufio ; mit der deKenflacbe schla-

RCiiJ. Ji'il nuí(;kar(ilaiH«l;il( (Gv/ul: l''N(5t. 20).

Ijapác: plaiiities MA. Itliiche, ebeiie). Adaa az feldeth Izrael

iiemzetyuek ínyud az heegyeseii, lapaczoii e.s mozes-seii (JoidC.

3M). Es a mi horgáéi, ogjenaisé lejjyeii, es a hegyes lapátzá

(Ilelt: Bibi. IV.66). Vgyaii még azon Dmia p/irturi kc;t iijeii régi

piLszta város ; az ogyie a nagylaiatzon vatryou Esztergom iiielet

(llelt: Kroii. i). Megkerde a ne|wket, kic; lakiiac a Narboii

Galliánac a végéljen a katíilami nagy és széles lapatz luelet

(17). Állá szalánac a nagy liegyekböl lapátzra (9!). A Jordán

vize nipjlott való lapáczon forinalt;it;i ezokut szép, flsziie nioniot

sikeres .sasból czinalt fomiakba (Mel : Sáni. 282). Lapatz helyén

valc^ erd (Kár: Bibi. 1.1.58). EIsfillyeszté a városokat és mind
azt az egész lapátzot (MA: Bibi. I.li'.. 15ÜI. El-sfillyozté Sodomát
a kSriil való lapáexon lév5 több váro.sockal (Ort: Bsz. .12).

Lapácka: [planities; ebenoj. Oth zalloytaak le ew sátoro-

kat, az la^Hiczka helyen, Moabnak feldeen (JordC. 190).

Lapály (lopaly PPB): planities depressior; niedere flache

PPB. Lo|ialja kéznek, lábnak : snbtal PPB. Uíttyuk ez

lapály világon aznapnak fenyet (F^p: PTiik. III,il). A fold

szine ni'liol egyenes lopAly mint a sik mez (Com; Jan. l.^i. A
fTild fóltt vadnak magas hegyek, egyes lapály me7^^k iCom:
Orb. 21). Pl;uia snb montibas vei inter montes sita, liungarico

.lapály' fere di.\eris lOtr: OrigHnng. 11.83), A hegyek és halmok
lapállyá lé.sznck (Tof: Zsolt. 39). Legjobb a gv-ömfilosAs kertnek

li;i ollyan helyt választanak, a ky egy keve.ssé dombos és ina-

g.isahb, hogy-neni-mint a lapály é.s igyenas földön (Ijpp: PKert.

!II.7> A viz a laiuily helyen tsak el foly (Megy: 3Jaj. 11.168).

Lapány : cv Telle sok törökkel mind hegy völgy mind la-

l«iny (Kónyi: HRom 55).

Lapibeli: [incola regionis planao; flachlandbewohnerl.

Midfin .szántogatnánk ott a jéton, két lajiibéli rigidyás kölykök

reánk találának (Nyr, II.221b). Alázatosan suiiplikálnnk magas-
ságodnak, hogy hiityorítt.sa meg azokat a lapibeli Magyar or-

szj'igi reguláris kiimtz kfijköket (225a).

Lapít: e.xtenilo, complano MA. ausstrei-ken, eben mauhen
PPB, Megligálya, ngy önti a ligában, ugy vonsza meg az gé-

Iielyben vagy nytijtya, lapíttya mindaddig, mig az platumot

kiszaggattya (KecsktÖtvM 325).

el-lapít: c« Kezedben viszed a viaszszat, majd golyóbist,

majd begyes trt formálsz belle, el lapitod, tányért csin.álsz

(Land: ÜjSegits. 1.378).

meg-lapít: cv Az drótot igen vékonyan vond meg, iilön

lapiis meg (Kecsk:ÖtvM. 301). Az arany pléhet szép vékonyon
kell vernyi, az drótot meg kell lapitanyi (321).

Lapító : (platthammer]. Az drótot igen vékonyon vond meg
drót lapítóval (Keisk : ÖtvM. 301).

Laponyag : vallis Com : Jan. 15. |tlial|. Völgyek, hegy kzi
laponyagok (Coin: Jan. 15). Onnan az Kyilko.sra, a hegyes lapa-

nyagi.i, onnan alt.il az szamár érre megy a batár iBékHajd. II

259).

Lapos (í<i;>i,< Helt: Mes. 87): I) pros.sus MA, Iplaiiiis; Hadi,

platt]. .Sim.a, lajws orn'i : siinns ; széle.s, sima, laposorn'i : subsi-

mns PPBI Keye ehnrlios, orra la|ios (Pe.sti: Fab. II. 'I^zenket

ezttslh g.imb, laims iKMNy III.I:'). Ijigy jjépeket tze, mellye-

kot egy lapis, széles tanéra foladaiHelt: Mes. 87). Isnieg az igen

lapos hai és homlokon figg, tisztii szfiufit ielent (Cis. N3). Szám-
Upon halat.ska platelsz (I'raclArithm. 10). Sima avagy lapos orr

(C'oni: Jaii. 17). Lapos szautó lemez vas (73). Pléh vasak, lapos

Iámnak (Com: Orb. 139). Orsóját elejtette laiwsfarn Uorkó

(Tlialy: VÉ. L344). A lapos guta tsapott már ahoz az erszény-

hez (Fal : NG. 24). Tomyas, lapos tortátája megvan nemes asz-

talán iKal: Vers. 878). Új siyt, bamnb;ui sUIt lapos pogátska

(Orczy: Költi I. 145). S) jilannm MA. [ebeuej. SUva kipusnyar

(Nyr. VU.31S). Két sereg itt vár, egyik a laposon, a másik ezen

mago.sságos hegyen fekszik (Fal:NU. 337). Algier a lap<json

kezddik, de mint fellyebb follyeb mintegy grádicsunként a

ksziklára vagyon építve (FaLTÉ. 72U).

Laposan : [pláne, aO(|ue ; Hach, platt). Végy pirított kenyeret,

fügét la|K>s8an metéltet, inandolát egy kis borba ásztatva (TörtT.>

L579).

LÁP, VÁP, LÁPA, VÁPA: 1) Ucmia MA. nligo

Pl'B. [niorast, pfiitze). L;ii)okra, vizes sáros helyekre verídének

(íyzal: Krón. 117). Hajókon járnak és kereskednek vala a lápo-

kon csj'iklyákkal, vasvillálikal (117). Olt vagyon hoszú híd egy

folyó víz által, de mint láp nem látszik folyása iMouOkm. XXIIL

378). Egy egé-sz hétig az számtalan lápokon ölték, vadászták,

fosztogatták okot tiz annyi az lápokon veszvén beuuek (Kern:

Élet 274—275). 2) alveiis Major : öziit. 29. planities depressior

PPB. (höhlnng, uiederungj. Szivnek lájája : praetordium ; téni

vápája : poples MAL Minden fire.s.ség, vápa, folyó viziiek árokja,

váliiya és vájása valaminek ; térd bajtá.s térd vápája : puples

Major: Szót 371. .SzineU válója; praecordia ; kéznek, lábnak

lojjálya, vápája : siibtal PPUl. Keleuént, az orra és szeme lái>áya

koszt dagada.st meg gyógyít (Mel;Herb. 131). Az völgyeket es

napákat be töltötte (Boni: Evaug. 1.121). Gazdagságoknac egy

vápáját bé töltenec (Prág:Serk. 842). A nyaka vápája (PP:

PaxC. 9).

Lápácska, vápácska: 1) lacunula MA. [kleine pfUtze|

3) [alveolus; kleine vertiefung). Eczet ágy, eezetes edény,

tsiijö tsoiit vapatskája : acetabulus Major : &ól. 9. PPBI. Es

lattya, hogy a haznav falán sárga avagy veres szabású vápáts-

kác vadnac (Ilelt: Bibi. l EEe3).

Vápacsika : [lacunula ; kleine pfiitze]. A trideutomi con-

ciliomba mi okáért nem ment az ellenkez fél, hogy nyluan

hamissitotta volna megh azokath, az kikre miuth az kis bt>ka

a vapáchikákbol ragiagny szokuth (Bala^jsa: Camp. 30).

Lápás, lápos, vápás, vápos : I) (lacunatns MA. lacu-

nosus Major; Szót. 285. [suniptíg, morastigj. I^ápus hely: locus

uliginosas PPB. A Szamoson és a Liiposon viszsza meiiéoec

Moldouaba i Ilelt: Krón. 39 1 A líld szine néhol nedves avagy

vizenys, lápos és sombokoa iCom: Jan. 14). Kövelik az lápos

tóban kuruttyoló kégyókat lUBón: Ré.szegs 20) Ellenség fegy-

vere nem ártott nekünk, hanem isten, .az .ikadályos, láiios i'itak

(RákGy: Lev. 523). Láiws mi (SzékOkl. LSJ. 59 1. «) [caviis,

coiica\us; liohl, aiisgeliöhltj. Bre uá|x'is seb miat inüit egy

rosta (GOrcs: Máty. 39). Az elephant az ö vápos orrával az

abrakot el vészi (Coio : Jau. 45). 3) couvexus MA. PPBL |g«-

wölbt).

Váposság : [cavum ; htshlong]. A keregded liirma leg tft-

kélletessebb, semmi lapossága, vermessége nem lévén (Com :

Jan. 165).

LAPÁT: I) pala MA. [sclmiifelj. .W; laiát, szén-.szitó

:

;nna PPBI I.jip;iltya hew kezében vagyon, e« meg tyztoyttya

hA zyrewyet (JordÜ. 362. 528). A fazakok'it is eluinéc a lapá-

tockal egyetembe (Helt: BibL II 362)i Talán vgyan la|iátual

hányák bé (Uecsi: Adag. 190). A fövent ngv- luiiita ln|>áttal

rakásban (Ker: I*réd. 834). A |)ásztoroc az istállókat la|>áttal

kitisztittyác (Com : J.ui. 78). Méltó ragy az .\rlsfotelfts la|iátlyára

(C^ghMM. 225). Lássuk, mint perditi sáros laiiátl\át (Matkó:

BC^k. 148). 2) [renius; rnder). Két evedzíjil vagy lapátú

liajó : bíremis PPBI. A gallya is a nagyobbak kt'>zAI való voll,

mivel 26 pár lapát vonta (.Mik:l'örL. 72.1.
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[Sr/hlsok). Nem fi I li o t é I a 1 a p á t n n, s iiimiAr az asTta-

gon-ls fészkeldnöd kel iCzegl: Japli. 21U\ A ki szoieiiiwének

ftikltin kerülU''ben vágyott iiagjobb [lok'zra kiiuitoii filtében,

enéii fiUségéliez, szive ürültébeii jutott s fllt alsá^ra feje szédül-

tébeu CHialy : Adal. 11.201). Lapáttal szórják néki a pénzt

cKisv: Ada^. il).

evezö-lapát : renms PPBl. [ruder]. EvezMapiit szániy.

melly a vizben jár : paliiiula PPlil. Kéujlettek az evezi laivátoU

(FaliTÉ. 653). A révé-sz elveti ovez.l lapátját, al- s felszélnek

bagója hánykódó c--«ónakját (Fal: \'ere. 912), Az evez lapátok

tengerbe nyomták képeket (SzÜ:M\'ir. 203).

ganajhányó-lapát: pala stercoraria Nom.* 117. [mistechau-

fel],

hajó-lapátba: remus; scliiflinider PPB. A hajólapátot vomii,

a hajólapiitot hi'izni: *dneere *remas PPBl.

kenyérhányó-lapát : infumibnliim C. brot.'ichanfel PPB.

két-lapátü (hajó): biremis PPBl [zweiniderige.s sc!iiflr|.

*inalonikerék-lapát : haustra rotórum PPB. [miihlrad-

scliaiifelj.

meritö-lapátoeaka : [trulla; sehüpfkellej. A szakács, ha

mi forr és buzog, hogy ki ne buzogon, merit5 lapátocskával

meg czáfollya (Com : Jan. 82).

sárhányó-lapát : [pala argillae parandae ; thonsehaufel].

Nosza perdics tovább is a fárhányó lapátot (Matkó : BCsák.

165).

aüt-lapát: pala C. infumibulnm PPB. (ofenschaiifel). Az

majorház pitvarában lev8 tej-házban egy öreg német kosiir, egy

süti lapát, egy köpü (Radv: Csal. 11.347)

szóró-lapát : %'annu.s, ventilabnim C ffutter.schwinge]. Rosta,

szóriVlapát : vannus PPBl. Zoro lapaffa 6 kezeljen, es megtiz-

teifa 5 zérSiét (MünchC. 18). Kinek az w zoro lapatya kezeiben

vagon és meg tiztoytia a f z\\TC'iet, az bvzat be geyti az \V

bvzashazaba, az polvat kedig meg egetti (RMNy. 11.42). Szóró

lapáttal fel-hánnyác a gabonát (Com : Jan. 75). A zabot .szóró

lapáttal vagy rostával meg-pallya, szórja (86).

vas-lapát: batillnm C. [eiseawhanfel]

Lapátol : i>ala plagas infligo PPB. [palám vei'so ; scliau-

{e\n\

még-lapátol : palám natibus incutio PPB. [durchprügeln].

méglapátolás : incussae palae poena PPB. [prügelstrafe).

Lapátoláa : plagae pala inflictae PPB. [das prügeln).

Lapátos : [pala instructiis ; mit rudem versében]. Lapátos

hajó : navis actuaria PPB. Az liajilsok egy lapátos sajkán eWnkbe

jöttek az tengerre tTörtT.^ 1.195). Tiz dal-gn.szos, lapátos hajón

indult ki (SzD:MVir 2031

Lapátoz : [remigo ; rudem]. Sokat fái-adozott, hevert, hideget

tflrt, sokat lapátozutt a tengeren (FahTÉ. 711). A tnrbántos

szomszédunkat elfelejtette az m-, penig ezek is lapátozzák a

tengert (799).

liAPICA : Waflllapicza ; srapniae Ver.

LAPOCKA, LAPICKA: 1) scapulae C. armus MA.
[schulterblatt]. Ved a iob lapitzkaiat (Helt: Bibi. Qq2^ Fel

emele a szakacz és a szaar czontot aiw^ velSs konczot és az

lapiczkán felfll való reszt az az a szeg feiet (Mel : Sám. 35).

Vutt egy kouász nélkRI való lepén't, raká a kosiae kSuéríre

és az job lapotzkáiára iKár: Bibi, I94C). Az én vállam a lapotz-

káiáról le e&séc (530) Tégy az fazékba lapotzkáiát és tzémeret

(IL131). Az pápisták raas rendbeli isteneket találtának ki, az

kikre ezeket biztak : az nyakíit Balasra, az lapotzkakat az hat

gerentzel egyetemben szent Ijrintzre í(iyann: Fel. 45b). Az
testnec job lapotzkája (^lA: Bibi. 1.76). Hát megöl úgy lAtték

vala, hogy nyaka alatt s lainiczkája mellett menvén be a golyó-

bis, a mellén jött volna ki (Sziil; Krón. 443). Az en vállam ;iz

lapoczkajarol le essek (FelsóB; UKölts. 37). Rongyos a dolmá-

nyom, hátam lapiczkáját veri a kaljwgom (Thaly: Adal. L235)

Lelkednek ereje ne légyen valahol hatod lapitzkája-körül, .szól-

lít.sd olö (Fal: UE. III. 178). 2) pala, batillnm i\IA. (schanfelj.

I.s|k'i|, valaujit keveró lapotzka, tajték-hányó kaUiii : spatha

;

hajókáziisra-vali'i lap(ity,kák : *pennae remigas PPBl. A malom

keréc lapitzkái meg nyomác 6tet (Helt : Mes. 302). Vas l:ipoezka

kSzüt sfttt ostya (Pós: Igazs.' 538). Oly nagy deszka lai»czkát

csiiiálának, hogy égtelen volt az (ErdTörtAA 1.47 1.

abárló-lapocka : (rudicula; kochlöft'el]. Ha tajtékozic a

fonó étel, a ffizo kalánnal avagy abarló lapoczkával tajtékját

le-hánnya (Com : Jan. 82).

evez-lapocka: remus Major: Szót. 407. [nider]. A sebes-

sen folyó hajót a szél fuvallásoc gyorsabban fizic mint az evezS

lapoczkác (Com: Jan. 89).

fa-lapocka : (spatha lignea ; holzspatel). A sfitS a tésztát fa

lapoczkával dagasztya (Com : Jan. 76).

rostélyos-lapocka: [retieuhmi; .schlagnetz]. Laptával és

rastélyos lapotzkával a lapta-verfi helyen vetekedni egésséges

(Com: Jan. 174).

tenyórver-lapoeka : [fei-ula ; mthe zum schlageu anf

die hand). Hozzá kell adni a tanétáshoz a visgálást és plagáló

veszszt avagy tenyér ven' lapockát (Com: Jan. 154).

váll-lapocka : scapula MA. PPBl. [schulterblatt). Ted a

két konet az Ephodnac két vál lapilzkaiara (Helt: Bibi. I. Pp3).

Az válloc lapoczkajáia ires ruhát kossenec (Prág: SerU. 467).

Az hátnac fellyíil váll-lapotszkái vannac, utánua tompori (Com

:

Jan. 49. CzeghMM. 86).

Lapockáa.

[Szólások]. Ezért a derasen artzol fekve eljárod a lapot z-

kás tántzot (SzD: MVir. 83).

[Lapockáz]

Lapockázás : (ca.stigatio ; züchtigiing]. Hát amaz ár-

tatlan versek mi okon érdemlenek lapoczkázást (Pós: IgazA I.

527).

[LAPPAD]

le-lappad : subsido, deturgeo MA. MedLat. 487. [sich sen-

ken).

LAPPAG: lateo, deliteo, delite.sc« MA. |sicb versteckt

haltén]. Az eyol oth lappagot vala (NagyszC. 476). Egi tolvai,

ki lakik vala egi erdijén, mikor latot volna némely zerzetevs-

seket bemenny az erdevben, kyben ez toliiay lappad vala,

tevredelmessegre jndnitateek (CoraC. 421). Nem zokot vala

ablakokon azzonallatokat kakvcholny, hanem chak lappagny

Jesusnak sebének lykaban, vermeben (PéldK. 45). A te hábor-

gatásod el5dfh lappag (DebrC. 91). Kezde hol eefh hol ott

lappaghny az kerezttyenek kSzSth (ÉrdyC. 329). Szélyel az

alfölden lappagtak (RMK. 111.335). Az ellenség elSt maidan

nem lappagtok ((íörcs : Máty . 54). Hol meg az io is retteg,

lappag Christns vrunc elStt (Bom: Ének. 143). Ingyen sem

tudtam volna auaé czac velnijs, hogy az kigyouae b8re alat

lapagyon az ellen.seg (Szegh : Teoph. 14). Az farkas lappag az

barlangban (Mon:Apol. 418). Az anya szent egyhííznac legjobb

oszlopi az egé.sz világon .széllyel lappagnak és budosnak (MA :

Tan. 1085) Az édes b&szédn nyelv alat laiipagn méreg íZvon :

PázmP. 198).



527 EL-LAPPAG—El^LAPPANT LAPLI^LAPTÁZ 528

el-lappag: (ne abscoudere; sich versteckeuj. Vay ki igen

el túli laijpagiii (Detsi : Adat;. 171).

Lappagás : latitatio MA. PPBI. [das versteckt-sein].

Lappogat : (latito ; sicb versteckt lialteu]. Atkaiiasius Tre-

verinibe lappogat (Horn: Préd. 78). IJarlaiigukbaii lapiwgat

^Ma(l: Evaiig. 187).

Lappagtat, lappogtat: (e«l(>, alMcmido ; vei-stockt halton,

verl)ergen|. Midn valami niarliaczkanac s/^rit tStte, nielly igen

félti, niiiit lappaglattya lüorn: Préd. 548). (A f'«vény| ríitteg eyel

nappal, niikiiit az iiyiil, luuinya veti, mint Srizze Igazdagságát]

es liol lapagta.*!.'! (Bí)rn: Evang, IV.SOiJ). Az ludathuisagcit laiv

pagtatva tedezgotie (Prág:.Serk. 717j. Lap|>agtat(i hansTu.s

gyilkos (Toln: VigK. 228).

IiAPPAN (tabbim Nyr. XVIL183. fiUnmpan ItówK;. 26:).

íamjwwgáB Prág: Seik. 673) t latito MA. |sicli versteckt lialtenj.

Az kútban egj utálatos varas béka labbana az vizben (Nyr.

XV II. 183).

el-lappan : [se abscondere ; sicli versteeken). Te ne|)ed el

lamijant a heéekben (BécsiC. 203) El lappaniumk Maoeda

varasnak wdwyaban (JordC 3ÜÍJ). Paraiiczola Jiiswe, bánnak

az vvilwban, holott ol lappantanak vala (310). Az kerovlevnek

valamely zogletylion el lappaiivan, el reytezven, fvtnak vala az

ev nap estyg való dolgoknak kenienz am vetasere (IJomC. 291.

1'e.sti: Fab. 72).

ki-lappan : [dani exeo ; sich heraii.sstehlen|. lla valaki sze-

roncbére vetvén fejét a várasból ki lappant és tííve szedet

magának, alig ért bé jíni véle (Tel: Evang. 11.618).

Iiappang : late<j, doliteo, delite,sco, oblitosro C latito MA.

(sich versteckt haltén]. Valami alatt lappangok : sublateo C.

Iliizánál lappang : doninm se *alxiidit PPBI. A küh h.^sadekog-

ban lappanga (DcbrC. 211). Ijippimgo tolvay (Ver: Verb. .Szót.

14). Tndgya bflunét s azért lappang (De<'si : Adag. 135). Laj*-

panganak, bujkálnak, nientfil mesz.szeb lehet, elfutnak (Pázni

:

Préd. 467). Az nagy terhes haink alatt kicsiil haioc:«káiial lap-

pangok (Bal : Olsk. 376). A lialál hátunk mSg'it lap|)angh halál

liozo sarlüiával (Lép: tTük. 31). Lappangnak az részeges-st'k

sziveknek bSdSs iwjtAjában ( OBón : Készegs. 92). Vagy lappangva,

vagy nyilván viszic végben az isteni .szolgálatot (Czegl : Japh

56). Cliristus a kenyér széninek árnyékában lappang (VárM

:

Szöv. 42). Sokszor az fényes nap lappang az kíidiikbeu, siniak

az csillagok bujdo.sván felyhíkben iThaly : Artal 1.73).

Lappangás: laütatiu MA. PPBI. (das sich verbergen]. Nem
lapiwugas az halált el kerftlni (Prág: iSerk. 673). Egtjsz harmad-

najKit clieii szomjau az erilSkben bujdokvan, eczakai lappangas-

sal kellet Várad felé utukat kóvelni (liutha: Kri'm. 36). A pók

szre vévén a kígyónak alatta való lappangiisát, egy szálats-

kán menten le-bocsátkorak reája (Misk:VKert. 703).

Xiappangat, lappangtat: lalwcondo ; verbergen]. F^véuy-

séguec vagy más egyéb vétokiuic szerelmét lappangatjne s

belogotjfie I>enn5nc íMegy: BJaj. 111281. A tudatlanokat s job-

bágyság elUlt l>ujdosókat magok mellett ne lappangtassák, ha-

nem :idják kézhez (Bod: Pol. 86).

Lappangdogál : latito C. (sich verttteckt lialtenj.

Lappangdogálás : latitaüo C. [das verbergen].

Lappaugoz : [latito; sich versteckt haltén]. Az pwzta erdSre

fwla es ott az serAboii es wdwkban kezde lappangozny (ErdyC

236).

[liappant]

el-lappant : illatebro MAI. PPBI. [occuito, ab.<icondo

;

versteeken]. Az aniyekon decinek vtaiuia el la|ii>;uit;uik emieii

magokat (JordC. 12). A tennéazet mélyen el-lappautotta az

igazságot, nem könnyen férhetünk a valóhoz (SzD: MVir. 45.

431).

LAPUXi : [se ilemittere; sich duckenj. Mind addig tsOklOt-

tenek. Ujklottanak rittmik, mig nem minden apró taikorgás

kanuunk:it ílszvo nem tMiklUtték, Ixjklották, úgy hogy nincs

már uiiból igyanak a pest alá lapuló :iprj pt>sadékok )NyT. IL

221b). Nint.sen imír mibAI igyunk a pest alá lapult apró poalia-

gyékok (225a).

el-lapul : cv Ama vaczkorfa mellett ellopult varos béka rí-

gulyás kuruc-/, kölykök reánk tanálának (Nyr. n.224a).

le-lapul : cv A fogoly madár a madarász ellen csudálatos

ravaszsággal szokott élni, a flililre lel:ipiü, tetteti, mint ha meg-

fogattathatnék (MLsk:VKert. 371). Nem kíínnyen lapul le a

tutor pálcája aki, rázza magáról a terhet, kirúg, megvadul,

semmi sem fog rajL-i (Fal : NU. 325). Az e<?jiigyü galanib-is

ott lapul le, a hol lát nemébül (Fal: UE. III.10.5).

liAPTA, LABDA iV^i^is 1'™'): I) pila MA. jball].

Lapta-j:itszá.s : sparomachia ; lapt;i-játszó hely : sphaeristeriui.i

MA VLsi-.sza-iitni a laptát: *repercutere pil.'un PPBI. l-ipta-ütfl fa:

pilarLs clavula ; lapbit ki üti : pilam impellit ; lapt;<val kap<)t

ját.szo<lik : pila datatnm ludit PPB Az kis gyermekéé laptat

iatznac vala (Sztár: Atlian. 43). Történek, hogy egyezer lapdat

iachananak ketten (Pont. \W. MA : HB. 54). Az fejedelmektl

és az nagj' vraktiíl nem kivánnyuk, liogy lapta és egj'éb jjité-

koktúl magokat niegh tartiizt.'Ls.s;ic (Prág: Serk. 0971 Mi képpen

játzunk, lajMlát, huiiyosditV iC'oni: \'ftst. 63». Ijibda-ként j;idza-

iiak az iiliVviLsakkal ((Jylingy'': KJ. 52). Jádzi'> helyen lapda

fel-Uttetvén, meg se oreszkedig, sieKéii (Oyiingy-: MV. 20). Jobb

kedvem is vala a k:u-ikiíz.ishoz, tsilliikhüz, lalidálioz, mint a

tanulilshoz (Gvad: KP. 2oi. 2) [glóbus; kugel]. Lapiákat, tüzes

nyilakat béhányának, terekSk azzal semmit nem irUiiiak (KMK.

III. 128). Soi' lapiákat, kalaczokat h:'uiy:inac, egycb tfizes szr-

számokat hányának (143). ÍSok laptat magyarok trSkre haniaiuik

((iörcs: Máty. 28). Müigyárt azi^rt nagy tii7.et gyújtanak ainii

piatzon, és a laptát belé görgetvén, meg-égeték (Veresm: Lev.

8). Radil égjeu-el liázok a lajita tüzétfil iKónyi : HSom. 105).

erdei-labda : atriplex siKe.stris ; k ilde molten (Fuohs

:

StirpH. 65).

hadi-Iapta : [globas ; kugelj. Gninát avagy tfizokádó liadi

lajita (Szeg : Aqu. 37).

hó-lapda : nivea massa Nom.< 9. [sclmeeballj.

játszó-lapta : *pila lusorúi PPBI. [.spielballj.

tüzes-lapta : gnuuita PPBI. Rendönkínt viziv< bírkel

liagyiuiak, kikkel tízes lapt;'it, nyilat ollmiak (KMK. III. 129).

Felel nékik szurkos ko.s»>rukkal, sok tfizew labdákkal (Zrinyi:

ASyr. 192). Ti'izís labtamfiviw iCom: Jan. 104). Mérges titees

lapta no. 4 ; mozsár iigyúbaii való tüzes lapta no. 29; kézbAI

hajigák'i tüzes lapta no. 30. (Rjidv: Csal. 11.393 1. Tilz<»-lapU és

kartács (Rák F; Lev. IV..509i. Az í hivatalok azt hozza magával,

hogy a tilztw lapták, mezitlen kardok kíizölt forgoli'xijaiiak

(Fel: NA. 210).

vajas-labda : atiiplex liorten.sis ; beimische molten Fuclis

:

StirpH. 64.

Laptás : 1) [pila, litsio pilarLs; ballspielj. Laplást jádzaiuk

(Oim: ()rt). 273). í) [milas ti irmenlariiLs ; kaisinier]. A kpláauk

kOniyül kerülik vala, meggyújtani várat akarják vala (KMK.

VL140)

Laptáz : pila ludmaria ludo PPB. [balLspielen]. Fflatfa su-

lyokkal laptázol (Matki'i: BCWlk. 127). Lapiázzatok, avagy a mi

tot.szik, iiztal jáb«uiu>k (Civad: KP. 128).
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Laptázáa: [lusio pitarls: ballspiel]. Három szedre-való lop-

tázás : trigon PPBI. Az iiiei)eii kézi miuikat tAtem, taiiezolast,

hiuolkodast, laptazast (VirgC. 5. DKal ; Ker. 96).

Laptázó : sphaerista PVÜ. [ballspielerj.

LAPU : lappá C. MA. [kiette). Betonica, vetonica, britaiiuiwt:

bak fju, seb fjni, mint egy kis lapmiak olljaii az leuelo, kors

kJnijl rouats (BovtlieA: Kr\K. 9.">i. A msii io szagot ád, vi-

szont a lapu, b'rk orrodat tekeri (Zvon: IVizniP. ;i30). A pá-

siutus fíUi5z szjinilaltatuac : reptzén, lapn, nj iilláb, sj'isafS (Com:

Jan. 24).

bojtorjános-lapu : l.ippa miiior ; klóin kletten Mel : Herb.

41.

édes-lapu : tussilago PPBI. [gomeiner ImflattichJ. Meleg

terniészetfl mezei Invec : kakuk ifi, éde.s l.-ipii, kic búza virág

(Com : Jan. 26).

erdei-lapu : [nmiex acetosa; sauerampfer]. Lapatluim, rnmex
oxalis : lorom, lapu, .sóska. Az sofika, erdey lapunak liyviaki

mint egy str ollyan ez az lapu (BeytlieA: FivK. 33).

hegyes-lapu : [xanthium strumariuni ; spitzklette]. A meze

fflvek avagy meleg természetíiec, avagy liidegec, mint a nadra-

gulya, begyes lapu, perje ffi (Com : Jan. 2C).

kemény-lapu: lappa minor; klein kletten Mel : Herb. 41

kerti-lapu: spina álba; garten distel Mel: Herb. 46.

keserü-lapu : lapatlmm, alapathus C. personata PPBI.

Graecis arcion
;

grund^Tirtzol Mel : Herb. 40. Ha az keserfl

lapu gyökerét borban meg iszod, vér pké.st meg állat (Mel:

Herb. 40). Száraz termé.szetft mezei fSvec: a folyó ffl, foldi-

bodza, keaerfi lapu, sárffl (Com': Jan. 22).

kis-lapu: chamaeletica Nom.^ 31. klein kletten Mel: Herb.

41. Lappa minor gírgl x.anthiou, az az kis lapu (uo).

marti-lapu : persolata, tus.silago PPBI. huflatticli C.

mezei-lapu : tribuliis silvestris, lapi>a campe.stris ; acker-

kletten Mel: Herb. 41. Koldus tetii, réten temió lapu, az Ur
réten az f kSzStt elég vagyon, mezei lapu neve (Mel: Herb.

41).

nagy-lapu : lappa major MA. gross kletten Mel : Herb.

40. Nagy lapu, hézag gyókerA, annakis a gj-5kere zedes.sek es

leuele virágostul ; másik fele nagy lapu, annak nem hézag a

gySkere (Frank : Ha.sznK. 16i.

sima-lapu: tussilago; huflattich C.

szamár-lapu : cw C.

széles-lapu: lappa major MA. personata PPBI. [grosse

kiette].

tövises-lapu : acanthus MA. acanthus vera ; welsch, baren-

klau í^ichs : StirpH. 30. [distelklette]. Ti'uis,ses lapu, teuisses

leuele va^ou iRMNy. 11.49). Kerti orvosló ffivec : az Uteu fája,

medve talpú fft avagy tSvi.ses lapu (Com*: Jan. 21).

Úti-lapu : plantago ; breitwegerich PPB.

LÁRMA : [clamor, strepitus ; larni, gerausch]. Lármát
fúni : *canere signa ; *praeludere ad pugnam

;
jelt adni, lármát

fúni, késziilfit fúni : dare *sigiium militibus PPBI. Híresül a dolog

ammk lármájától (Ciyongy': Char. 29). Lármáknak idején senki

szekerét elóremeuni ne engedje, hanem megindulá.sra parancso-

latja lévén, tartsa azon rendben, valamint járni szoktak (TtirtT*.

1163). Keserves jajoknak bívíti lármáját (Tlialy; VÉ. IL362).

Kétfelé csináltak lármát (Gér: KárCs. IV.504). Tsak rósz lárma

támadgyon-is, annyua dobog szivek, hogy ugyan reszket tle a

vasderék (Fal: NA. 209).

M. NTELVTÖHT. 8ZÓTÍR n.

Lármás : flamentans ; weliklagend]. f)sz.sze-tépi haját, ruhá-

ját szaggattya, keserves esetét lárm;issim jajgattya (GyiingyU:

aip. 621).

[Lármáz]

föl-lármáz : 1) [clamore incito; auflarmen]. Nagyon fel

láim.izták magokat a kíiblösiek Ls, mivel a templomjokat el-

foglalni 6k .sem engedték 1761 (Haziink. II.OOi. Nintsen már
iu\M :uia, hogy fellármázott iudúlatidnak küLsö háljorujini

figyel metes-séggel légy (Szí): MVir. 198). 2) [terrorem excito;

aufsi'hrecken, alarmiren]. Szirmai ha késik, ott szorul, ha addig

Oeskai fellármázza Aastriát (Béres: Lev. 132).

LÁJRMONYA: harmónia C. MA. Egyez szóhoz való,

larmonnya : harmoniaeus C.

LÁRVA : [lárva]. Templomot, papságot és egyéb eftéle

lárvákat és állortzákat forditnac elfi (MA: Tan. 1085). Van más
több is szép, nem minden hirva kép, .soha reád nem szorulok

(Amadé : Vers. 157).

j

LÁSA: fungus monstrosus Sí. Lá.sa vagy jüsztritz gomba

I
(Szakácsme.st 46).

LASKA (laxa JordC. 130): lagamim MA. [kuclien]. Vajas,

túrós-béles, laska : laganum PPB. Teegyen áldozatot : egy
', kos.saar pogacza kynyeretli, olayyal megh keenth laxaatli (JordC.

130). Borsó laskával (Nyr. IX.72). Némelyek az la-skát nem
fonnyasztyák meg, hanem vajban vagy zsírban megrán^ák
(Szakácsmest. 9).

olasz-laska : [macai-oni], A mely ffazerszámokot elbbeni

leveleimben specificáltim volt, azukbul kifelejtvén az olasz las-

kát, azt is küldeni ne terheltessék (TürtT.' II1385).

LASSÚ (lasso BécsiC. 280. losao EhrC. 44. loísan 14) : 1)
remi.s,sus MA. [lenLs, submissiis, mansvetiis, piacidus ; lelse, still,

sanft]. Zent Ferencz lassú zoual ky hyua tai-.sanak egykett

(EhrC. 83). Keressetec vrat fSldnec menden Ias.soy (maasveti),

keressetec a lassot, ha valamikent elreitezliessetee (BécsiC. 280)

Micoron zép lassú zel lengedezne FVancia orzag revére (NádC.

4G2). Monda la.ssw bezeeddel (ÉrdyC. 564). Egy las.sn és vékony

.szó hallattatéc (Kár; Bibi. 1.325). Egy templomban nem csak

egy kSzSnséges misét, hanem tob lassú miséket .szolgáltak

(Pázm:LuthV. 184). Lassú sziikkal teszéllget (Hall : HHi.st.

24). 2) lentiis, segnipes C. tardus, segnis MA [lang.sani, saiun-

selig, trage]. Az ers és la.ssu, rest kzött micsoda kíiimbség

vagyon? (Cfem: Jan. 196). Las.su lépéssel ballagdogál (Gvad:

Idít 126).

[Közmondások]. Laszu viz partot mos (Decsi:Adag. 131).

Lassacskán : [paulatim ; nach und nach]. Elnyomulhat még
ez a dolog lassacskán (Nyr. X.122).

langsam]. Menésem lassadgyábaLassadjában : [lente

;

tettem (Gvad: Orsz. 122).

Lassan: 1) [leniter; sanft]. Ffyam, nem byzlec tégedet

levvtleni frátereknek kapuyau, mert nem tucz lossan czergetned

(ElirC. 14). Fráter Leo kezde losan oda menny, hogy ne erzet-

tettuek zent Fferencztewl (44). S) lente, paulatim, defunctorie

C. tarde MA. [langsam, saumseligj. Igen lassan : paiLxillatim C.

Imígy amúgy, lassan : defunctorie PPBI. A keúert la.s.san zel-

deled (VitkC. 48). Nem kell ké.slelni beküldeni az gyalogot, az

havasok(on) hadd jfijön szép lassan (RákGy:Lev. 122).

[Közmondások]. Lassan iárnac meszsze (Helt: Mes. 106). Las-

san járj, tovább érsz (Thaly : Adal. 1.83).

lassan-lassan : seiisim, ductim C. paulatim, pedetentim

MA. [nach imd nach]. Lassan-lassan m)iiden tagokat en bennem
el remekeolven, hattatok volna feorteongeny (DomC. 26). Lassan

34
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l:ü«aii bellyeb bellyeb meeiie (ÉrdyC 524). Eii lassjui lassan

vtiuiua luegyec (Helt:Bibl. LQ3). Az Bzykas iUt kivan éa caak

lassan csusz be (Ver : Verb. Elb. 54). Az szeretet el cziiishat

az az lassan lassan el kelliet (DIctaGr. 18). Az kik er&s várak-

ban ö szíimára valók voltának, azok is lassan lassan liftségiinU

alá kezdetiének hajlani (TíirtT.* 1.596). Ugy tetszik, liogy onln

ervel csak azírt tanultak, hogy kevesebtet tudjiuiak, hogy

lassíin lassan foggyon az ész bennek (Fal ; NE. 5).

Ijassit (niegíuíjúií PPBI.): [mitigo; besiiuftigen). Jesus

hogi anyának keser&seget lassíthanahi, harmadik titkiath is

meg ielute neki (WeszprC. 84). Lassoyttya vala az kz népnek

zengheeseket (JordC. 146).

el-lassit : |comi>e.scü ; besiinltigenj. El lassoytaii ewketh

mundwan : En nem vagyok Lsten (ÉrdyC. 542).

le-lassit : cu Édes bezedegwei ew annyanak haragyatb le

lassj-lta (ÉrsC. 419).

meg-lassít : cv Megliigyítom, lassi'iitom, meghajtom : lento

l'PBI. Czak alygh I.Lisoytliatak mogh az nopetli (JordC. 758).

KöniSrgenek istennek, hogi meg la^witania a halalt (DebrC.

134). Az zent ymacliag ew zayabol ky nem zakad viüa wgy

kenyerSgIiwoen wr istennek, hogy reeaiik való nagy haragyaat

meg lassoytanaa (ÉrdyC. 450). Meg lassít ió téteményre (Kár:

Bibi. I.G46).

liáasód-lk, lassúd-ik : I) (rolaxo, langiiesco, dofervesco

;

nacbla.s.son|. Az ö karja niihelt megfárad vala, imádsíiga akkor

las.sódik vala íRMK. V.52). Az elébbeni sríi ki.sértoíek napon-

ként las.sndn.'ik rajtad (OtriB&'sz. 414). Lassúdik a sárkániiak

kegyelioaségo (Hall : IIHist. III.23). Im;i<ls;iga (Mozosnpki mikor

lassúdik vala, gj'cV.Adelein Anialeihnoi' áll vala (Thaly: VÉ.

1.47). Az eb tagjait reszkettette, a melly reszketés hova tovább

mind inkább liLS,sodott benne (MUk; VKert. 192). Me^'indnllam

oly véggel, hogy I;Ls.siidva utániban várj.im dispasilióját Nagy-

ságodnak (Bercs: Lev. 87). 2) tardasco, lentasco, segnesco,

leuior MA. langsam, trag, fául werden PPB.

(Szólások J. Lassodgykásn, nem téged tálalnak (SzD:

MVir. 92).

el-lassódik: (languesco, relaxo; nnehlitsseu, naelil.'is.sig

wordon, abuelimen]. Egyebec ol lassodnan is, kez az t^mácz-

hazra rohanni (Decsi:öidl. 31). Az eltakart, el liLssodolt Ifizet

meg geijesztenl (Megy: CJaj. III.41.)

még-lassadik, meg-lassodik, még-lassúdik : 1 ) tar-

desfo C. sognesco, lenttvsco MA. [toriie.sc*», laugu(\soo, relaxo;

ersohlatlcn, nai;hla.s.sen, abnohmeuj. Meg-la.s.sodott a szél : ventus

*i'oniiilit PPBI. Mog-lassodanak oon totemoym, mykoron ohay-

taneok n.aponkeed the liozyad (KeszthC. 71). Mórt vozteglek,

meg lassaduak on tolomoym (KnlcsC 71). Éhben o dologban

igen meg lassuthanak az kas.sajak (KMNy. 11.277). Nem vag

üllian buzgó ULiiit oloh, hanem meg lassudal (MelrSyJán. 6i"t).

Az mellem jobban vagyon, ez nuilandi'i szerdán fakadóit meg
az fájdalma és mog lassúdott (Nád: íjív. 91). Hog .az hiualko

daslxil az íi kezoe os olmeioc mog no htssodnanac, oknelkAlis

gouozkodie e« kegyetlenke<lie vala (Derai: Sall. 12). Meg la.ssu-

dáuac az szelec (Zvon: Po.st. 1.345). Mog-Iassodánac porgS

korekei (Matké: BCsj'ik. 251). Végtére a tfiz meg-liLssndék mind

a két ré.szríl, csak némelykor hallalék e^gy néhány puskaKivés

(Mik: MN. 44). A biin Lselekcdetben meg-la.s.so(hi.ak (l)Emb:

(jE. 71). !t) (mitesco; nachla.s.sen, gelinder werden). Mell idfilwn

az deli meloktJ^il megli enhitt ra hKsoilot nodues.seget remel-

hethni 1572 (Kliéis. 1)7). Néha meg l.i)«iiilic v:d;i ( nian.svet'ibatur;

az láng (Kár: Bibi. l.tMr.>. Nem lehet oly bánat, ki fdSvel

meg ne l;i.s.sodgyék (üoesi: Adag. 117. MA : Bibi. 111.145)

liaesul: lenlosco, tardesoo MA. [nacldasieu^

meg-lassul: ní"iB"P'*'J; '"!"' werdenj. Végre az magyar

igen meg lassula (Gosárv: MagjB. Aiiij)

Lassúság : lenitudo MA. [man^etudo, clementia, tranquili

tas j milde, sanftnuit, ruliej. Semmikepiien nem akarec en iLital-

mam nagsagauai, vizhaeltettetnem de gegelme-sseggel es lasso-

saggal énnekem alaztakat bírnom (BécsiC 75 1. Meg zneo a zi'l

es lón naé las.sos;ig (MünchC. 78). Zyvcknek edSsseghe, elmeek-

nek nagh lassúsága (WiuklC. 249). Ez soror lassasaggal el

mene zent Margyt azzonlioz iMargL. 76). Nagy liKsw.saggal ky

mwleek (ErdyC. SB'J). El woetetSth zSrzefImek zentscge, el

fogyót zeraotnek lassn-saga (ÉrsC. 223).

Lassúsággal : fvoce submlssa ; mit letser stlmme). Jóllehet

ez socrestyercs ez bezedevket lassasággal monda, de maga

zent Uamancos atyánk leiekben meg ballá (L)omC. 19G). Én
Raymondas láttam a zent z\'i-zeth egj-iier el ragattatwan eml>ery

orzekensegetewl es wgy mond wala lasswsagwal ez zeutli ziz:

Hallottam ystennek tytkyat (ÉrsC. 430).

LAT, LÓT : micia C. MA. |lothJ. Egy ltt : miuialis ; hat lat

:

seseunx C. Nem tudta eszébe venny a szép robintot, kinek

nehés.sége egy egé.sz lotot nyom (ll«lt:Mps. 431) Az kopi.i

vasa ps hat .száz lat vala, feus vas v.ala iBorn: Ének. f>'Xi).

Kakula ötven lót (Monln'ik. \'ni.223) A tereli nyonn) nehraikui-

ozec: mása, font, lót, fél lót, nehezéé, avauy Ic'itnae negye<l része

(Com: Jan. 166). Az ütves mesterek tizenöt loton való ezüstbl

miveljenek minden miveket (ErdOrszgy. I1.381j. Ila két itíze

lé.sz a bar:itzk-lé, egy verdiuig méz, vagy üt lat tzúkor, eláll

esztondeig-is (Vali: OrvSz. 2).

[Szólások]. Nem kell a fí .iszonyt és a szolgáló leányt egy
azon latba vetni fSzU: MVir. 47i. Ha többet nem
nyom a I a t b a n a férjKak érdeme, leg-alább egy arányúi

oszlik az aszonyok érdemével (112). Az isten igaz lattal

méri né|ieknek sorsokat (Orczy: KöllSz. 236).

[Közm(»nd.'UJok]. Egy hit okosság tíibbet ér, hogy sem az ide

s amoda fáradozii eszaskejlés, b.átor mázsával légyen (Fal: VE
413). Egy lat tréfa nagy ízt ád a beszédnek (406).

Latos : [uncialisj. Hat latos : sesruncialls ; hét latos: geptuu-

cialis C. Ha egy lattos ezüstöt akaraz c.siuálnyi, az egyik darab

ónhoz mérj linuni ozü.stöt (Keivsk : < )tvM. 323 1. Sólyom nev
t;u-aczk 18 lótos golyóbisu (Radv:Csal. 11.3%).

TiÁT : 1 ) videó, cemo, coneerno, s|)edo, coaspicio, tueor C.

(seben, sclLiuenJ. Homályosíui látok: laligo, caeeullo C. Kit

látok tova meszsze : ipiem *procul videó PPBI. I.Jili.'itn(' feleyni

zmntnchel, niic vogmue . . . Kie ozvc, niw vogmno, bug es tw

lati;ituc .sznmtuihel (HB). Vakoc latnae, santai- iamac (MiinobC.

33). Kibe latnae ert elkiV'ít, .azt niongai' ggíw (GnnryC. 15)

Lata ala z;dlaiii egi t\Vzes angialt (VirgC. 33). Lateek egy

reezegh .azzonyall/itot (JordC. 915). Ezeket Inlaydnn zomeyvi-l

latolta (UoniC. 2S1). Kyralyok latthyak es feyedehnek helyek-

b81 fl'ol kelnek (ÉrdyC 342). Meg ne rettoog.v, mykoron a ként

lathiKl (ÉrsC. 358). Gyiilyenec egy helyre, Iiokv lathiissae a

.'izaniszt (Helt: Bibi. A). Mi látni mentettek, ná<lsz;il lálnlé (Holt.

ÚT. C5). Az kert .szunlokálsil mi ez dolgot látók iBat:Siui t.)

Hiuzi .szemmel hálni (Com: Jan. 46i. Itn'iga munkál látni lova

szersw'imában ((ivíiugy: KJ. 113). Égy szlA fán három féle

jövést is hithalni (Mik : TörL. 214). Félek, mikor oldaloai mel-

lett látom, nic^rt látván alkalmal<jss:igál, az idegen orszt'uy köriil

egeré.sz (Fal: NH 42). Gyönyörség látni, mikor egy fizé|i«n

termett nrti t;'uicznit módji'ival ropja i49i. S) jaltendo, eiiru,

|)er|)eudo; aclit gebén, erw.ngen, ilberlegen). l^aiitad, ho^ senky-

nek ne mongyad (JordC. 375li LiL'salok. In*; ne liaUirog\atok

(430). [.Jissad, hogy lowahbaa eollyen dolgot no leegy lÉrdyC

526). Láitvul, kett-közzAI mollyik áll;i|<altyát választanád

(Pázni: Préd. 31) LiiKsad, ha nem félsz a .superiorlnl ((.>.e«;l

:

MM. 207). 8) (auiiuadverto, seutio, oxperior; erfaliren, lindeiij
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Azft] latok, lioKÍ spinit eleiied nem zol (^'il•KC' 8)- Nem lattatoke,

Ik>|J a nap iv i« told attj koi;6tleii konzjistitcat el nem zenvet-

lietic (NáilC. 351). Liita, 1ii>j;.v az swiorok kozzíi uonioljek cili-

ciiimlvi janiaU (Xlai'gL. í.) Találnec oly helt, liolot ha onnit

nninkalixlnimi;, töb gymíilchet latnoioe nitmkankuac iTel

:

Evang. 1.420). Ugy látom, sukia velieti kelmed 6 nspit maga

alkalniaztat.isival iTörtT' 1.141 1. l'sy látom én azt, liofjy a

\ilá(; mind alálili, nem teljelil) (Tlialy : Adal. I.S4). Nem sok

S7a|ioráj;it látom az munkának (RákK: I.*v. V.568V Ha látod,

hogy ki nem feselhetsz ebbíil a comiuiijniabiil, li>í;alább ne

kíives.«od (Fal : NE. 34). Nem látod é nemzetnél jeleit liivsiignak

(Orczy: KöltSz. 4.5). 4) [cognosco, persvasnm habén; untersuohen,

sicli iiberzeugen]. Lasuk, melik8nk diczerhoti ynkab a/. termtJ

istent (VirgC. 107). F^thatsze, ezt meg találtam (Kár: Bibi.

1.627). Lássátok emberek, mit fog rajtatok e \il;igi hiiLságok

emlékezeti (Pázm : Préd. 3). Láthatsza, melly tolyongva hord-

gyált reá minden javokat (948). Lásdhaecza, mit ír (Bal : Cslsk.

53). De lássxik, uem szegtélé más ntra (CzeghMM. 171). A
latur elnyeré a bocsánatot élete fogytán, de lássuk, mivel lín

érdemessé e csudálatos ajándékra (Fal : NE. 53). Vad, látod, az

ember s liibils természete (Orczy: KBltH. 59). 5) [cognitum

habeo j wissen]. Lattia isten, hogj az elmúlt idfikben az mi

.szolgánk igen wolt ntanna az azzou embernek (RMNy. III.116).

Patakra való menetelét, isten látja édesem, nem irigyleném

(KákCiy ; Lev. 85). Az isten, kinek építményei vagjimk, tndja szi-

viink titkos rejtekeit, látja, kire, mire kívánkozunk oly igen (Fal : NE.

45). 6) [puto ; dafiir haltén]. Láttatnak egyben lemii : \-identur

*coucinere re PPBl. Láttatik vala, hogi az mas velagiol teme

meg (VirgC. 72). My láttatik tA nektSk ; niy z\íksegi')nk vagion

tanukra (W'&szprC. 78). Cselekedtenec ollyat, melly az én

szemem elStt gonosznac láttafic (Kár: Bibi. 1.455). Gazdagnak

akar láttatni, maga semmié ninczen (Decsi: Adag. 156). Az

ember láttatik annj-it érni, hogy istenen változzék (Pázm: Préd.

116). Láttatmie vala magnnknac ollyanoknac mint az sáskác

(MA: Bibi. L132). Az alamisna azt kiváunya, hogy SrSmest ada-

kozzimk, ne láttassunk mint ha erSvel csigázoluák ki tSlflnk

(Tarn:JóÉl. 173). Nékem láttatik mondani igas.ságot (Hly:

Préd. 1.28). Fohá.szkodnak, hogy isten-fél5 embereknek láttassanak

lenni (Fal : NE. 39). 7) [vi.sito ; be.suchen]. Uram, láttunk tighe-

det kor voltodban is az tómlStzben is tehozzád láttimk (Sylv:

UT. L41).

[Szólások]. Látja isten szivemet, hogy én is fellebh

nem lehet a meim^ire szánom (Nád: Lev. 35). Te dolgod,

lássad: *age ut lubet PPBl. Ha akaria ió, ha nem, ám lássa

(Decsi : Adag. 232). Ha sola fides csak magán egyedill a hit esz-

köze igaznlásunknak, lássa Balduinus, miért emlegeti a penitentiát

(Pázm:LuthV. 119). Ha meg akarod borsolni, lássad, te mint

szereted (Szakácsmest 46). Vmihcz lát : Maga dolgához
látni : *agere negotium suum PPBl. Lás dolgodhoz czak, az

máséra ne légyen gondod (Decsi : Adag. 224) Az teremt ur

isten az ew kegyelmes yo voltáért embernek eeletehez
lat (ÉrdyC. 24). Illic immár, hegy én is az én ha'zamhoz
las.sac (Helt : Bibi. L03 1. A konyhához látni és más dolgo-

kon által-meuni nyoltz embortll nagy testi-lelki fáradság (Moln

:

JÉpül. 95). Yob teneked mostanában ydeyen tennen magad-
hoz látnod (PéldK. 68). Kyk magoghoz nem latnak, wezede-

lembe esnek (ÉrsC. 261). Az v d u a r h o z lato soror, kyt az

hjdeg jgeen erevssen leél vala iDomC. 310) Nem lassúbban lat

vala az v iad a Ihoz (Fonó: Curt, 110). Fniiíjtcu. Hatalmas

császárnak ellenünk való incitáltatisa csak az orrokig
látóknak susurrantiájokból sülhetett ki (Mon;Irók. VIII.201)'

Vminek cv : Alázatossan követem tréfámrul Nagyságodat, de

ezt jónak látnám (Bercs : Lev. 131). Istennek monda
gyezeretett, hogy ew hyuy miatt Hat ew y v h y u a k : providet

ovieulis (EhrC. 38). Vmit x : Mykoron almában álmodoznék'

ylyeu almot lata (DebrC. 520). Okosságot gondola hozyaa.

j

wé mynt almát latot volna (ÉrdyC. 653). Csuda almát láta

(Hüft'gr. 17). Annak o.sztán búvát láttyák nagy szbéli fáyda-

lommal (MA:SB. 141). Ha egyneluuiy himlfivel az iirogibiSl

meghintenénk ámító ábrázatját, tahin' erdei c » u d á t látnál az

isteniisszony helyében (Fal : NE. 30). Adja isten, lássuk egész

ségbon e g y mást (üikGy : r.-ev. 3). Nagy kemeen e e 1 e 1 6 1 lata

es zemvede (ÉrdyC. 561). Némely annyit állit maga foliil, mintha

fii vet látna uóui (Thaly:Adal. I 82). Hal alt nem latot

(ÉrdyC. 511b.). Ki egyedül való igaz látó isten vagy (lUyef:

.Jeplita. 6). Igaz látó birác (Com : Jan. 135). Kárt s but no

l;iss:mak ((íér:KárCs. IV.472). Azt hittem, el nem mulatja

Pálty ha usijk kárlátóban is jószági látását (Bercs: Lev. 32).

Ne lásson szíved kínt (Kónyi : HRom. 45). Az isten itiljen

lelkemet, hanem voltam és nem vagyok igaz kötelesség
látó híved (MouOkm. 375). ím szinte 11 napja miilék édesem,

hogy leveleteket nem kezdem látni (RákGy : Lev. 276).

Mesterkedném az distractióban, el sem mulatom, valahol m ó d-

ját látom (Bercs: Lev. 61) Némelly btsflietes emberek tsak

rSvid és tsak rósz napokat láttak (Fal: ÜE. 463). Szántén

ugy cselekeszflnk mi, mint az ki r 5 v i d e t lát (Pázm : Kai.

36). Értelmünk gyakran meg csal minket és róvidet lát (Pázm:

KT. 9). Nagy kemeen eelett es sauyarwsagot lata es

zemvede (ÉrdyC. 561). T 6 r v é n t láta kSsztec (Helt: Krón. 78).

Láttak az polgárok teorweut es ezeknek az arwaknak hattak

wolt hyteot az zílSert (RMNy. IL162). Az tanuknak valhisyth

meg ertven illen teruent láttunk (177). Acháb és Jezabel nem
juthatván egyéb-képen a Nábot szfllejéhez, mellyre ásítottak,

tíirvényt láttatának Nábotra (Pázm: Préd. 1103). Nézd meg
igyem, láttass trvént (MA: Bibi. V.8) Az madai'ászt meg-ölték,

feleségére és az inasára törvént látnak (RákGy : Lev. 316).

Akkor lássalak, mikor a nyakam vápáját (SzD : MVir. 452).

Hogy világot láthasson, azon kegyesség gyümöltse által segít-

teíett (Bod; Pol. Ajánló levél 4). Vmi után co: Nem az engem

látó után látók (MA: Bibi. L13). Nem látnak utánna,
nem értekeznek tanítójárul, fejér-e vagy fekete, trk-é vagy

k'íresztyén, holott ettl fflg el5-menetele (Fal: NE. 111).

i 'm-.vel x: Betsülettel látni : *humanihis aliquem tractare

PPBl. Ha mikor az isten láttya betegséggel, sürög körü-

lötte igaz serénységgel (GyöngyD: Cap. 642). Szorgahnaztatja,

hogy nagyobb ervel hamar ket lás,?a (KMK. III.44). E^
lean magzattal isten lattá vala (Kák : Ast. 1). Felségedet

kérjük, lássa az követeket j ó szemmel (TörtT'. 111347). Tör-

vénnyel láttassák a dolgot (Monlrók. VUI.39).

[Közmondá.sok]. Az ember szinedet, az isten szüvedet ki^n

(Pázm:KT. 32V

által-lát : pervideo, perspicio, ti-anspicio C. [cognosco,

intelligo : einsehen, erkennen]. Hozzá-vetésböl által-látui, el -találni

:

*perspicere conjectura ; által- látod a dolgoknak folyásokat

:

praespicis *cursum rerum ; elméjével által-látni, eszébe venni

:

*circum.spicere animo vei mentibus PPBl. Ki mindn emborSk-

nek zyuüknek titkokat által latod (TihC. ö). Által latom, hog

te az gonoszokat el nem viselheted (Mel : SzJáa 55). Által lato

biroia a Cliristus (446). Ki ezt által nem láttya (MA: Bibi.

ElCib. 3). Czac te egyed5l látod áltil uram az embereknec

sziveket (1.389). Christus az szivekuec által látója és vizsgálója

(MA:SB. 935). Buzgó szüvedet mind által láttam (Zrínyi. 1.40).

Apám uram mind ezeket által látta volt (Czegl : Japh. 42). Az

ember a vadaknak vágyódásokat által látta az úr istentól vett

tudományával (Moln : JÉpül. 24).

általlátás : 1) [provisio; das voraussehen]. Ciistusnak

harmadik fohazkodasa az ólai fának hegen minden rea kuet-

kSzendS faidalmanak es kinzenuedesenek által látásában (Weszpr.

C. 113). 2) perspicientia, tran.spectns C. MA. durchschauung

PPB.

általlátó, á,ltallá,tliató : perspicims MA. fperlucidus;

durchsichtigl. Testók által latbato lezón mynth fiweegh (SándC.

34*
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7i. Által latliato vékony ruha (Eiasin; Erk. 28) Nosza velem

edgyútt iifízd meg a sz. iráa által látó hoszszu cs^jin (8z6l:

Dáv. 80), Nékünk állalláto elementomol, a levegeget adta

(Illy:Préd. 382),

el-lát: I) |\ideo, conspicio ; sebén]. Ot lata sokkepen való

meg ekesAlt Kekeket, Uyknek kAzA-te lata egyet felyeb valót

nagi zepsegel meg eko8»luen ; e.s ellátván kozde \Vmagaba

gondolnia azt, hogy kye volna ez minden tizt&segel meg eke-

sSlt zek (VirgC ii4), !í) (piovideo ; vorausseben|. Ilaister egye-

nesen megyén a Rábakfiznek ; elláttam, tartózkodása olt nem

leszen (Bercs: Lev. 84). Az ón jíSvondoló.som tótölt .sokban, s

mo.st i.s alkalmasint elláttam sokat (1I13). El-látván a következ

nagy vállozá.sokat, az erdélyi proteustánsok el-végezék, hogy

követségbe küldjék Kolosvári Lstvánt (Bod:Pol, 156). 3) (per-

video, perspicio ; eiiisehen, orkennenj. Ellátta lehetetlennek

lenni dolgát (Nyr. XII, 115), Knyíi ellátni, hogy aszkSzi ok-

ról légyen a szo (GKat: Titk. 235), Mostani sorsomban ellá-

tom s úgy tartom, már soha.seni látom li.tzaKainkat régi sza-

badságban (Th.'dy: Adal, I.18S). I) |i'\nam b;ilx"o ; sorgo tragen].

Lám megmondtam, hogy serény gazdasszony volnál, vsak akar-

nád; elláttam, el nyered az vásjirtiát, ha mind így lészen (Gér:

KárCs. IV.396).

eleve-ellát : praecipio PPM. (praevideo ; voraiis.seheuJ.

Eleve-ellálott : praevisus ; eleve ol-látiii, mi következik : *praevi-

dere futiira PI'Bl. A ve.szodolmekot elkerüli, mert azokat elelláttya

(Teleki: KLél. 2rt). Mindent eleve ellátó isten (Vallást 374).

A hitetnec hamis nyelvét eleve el-láto ock.il akará megejteni

(Kereszt: P'Ker. Elób. 3), A jvendfl dolgoknak-is igen eleve

ellátója vala (Liszny ; Krón. 331).

eleveellátás ; (providentia ; vorsehung]. Te raytad semmi

nem eshetik az istennek kegyelmes akarattya nélkfil és az í

kiváltképen való elévé ellátá.s;i nélkfil (MA:SB. yl). Az isteni

eleve ellátás, elrendelés (DEmb: GE. 8).

eleve-lát : (curam habeo ; sorgen]. Ew myatta zegen myat

zerez vala eleue latny yduessegnok oruiiss;igarol (ElirC. 5).

elevelátás: (provisio; das voranssehen]. A jövendbeliek

eleve-látjlsa nem okoz .semmi kéntoleuségot a meg-lételre (SzD:

MVir. 367).

elöl-ellát : (cnram liabeo ; sorgen]. lol el51 el láttya az

kóvetkezendSket, hogy el távoztassa (Lép: PTiik. I.ia").

elre-ellát: (praevideo; voranssehen]. Újságot nem sokat

láttam benne egyebet, hanem az kit megbizonyíthatok sokak-

kal, hogy elre elláttam (Béres : Lev. 1(B).

elö-lát, elöl-lát : (praevideo ; voraiissehoiij. Professor nrain

etiéle gézengúz ellenv(<téseket el5 látván, meg nem irta volna,

hogy a mostani Wrmálás kflzót semmi klmbséget nem talál-

hat Matkó (Illyef: BUsTomp. 312). Mi okra nézve ékesitotte-fel

isten azt a kertet, holott ell-látta, hogy Adára atyánk az

biine miatt lia.sziiát nem veheti (Moln: JÉpiil. 22).

föl-Iát : sHsi>icio, sursiim specto, jtervideo, aspieio, sursiun

videó MA. Ihinanliiehen, hinanfsehauen].

fbnn-lát: |su|)erbio, ofteror; hoi-hmiitig, hoflfartig .sein). Az
.sátán kevély és igen len lát (Alv: Post. II.2í)9). Ezen kiviil több

triumphiu«i nines a németnek a .svéczen, melylyel is valóban

liMui lát a német generál iMonlrók. VIII. 155). VaKiljJui meg-
l'irlák a btlérok az vajdát, csak ;u!t cseleks-zi, az mit azok akar-

nak
; ki Valiié Pen, Szava, Zokoly igen l'eini látnak (líákGy:

l.ov. 22UI.

föimlátó : sniiorbns PPBL (bochmütig]. Ó szabados nyelvfi,

vidám és fennlátó ember volt (PP: PaxA. Elb. 22).

hozzá-lát : 1) \váU> MA. [bemichen]. !6) pr.ivide<j C. procuro

MA. (aggredior; besorgen, zngreilen, hand anlegenj. liuza lata-

sek, hog az sororoknak ziksegek bitisegel megzolgaltassanak

(VirgC. 125). Mykorou az zenteket tyztelyevk, my tyztessegevn-

ket zerezyek, hozza latonk (CornC. 197. JordC 501). Mykoron

elsew leczkeyeet nen) eriolte volna, myiit b61ch ember towabbaa

halaztaa, hogy yobbau hozya lalhna (ÉrdyC'. 517). Ha iol hozya

latwnk, sok allatnaal yobak wagywnli (ÉrsC. 458). Az pispkk
tizte ez, hog az isten népéhez hozza lássanak, vket ellhessek

isteni tanulságai (RMNy. 11.48). Lás hozzá ez dologhoz (Kár:

Bibi. L42Ü). Hamar láss hozzá, lia mit akarz (Decsi: Adag. 191X

Derék szerint hozzá láttak az dologhoz (Gér: líár<'« 1.453).

Ha királyod vagy haz:id szép tisztel meg-l}úts61t, lá.ss buzzá,

tégy eleget kötelességednek, viseld érdemesen (Fal: NE. 14).

hozzálátás : provisio, provisas C. MA. [das sorgen, hemr-

guiig]. Hozzídatasbol intessek istenek dicheretyre (VirgC. 125).

Az sororoknak hozza látásában zorgalmatos.saga neked bagya-

tyk (132). Zent Jánosnak tegSdeth hozzáad laatasaara ayanla

(CzcchC. 42).

hozzálátatlanság : Inegligentia : nachlassigkeit] E^éle fb-

gyatkozá.sok vétke mind az nadei-spán lurz-álátatlansága miá

ashetnék iMonlrók. 111.133). A jó végháznak lurzjálátatlaiuág

miá történt veszedelme (181X

ki-Iát: 1) [[prospiiiü, eonspicio; in die férne .sebanen, erbli-

L'ken]. Kik legyenek lelki szaporodással .származottak a (.lirlstiistul,

semmi szem azt ki nem látbattya (Matkó: BCsák. 183). Ennél

szebb kiláti) hely nem lehet (RákGy: Lev. 76). Hat ágyú olyan

volt, hogy 12 éves uyermek Ijelement s ki nem láttuk iTörtT'.

III.351). Fel-találta fogni a szoknyáját, mind kiláttam a lába

ikráját (PhilFI. 6U). 2) ||>erliistro, contueor ; iiberbUcken, üljer-

schauenj. Váradhoz közel járván, szé|)en minden épületit kiláthat-

(Monlrók. XVIII.104). Ugyan az nap mentünk fel a Sz-Márk

tornyába, a honnét az egé.sz várost kiláttuk (TörtT*. IU.350).

Nem volna szégyen, ha meglátnák Ls az tábort, hiszem Új-

vár alatt az ellenség is kilátja egész*-zen (Bercs: Lev. 171). 3)
(praevideo; voraussehenj. Soha ki nem láttyák mondani essem

emberi sem isteni bizonyságokkal nem tiidgyák állatni iPázm:

Kai. 691). Helyes ijiiirkodásának elóre ki-látott és utóbb mél-

tán vártt jutalma (Fal: UR 375). I) [i)er8iiicio, persvasuni liabeo;

erkeunen, sich überzeugen]. Ebbl is kiláttuk, qtiod Auslria dia-

bolnm moveret, si ix)sset (TörtlX III. 8).

látván-lát: [clare, i>erspicue videó; deutlich seben). Lath

waii lataain az eu neiHMnnek nyomorwsagat (JordC. 729) Lath-

wau latom, mert aldoth es )h>dog vagy en kegyelmes atyám

(ÉrdyC. 513).

meg-lát: 1) cünsiiii.'or C. [eonspicio; seben, erblicken, an-

.sichtig weiilenj. Vesdki elzer gerendát a te zemédbAI, es oztao

meglátod ki vetnéd a kalazt te afadliauac zemetkM (.MüncbC.

25). Meeg kezdetnek ölette meg lalla vala ewtet teremteny az

WT isten (bjilyC 531). Kel niyneekt^-nk megh lathun nk az

megh theortweth rettenete.s.s«eggbol (ÉrsC. 141). Az mi |>ofánkou

nem sok szemetet látott meg kegyelme<l (B^tM: Lev. 312).

Más prédátis mas-zszire megszokott látni (Misk: VKert 281).

Nem sokára meg Iád kedvesedet iPhilH. í9). 2) jvisito; besuchenj.

Meglátni megyek : R>\isi) MA. Zent Ferenc mene zent Jacubot

meglatny (ElirC. 13). Beteg valec es nieglatatoc engemet (MUnchC.

62). Kyth ees kellene hamar el inenwen niogb lathny (l'eerC

59). Tégedet meglatny mentek v;Ua iDomC. 192). Kd motit»ii

bécsi útjában szegény Erddi Kandómét meg nem látta, nagy

idegenség (LovT. 11.328). 3) (attendo, curo, perpendo ; adit

gebén, envágeu, UberlegenJ. Menden vidékéknec békéségirl

mög-köl lalnonk : providendimi e»t (BécsiC. 83i Meg UfBátoc,

hogy ket meg ne Ixintsíitoc iKár: Bibi 1.1581 Vedd eszedbe

magadat és lásd meg mit kellyen czelekedned (327). Az ki al,

meg la»ia, ho^ el ne estek (Fél: Taa 3231 Meg lásd, kitl

mit kérz (Decsi: Adag. K>9i. Meglássa, hogy az sai auporétás-
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hil meg oliassa magát (Zvon: Post. 1.11). Hogy az útWl ki ne

jái7, meglásd (Com: Jan. 88). A mirSI kfltSthiec edgymás-sal,

oUx'izssi.-t ís nieKlái«a (132). Meghlsd, hogy niegíget lu papok

igája iTlialy: Adal. I.IIV 4) laiiimadverto, sentin, exporior

;

i'ifaiiion, tiiidonl. KérliH' menyei, l.usdnies ha heke.s.'ieKel vad-

iiac a te attyadtiai ^^lelt: liibl. I. S2). Az ix^ztókníl való pél-

dában az operatiót meg láthad (Ilelt : Arithm. G"). E.s/.t az 5

számot ird az kereszt alá, t^s meg ládt, hogy oggyot fit és igaz

az oiieratio (Hót. Jteg l:id. hogy kiueti"i nem le.szen en dolgom-

ban (Illyef: .leplita. 12) Ártatlanságát meg-láthad riivid nap

(C"zegl : Japli. 28). 6) (inipiiro, perscrutor ; uiitersuchenl. Ezekbe

lasd meg, mynt vetkeztél (VirgC 12). O latnain meg, ha biuos

vronk lesn.s a nagi nem (\\'e.szprC. 851 Ymez egy dologban

yol meg lass;id magadat {ÉrdyC'. 3^1). Lásd meg, ha az soni-

mábiíl is annyi marad (Helt: Arithm. F). Ttlrveny .szerint lat-

tas.sek meg valamely dolog ( Ver : Verb. Elíb. ."iO). Minden pLs-

píkíV dolga az romai .széken lattatnec meg (Zvon: Osiand. 220).

6) (condono ; lieschenkenj. O az, ki magzatokkal meg láltya

az anyákat (Zvon: PiizmP. 213).

(Szólások). Kdét azért találom meg levelem által, hogy Kd.

láttassa meg tcirvénynyel (LevT. II 172).

[Kfizmondások]. Ki hói mit meg-Iát, nem hagyja ott : *mauus

piceata PPBl.

elöbb-méglát : praevideo C. (voraiissehenj.

elöre-méglát : provideo C. MAI. [vorsorgen].

meglátás : (visitatio ; das besnchen]. Te ilrizetednec napia es

te meglátásod eliít iBécsiC. 2.5.5). Maria Elsebetnet- meglata.sa

(MiinchC. 7V Mondatic- aldotnae isteni meglata,snac okaerth,

mert Srfikke meglattatotli es valaztatoth Cristnsnae annana

iNagyszC. 350). Igyekezyel mynden nemzetlmek meg la-

thassara (KeszthC. 146). 8) [inijuisitio ; nutersuchung]. Az ar-

waknak ideyekuek meg latosáról (Ver: Verb. 194). Uötek ez

dolognak törueni zörint ualo meg latasat urasagotok eleiben

(RMNy. n.16). Szerzé Josaphát birákat az vvrnac dolgainac

Ítéletire és az jierlSdóseknec meg látására (Kái': Bibi. 1.390).

Xiáss : vide sis MA. [heu, éhem, atat ; ei-eij. Per interjec-

tiones aut laetitiam signitícamus aut metnm, nt : atat : im láss,

láss, láss (C'orpGramm. 78). Lá.s, lás az agh hábáth, még 5 is

egy itiu gazdát kedvelne (FortSzer. N3). Lás las, lám papságra

volt kénánságod (N5b).

Iiátás : I) a.spectus, risiis C. (das sehenj. Éles látás: visus

*acer ; szeme látá.sa eliM elveszteni a várost : *ahscondere urbem

PPBl. Vettenek három vakok lata.st (DomC. 314). Zent Fal

apostolnak látásából igen rezket vala (l~)ebrC. 157). Az sok

neepnec lata.saara meg vygaztot (ÉrdyC. 539). Az istennek szinnM

sziure való latasa (Mel : Szján. 293). Oly fenn röpül, hogy sze-

münk gyakorta el-ve.'ízti, mikor látásunk tzéllya-ki\iil fel-lövel-

lik (Pázm: Préd. 30). Az emberben Ixitsülletesb t&sti érzékeny-

ség nintsen a szem látásnál (3t;8). SzemtSl szembe .szolloc 5

véle és nyilván valcí látá.sban (MA: Bibi. 1.131). Megmutatná

az minden napi próbálat és szemmel látás (MA: Tan. 1300).

Országokat járt látásért (Zriiiyi. 1.21). Szem látá.st meg-njiito s

meg-tarto bor (Nad: Kert. 467). 2) visio, visum, phasma, phan-

tasia, formidamina C. siiectrnm MA. (gesiclit, visionj. Leg-

ottan meg asmere, hogy valami latast latot volna (VirgC. 64).

Ijita.shan nagi keuckat zenuettem ez eczaka (WeszprC. 92).

Ezenképpen ez latas el-enezek (MargL. 45). Az jámbor predi-

cator ez latast megh bezeellee az neepeknek as nagy ayoyta-

tnssagra remewleenek (ÉrdyC. 611). Éjjel sem nyughatott a

rettegtet látások-miatt (P;izm: Préd. 214). A gyakran megjelen

gonosz rdSgSe tsudálnac és elmétSl ki-goudolt iszonyú látá-

soknac hivattatnac (Com: Jan. 217 1. Mikor az a szernyü látils

jobban szemléltetet praktikára hozattatni (Illy:Préd. 1.70).

(Szólások). Szemes mások megitélésébeu, t s i p á s a maga
látására (SzD:,MVii-. 253).

álom-látás: insomnium C. (somnii imago; traum, tranmbild).

Alom látá.sok : *aenigmata somnionnn PPBl. Josephnec alom

latasa (GuaryC. 24. ÉrdyC. 424). (Jyi'ilölnyi kozdéc az 5 alom

latasacrt es beszédeiért (Helt: Bibi. I. S2). Nem alom latas az

apocalyi«is (MehSzJáu. 11). Álom látások, álmadoz.ások ((.'om:

Vest. 39). Az álom látás után egyodfil i.stont hivá segitsi'gi'il

(Kereszt : FKer. 368). Mintha szunnyadozva álm.'is látást láttam

V(ilna (Csúzi: Síp. 639).

arca-látás: (species externa; das aussere). Tsak arcza.látás-

ból ne itilly (SzD : MVir. 255).

csoda-látás : spec-trum C. (vision). Senki abban nem kétel-

kedhetio, hogy az Christus tette csiak tflnder vagy tíineti czuda-

látás volt légyen (MA: Tan. 1403).

éjjeli-látás, ójtszakai-látás : (visio; traunibildj. Alom-

jelenés, éjjeli-látá.s, látott-látás : phantasma PPBl. Éttzakai látás-

ban szola neki (MA: Bibi. 1.14).

kár-látás: liquidatio, revisio daraniillati; besichtigung und

schatzung des sehadensPPB. (Ver: Verb. Szót. 11).

látott-látás : phantasma C. PPBl. (erscheiuuug).

törvény-látás: actus justitiae Ver: Verb. E15b. 60. [rechts-

spruch, rechtspflege). Az ajándék vétel ixírázou viszi maga után

a hamis törvény-látást (SzD: MVir. 16).

Látat: 1) (aspectus, visns ; das eeheu, schaueu). Vac embert

latatra (ad visum) meg-nem adhatnac (BécsiC. 113). Nem leluen

meg 5 testet, jSuenek mondnan es ónmagocat angali latatot

lattocat, kik mongac 5tet élni : non invento corpore eius vene-

runt dicentes, se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt

eum vivere (MiinchC. 167). Ez nag kenodnak latatya (GyöngyC.

17). Testi zemnek latatya (Ozor : Christ. 35). Istennek ziue láfa-

tával élnek (Beythe: Epin. 63). De mit chinál Delimáu illyen

látatban (Zriiiyi: ASyr. 230). Engemet tápláltis chak látattyá-

valis, meddig kertemben lakot (Zrinyi. 11.129). 2) (visio, spec-

trum ; erscheinmig). Ada Dauielnec menden latatoknac es almak-

nac értelmet (BécsiC. 118). E latatot senlrinec .56 monéatoc

(MiinchC. 45. 67). Almában len egy latattya (ÉrsC. 501).

S) (.species, habitus ; das aussere, das aussehen). Igen szép vár,

melynek az imperiumban nincsen mása az kiilsó látatja szerint,

az mint mondják (ErdTörtAd. IV.5). A bi'^dös bábuk az '< köLsS

láttatjára nézve uémellyektSl királyi madárnak Ítéltetik (Mísk :

VKert. 440). 4) (mílía pa.s.suum ; meile). Megh meeree tyzen

keth latatlmyra : mensusque ad stadíorum dno decim míUía

(JordC. 926). 5) (effectus, eventas; wírkimg, erfolg). Sema)í io

es baznos lattattya nem volt az o álom lata.soknak (Frank:

HasznK. lOi. Mi az oka, hogy ennyi predikátzió-hallásnak so-

kakban hasznos lálattya nintsen (Pázm: Préd. 462). Kevés

latattya vagyon jobbulásodnak (Pázm: KT. 87). Elnnyi .soc es

nagy latati legyenec az mindenkor meg tartatot magnac (EsztT

:

IgAny. 115). A mellyuec nem kevés látaítyi vadnak és voltának

(Pós: Igazs. 1.571). Az ember könyörög az i.stennek, de nincsen

latattya (KBodor : HÖ.szt. 35). Kevés latattya volt mind eddig

annak is (Moirók. XV.121). ök az ö dolgokat nem alas/jízák

el, kinek láttatja is vagyon (ErdTörtAd. 347). Igaz dolog, hogy

volt ollyan láttatja, hogy nem kivánt volna hostilitást teinii

(Bercs:Lev. 83). Ha úgy van, nincs láttatja az armistitiumnak,

gondját viseltetem én is Kliinigszegh öcsém-iu-amnak (92). Ugyan

ég a munka kezében, vau is latattya dolgának (SzD: MVir.

244). 6) [testimoninm ; zeugnis). Yrastwdo doctoroknak latat-

tyok zerent (ÉrdyC'. 66). En ees azt mondom, hogy te vagy az

Péter doctoroknak lattatyok szerent (369). Semminemfi ers-

séggel, semminemú látattál meg nem bizonyíthatni (EsztT: Ig-

Any. 174). Hogy az nem isten ujjával Íratott, elég látat arra

az (Pós: Igaz,s. L20). Nem jó látat Calvinu.sban, hogy Srómest

el-temetné azokat a szókat, mellyek a .szent háromságot jelen-

tik (597).
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Látatlan : 1 ) iuvUus MA. (uuii \\mih ; uiigeselieu]. Pllloga

too, látatlanná t(>s/,em, uiiiit ha nem látnám : conniveo MAI-

Alion wollh walaioj majorság, azt latatlilari noui liatliaui (LevT.

1U7U). A vas faziikokat nicst (.sak látatlanba kííszönüm Kdnek
mórt még Szomballiba vannak (11.279, Tarn: Szciiits. 21). 2) in-

expluratns ; nnKupriil'l]. Ne líondully roszat az l6 fölebaratidra,

no velekO(i)fyel hozza latlatlan (Uoru; Préd. 429).

Látd, ládd-ó, láddék: [ecco, en, equidem; sioli, sohe

doch). No, no, ládd-é: at, at PPBl. Monda nekio, laddek mint

knirfiltok az Lstenók raitad (DebrC. 12). Laddek immár iiegi

oztendíiie múlt (215). Ladde mely ygheu rvth (517). Had ue

banczok, lade Illyesth liiya, lasok, tálam el y* (ÉreC. ICO).

I.«iddo mely yggn zeppon tanyt a zont lioiiouentura atlyánk

TelC. 371). Laddo hogy mond (Mol:Sz.Ián. 7). De ladde mogin

(Mon: Ápol. 297), De ládd-e Krisztus az itfletbon nem enditi

ama t-iégiron vétkeket (P.-izm: I'ríd. 19). L.'iddé hoity csak az

nem e.sniérheti meg az Chri.stns magvát, a ki látni nem akar

(Pázm: Kai. ütíü. CzeghJaph. 34). L;ldd-ó mely nelii'z a dér

az bikának (Pázm : 5Lev. 262). LAddé a vitézek meg-ia indultak

már (Gyöngy: Char. 38). Lád hogy hamar hittél (Hall-. Pa zs.

Elöb. 8).

[Iiátdogál]

meg-látdogál : revisito C. (wiederholt besichtigenj.

Láthatatlan : invisas, inaspoctus C. iuvisibilis MA. (unsidit-

bíir). Az latlihataiidocbol láthatatlanokra iarulyon (N;igyszC. 29).

A láthatatlan lolec az láthatatlan istenhoz h.assoul.itos (VitkC.

7). Az wr az ew isteny zenieelyeeban latli.atallan e.s halhatatlan

vala (ÉrdyC 511). K(<nyerghe.sy legyenek en kSzSllhem es en

ollen.segynuiok k(V..5tt5k lathatatlanoliiiak (ÉrsC. 291). Teremtett

láthatatlan angyalolcat is az ínVké való mennyei felség (Com

:

.)an. 215). A sem lehetett, hogy a láth;it(5 Christus, láthatatlan

Ohristust (Vt légyen-mpg, mert igy kett esinálódott volna az

egy Clirintusbiíl (^latUé: IJCsák. 425).

Láthatatlankópen, láthatatlanul: invisibiliter MA.
(unsichthar). Az 5 ecelesiájok iwkolban ha v(ilt láthatall.uii'il,

de e fSldín nem v.ílt láthatiSúl (Pázm: í^uthV. 203). A te kifolyt

véreddel a Christu- ért láthatatlanképpen egyelítiid abbafCzegl:

MM. 111),

Látható: 1) [videns; sohend]. A raatska igen éle.sen lát-

hat*) áll.-it (Mi.'ilcVKort. 167). 2) opticus C. vLsibilis MA. (sieht-

bar). Az ev fyan.ik látható voltának el tauozasa ellen vozen

vala odi«,seges vigaztalast (ComC. 25), Ha meiiden látható

allatok eegnenek, az purgatoryom kenyahoz liasonlatos nem
lehetne (DomC, 258. MA : Tan. Elöb. 21). Az miisodik napboli

mi tlünk nem latható lészen 1020 (Kai. C2).

Láthatóképen, láthatóul: evidenter C. MA. (augen-

sclieinlich]. Nem olly láthatóul visellyiik a barond(é|)et é» er-

költ.siit, mint Nabm;hüdonozor (Pázm: Préd. US). Ez dolog látva,

láthatóképpen, szemlátomást 15tt (MA : Scult 600).

Láthatós, láthatatos : (vlsihilis; sichtbarj. Zabadoh ongS-

molh myndfln lath;itiis es láthatatlan ellensegmtAl iCzechC

12). Mind lathatallan os mind láthatatos allatok (TihC. 197).

Maga Krislus urunk láthatiis.siui adta néki az oltiiri szentséget

(Tarn : .Szents. 121).

Látnivaló : (conspieuus ; augenschoinlieh]. Látni való ke-

gyelmes uram, Imgy a német táborbul csak fél niérl^ldnyho

.•iom booíiátja eompaniákat (MouTME. 1X.91).

Látó: I) videus MA. (seheudj. Az aiandoc a latók:it meg
vakittya (llelt: bibi. I. Nn2). Joh egy látó bizonságuak hflmii,

hogy nem mint suk h.allóiuk (Dec»i:Adag. 133). T.-uiitjWmae

balgától i-zuda téleliuec látói vóltae (MA: ISibl. ElAb. li. Ki téízi

az embert látóvá vagy vacka (i52i. Liiló rostotskák (ACsere:

Eiic. 155). Csak látóul is kíizülOk csak egyet is be nem bo

I csátüttam (TudTár. 1839. 305). 2) [visilaiLs; besuthendj. Magam
is menteni néha látóul (Megy:Düil. 30). Istennek liála mosta-

nában Kejérvárra is tekinthettek látciúi (R;iküy:Lev. 174X

S) (proplieta; seher). A kiket e mostani iilibe pruphetauac

hynac, régea azt lat nac ea nezfinec hijac vala (MoI : .Sám. 33).

Arrul a nemzetrül azt mondja a látó : Nem lészeu közzülók

egy is eltiíradó (Tbaly: VÉ. 1.251).

álom-látó : I) [somuiator ; triiumer^ íme ihon iS az álom-

látó, jel íllyflc meg cs vessfic egy 6 kútba (Helt: Bibi I. 82j.

Prófétákat álom látóknak nevezted (Oi rzy : KültSz. 210). 2)

;
[iuterpros sonmionim ; traumdeuter]. Közötted jövendmondó

j
vagy álom látó támadand és jegyet adaud te néked (MA: Bibi

i
1.170). Ihol j5 amaz álomlátó, jertec Sllyflk meg Jtet (Tyúk:

Jozs. 363).

betegséghéz-látó : (uurator aegrotonmi ; kraukeupfleger].

I
Kozma, szent Demjén betegséghez látó, szent Apaiina vala fog-

gyógyító (RMK. 11.104).

háztz-látó : explorator siwusalitius PPBL [freier].

htjs-látó : [inspector lanienao ; fleischbankau&eher]. Hús-

látók, vásArbirák : caniales PPlil.

igaz-látó : [judex, arbiter ; richter, schiedsricliter]. A Cnrkas

meg ála a kezcpin, hogy igaz 1.4fó és bín') lenne (Helt : Mos.

299). Legyen azért az Jehova igaz lalo, es ö tegien Íteletet

en közöttem es te közötted (Mel : ülm. 51). Niutseu mi kízöt-

tnc igaz látó, ki az 5 kezét közbe vélhesse mind kettönc

között (Kár: Bibi. 1.517. MA: Bibi. 1.451i. Légy igaz látó lieiine

(Megy: SzAOröme. 274). Az gyulai sik mezon juhász, h:(jdúk

kiizött igazlátó voltam (Tlialy: VÉ. I.34S).

isten-látó : (exorcista ; btsehwörerj. Ne leolettesseek the-

henued, ky ahnath tarczon, se kyatbo, se ysten latbo (JordC.

239).

meesze-látó : prospex PPBl. [weitsoliendj. Nints kOzftUluk

olly messze-Iátó, mint a sas ilVizni: Préd. 66). Meezszolátó

flvegeket, porspicillomokat ki-fornuíl (Com: Jiui. 167). Me.-THZO-

láto üveg: telescopium (C'om:Orb. 161). Ezt nieg-látbattyuk a

szent ü-;isnak perspicillumi'ui, meszsze-látó csöjéu (TKLs: Pau.

62). Volt ez igen moszsze látó, tanácsos bUor ember (Bod : Pol.

131).

Látós : [videns ; sehend]. Nem lennének azok meesiére lato-

sak (Gvad: Orsz. 57).

[Látód-ik]

meg-látódik : [imniiror ; imtersuckt werden). A dolog tí)r-

véuy szerént nieg-látódv;'m, érdeme szerint biüitettessék a lator

(Monlrók. V111.U9).

Látogat : »|)ecito C. Hsito, invino MA. Ibesiicheii, unter-

suchon]. Az tyzt;i zorzetetweegb ysleuiiok ölelte ez: árvákat

lalok.-ithny |igy] és özwegyekot soglieelleny ÍJordC. i>34X Vala

zent Dam.HKOs nyomoridlakat tv* 7.ogi>uyekol latogalny (UomC.

88. 124). Nem lalogalíak vala Uhri-tus eghazat (BodC. 26).

Eegy idolon meeue atiyaöyay latogiuhuy az wüitslromba (ÉidyC

502). A betegeket látogassad (Cum: Jaa 201). Zrini váriiíik

állapottyát kezdé láti.gtitni (Zrinyi: ASyr. 9l>i. lm mioutát küld

tünk, mit írj az budai vezérnek, kit emU-rséges katonától mtig

kUldvéu, .szóval is köszöntessed a kilógassad UiákOy : Luv. iUX

Unalmas dolog lörköt látogatni (.Mik:TörL 82).

(Szólások). Az isten minket ép elmével látogatót

(Ker: Préd. 90). Az som igaz, hogy isten igazaikat gonoaz-

szal látog.nltya (Pázm: Préd Stii. Az nr L<len mimleii idvílit-

sé:;i>s jókkal látog;i.'isi kegyelmeiket, 6zi\ból kivánjuk iM.in-

TME. 1.25<i). Isten miiidon jókkal látoga.<isou é<lo8 atyámfia

(Gér: KárC's. IV. 409).



541 EL-LATOGAT—LlTOMÁOT lAtomAs-ki-lAtszik 542

el-látogat : (exploro
;
prüfen]. Hogy io bort vennénk, .-iTOrt

111) a/, it iialuuk uiyiiil el keieistAU es latonaltwk, Ae jobat my
nem talaltuni; U?MN)-- Ufi-2).

hozzá-látogat : proviso V. Hozzi'i látogató : provisor C.

környül-látogat : ciicunniso MA allentlialben bftsichti-

gen PPB. Köröskíirnyiil-IAtogat ; circumvlso C.

meg-látogat : 1) viso, iiiviso, reviso, visito C. perUistro,

|>em(loo MA. [Uisnclien, besiclitigen, niitersufben]. Közbe közbo

megkitogatotn : iiitervisn C. Valakit meglátogatni : *provisore

aliquem ; rövid-nap meglátogatlak : *propBiliem te videbo PPBl.

Zent Keronozuok meiiden [ne]mew lu'lyot nagy tyztessegnol

meg-látogata (Ehi'C'. 69). Korokat mog nem latogatam iVirgC

10). Beteg valók es engemet meg l;itogatatok (117). Meg láto-

gatlak tegídet, e.s meg gondolatlan 5r5mmol telük be a te

ziued (WeszprC. 31). Gyakorta meglatogatya vala az betegev-

ket (MargL. 48). Oondoloni, hogy meglátogatnám ez zerecheont

iDomC. 307). Meg latogataad feldet o.s meg syroseytad Ateth

(Kiilo.^,'. 151). A nyoiiioniltakat az 8 veszedelinekiiec ideien

meglatogattya (Flelt: Bibi. í^í). Meg kimlé éyel, é.s meg látogatá

sz bástyákat ^He!ttKll^n. 14S). Kortsomákaf, czaj) bázakat

látogatnac meg (MA: Sciilt. 907). 2) (viiidico ; nicben]. Meg
látogaltya az atyáknak alnak.^asokat az fi gyorinekeken har-

mad és negyed noiuzet.iégigleu (Tel: Evang. II.S20). Isten nyi'ilt

illy szoross marokkal hozzá, fi látogatta meg (SzÜ: MVir 416).

(Szólások]. E fabnla inti azokat, kiket az isten megláto-
gatót kfllemWelo szép aiándekockal (Helt:Me9. 422).

Bornak, m e I n e 1 az kegeies isten minket meg látogatott

(RMNy. II.l). Az isteiiteleneo ez világon iszonyú bflntete-

sec kel meglátogattatnac islentl (MA: Bibi. IV.240). Isten

az feleségemet egy fin magzattal meglátogatta (Radv: Csal.

ni.4). Megaiándékoza a gazdát és ielos szabadsággal
meg látogatá (Ilelt; Kión. 83). Az istenec mindenekben ifi sze-

rencsinél meg látogassác ítet (13).

meglátogatás : visitatio, perlnstratio MA. (besuch, besich-

tigung]. Miuia meg latagata zent Ersebet azzont, mely meg
látogatásnak innepeet ma tyztellyevk (CornC. 311). Jeottek eo

hozya meglátogatásnak okaert (DomC. 170).

Látogatás: 1) vi.sitatio MA. [besuch]. Nem y.smereed megh

az tbe latogata.sodnak ydeyt (JordC. 597). Az vd5 zerent való

marháéból tenekód elegkepen syetSc látogatást tennem (TeK"

101). Legyen emberséges látogatás es kewanatli az nyawalyas-

hoz (ÉrsC. 216). Honionnai uram !átogatt;itá.sa csak kémlelés

volt (RákGy: Lev. 84). Kocsis, fogd-bé mind a hatot, valakinek

látogatására szándékoztam (Fal: NE. 73). Cynlhiát szemre vé-

vén, szerété benne a temiilomok gyakor látogatásit, a fSldre le

szegezett szemeit (Fal: NA. 177). 2) flustratio; be-sichtigungj.

Az leány nodgyedet az okleveleknek elí hozatasa es látogatása

nelkfll meg adgj-ak (Ver: Verb. 161). 3) [plaga, poena; plage,

heimsucbimg]. A z vrnak napján ez világi látogatásokat és csapá.sokat

nem érthettyfik iPázni:KaI. 811). Igaz érdemes látogatá.sát

viseljük az i'ir istennek (RákGy: Lev. 167). Mi soha nem tud-

juk, mi isten látogatása az várndi majorságon, az nem .szapo-

rodhatik (259).

Iiátogató : 1) visor, visitator MA. [aufseher, untersucher].

A Jerusalem városából ki lioza e* liop mestert, acki a hada-

kozó népnec látogató mustra mestere vala (Mel: Kir. 471).

2) (explorando
;
prüf-, probir-]. Borlatogató ho : nouember (Corp-

Gramm. 17).

Látomány : (speolrum ; ersclieinung]. L;itomáin-nak a vagy

tftndérnek-is gyaníthatták lenni, mivel az Srdg-is magát néhány-

kor világosságnak angyalává tünteti (GKat: Válts. 1.553). Hoz-

hatnék nagyobb bizonyságért hiteles példákat a spectrumok,

« látományok íi»l5I (ILI 250).

Látomás: 1) visns Ver. [das seben]. Mindazáltal a jó

szemmel látomás a dolgot más kfilíinibeii bizonyítja (Misk:

VKert. 253). Látomás, hallás, szagl.is, Ízletes, illetés (Fal : NA.

162). 2) [visioj. Oly távul vágynak tfile, mint értelmek az istoni

látomásoktól (Fal: NE. 58).

szem-látomás: (intuitu.s, eonspectus; anschauung]. Életünk-

nec iárás,s;i hitben vagyon, nem szömlátomásban (Ilolt: ÚT.

yS). Hoc keppeii tanita az wr mind szem latoma.saual, mind
tapogatasaual (Born: Préd. 273). A Kri.stus tselekedotinek szem-

látomására igazíttya tanítv;uiyit (Pázni: Préd. 39). Szem-lálo-

ma.sént valii (Megy: SzAÖrönio. Elfib. 6). A szemlátomásban

így bányák a sulykot (Sámb: 3Fel. 054). Szemlátomásból meg
t,apaszt,al tatot (Toln; Vigaszt. 132).

Látomást: palam C. (offonbar]. Isten látomást ifi es nem
veztegl (DobrC. 106). Nyiluán és Iátomá.st ki nem vkselt semmit
(Csákt: AU. 9).

szem-látomást: anto oeulos, evidenti.ssime C. palam, pro-

palani, ovidenter MA. [:iugonscheinlich, ofTenbar]. Zem látomást

mi'g mwtatlinaa az ew istenéét (ÉrdyC. 507). Neki ynlenoek

.az angyal zemlatoniast (594). Es yme zyz Maria zem látomást

neki ielenec (TelC. 334). Christus mout szem látomást menybe
iliorii: Préd. 326). Az Srdfig szenilatoma.st mutogatya Adam
fiaiiiac ez vilagnac czalard ekasseget (Born: Evang. IV.20).

Szfini látomást megyek az veszedelemre (Decsi: Adag. 217).

Abban bizony szemlátomást még az pogányok értelniétis meg
gyzhettyfik (PázmrKal. 133). Ez dolog látva, láthatóképpen,

szemlátomást IStt (MA: Scult. 600). Hogy mi az istent nem
.sziunyel féllyüc, tisztellyiie, az igaz.ság .szemlátomást bizonyíttya

(MA: Tan, Rlfib. 26). Ne hazudgyon ollyau szem látomást. Szem
látomást való hazugság (Matkó : BCsák. 57). Szem-látomást paráz-

nálkodni nem ezégyenli (Diósz: Praed. 260). Szemlátomást fogy

é.s mintegy olvad (Mik:TörL. 113).

Látott : I) visiis, circiimspectns MA. [ge.sehen]. Semmy-
nemov latot gevtrelmhen magát nem liagya vala rezetlenne

(DomC. 10). 2) [oeulatus, ocularius; augen-]. Kinec eii nem
cliiac hallót, hanem vgian látót bizouiságha vagioc (Balassa:

Camp. 4).

LátBZ-ik (lalhekTelC. 297): 1) videor MA. [cernor, 8]iector;

gesehen werden]. Lacik, tecik : videtur (NémGl. 347). ChStfir-

tfiUfiii ueduas egh laeziattatik 1572 (KBécs, D7). A fIldiin

pedig ann.ál-is rettegtetfib jelek lát-szanak (Pázm : Préd. 6).

Kínnal meg tltStt edényei; lacziittak (Lép: PTiik, 1.27). Némclly

szép fekete bajulzokkal látszattak (Kónyi: VM. 65). 2) censoor

MA. fputor, videor ; schoinen, gehalten werden]. Az sárkány

ezeketh meg mondwan, latliok eu nekem, hogy olyan lewii,

myntli egy zep ifj-u (TelG. 297). Mi látzic tfinektec : quid putatis

(Helt: ÜT. c6). Az masic része színnel inkab, ho^ nem mint

haszonnal laczik vala iobiiac (Decsi: SallJ. 15). Az szamáris

orozlánnak látzik az tudatlanolcnál (Decsi: Adag. 47). A ki holt-

nak látszik vala, azt meg-gyógyittya (Pázm: Kai. 666). Oszlopok-

nak ládczattattak lenni (Bal: Csisk. 404). Avagy a betfiknek

vonogatá.si a gyermekeknek els tekintettel álmélkodá,sra méltó

csudáknak nem látszanak-é fCom : .)an. 2). Gyakortáb a kik

leg alkalmatlanabbak, azok látszanak magoknak leg alkalraatos-

sabbaknak (Pataki: Reg. 178).

által-látszik : fperhiceo ; dnrclischeinen]. Az üveg világos,

.által látszó, de igen romlandó (Bod:Le.':. 167).

ki-látszik : 1) [emíneo, exsto ; hervorscheinen, hervorragenj.

Ky lachyg vala az ev karyanak liusa (MargL. 38). Garadyczon

no hagy az oltárra, hogy te zemeremseglifld ky ne lasseek

(JordC. 55). Ki ne lassik az te mezytelensighednek iktelen.síghe

(Sylv: ÚjT. n.l40). A klastrom nagy hegyen vagyon a város

fölött, a lionnét az egész váro.s kilátszik (TörtT.« 111.352). 2)



543 MEGLÁTSZIK—LÁTTATOSAK 1. LATKA—LATORKOU-IK 544

[elucawx) ; sichtbar seinj. Hogy ez a Mosesnek meg-jelent aiigyal

a Cbiistus ltt légyen, innen is nem liomályusou kilátszik

(GKat: Titk. 371).

meg-látszik : 1) videor, cenior MA. fgesehen werden].

Ez ki ueknek zakadoaisi oly igen nagion volt, liogy meg mind

ez napig i* meg laczik (VirgC. 22). Meglatzatunc szinten olly

dic25.segesoknec l^imi, a mint most S maga vagyon az Isten

(Horn: I'iéd. 3.')). 2) (appareo, oluiosuo; sii-litbar seinJ. Meg
ládczik liát mind ozekljl az en argiinieutomomiiak igassaga

(aalrCsLsk. C2).

Látszat : faspectiLs, .species ; das aassehen]. Nem mondom,
liog)' .szftiben, botskorbau járjon a vitézlS rend, kétségkívül ily

köntösben ro.sz látszatja volna (Fal: NE. .50). Ezek a héába-

valiiságok széjjen illenek az egyházi kSntfishez, a skarlátban

és arany prémmel futtatott köntösben sovi'my látszattyok vagyon

(03).

Iiátszatos: 1) [visibilis; sicbtbar). Az fi látá.s;inak ereje

továb érkezik e látszatos világ kerekségénél (Kai: BR .569).

2) (s|iociosiis
; glanzeiidj. Olly tiindökletfts, olly látflz;itos az

anyaszentegyház, mint a magas hegyen épéttetett város (TothJ

:

IstN. 81). A ksziklis magos begyen épéttetett város láczatos

és állandó (Bíró: Préd. 2). Hogy valami nemzetes iirfi látszatos

légyen .-i kényes világ szemei elfitt, ahoz jcí darab erszény ki-

váiitotik (l''aI:NU. 273). A forgií ég alatt nintsen oly látszatos

teremtmény, se kints, melly árát Oelkednek) érje (Fal: BE.

570). A hivsiigos azt bömbiili mngábiui mi baszna, lakásom nri,

k(lltség6.s, látszatos, ha senki sem néz re;i (590).

Iiátszatosság : [siilendor; glanzj. A ki .-i kiilsfi látszatos-

sjigra .sziiggat, ne ontsa egyszer s minil kintsút (K;il: UE. III.

145).

Ijátszomáiiy : [s|)ectrum ; erscheininig|. Az ekklé.siai his-

torikusokból Is litrzhatnék példákat a M]>eftrnnioc, látszományok

felfii (GKat: Válte. 11,1250).

Ijátt- : [videiLS, cernens; sehend, H<-hauen(l|. Ki niéne min-

deneknél: latára (Helt: UT. J4). Tn nagy ízndákat a mi sze-

uieinc láttáira (Kár: Bibi. I.(;4). Ki ugrott sok szemes emberek

láttokra az iátékos h.'izugsj'ig (BahC'sLsk. 142). A vadá.szok

sokszor a majmoknak láttokra vizben mosdani s/jjktak (Misk:

VKert. 22()). A ki a biró szeme láttára v.-ikmorn el-tekélli

magát a bmire, inkáb érdemes aira, hogy a derasen fekv
járja a lapitzk:is tántzot (Fal: NE. Xlj. Kristus luinik mindenek

láttára és hallott;u-a maga vészen sziunot az utolsó itíletben

(.SzD: MVir. 2.50.

IiáttatOB : I ) [visibilis ; sii-htbar). Myiid ez kenodeorth za-

badoh enghenieth mynden latatas es lathatlan elleasegymthewl

(ThewrC. 8). '£) cün.«iiii(ni.s, prospiiinis PPBl. |an.sehnli(h, aus-

gozeichnet|. Ha ennek eltte .soha még niegnem taiutsztaltatott

voUia Ls, hogy ;iz anyaszentegyhi'iz nom ktittetet az küls látta-

los pomivához, ílunön niagoc szemlátomást való bizoii.s:igul lehet-

néneo arról (MA: Tan. Elfib. 23i. Angyali lkélletesst'ggel legyen

látUitos (1271). Láttatos példánk v;4;yun (MA : SB. 7(5). Azsido-

sagbeli aniaszentegyhazra nezue lattatosb es btsRIetesb legyen,

bogy nem mint az koresztyen.segljen való pogányokra nézue

(EsztT: IgAny. 13ri). .S-zep láttatos el s-zamlalas.sal mogbizonyit-

hatlak vala (lt;9). Igen latlatosLs, magaljim az nap (l^ép:

Kfük. 11I.21S). Én lattatosb kftimbzést nmtaték kztök
ennél (GKat: Titk. 3or;j. A mi bi^neink megpiroHodtauak, és

ollyan láttatosokká lettének mint a vér (.Szók: Bals. 110). Az
árbütz-láknak koszorúit hol láttatos festékkel, hol eziLsttel, hol

arany.il borítottjik (.iSzD: MVir. 203).

liáttatosan: patenter PPBI. [siohtbarj. Arról tttfiuc taiii-

táit, bogy az isteuuec esmereti miudeo teremtett állatokban

bizonyára elég láttatoson és világoson ábráztasséc (MA: Tan.

69).

1. liATKA: lebes DobrC. 195. [becken, keasel]. Jvda eu

kirafom, Moab en remeiisegemiiek latkaia, Idvmeaig el teríez-

tem en ciiielle-semet (DübiC 195)

2. LATKA : |ferrumen ; loth). Ve<ld ki az meigtíirtitt gri-

spant, akar az latkát ölegyics köziben jó melegen, és próbáld

meg, fess valamit vélle, az veressel latkával csinállyad szárazon

megtörvén (Kecsk : ÖtvM. 308).

LATOK (lutor PethörKróa 240): 1) latro MA. (rauber,

banditj. Tj- vatok kett latrok, kyk ez vilagott kernyel kerengyk

(EhrC. 30). \Vtet kezde verni mikeiion toluajt, latrot (VirgC.

26). Ty goDoz latrok es kegietlen gylkosok (47). Latrok ye-

weenek en b.'izamra (ÉrdyC 133). Gonoz teew latrok (536).

Töruéuyeket szrzéuec az gyolk(«oc ellen és a tb lator em-

beréé ellen (Helt: Krón. 41). Az eijeli latroknak szamtalaiisagat

mongia lennie 1572 (KBécn F2). ö fosztotta uieg Biró Péter

szolgáját, tehát nyilván való lator s vajda rabja (MonTMK.

I.80(. Meg-érdemlé a lator, hogy noha latrúl kereste tellyes

élete rendibon, azon éjjel ugy mennyen bé a |>araditsuml>aii,

mint sz. nuVrtyr (Fal: NE. 54). A lator a kereszt alatt ládd

mely szerelme.sen fogadtatott a mi fldvezitönktíil (92). Nagy

reménség fénylett ebben a jámbor latorban, mikor a Kristus

országának részesülését kérte (Pázin : Préd. 547). 8) .scele-

.stus, sceleratus, consceleratus, improbus, reprobus C. faciiiorusus

MA. (gottlos, venvorfen, rudilosj. Lszouyú bitrok : nefarii C
Mesterlator : *machin<itor scelerum ; felette nagy lator : imina-

nior, immanbisimus seelere ; mester lator ember : homo *inge-

uiasissime nequam PPBI. lámbor a nyelned, de lator a szömed

(Helt:Me8. 1S2). Vgy kel kvély latornac, az ageb lator apád

szinte igy járt volua (365). A sataii bflimel vádol, mind lator

Lspan es sugalló be ad isteiuiek, os el árul mas feliül (Mel:

SzJáu. 312). Egebert nem birom, hanem i'liak bog ez ket vr

kezet ez lator mia valamj gonoz ne es.snk (LevT. L3üS) Lator

termé.szet volna egyebeklwn ls, ha usten sziiiokra ereztene, mert

az nyugodalomba kenyaskedic az emberi lator természet (Boni:

Evang. IV.228). í<zent&snek mutittiák magokat, de latrok (Deoii:

Adag 41). Világ latra (501 Az lator kakuk az ö monyait az

ökör szömetskénok fi;zkébe toya (Mik: Örökíl SÍ). Forgácli

Sigmoud igen l)al elméj, állhatatbui emlH-j-, bitinek semmit

nem kell binni, niucsún nio.st itt latrabb n.álánál (KákGy:Lev.

224). Az új szebeni polgármester az szi'lsz emberek szóssókjjá-

val lator emberek (23('>i. Ferdinánd királyt a Bécs országi lutor

urak és a bécsi lutor |M>lgáiok hittak Bécs alá (Petb: Króu.

240). S) (.scortator, ganeo, scortum, prostibuliuu ; burer, hre).

Lator, i>araziui aszón (Mel : .SzJáa 444). Hazugságnak oeveu,

bogy lator társa volt Luternek az apácza ; ba házasság uem
lehetett közöttök, lator társ:'uiak kellett lenni (Pázm: LutbV.

171). Az házasság tör pari'tziia kivfil való idegen ágyat ferteztet-

meg, a kiirválkudó lator az önnön magáét (Com: Jaii. 183).

Nem siethetek ugyan még most az latrának kikeresésével, de

bizony idejében el nem akarom múlatni (KjikGy: Lev. 158).

Ijitor Volt, az asszonynak az latra (22.S). Egy latort az asBuuy
magáboz rekeszte (Gyílngy: lliar 2(i). Uitort nagy ágyast tart

(Szathni: Dom. 127).

IKözmoniblsukj. Az ki bízja csak latorra fi magát, uiegcsaU-

tik, latrul veszi fi hasznát (KMK. 111.219). KuyA az latornac

az latrot meg Lsmcmi ^Decsi: Adag. 104) Az ki eg)'!aiSr lator,

sóba ueui iámbor az (108). Edgy atyának Ls lator lia niiicaeu

iKer: Préd. 157i. Kasiiyább az lator asszcmy a l'rawxos ember-

nél (Tbaly: VÉ. I.4Ui|. Az ördögnek is sántája lei;latrabb (Kisv:

Adag. 72). A ki lator |>aripán ftl, zatxilábul itat iFal: NA 173).

Latorkod-ik : 1) latruciuor MA. [rüuberei tr«ib«u|. Ua va-

laki mustau az aujaszentegybáz gubeniálAsiuac formáját valóba
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megtekinti, eszél>e velieti azt, liogy az ég alatt niiiczen nagyobb

tolvaj barlang, az melyben a tolvajok szSniypbben latorkodná-

nac és dflhSskSdneiiek ^MA:Tau. 1135\ Most leginkább az vég-

beliek latorkodnak, Divini István lator volt, kiriM ezután bfivebben

inaik ^I^;ik(iy: Lev. 211). Bizonyos, hogy a latorkocló koz;iUoU

30 vagy 40 ezerén érkeztek val;i a vizén (TíirtT.^ 301). 3) [nioe-

dior, luxurio; bulilen, aai-icliweifen]. A inA parázna, ki Ketsabe-

nal latorkodot (Born: Préd. 431). Ha felette igen latorkodnac az

l>armof, essót iolent i^Cis. t! 1). Kellema-i dolog, ha az atya Ijjtie,

józan és tiszta életre inti Bát, maga pedig szemtelenl tobzódik,

latorkixiik (Pázni: Préd. 19S). Vér szerént való attyokliával l.-itor-

kodók (Veresm: HitMegt. 97).

[Szólá.sok]. Minden keresztyén lélek vonja félre mag.át, vala-

hányszor bftore viv alkalmatosság 1 a t o r k o d i k k ö-

r fi lette (Fal: NA. IfiS).

Latorkodás : 1) latruciiiatio MA. [rauberei]. 2) [improbitas;

frevelj. Hunyadi János nem gondola az arulo ciliai grofnac

latorkodásával (Helt:Krón. 105). S) (adulteratio ; bnbleroij.

Szolgáló leanyokcal való latorkodás (Mon: Ápol. 335).

Xiatorság: 1) latrocínium MA. (rauberei). Üzentem vala

a kir.ályiiak, hogy nem jó volna az kozákok lators.ágáért ha-

talmas császárunkkal való frigyét felbontani (TörtT.= 1.291).

Erdei, mezei latorsiiggal kifosztanak javainkbul (Fal: NE. 102).

2) improbita-s, .scelus C. [frevel, ruclilo.sigkeit). Iszonyú latorság

:

nefas C. Forralt latorsíig : meditatum, *cogitatum .scelns
; lator-

ságával el-hiresedni : malis faoinoribus *notescere ; reá termett

a latorsíigra ; *aceomüdatns ad Öagitia ; el-untuk hallani sok

l.itoi'ságát : .Hures nü.strae *c;ilent illius criminibus ; bélyeges,

kire latorságáért bélyeget sütöttek : stigmaticus PI^BI. Aazt

mondgyác, hogy igen gonosz vagy, és latorságodért kellett

teneked farkadat zálogban hadni (Helt : Mes. 290). Minden lator-

sagra rea szabadittia ket (Mel: SzJáu. 405). T5b lator.sagot,

tekuzlast nem látsz, mint most az finnejien (Born : Evang. IV.

521b). Szilaisag, latorság (Dict,aGr. 40). Talám nem gyakorlat-

tatnak 6 közöttük azok az czégéres latoi-ságok (Pázm : Kai.

218). Ezt az i.stentelen latoi-ságot siketségre nem vvé az romai

pápa (678). Ha ki gonosságból vétkezic, latorság (Com : Jan.

170. 219). Ez mondás az sz. inls ellen valu latorság (Matkó:

BCsák. 35). Igen igen rajta légy, végére méhes bizonyoson

latorságának, az liajdu(é)nak (KákGy: Lev. 7G). Gyalázatos

halállal áldomásit adták lator.ságoknak (SzD: MVir. 209).

Latorságos: (improbus, scelestus; frevelhatt, ruchlo.s]. Gonoz,

latorságas Mysia (MA: Bibi. Magj'. 4). Az, az i.stentelen, lator-

ságas gyülekezet méltó volt az anya sz. egyháznae nevezetire

(MA : Tan. 1084). Veszedelmesh és latorságosb, hogy a bálvá-

nyoknak szolgálnak (Illy : Préd. IL326).

[Latrabb, latrabbul]

még-latrabbul : [depravor ; verschlechtern]. ErkSIcze meg-

latrabbula (MA:Scult. 936).

Latroz : (eontnmeliis figo ; schmiihen]. EgjTnást knrvázzák,

latrozzák : invicem *raptaiit pro moecliis PPBI. Latrozza azokat,

ha kik jóvá nem hadnáják, hogy illyeneket irt (Tel : Evang.

11. El«b. 14).

1. [Lat^riü]

el-latrtil : [depravor; verderhen, verschlechtern]. Immár ugy

el latmit és oly czintalan, hogy sokat torkon fog az álhatatlan

(KTör: SzJán. 4).

2. Xjatrul : improbe, malitiose, scelerate, sceleste, fiagitiose

MA. [frevelhaft, ruchlosj. A lelkóckel latrul complarkodnak

(Mel : SzJán. 87). Láttam nagy wrat, kinek kinézet gyermeki

latrul fellaktac (Boin: Préd. 547). A melly idegen aszszonyt

szemed lát, azt szöved latriil tivánnya (Pázm : Préd. 228). Lat-
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rnl gyalázzíik a pápát az elhauyatlot fiak (Piizm: LuthV. 353).

Istentelenül és latrul élnek (Illy : Préd. 1.497).

(Szólások). Latról i á r t á I ageb (Helt ; Mes, 302).

(Közniond.'i.sok). Az ki latnil keresi, latról vészi hasznát (Decsi:

Adag. 14). Az moly latról kerested, ollyaii latról veszessed

(153).

LATOKJANSÁG, LATRÁNSÁG: (latrones; dio

riiuber, r.'inberbaiido]. Soe latoriaiisiiggal népét sokasitji, az

Máttyus földöt égete, dnlata fl'euiasv: Béla. 40). Nagy agyar-

kodílss.'il száguld a sok látráiLság (Paskó: VHir. A2). Az itt való

latraiis;'igot mindennap fogják (RíikGy: Lev. 494). Oly híre jütt,

valami latrans;ig verte volna egybe magát ellene való tám;i-

dásra (500). Miiíta a kimicz laü'ánság tániadcjtt (MonOkm. VII.

381). Az hauasalföldi megbódúlt latrán.s;igot mi illeti, nekünk is

ugyan így hozilk hirül (XXIIL184).

LÁTRIÁZ : [adio ; anbeten(. Jobban akart azért e mel-

lett meg-uiaradni, hogy sem lelke veszteségével teremtet állatot

látriáüni (Czegl: Japli. 53).

1. LÁZ: (formido, terriculum; scheuche?). Folton folt,

üllyan mint a láz, koldus rongyba öltöztette a szegénység (SzD:

MVir. 379). [Vö. VÁZ)

2. LÁZ : tumultus, motus populi Sí. (auHauf, aufstand|.

Nomen etiam Lazorum in Colehide si reete excutiatnr, genui-

num Hungaricum est; láz enim, ut ejus derivata: lázadni, h. e.

excitare et lázza.sztani, h. e. exeitare ad tumultnin, vei ad eer-

tainen, docent, sigiiilioabat no.stris cuni sine dubio, qui animose

aliis praeivLsset in bello, hostemque ad certamen provocas.set

;

unde et lázos, adjective, emidem .sensnm habét (Otr: OrigHung.

11.172).

Lázos : [tumultuosns ; aufrühreriseh). Lázos eundem seiisum

[excitare ad tumultum) habét (Otr: OrigHung. 11.172).

Lázzad, lazzad (W<pí<tya) : [iiitor, persequor ; streben).

Láttam oly világ oktalam'totta lu-liakat, a kik a raritas és újság

utiin lazzadván, maguk sem tudták, mire bolondulljanak végtére

(Fal: NE. 30). Ha ugyan tsak oly igen a vigasztalás után laz-

zattunk, nem találhattyuk-e másban miben vig 5r5mflnket, ha-

nem-ha a bordélyokban f5rt5zfink mint a bfldSs bakok (106).

Tsak az újságok után lazzadnak és magok szíilte elméjek

tegnapi találmányival akarnak kedveskedni (Fal : UE. L381).

Ugy látszik, hogy némellyek a barmok kedvével egyvelítik

kedveket és azon-féle gyönyörftségek utíin lazzadnak (Fal : .SzE.

535). (Parisban) a nép szinte úgy lázzad arra, a mi nem kell,

mint arra, a mi kell (Fal: TÉ. 776). Megerltetvén a telhetetlen

ternié.szetet, testi gyönyörségek után lázzad (SzD: MVir. 116).

Az öregek az ifjaknak pállyáját fiittyák, utánnok indulnak, lázad-

nak (343).

föl-lázzad : 1) [se viae committere, se commovere ; sich auf-

machen, aufbrechen). (A kyral) leweleeket yra.sson, kykbeii

fennyen parancsolyon mind zelees orzaganak, hogy mynden

ember fel kez\l'hven, t\V warosaba gyAlneneek ; liagyot napra

ha yvptanak, niynd fattyk fel lazadanak, nagy sok ayandekotli

wywenek, az warosban bee yewenek (Ér.sC. 448). 2) [exsurgo

;

aufstehen, .sich empören]. így szégyenfiit meg a lelki Hámáu,

igy maradának tserben az 5 fel-lázzadt hacséri (GKat: Válts.

11.953).

Lázzaszt: commoveo, concito, incito SI. [antreiben].

föl-lázzaszt : concito MA. PPB. (aufwiegeln). Elis lopá

magát Florencziából és Gorogor.szágban evezvén, az késséget

fel-lázzaszt;í (Pázm: Kai. 678). Az táborba jutának es fel bodito

hirrel az vitézeket fel lazasztak (E'oitó : Curt. 374). Sokakat

I
fellázzaszt és valami kajtor hadat indit (GKat : Válts. 11.353).

1 A czéliek fellázzasztyiilt a községet, de nem vernek azz<al soha

35
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ellenséget íGyöngyD: Char. 357). Xerxes egykor maga népe

kSzzfil a gorgSk ellen ezernyi ezerekot lázzasztott fel (Misk:

VKert. 72).

réá-lázzaazt : (impello ; aiitreiljenj. Mást besstédgyével fel-

ültet, valamire reá-Uizzaszt (SzD: MVir. 481).

Bzóllyel-lázzaflzt : [dispergo ; zerstreuen). Az harez után

jobb az sereget csoportban tartani, hogy sem mint .széllyel láz-

zasztaiii (Réd : Tem. IG).

Lázzat : [movoo, concito ; stiften, erreger.J. I^ekeseegflsíik

leegyeuek myndden tyredelniesseeggel azoklioz, kyk raytok

nyomorwsagot lazzathnak (ÉrdyC. 29).

Lágzit: cw Haragyát Is Ugzittya (BFaz: Asp. 2).

Lazziid : [dlspeigor, dlsjicior ; zer.spreugt werden '?) Jobb

lia serege mind itten lazzudna, hogy gyözödelmével kérkedni

ne tudna (Kónyi: HKom. 139).

[IjazzxUJ

el-lazzul : (ditlundor ; sich zerstrouen]. Valaki megvert ellen-

ségét széllel el lazulván zi, az nyert gyfizödelmet vüssza akarja

ellenségének adni (Réd: Tem. 17).

LAZA : [exilis, vilLs
;
gering, .schleeht]. Ez a nyalka kuru-

czoknak Uedvasebb hazája, de most ottan sem kelletik katonák

lazája (Thaly: Adal. U.141).

IjAZAC : .salnio, esox Sziksz. MA. (lachs). La^atz, semling,

salmó hal : salmo ; lazatz, galotza, pi-sztrang : salar PPBI. Ten-

geri halak : a lazatsz, menyhal, tengeri porczogó halatska

(Coni : Jan. S4). A salmo könnyen szökik, s-Aszel lazjitznak

hivattatik (ACsere : Enc. 1 18). Pomerániában fogtauak volt egy

tzethalat, és annak az 6 gyomrában rettenetas boségfi halak

találtattak a többi kSzStt volt egy .singnyi eleven salmo Ls benne,

mellyet mi lazatznak hivunk (Misk: VKert. .")32).

LAZUIi, IiAZÚR : [lapis lasulij. Lázul kJ: laxuliLs Major:

Szót. 'J8('. Laziir festék: Arnienium, color Annenius PPH. C'yanus

kfl, mellyet az mauritaniayak lazulkSnek hínak (Kecsk : ÖtvM

270. 276). Elég van ott skarlát, mind lazi'ir s mind gránát

(SzBodó: Kaim. 7).

LAZSNAK, LASNAK (megio.síaiol Gvad: NótVégr. 181.

látnók C. lasnví Born: Préd. lasznaí Mel: Herb. 103): I) lodix

Pesti Nom. 1.45. C. Nom. 44. teges, gaiLsape MA. *culcitra

lanea PPBI. zottige decke, matratze Adámi. Ev agya vala egy

hituan lasnak iMargL. 40). Vizes lasnaekal t5tte be, bog; meg
tVillion (MehíSám. 201). Juhaimrol el nirt giapifibol cziiiált

|Mi.sztóual &s lasnarkal molegitettem f>ket (Mel: Jób. 74). Ha
bebimtkozic kádban vagy la.sznac alá, bas fayíist gy<igyít (Mel:

Herl). 103). A drabantnak posztót, lasnakot köldél vót (Mon-

Irók. 111.182) Nincz líLsuoka, .szftre, ingie (Born: Préd. 388).

lAsnakkal befedett emberrel meg ijeszteti (Pázm : Préd. 7).

flsan (Kjsgás és .szSrfis vala mint egy lasn:u' (MA: Bibi. 1.22).

A szalmával megtorittetott ágy feliben vettetnec lasnakoc (Uom:

Jan. 112). Agyokljeli L-utznakjokat is az kortsomára linrdgyák

(DBón: Készegs. 82). Az haranglábra az esztend siiun fölmet-

czfi Dániel deáknak hozott bíró nram Budiiról egy lasimknt,

1 gréci tallér (MonTME. 1.87). Ellopta báránynak is hizsnakját

Criialy : VÉ. 1.351^. íi) |pauui ; lumpen]. Koldus rongyba, las-

nakba Ultöztette a szegénység (SzD; MVir. 379).

[Küzmondások]. Szenet kovácstól, lasnakot tzigántiíl nem ve-

hetni nyertesen (KLsv: Adag. 315).

oláh-losnak : bardoi'uculns C. |zottigo kopfbedwkungjl

ILazanakoll

még-lazanakol : jperstringu, vellioo; aufspiei»eu,aufgabeln?J.

Kéltem, hogy m(H;laslakolnak a bikák (Gvad: NótVégr. 181).

Lazsnakos : gausapatus MA. r.Asnako9 knklya : Ijardo-

cucullus C MA. Lasnakos, szokmányos, tzondiiros, tatár-kOpe-

nyeges :. gausapatus PPBI.

LÉ (lee PeerU. 123. 129. JordC. 387. 446. 510. ÉrdyC. 511b.

lé rontták, lé vágák, lé ménének Pethfi: Kión. 42. iíff JordC.

244b. 291. ÉrsC. 112. 120b): de, deormmi MA. (ab, nieder-

hinab, herunter]. Lei>ökni : despnere PPB. a) (hely). Le esoeier

(procidentes) imadac tet (MüiichC 17). Maria A keserSsegeben

tSldre lee aseek (PeerC. 129. 332). Vessee lewe ew rwhayih

:

deponet véstem (JordC. 244b). Erek emlekzetre teetettenek

eet lewe ez kewek : [xMiti sünt lapides Isti in monumentum
aetenium (291). Lewe veteek wr istennek elette : projeoerunt

ante domiuum (300). Pokolnak meelseghere zallaz lee: usque

in infernnm descend&s (387). Ereznek az mur.salekbol, kyk leive

hwlnak liw vroknak aztalarol (402). Lee vetlikózteteek bíJlet

a bar.s.sonbol (510. vö. Nyr. XIV.563). FJldre lewe eswen ymada

ewtet (ÉrsC. 107b). Lewe zallottam (112). Wmien magath megh

alazwan es 5 gondolatyth lewe havthwan byneyre (286).

("> thablayat lee helhete, az kep eli^t le terdeplek (463). Hejh,

kéljük az papot : sok illyen jó napot imádkozzék le az szegény

kuruczoknak (Thaly: Adal. U.14.5>. b) (átvitt ért] Háborúságok-

nak vezédelmenek leehnyteso (MargL. 29). A szentség é« isteni

szolgálat, mind a kett valóbaii igen le-felé vagyon, tsak a jó

i.sten tudgya, mikor lészen elS-menetele (Kai: NE. 8). Erre

mélyen leszomorodtak s szíimyen felindultak (Kai: NA. 241).

Let;irtó és alázatos volt (Kal:TÉ. 662). A [Kikolnak fenekéig

lekárhoztatták (665). Lealasitotta és meggyalázta az egész fehér

népet (691).

LE, LEV : 1 ) succns, liqnor MA. (saft). Balsamom fának

lene : bal.samelai>on C. Ka leve : hydrodes MA. Ez beteg az

hozzanak leueleet meg tevre es az leueet liaromzer meg jua

(UomC. 160). A sós halnak keserfi leve iCom; Jan. 14). A gyfl-

keres állatok egyféle ré-szei: nedv, lév, hus, fikarty (AOsere:

Enc. 222). ÜrSnmek levét és bröknek borát adott (Tof : Zsolt.

373). Üröm lészen az étele és az itala bSrök lév (500). A fz-

fának levét hii füledbe töltöd, abban való férget mind egyik

megölöd (Kelv« : SchSal. 21). Ftt szederjnek leve (Felv: ScliSal.

35). Ezen lével gnrgiu-izáld fájó torkodat (Vali: On.-Sz. 2|

3) jas, jiiscum C. jusculum, offa MA. (8upi)e]. Lébe fStt : juru-

lentus C. Edgy kis levet meg itt volt az konyhány (Szüodó:

TFu'i. 11). S) IJU.S, liquamen; .'<auce, briihe]. Levben marto falat:

ofta jurulenta MA. Es el devle az eteknek ev leue capaya

vyara (MargL. 52). Sokszor f5zött pareyokat újob levben fel-

adgya (Pázm: Lev. 4). Adjak a rusz búst a jo lével (Megy:

:Uaj. 19). Eliöz illik e lévhUz kappan, fái-záii, hurus nwdár,

galamb (Radv: Csiil. UI.46) Onts vajat avagy olajt bele, nem

igön sokat, mediocriter, hogy mégis ne legyön lénélkUI, de

meg ne ismerjék !iz leve benne (47). Mártogatnának kenyeret

a lévben (Kr;.SzJán. 73).

(Szólások). Nem kell ezt amazzal egy lévben habarni
(Pós: Igazs. 1.309). Miért hozod egy lévben a két kfilömbSií

dolgokat (Matkó : BCsák. 44 1). Minden I é v b e n k a 1 á n y

(Kal:Jog)-z. 928). Eggy lében ke vernk mindent (Megy:

Uial Elób. 14). E^y lében keverilnk mindent (Cor]>OnuunL

711). Tséltsap, minden lében lots: ardelio MA. PPBI.

Minden lélje loi's: ouriosus (Cum: Jan. 185). Miért kellett minden

lévben Iws emlwrnoc lenni (CzegI : Japli. 93). Az leubeii loi-

czialkoduí'uin (Bid : C^Isk. 185). Mind egy lenben sózni

(Uecsi: Adag. 112. 248)i Nem kel mind egy lévben »S«ni é»

egy aráiit eretneknek nevezni, .íz kik valamely vélekedéaben

vaiuiak (Pázm: Kai 87 1 Igen tart attól, hogy ö is egy lévben

sozattatik azokkid (Matkó: BOu'ik. 101). Az lialál mindenekel

egyenlvé tasz, egy lében sik«! (ExPrinii 19Si. Egylévben rt'imi

(Klsv: Ad;ig. 226). Zvuingerasiiak én soha hiret sem luillaltam,

kitis it a jesnita mind egy lévben vér a többivel (Ciegl

:
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Japh. 130). Mézes lére nem igeu sza g^-at n a k (Tlialj-:

VÉ. U,4). Nagy koiijhákat üttet, dniga 1 e v e k e t csap,

kényes falatok közt torkoskodik i Fal : NE. S). Ezért keserii

levet forralnak neked : poklnl lasz dolgod (SzD : MVir. 83).

Ha az komával jól laktatok, az levét cs reá ti megigyátok
(RMK. IIlll3\ Ha meg 5tted az Inísát, az leuétis meg igyad

(Deosi: Adag. 7). Ki-öntötte a levet: rossz fát tett a tzre

iSzD: MVir. 163). Egy szolgájával a levet öszvo-sziirvén,

ezelítt három e.sztendfivel beszíikütt Moldovába 17B0 (Hazánk

1.377). Egybe szrte a levet véle (Fal: Jogyz. 922). Rákóczy

Györgyöt obseqniumra bivatja, de azt a húst sokféle lével

fözék Váradon s Patakon, melyben senki uem vete jobb

borsot, mint amaz extraneus hajdú (Moulrók. VI1I.171).

(Közmondások). A milyen lével fizettek kegyelmetok, olyan-

nal lizetiiek kegyelmeteknek is \TSsza (Nyr. XII. 117). Feladta

levét s elfeledte konczát (Kisv:Adag. 23). Oltsó hi'isuak hig

a leve (430).

árpa-lé : *cremor hordei PPBI. (gerstensaftj.

BalázB-Ié : (?). (Njt. 1X71).

bÍ8op-ló : [bischofstrank). A bischop létól ugyan megtsömSl-

1Jttek (MUk : Anglnd. 97).

bor-lé : [sorbitio \inaria ; weiusiippe]. Bor lev : Bort, vizet,

mézet forraszd fel, vess malosa szfllöt bele, borsot, gyömbért

(TörlT.a i580).

boritott-lé : [?J. (Nyr. IX.72).

bot-lé : [?]. (Nyr. 1X72).

cifra-lé : [?]. (Nyr. IX.72).

despot-lé : alliatum PPBI. [knoblauchsauce].

éb-lé. Ebet csak ebiével kell fózni (Matkó: BCsák. 5).

ecetéa-lé : acetarium, jusacetosum PPB. [essigsuppe).

egres-lé : omphadum MAI. PPBI. [agrassauce].

éles-lé : (jus acre ; sauce piquante]. Éles lével csuka. Az

csukát faragd szépön, haíasd ketté, aztán sózd meg iRadv:

Csal. IIL43).

étek-ló : [sorbitio ; suppe]. Étek-level és fStt húst vimii

(GKat:Titk. 457. Felv:SchSal. 8).

fekete-lé : *jus uignim PPBI. [braune suppe, sauce]. Nyúl

bus fekete lével (Radv : Csal. III.43) Ludat, vagy ludfiat fekete

lével (TörtT.2 Lö69).

fokhagymás-ló : alUatnm PPBI. (knoblauchsauce).

guta-ló : [?]. (Nyr. IX.72).

hal-ló : garum PPBI. [fischsauce]. Hal-zsú-, bal-háj, hal-leve,

halnak sós-leve: garum PPBI.

hideg-ló: jns gelatum Com:V6st, 134. [aspikj. Hideg lév-

hez való a kalán (Com : Vest. 84).

káposzta-ló : muria PPB. [krautsuppe). E^ hordó káposzta

lév sem gyógyíthatja meg (Mik:TörL 212).

kaszás-lé : alliatum PPBI. [knoblauchsuppe]. Tehén hús

kaszás lével (Monlrók. XI322). Kappan kaszás lével (Radv:

Csal. I1L44). Harmadikát czimeremnek hívják kaszás-lévnek

(Thaly : VÉ. II.37Si. Felvitték a káposztát, répát, nnurkost, ka-

szás levet s több eféle régi magyaros jó étkeket 1759 (Hazánk.

L295X

koldus-ló : [?]. (Nyr. IX.72).

körtvóly-ló : succus pjrorum Kr. [bimensaft]. *Körtvély-

léböl tsinált ital: pyraceum PPB.

mák-ló : ópium MA.

nyak-lé : [alapa ; obrfeige). Valakinek nyak levet adui, nya-

kon ütni (SzD: MVir. 320).

rác-ló: (vinum Rascianum ; serbLscher \vniii|. Hátha még az

rádévre vágyók voxa még alább csalja Nagyságodat (Bercs:

Lev. 23),

riskása-ló : *cremor orizae PPBI. |reisbriihe).

rÖBtölt-ló : [?). (Nyr. 1X.73).

sós-lé : muria, muries, salsugo, .sjilsilago Kr. (salzbrilhe).

(Pázm:Préd. 1148. Kr.).

szilva-ló : [succus pranorum
;
pflaumensafl].

[Szólások]. Csossz elé szilvalé, téged is megborsoznak

(Fal: Jegyz. 922).

szömörcsök-lé : (jus phallorum esculentorum ; morchel-

sauce]. Borjú hús szömörcsök lével (Radv: Csal. IIL42).

szüz-lóv : jusculum punuu Kr. freiue suppe). A bSjtSs eszik

valami fston száradott hitván húst szfiz léwei vagy sfitve

(GKat: Válts. 1.1069).

törött-lé : [puls ; brei]. Ludat törött lével Ludnak a máját

jietrezselyem gyiikérrel, hagymával megfázni s által verni

(TörtT.» 1.569).

vendég-lé : [?]. (Nyi-. 1X.74).

Levecske: 1) jusculum; suppe Com: Vest. 134. Levecské-

ket esznek (MesésK. 12). Vacsorán egy kis levecskét is evek

(Monlrók. XVIII.63). 2) [jus, liquamen; sauce]. A sültekhez

adattatuac mártogatni való étkec, ízt adó levecskéc (Com : Jan.

111). Levetskéket, leves étkeket készít (Com: Vest. 49).

Leves : 1) jurulentus C. succidus, succosus, succulentus

ilA. jusculentus Com : Vest. 134. [saftig]. Am az undoc vai-at,

a ki leues varr, meg gyogyittya (Mel: Herb. 12). Levesebb ma-

teriát kivannak a város atyái (Nyr, XII.266). (A .spikauad) leues

kelést, vai'at meg gyogyit (BeytheA : FivK. 3). A tengeri baracz-

koc, leves baraczkoc, fehér szilvác kemény maguac (Com : Jan.

20). A nedvesség az, midSn valami leves dolognak részei a

kemény testeknek menedékibe bészéulik magokat (ACsere:

Enc. 126). Majner alma, igen jó édes leves alma, nem igen

nagy, egy felól sárga (Lipp : PKert. 111144). Levessen süsd a

petsenyét (Szakácsmest. 47). A hering, mellyet újonnan fognak,

mikor még leves és taste-béli, a pisztraugokuac édességeldiez

közel vét (Tel : FLél. 52). 2) [sorbitio ; suppe]. Mosárban töre-

tett eledel, leves : intríta
;
gyenge levessel vagy tziberével élni

:

veséi *intrita PPBI. Kell-e vj-aidat az levesbe boczatani és az

egész tálba válogatni (Erasra : Erk. 47). Minden leves az po-

lyeka vala és káposztáié (Monlrók. X1330). Gyenge levest

habaraitzált és néki enni adott (Kónyi : ÁM. 24).

árpakása-leves : *sorbitio ptisanae PPBI. (gerstensuppe).

boros-*leves : sorbitiimcula vinaria ; weinsuppe PPB.

fekete-leves: [coffea; kaflee].

[Szólások). Hátra még a fekete leves (Matkó: BCsák. 102).

káposzta-leves : [krautsuppe). Az a drága orvosság a

káposzta leves (Mik:TörL. 212).

kávé-leves : [cofifea]. Majd sok török test lesz eves, kiknek

uem kell kávé-leves (Thaly: VÉ. 1.216).

makár-leves: [maccaroni suppe?). (Nyr. 1X.72).

ordás-leves: jusculum cum tyresi Kr. [kasesuppe], (Nyr.

1X.72).

35*
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rongyoB-leves : |V|. lüi rongyos leves vagyon, mért nem

volna rongyos elmo (Mik : THrL. 224).

eér-leves : sorbitiuncula cerevisiaria ; biev-briihe PPB.

Levesség : succositas SL [saft]. Egy fa, mellyböl jó-szagii

levesség loly; styTax PPBl.

Ijevez : [stillo, succimi mitto ; fliessen, saft lassen]. Szemetec

már bí apadot, orrotoc levezJ, liajatuc 5sz (Prág: Serk. 815).

A kiU miatt esnék a dolog, azok se menjenek tovább onnan,

hanem velük ott maradjanak és Sk Ls azou lévvel levezzenek

(ErdTürtAd. IU.157;.

még-levez : insucco C. PPBl.

LÉAHY (iuii BécsiC. 2. Uaiji TliewrC. 123. liani AporC.

58. KazC. 139. LevT. I.ö. fail MüncliC. 5. lyan EhrC. 73):

I) lilia (.'. [tochterj. Unokám le;iuya : proneptis; anyám Henyé-

nek a leánya : coiLsobriua C. Kérloc en lanim, ue akarialoc

ezt ténnétéc (BécsiC. 2). Petronella zúz ez s. Péter laúa volt

(MüncliC. 5). Vram, en leaúom ma meg holt (29). Es vigattak

Jiidanak liani (AporC. 58). lízek atte tíayd, leauid, nyugogial

vélek (VirgC. 31). Az keraly leánya légien egieuló az parazt-

nak leanyaual (147). YAttem el valaztauy leányát h* auuyatliwl

(JordC. 384). Ne hagi az te édes leagiotUiak erdeméért az

Srdgnek trebe esnem (ThewrC. 123). neki az niomurusag

el6t lnec; fiai es leani (Szék: Króu. 15). Féléc, hogy el szakasz-

tod tlem a te teuiyidat (Helt: Bibi. I, P2). Ez egy kis leányom,

tSbis nincz énnékem, ebben vagyon SrSmem (Illyef: Jeplita

4), Három koczy lowam wagyon, aztb mynd kochystwl hagyom

az három leányomnak (RMNy. U.217). Kd az én szonmial

kO.szönjön az én szerelmes leányomnak (LevT. U.20. 65). Haller

Istvaiménak az kisebb leánya megholt (RákGy : Lev. 5). '£)

pnoUa C. MA. (miidcheu j. Testas, faros leány : fiUa bene *curata

;

a leány azon sir : id *lacrimat virgo ; tserbe hagjTii, meg-gya-

lázni a leányt : *lnditítare virginem ; leány nézfi, nszni vágyó,

leány kér : procus PPBl. Dychertetnek leanioknak sokasaga-

lx)l (VirgC. 15). Serényen fntamnak táncban az leányok (PeerC.

339\ Keozde leány kenyerghost a niyndenhatbo atyahoz tennye

(WinklC. 82). Sok leány yfl'yak gyeytóttek kazdagssagokat

(ÉrdyC. 415). Ieé6ss6m az limiok kzfit (KazC. 139) A Páliadon

neufi leant ez fldSbe vettetec 1x3 a Triton neufi tóba (Szék:

Krón. 9). Eszneo, isznac, loányoc krfil czellyegnec (Temasv:

liila 37). A f leányuknak magas, csópos, hátra tügg koronájok

volt (Monlrók. X1.341Í. Tsak egy kflz leányt-is nem illetne

illyen, hogy illy bestelen liirt szó nélkfil vi.sellyen (PhilFl. 64).

(Szólások). Az apjára halaszt a 1 e á u y : filia *rejicit

se in patrem PPBl. Hagy valamit az leányok aztalára

is (Decsi: Adag. 18).

|K<>zi)iondásokJ. Nem minden leány az, a ki páriában jár

(Kisv: Adag. 388).

apáca-leány : (monialis ; nonnej. Jesiis zewietety iiapyauak

ydnepere az apacza lyanok zoktakuala mysere meny (EhrC.

73). Az apátza leíinyoknak .^ynatokban kérdésben forgót, miben

helyhe/.tetett volna az kere.'iztyéni vallíls iMNyihIst. 90).

apród-leány: podiseínia MAI. |l)egleilerin].

árva-leány: pupilla MA. [waise].

asszony-leány : (domicilla; liriiuleinj. Itíjok asazon-leáiiyok

néznek vala (ILMlv. 111.197).

eladó-leány : virgo *teini)€etiva viro PPBl. |lieiratinii.'ii«iges

miidchen). A ntelen legény mlszni íUtarváu, olvála-szttya magá-

nac, niolly eladó leányt kedveilyen (Com:.Iim. 116).

ép-leány : virgo *intacta PPBl. Ijimgfrau).

fzö-léány : focaria PPBl. (köchin).

hajadon-leány : [virgo imnipta ; nnverheiratetes madcheuj.

Marattanak vala n^ki feleségétfii ki;t baiadou leányi, házas-

ságra alkalmatosoc (Helt: Krón. E16b. 1). Zichy Pál uram el

vévén házastársul Károlyi Ádám hajadon leányát (Gér: KárCi

r\',467).

kalmárkodó-léány : institrix PPBl. (ladeiimadcben).

kósór-leány : pedisequa PPBl. (begleiterin].

komornyilc-léány : [cubicularia ; kammeijungferj. I.ib-

hegygyel igen tsendeüseu W-lépik aszszonyához a komomék-

leány (Fal: NA. 141). A komornék-leánynak még keveeebben

aszott ez a gond szivéhez (158). Még tovább eresztette volna

nyelve vitorlyáját, de ime a komoniikleány érkezet (Fal: NU.

215).

konyha-leány : lotrix ; wiiscberin PPB.

mostoha-leány : privigna MA. PPBl. (stieftochter).

nászoló-leány, nyoszoló-léány : pronuba PPBl. [braut-

jnngferj. Ketek nem vihet njiszulu leánt (LevT. 11.34). A leány-

Zi')k és íLszszonyuk közziil nyoszolyóaszszonyt és nyjezolyó-

leányt tettek 1760 (Hazánk 1.362).

nászolóleányság : [muniis pronubae ; brautjungferamt J. Éu
Babkát el nem bocsátom az nászolo leáiiyságra (LevT. IL34).

nózö-léány : (vates ; seheriu). J>vta el5we egy neezi leány,

ky sok nere,seeghet teezen vala nezeesevel (JordC. 763).

özvegy-leány : [puella derelicta ; verlaaenes miidcben|.

Özvegy leány kis Szombathely, kuruczok mátkája (Thaly : AdaL

11.142).

rab-léány : [serva ; sciavinj. Annyi rab leányt tarthatnak,

amennyi tetsarik (Mik:TörL. 190).

sáfárló-leány : libraria C. (scbaíTnerinJ.

sipos-leány : (symphouiaca ; musikantinj. Eegy sydo sypus

lean myndeu vendeeghSt kylenib kylemb vygassaggal tyztel

val:i (ÉrdyC. 167).

szolgáló-leány : ancilla, famula C (dienerin]. Vram te

liezelléttel te zolgalo loaj'iodnac zvnébe (BécsiC. 5). Yoglas

ennekSm meeltatlan ee-s bjiis zolgalo leányodnak (CVeobC. 6).

Zolgalo leányoknak es egyéb sororoknak zolgalo tartok vala

(MargL 22). A tejet a llgyljíl a bomyu szopja, a .'íuilgáló

Icany feji (Com: Jan. 78). A f5-;L'<zs-zonyt és a szolga IcVleányt

azon egy hetes vászonynak tartyák némellyek itt a siomazéd-

sjigban (Fal: NA. 12ti).

szolgálóleánykod-ik : ancillor Major: Snit. 40. (dieneo,

das anit einer dienerin verricJiten). (Com: Vest. 119X

szz-leány : virgo *intacta PPBl. fjnngfrau]. A nSteleii

legény liáut.so<lni akarván, elválasszttya magánac, a melly a(a

leáut meg-kerflllyón (Com: Jan. 116).

udvarló-leány : pedisequa PPBl. (begleiterin). Aszszony

I

egy leuelet ira Narsesuac, hogy gyapotot oszt vduarlo leanyok-

nac (Valk: And 8).

vmoka-léány : (neptis ; uichtej. Az alá szálló uenuelaéguee

I

rendi kzött vauuac az unoka és unoka leány (C>üm:Jan.

120).

vókahordozó-léány : cislellatrix C. (schmiickkiigtcheih

be»ahrerin|.

liöányl : puellaris C. MA. (maddien-). Leányi SltAzet : eu-

combomatJi C. Leányi negyed : qnaita puellaris (Ver: Verh. 26).

Ki vn egy szép iias lat «t iiz Rebekhauec szejien fel tiggeszte

leauy homlokara (UoA'gr. 29).
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Leányka : (puella ; uiagdieiu]. Myndeii zj-kseg az mentAl

kyseb Iwiiikakuak et oztasek (VirgC. 125). A másik nemben
tadiiak a kis baab-gvfrmek, a leauka, a kis-aszonj- : in altero

«exii siint pu|>a, puella, %-irgo (Com ; Oib. "ö).

Leányocska : filiola, puella C. [miigdlein]. Kicsin leányocska

:

pujia C.

Leányos: I) [lilias liabens; töchter liabend]. Ba leány

nagzatjok, nagy átkot adnak ; t'elfitldfin történek, az leányos

miber esztendeig mind búdosék (KMK. IV.257i. 2) [puellaris;

nadchen-J. Eu semmi szót nem adtam a leányos házból (BethI

:

Siet. 1.3621

Leányoskod-ik : puellasco C.

Léányság : [virginitas
;
jimgtrau-schaft]. Azt monda, bogi

rater Marimiis newthe meg leansagat (ÉrsC. 431). Ha leány-

ágomat néked tartották Diána társai, szép isten-aszoukák, ved

i5 nevén i Zrínyi. 11.28).

Leányzó : 1) wgo, puella MA. [jimgfrau, madchenj. Ha
eanzoth zylend, keth hetygh lezen tyztwlatlan íJordC. 961

.^anzokath es zyzeketh tarczaatok meg magatoknak (182).

..eanzot ziil vala (DebrC. 1701 Leaiizo magzatot zile (KazC. 44).

ienky nem ysmery vala, hogy leauzo zemeely vona (ÉrdyC.

39). Valamely leánzo szflletic az bika iegy alat, szép és nagy

zemA lészen (Os. Ki Ilyen nagy liáiizó, ki nem szenved fed-

ést (RMK. 1L328). Mikor az leánzó férfiúnál vagyon iegybeu

(Cár: Bibi. 1.179). A szolga álmélkodéc a szép leanzon (MA:
iibl. 1.20). Mint hagyod simya te kemény szvedet mint egy

is leánzo (Zrinji : ASyr. 173). Helyre leányzó, jól vagyon for-

aálva (KirBesz. 51). 2) filia MA. [tochter].

eladott-leányzó: sponsa Ver: Verb. Szót. 29. [verlobte].

komornyik-leányzó : [cubicularia ; kammerjungfer]. Az
mez amaz komomik leányzijban jobban meg vagyon a deUség

Fal : NA. 180;.

szolgáló-leányzó : ancilla, famula MA, [dienstmadchen].

liért hagj'od el a ti szemetekbe néz5 sok szolgáló leauyzoto-

at (Mon : Ápol. 385).

[LEBBEN. LEBBENT]

Lebbentjnii, Ubbent : [pensile
;
gehangej. Egy kis fbl-

en valocska, melyben van az kettben rubint négy. gyöngy
bbentó kettíS (Radv: Csal. 11.352). Gyémántos arany fiiggö öt

>bbentyfivel (376). Gyémántos nyakra való, negjTen nyolcz

oglárból és lebbentyiibl álló (376). Rubintos, gyöngyös nyakra

aló, melynek a közepén egy libbentó íGér: KárCs. IV.420).

íubintos, gyöngyös nyakra való, tiz rubintos libbentfl rajta,

yöngy libbentö nyolcz (421). Orientális gyöngyökbl ké.«zétte-

stt bels nyakravaló, kinek gyémántos arany libbentíje vagyon

159).

LEBEG, LEVEG: 1) palpito MA. zittern PPB. F51dre

«sseek, mykeppen holth eleuen, cliak zyvve alygb lebegh uala

VinklC. 208). Talaltatnéke uallyon oly, kinek nem levegne

áve, kinek tagai el ne lankadnának, kiben az vér meg ne
Mne (Lép: PTiik. L406). A sziv leveg, dobog (Com: Ve.st 36).

j

:) fluito, volito MA. [pendeo; sehnnmmen, flattem, schweben].
]

's istennec lelke leueg vala a vizeken (Helt ; Bibi. I.A). A szent
i

:lek eleintén kerülte a földet, csak a vizek felett leveget

^and
: UjSegits. 11.225). Szerencse mint üveg szemed eltt leveg

1

i könnyen meg változik (Kisv: Adag. 186). Jelen vagyon,
i

ijünk felett lebeg, s vigyázó szemmel tekint reánk az isteni

léltóság (Fal: NE i6). Széltl lebegtetnek ki vont vitorlái

ivad: FNót. 89). Fellyül akar levegni az Íráson is, abba keze
leny'ét vastagon mázolni (SzD:MVir. 247). S) [vacillo; wan-

BDJ. Valamíg az szent Lélec az sziveket és elméket meg nem

világosittya, mind addig szibitelen levegnec és ingadoznac az

60C kételkedésekben (MA: Tan. 48).

Levégdegél : [agitor ; sich bewegen]. Ha megeugedgyüc,

hogy minden dolgoc magoktol levegdegelnec (MA; Tan. 190).

Az daykac az széles uczákon gyflUyenec Jszve az szabadságos-

sabban levegdúgelfl gyenge .szellSjért (Prág: Serk. 495).

Leveges : [splendidus
;
glanzend, .schimmerndj. A fel ciHrá-

zott aszszonyi állat szép, ékes, leveges és tindklic (Helt : Mes.

91).

Leveges: 'pulsus; schlag]. Verés, ütés, leveges: pnlsus

PPBI.

Leveg: 1) [volitans, fluitaus, ijendens; tiatternd, schwim-

mend, scLwebend]. A házban leveg ég sflrn teli sok apró

porotskákkal (Pázm: Préd. 15). LevegS leveleezke (MA:Scult.

179). A leveg testnek avagy tfliidémek vére sintsen (GKat

:

Válts. I.S6). Ez nem 15tt légyen a leveg és bé-szivó s kifuvó

égben hallató kls5 zendfilet, hanem az istenben lévS beIsS

szózat (GKat: Titk. 8). LevegS párác (Megy: 3Jaj. IIj26). A
meteonim a toldi párulg;isokból az ég felé felszivattatott levegS

test (Misk: VKert. 6). 2) [pensile; gehangej. Arany levegkkel

ékesíté fejét és ujjában tévé nagy szép arany gj-rtljét (RMK.
V.146). Az HT elveszi az kapczokat, kari ékességeket, leuegö-

ket, peremeket, isnorokat (Born : Evang. IV.600) S) [vexillum;

fabne ?j. Es az kopya 6t segfi wolt es az wegen wolt egy lewegS

(ÉrsC. 68). 4) [visio ; erscheinung]. LevegS látás (ThemSec. 28,i.

5) [pínna; zinne]. Álatá a templomnak leuegiére (Helt: ÚT.
P4).

Levégtet : vibro, moto, agito MA. [schwingenj. Világon, ég
alatt nints oly fele állat, kit isten nem legeltet, kit vagy a fSld

éltet, vagy szél égen levégtet (Rím: Ének. 165).

[Lebél, ki-lebél]

kilebelÓB : [eruptio ; das hervorbrechen ?]. Ki-lebellések és

villámasok bocsátatnak-alá a levegS-égbSl (Mad: Evang. 25).

Lebélg : [cm'o, laboro ; sich kümmern, sich mühe gebén ?]

Mit lebelgünk ezekkel a bitang emberekkel ? (Beth : Élet, II.

217).

Lebelget : [frigus ventilo ; kühiung fácheln]. Arczul köpö-

lyöztek, lebelgettek (Beth : Élet. 205).

LEBEL : [anhelitus ; ausdflustwig]. Hogy ember (az búza-

vermek) dohától, leblétl belé ne lialjon, nagy orvosság egy

lepedvel szelet fogni azféle gödörbe (EidTörtAd. 11.64).

LEBSEL : [otior, tempus tero; mllssíg seinj. Hogy ezt meg-

értettem, nem sokat lebseltem s mindjárt mentem egy ácshoz

(ÖtvMest 27. vsz).

LÉBI: [?]. Bokor ugio, lébi k5nt5st adának urmikra (GKat:

Válts. 11.390).

LÉC : tignum, tigíllum MA. (lattej. Létz, kakas gerenda

:

tígillum Nom. 29. Felmenenec a baiazatra es a lécek által ala

ereztec azt agaual középbe Isnac eleibe (MünehC. 118): A szara

tákon, ollókon, ragokon, léczeken a téglác vannac (Com : Jan.

107). Támasztó lécz, szólS karó (Com:Orb. 112). [Vettem]

létzeket hatszáz ötvenhetet tizenhárom fiion (Radv: Csal. 111.28).

Lécz-szöget vöttünk az templom épületíhöz ; vöttünk Bárdos

Imrétíil léczszöget 2 ft. 8 d. (MonTME. 1.50). Lecz szöget vet-

tünk, hogy a praedikátor temetését felróttuk fával 5 d. (66).

Egy szekér léczet küldgyetök, nirfát, ki nyárfa legyen, mivel

nem biisitimk benuetöket, de mostan eladni nem hoznak (68.

336. 385).

[Közmondások]. Jó létz jó sövényt tart: *honor alít artes

PPBL
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liécez : tigillÍ8 frequento, tigilla tegulia substemo ; latten

aiiíschlaKen PPB.

mög-lécéz : tieillis iiiiinii> Kr. {I)elattenj, Az lugasoknak

való faragott oszlopokat iii(>g kHll lóczezni meKgyalúlt léezekkel,

egy arányt veressenek fíil egy singnyire egy mástni íLipp;

PKert. 1.17).

LECKE, IiEKCE: loctio MA. Ily oskulalian gyakorta

menyetek, minden napon és éjjel ez lecczetli tanulyatok íVirgC.

130). Az ty iegyestekuel zent leiTze olna«Ka.«jkban l>ezelyetek

(139). Haznalatcs es magaüsagos iokclie (WeszprCí. 133). Az
ewangeliomljeli leiakenek oKvassassalwl thwdhatfok fJordC.

352). Mester, ky akkoron oluas vala leckéét (DomC. 207).

Kérdik zent doktorok, minemA lekoekot kelli meg tannlnonk

es meg tai-tanonk (DebrC. (;8V Eh nSnifi.s loki'et meg tanulta

es tartotta zent ,Janos, nia.iik lekcze a kegiS.iiseguek dolga (fiy).

Negiedik lekcpt ada vronk Krislns a zeretetrSl (70. 71 1. í> vala-

mikor lekczeet akarna oluasni, titkon ualo imacagot tezSn vala

elSzer (20fii. A lelki tanitrt a tellye.'iséggel igaz szent Írásbéli

leczkét magyarázza (Coin:,)an. 125). Vagy íVt vagy ijjutt,

mindenkor irne leezkéro tartotta fftleit (TeraPompa. ir)2). Re
még is ez a szép leczke sokak szivében éppen elalult, mert

gyakorta morgolédunk, mérges piuianszal az eget, földet betölt

yiik (Fal : NE. 41). Sok goiioszszal férges letzkéjek (96). A tamiltt-

okossak-is kS.szSrillik eszeket lotzkével, és az erkSItses jóság-is

tekéut a parantsolatokra (Fal : UK 361). Meg ne vessflk ezt a

f^titkú letzkét (365).

[Sz<ÍIások|. Az bírónak itt benn is leszen leczkéje, ki

az farának is hírével kezd lenni (KákGy: Lev. 76). Jól jött,

hogy f^ebesi Boldiz.sárnak volt le<v,kéje (250). Még házas nem
vagyok, mégis az aszszonyoknak akarok letzkét adni
(Mik : TörL. 53). Tannlatlan elme leikét ád eszesnek (Fal

:

Vers. fll2). Szabj leczkét az mi |ianuicsolatunk .szerint .szép

értelmesen (RákOy; Lev. 66). Azon egy leczke alá fogják
a bársonyt az abával (Fal ; NU. 302. SzD ; MVir. 47).

Leckéz : I) [reprehendo, objnrgo; riigen, verwei.sen]. A lace-

daemoniai nép között virtusnak tart;itott az elmés lopás; ki

tiidja, ha némelly keresztyének nem leckéznek véle (Fal : NE
102). Untalan leckézett rajtam, hol így hol amúgy, néha keresz-

tül is (Fal: NA. 205). Falra borsót hányni s ókét leckézni azon

egy ve.s-ztegetés(Fal: NU. 251). 2)[doceo]; imter\vei.sen Adámi:
Sprachl. Told. 91.

meg-leckéz: [corripio; ausschelten]. Aprólékra is felüti az

orrát, nem ártana megletzkézni (SzD: MVir. 38).

LECSEPURI : (?] Apáczák részérill való adi'>, honorárium:

egy vég lecsopmi, avagy mely nyolczvan pamuttal szótt tfirfik

keszkenWrt jár (KecskTOrt. 11.511).

LEDÉR ('«/"<• Bal:Epin. ,5. SzD: MVir. 415): dissolutns

MA. Inscivns circumcellio, circulator I'PH. ansgelíis.sen Adámi.

Iimziichtigj. Nynichen poklai) az hazug emliernel, mert isten

ee« ember senimy a gonoz ledérnél (Pesti: Fab. 74b). Az em-

lierke niulata ni;ki egy nagy botot és monda : Te keuély ledtjr,

i5y fel czac, im e nagy bottal agyon íttloc (Helt:Mos. 360).

Vgy kel kóvély latoriiac, miért i5ttel ide te kevély ledér (365).

Piléses ledt;roc (llell: Háló. (>7). Nem is illett az nagy IJdiV

siK-enak vásott es szertelen pacsk<llásjit i>aczkok nélkrtl szenvedni

(Bal: Epin .'o Nyalakislo szfizí'tes Imlérfk (CiKat: Válts. II.

1317).

Ledérked-ik : (lascivio ; ansgelasseu sóin). Ledérkedve kos-

lató hizcIkedSk a'ohi : Vigaszt. 231).

Ledérsóg : (netiuitia, improbitas ; verdorbenheit, lie<Ierlicli- 1

keit{. Halliad lederseget Pazmaiuuik, mikor igy c-zielefendikedik

(Zvün:PázmP. 289). A véu tölgyfa meg nem indul minden |

dilxláb liídérségen (Kónyi: HKom 1). Megereszti fékét kedvé-

nek, ledérségre, feslett életre vetemedik íFal : NU. 323).

LÉDNEK (Ifndtk Lipp: PKerL II 234. Ulnok Beytlie: Nom.

8. ISdnúk C.) : cicera, ervum (.'. vicia, orobus MA. (walderhge).
i

Fejét meg-nehezító lednek : gravedinosimi *ervum PPBl. Led- j

neket és kemént hint, biizát és ár|>át vél (Helt:Bibl. IV.48). '

A ledneket paltzáiuU verik ki (48). Sárga virága, leuele mint 1

a ledueknec (Mel: Herb. 95). Borsó, lencse, lednek (Megy: 6Jaj.
j

Hl 2). A héjjis szedegeti veteményec liflvelykekbeu és nyik) |

héjakban teremnec, mint a babban, vad lencsélxjn, lednekben,

b&kkjnben megláthatni (Coni: Jan. 22). Azok a vetemények

kfizzé, kik leginkáb szenvednek a hernyóktiil, csicseri borsot,

mustár magot, lendeket vetnek (Lipp: PKert II234i. Az 6kr'>k

igen híznak a lednektSI és babtól (Misk: VKerL 121).

Lédnékés : viciarius MA. zum wicken gehörig PPB.

LEG : I ) [particula emphaticaj. I./egottan : confestim, ilhco

;

legeliszszór : iinprímís, aute omníít ; legutolszor : extremo, poe-

tiemo ; legalsó ; imus, intimus MA. I^egottan zent Ferenz meg

tere Spolcta neS- vewlgbe (ElirC. 14). Taliat kezde iidalmazni,

es legottan kakas iola (MiinchC. 66b). Holot el i\'tot volna,

legottan hozia menvén monda (DObrC. 447). Hogi kímeue Iioz-

zaya, legottan elewte az ftVldre le esek (VirgC. 64). Leg azon-

nal megalla a díg halai (DebrC. 139). Adaui a zentók kSzStt

leg eIsS zent lón (147). A d^g halaiban legh eljzer ah papa

mnlek kih (214). Haza legazonnal el dóie (224). Leg ottan az

zen megh zAiiek es megh ahvek (ÉrsC. 347). Senkit nem val

uala vigastalot, de meg menettelic vala ; legottan yelónneii

l&nek az kóléSnfizSc, intuen ótet, ónekic meg fyzetJii (TelC.

85— 6). Péter apostalys az ew harmadyk capitulomyaba legh

az vegére mongya (Komj: SzPál. 9i. Azon nxjzsárukbul legis-

elfiszer reggel négy követ vetett lé (MoiJiók. XXIII 420). Paran-

csolván legiselsó táboriuik nyereségét elektor sátorához levimiem

(XXVII.48). Legkwl.seó palotában az jnlotas liaduagí szokott

lenni (TíírtT. XI 176). 8) L<>g, nihil |>er se, sed praefixum com-

parativis ex ols efticit superlaliva MA. CorpGramm. 133. Leg-

job: uptimus; legkLsseb: minimns; legvégsb: extremns; leg-

inkáb : demagis, maximé, |)raecipue MA. Ez iambor ázzon az

corocon, legionkab az pocclosocon igón kóíiórfil vala (Guarj"C.

4(ib). Zent Liikac irya a nieniorzagot nitua az istennek diéA-

seget es vronk lesust állani .íz atia isteimek leg k>b diéfisege-

ben (DebrC. 62). Negied aiandok, kinél az edJe isten Stet

zerete, az aiKistolsag, hogi ynieh a lílki meltosagi>:üi legh iiagiob

garadicara valazta (2<Xi|. Az órdógJk tórekdenek a hit elleu

hámos coda tetel&knek myatta, kih legnagiob.'ui Antikrlstos

ideieben lezón (209). Valamit ez eúeim kózziM leg kissi'bnek

tótletók, nekóm tóttetók (574). Azkor tudod l>ócs5kii az ment&l

legkfi&sebb s-zikráját is az Lsteii lelke vig.xsztalásiinak (liorn:

Préd. 3(11). K(egyelme)d az tutorságban leglielsóbb iLevT. II

181). A plántállak béli, veleje legbellyeb van (Com: Jan. 21).

Ekkor láttuk legszembotimóleg ó felsége gyengülését (ErdTörL

I.IU). Az ördögnek U sántája leglatrabb (Kisv: Adag. 72) Jó a

sajt kenyérrel egészségeseknek, legjobb étel, higgyed, többinél

ezeknek (Felv : SchSal.' 12). Az éu portékám nem legkevenebb

a többinél (Mik: TörL 1.32).

LÉQÁT : (l^otiuj. Az legát es az appatok nagy tyztas-

s<'ggel evzve gyevlveen, t;uuilcliot tartaiuik (DomC 21). \Vr

papának Lengyel orzagra valaztol legathya (ÉrdyC. tí31X

LEGEL: I) jia.scor C. in |)ascuLs versor MA. (neided

Oryznee ewtet, mygli leghelne, es l)eke»el esmeg haza h'jzii:i:t

(ÉrdyC. 562). Zeretitm 5 énnekem, ky legheltetyk lylywm »-y-

ragok kflzótb (ÉrsC 238). Midfin legeli lovon akaniA dtutor-

ságát fényesbe tenni, nagy ki-nyilt .wemeckel biWjét szemlélgeti

(Kereszt: FKer. E3ób. 1). Jól tudta a gazdink, a biró két lov.n

hogy e pusztán legel (Kóuyi: KP. 96). 2) |>asvu C. |ier|XLv
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?Pl!l. fneideu). Czata leslielokbeii uelofek legoltom, istenek

>iM>lg:út ueletek örszötteui ^Uiitli: Uúes. i). Njuijiiluiaa szivök-

lek keilv-IegoU kéuuyét piédúlt.'i i'ijjabb bn iGyöiigy : KJ. 93).

Hikor a nagj- elme fennyeu jártattya iiiatját, a kiváiikozó jó-

7,-is iitáuiia siet, érvén társyokat, eggyftt lelik s legelik kedveket

Fal: CEL SÍH'). Változtass;! a sok friss szint és szem legel

íépeket, mint valamely játékos theatrum (407). Kedv-legel

lyája-ssága, szivébre.<iztS vidámsága (Fal: Vera 863). Argiis

x'lsztor tehenét legeli, a míg 6 alaszik, Hermas elemeli (910).

Legeidegéi : iKUcito C. [weiden]. A pásztor a legelS mezon

1 nyáját legeldegeli, éteti (Com: Vest. 47).

Legelés : pa.stio C. [das weiden). Legelesre : ad pasoum

NémGl. 139. 226). Nagy eedes legheleest találnak (ÉrdyC.

>04).

Legel : 1) pascuus C. pascens MA. [weidendj. Legeli

néz : jiascunni ; zellel legel : pascalis C. Az te déll helyed

iz ördögöké inkáb, hogy nem mint juboc legel helye (MA:

l'an. U75>. Stratz madarak legel harlangia (MA:SB. 273).

íözbe közbe látszattanak legel mezk és hizlaló rétek (Fal:

PÉ. 708). a) (pascumn ; weide]. Ér az éhezett juh a zöld legel-

re (PhilFl. 44).

Legeld-ik : [pascor ; weiden]. Az ökör igen szereti a zöld

igákat, apró genge t.semenietéket és némelly helyeken hátra

nászván legeldik (Misk: VKert 121).

Legeltet: pasco MA. [weiden]. Eggy^U legeltetök: compasco;

i\Winseges legeltet hely : compascuus C. Mennyetec el s legeí-

essetec (Helt: Bibi. I. Ni). Legeltet mez, barom elö föld:

)asciia (Ver : Verb. Szót. 20). Mire vött engem anyám ö ölében,

nire legeltetett volt ö tejével (RJIK. IV.65). Az ö uepei, kiket

geieuel legeitetet (Ború: Préd. 455). Az fl mezeienec szép siros

&uein szépen legeltet engem (Born: Ének. 176). Nem talaltat-

lec tb aitatüssagnac legeltetie nalaual i Mon : Apol. 23). lay az

.siael pásztorinak, az kik íiun magokat legeltettek, maga az

lasztorokiiak niaiat kellene legeltetni (Fél: Tan. 329). Azért a

[i szenved, minden javainknak kiit-feje, pásztornnk, ki gyámol-

alan-ságimkat legeltette (Pázni: Préd. 524). Mikor a visza-

onyást kezdette, legeltette tet a kö.s.ség szele (Pázm: 5Lev.

18). A juhász az ö reá bízatott juhoknac uyájját legelteti (Com

:

lan. 77). Lengedez szép szellkkel legeltess te szent igéddel

rhaly:Adal. IL3). Legeltessed az én hiveinonek nyáját akár-

nellyik renden (Illy: Préd. 1.139).

el-legeltet: depasco, min MA. abweiden, abetzen PPB.

Legeltetés : pastio, pastus, pastura MA. [das weiden]. Az
stentfil helyheztettek az hívek legeltetésére (Pázm: Kai. 112).

írzékenségnek legeltetése után járnak (Pázm: KT. 5). A testi

mber vis.sza akart élni az istennek hatalmasságával az hiu-

ágoknak nézettetésekhez szokott szemeinek legeltettetésekre

SKat: Válts. 11.311). ö a mi urunk és mi az legeltetésének

lépe (Illy: Préd. L494). A barmoknak közönséges legeltetések

mezk és rétek (IL8).

Legeltetöd-ik : [alor
;
geniihrt werden]. A szaglás ki-mond-

atatlaii drága illatokkal legeltetdik iPázm: Préd. 756). A szent

ipostoloktul plántaltatott igaz tudomány \Tlág végiglen meg
narad és pásztorok által legeltetdik (Pós: Igazs. I.2S3).

LÉGÉLY, NÉGItLY (jí<«.<7)/ MA.) : cadus Pesti: Nom.

.40). óbba, dolia, capsaces, batus C. butellia PPBI. filsslein

'PB. Légely, tsobolya: ciraea, hirnea Major: Szót. 141. 250.

iregfa-palatzk, tsobolyó, légely: óbba ; átalag, tonnácska, légely:

anella, tuuua ; hordó, uégel : dolium PPBI. Ménével tartozol

B az en VTamnak ? Az ottan monda : Zaz neghely olayal

JordC. 584/ Az meg mosót tyzta neglt)en menybl adateek

ilay ew zykseegkre (ÉrdyC. 472). Negi uegel araniat kiva-

iimk (PontH. 129;. A kulcsár bort hoz fel, és a pohámoc a

fapalaczkból avagy légeibl nieg-tlti, s oda nynjtya (Com : Jan.

111). Legelyckben az hatokon hordottak vizet az Szamos vizé-

rl (Monlrók. XI.429). Egy légeit egy vedrest nyoltz pénzen

adgyanak (TörtT. XVm.236).

Négelyecske : doliosa C.

Nógélyke: doliohnn PPlil.

Négelynyi : doliaris MA. zum fass gehörig PPB.

LEQENX)A : (legenda] ; der heiligen lebensbe-schreibung

(Kir: Be.sz. 120). Oluastatyk zent Dorothea aszón legendayaban

(ConiC. 239). Zent Lazlo kyralnak legendaya (ÉrdyC. 394).

Zent Sewerwsnak ew leegyendayaban olwastatyk (ÉrsC. 346).

A legendákban gynyrkdöl e (CzegI: MM. 201).

IiEQÉNY: I) juveuis MA. [adolescens, caelebs
;
jimger

mann, junggesell]. Izmos legény: *praevalidus juvenis PPBI.

Iffiu legén miijen feddi meg vtat (DöbrC. 54). Veen tyz

legeent ew attyanak zolgay kezzi (JordC. 330). Istennek hazá-

ban való lakos legheeny (ÉrdyC. 165. 349. 511). Jó véres

legényeket rendeltek a katonák mellé (Nyr. XII.363). Fogatha-

nak hitkre Mibal es Miklós, hogy el bochatatjak az ket barandi

legent (LevT. 1.225 1. Egy néhány ió legént kiílde .szokmánba

(BFaz: Ca.str. C4. Pécsv: Fel. 596). Az atyát 6.sz ember formá-

ban irod ki, a tiut penig nem ugy, hanem iffiu legény képében

(Kereszt ; FKer. 167). Maga-is .szög legény, lova-is szerecsen

(Gyöngy: KJ. 109). Az Sofia János méhei ellopó legényükért

fizettünk 4 ft. iMonTME. L3S). Az városházához jvén, arra

kért bennünket, hogy azt az legényt megfogjuk (76). Mind az

legény az leányt, mind az leány ;iz legényt alkalmasint meg-

fára.sztotta (Monlrók. XI.333). A felesége igen bestelen erkölcs,

ki eltt nincsen személjTálogatiís, még a ezigánylegény Is ked-

ves eltte 1760 (Hazánk. L371). 3) [officináé administer;

gehiilfej. KonáLs legény : banausus C. Nem vagy te apostol legény

(Czegl:MM. 100). Nem ér véle barbélylegény sétálásával;

szabólegény az kovácscsal jobb, hogy csak hallgasson ; vai'ga-

legény az tobakkal bocskában gázoljon ; hogy nyitod föl csipás

szemed hitvány molnárlegény (Thaly: \TÍ;. 11.69). 3) [minister,

famulus ; diener]. Sietenec az legenc zallasocra (GuaryC. 58).

Az legények ezt hogy hallak, Katerynat el ky hozak (ÉrsC.

506). A .siriai király parancsola a harmintz ket fölegényeknec,

kic az szekereinél bimac vala (Helt: Bibi. 111.298). Ismeg

más ötuenedes fö legényt boczáta reáia az ö alatta való tue-

niuel (301). Szímto, kapalo legeninec tartása (Born : Préd. 555).

A rab-legényt el-vigye magával (Gyöngy : Char. 9). Egy zolga

legény hazugság bírságot adott (MonTME. 1.273). 4) [miles;

sóidat]. Meeg az wdwarlo legyenek, vytezük ees ollyan zeepök

valanak, mynt az feenes nap (ÉrdyC. 511). Önnön magoc

akarattyábol hadban men vitézec: volones; tábori buzgányas,

furkós .szolgác és botos legényéé: calones et eaculae (Com:

Jan. 146). A félelem a gyfillségnek attya, mely ha meg fogaii-

szik a katonák szivekben, job akkor a tisztnek hátráb állani,

sem hogy a legények közt forogni (Fal : NA. 219).

[Szólások]. Legény megrágd, a mit szóllasz (Matkó ; BCsák.

279). Te vagy a legény Tynkody pajtás (Thaly : Adal. L31>.

Jó legény a bor (SzD:MVii-. 74).

bányász-legény : [metallarins ; bergmarm]. Hova ltök a

csákánnyal bányász legények (Matkó: BCsák. 41).

béres-legény : [famulus mercenarius ; mietling). A béres

legények és barmok után nevekedett gbölyö.sök mindenkor

barmok, ekék, barázdákkíizött forgottak (Pázm : Préd. 320).

Azért a királyt artziil csapni mérték-nélkül gonoszabb, hogy

sem egy béres legényt pofázni (1082).

boltos-legény : Institor C. [colporteur].



559 BOTOS-IJÍUÉNY—SZFXjftNY-LEGÍaíY SZEGÉNYLEGÉNYHÉO—HHANTOL LÍXJY 51."

botos-legény : cacula Com: Jaii. 146. (soldateuaufwarter).

A tábori mosléc tisztitóc, tábori buzogányos frkcís szolgác és

botos legényéé a szolgálatra liagyattatnac (Cora: Jan. 146).

evezö-legény : reniex MA. niderkiiecht, lxx»tskiieclit, luat-

rose l'PB. Az evezfl legéuySk (romigeo) az evez giisiiak ragasz-

tdjáliuz filvéii eveznek (Com : Jan. 89).

hajós-legény: |nauta, remex; niatrase). Haji'w pallér, ki

a liaji'is logényi'kot kényszergeti, nógatja: íjortl-fculn-s l'PBl.

hös-legény : [caelebs
;
juiiggesellj. A h8s legény megháza-

.sodni akarván megnevezi, nielly elad.i, .•Kép termetfl le.'lnt ked-

veilyen (CiimtJan. IIB).

katona-legény; homo bellator; kriegsmann Com:Orb.

306. Egy katona legény ki gondola magának uj valklst (Com:

Orb. 306).

köz-legény : gregarlus Pl'BI. igomeinar soldat|. Királyt

kliz-legénytl liit-iinitatii fugyveru (Uerk: ÖÉIol. 7(j). Az két

emberen kivrti az egynihányka közlegény katonánál több

nem asvén el (Moulrók. XVIII. 1U5).

közlegénység : !V Nádasdy kMegény.iégbíl ment lel

niars.ils;'igra (Tbaly: VÉ. 1.297).

lovász-legény : lagiLso; reitkneclit). Nagy ."aegény állapotba

mint egy luvá.sz legénnek vagy szekérvezetSnek iigy kellett

kenyerét kereHni (MA;8B. 53).

mester-legény : [administer ; liandwerk.sgesellj. Egy tzé-

beliek, niaiter legények ; sodales PPBl. Az ina-iságl/il felsza-

Ijadult me.stor legények egy-egy forintot adni tartoznak (Mon-

Okm. XIV. 13i.

müves-legény : cv Szurkos urrú mves legény (Piizm

:

Kai. 691). Kaptabfizfi mves legény (Zvon: PázmP. 301).

nöszö-legóny : procns PPBl. [freier] A nyöszfl legény nem
kíméli a költséget (Kisv: Adag. 21).

nötelen-legény : caelete Com: Jan. 116. (junggesellj.

nyii'ó-legény : (administer fullouieao; walkergesell). A nyirS

legényektl é.s a szaljó legényektl ne vegyenec többet a kz
vámnál (Helt: Krón. líifi).

rideg-legény : raolelxs Om: Jan. 116. fjunggasell]. A rideg

legény megszemléli a mely férjhez men leányt keressen (Com

;

Jan. 116). Rideg legényeken vett adó 154 ft. 35 d. (MonTMK.
1.216. 265. 273).

szabad-legény : volo Com : Jan. 146. (freiwilligerj. A aznbad

legényec avagy nun magoe akarattyából liadban men vité-

zéé ni.agokat a gyalog<).soc avagy lovasoc seregéhez veric (Com

:

Jan. Mfi).

szabadlegénység : (milit6.s intemiierantos ; sold;iten ohno

dis(:iplin|. Akármely liajdntskának vagy katonának nagy servi-

tusnak tetszik a jó rend, rabságnak a régida, viszont nem
tartván semmi szel) titulust a szabad legénységnél (Zrínyi n.l92).

szegény-legény : |milea gregarius
; gemeiner sóidat]. Az

megholt zegeny legényeknek attyafyay feyekygli tartatyak tor

vénhez (LevT. 1.208). Az zegeny legény ez felevei el, mivel

luigy az frygy alatt .az teyedelmek ys zukon f>-zetnek (335).

Paltiy Ambrus zegen logon, ki keez theruent állani, mert tizta

ordiawal .szolgálta ;u5 my vronkat i312i. Szegínylegénynok jó

h/ijlék Kohoncz, mert ott katonának l> kenyere, bor s koncz
(Thaly: VÉ. I.2.''ji. Szegénylegénynek két imgány kOzt egy
hazj'iért ondik ki vére (Thaly : Adal. 1.31). A i«aranlsoló vezér-

hez oliMj hogy .som hozzá férjen a jeegény legény, .sok iStLszlet

kellene néki félre t-uszittani (Fal: NA. 216).

szegénylegénység : [status militis gregarii
;

gemeiner

stand). .Severus tsászár szegény-legénységbl tsászárságra jutott

(Pázm:Préd. 1143).

vö-legény: [sponsus; bniutigaml Hiua a nazua^ a vl<'

gényl es monda neki (MiiuehC. 171). Vew legheennek i ^

yegyesnok zozattya nem liallattatyk te benned (Jordl

A kirali kérésére meg alduan mind az v legent »ii>jii i i

meuyazont, zent Tamás az Abanessel meg teugrre A lenti

(UebrC. 39. 52). A zizek Jesivüiak kegisinek neueztetnek s

kegiglen víih legemiek (141). A v legénynec vféllyé, edgyt)en

szerz ná.sznadgya avagy leány kér röm attya vagyon (Com

:

Jan. 117). Elég, liogy a jövendbéli vlegényt, vagyis inkább

vembert most a kS.szvény nem háborgatya (Mik:TUrL.. lUó

Az isteni vlegénnyel gynyrfiségessen mennyei menyegzben

mulatozik (Biró: Mieae. 306).

völegénység : [s|ionsalia ; brautticliailj. Amaz uj gyüleke-

zetek az örökké országin Jesus völegénységétftl és házasságaiul

elszakadott nyájak (Pí'izni': Kai. 719).

Legényes : [virosa ; maunsiiehtigj. Nem vagyok legényes

:

non .som *viro.sa PPBl.

Legényke : (vir ; manuj. Fa legénykék és asszonykák

szopogatói (Matkó: BCsák. 79).

IiEGY: mu.sc.i C. MA. [fliege). Ila .azt akarod, hoé heu.sa-

gos gondol.itoknar leget el tauoztu.s.sad, leg" inuidsagos ((JuaryC

68). Ilazaydra boezatok niynden felee legyekoth (JordC. 21).

Leget awaé zin'iogot fogna (BodC. 8). Beelzebnb sidoul, ma^-
rwl legeknek baluanya, ennen velem lio^ iú ez szr> bezzeg

(RMNy. 11.44). Az megholt legyec az paticiriasnac kenetit meg

búdssitic (Kár: Bibi. I.629)i Az apró férgek, egerek, nyvek,

le^ek mikor teremtettek (Ker: Préd. 238X Hádriamusnak a légy

határozta meg életét (Czegl; MM. 206). Szúnyogokká és ki(^Hin

legyekké változjüiak (Uly: Préd. 1.253). I-Mekezzfink a niéhekröl,

hangyákról, legyekrl s több ötfélékrl, niellyek Ixjgarakuak

neveztetnek (MLsk: VKert. ii2.0) Viliig mérges mézére ne esde-

gelly mint a légy (Biró: Ángy. 691. Nem illik a kercsztyiii

emberhez, hogy mint a szemtelen légy l6.s9e, meg esse, fagjaazsv-i

sebeit felebaráttyi'uiak (Fal: NE. 91).

[Szl.isok]. Az légy madár hát (I)ecsi: Adag. 19). Ha eeií

szép, az légy is madár (215). Légybl elefántot tiintet

(SzD : MVir. 311). Inkab legyet c z a p n é c az száramon
(Szeg:TheoplL 39).

dongó-légy: .xsilns PPB. |brummtliegej. El i eg dong"

leé es (a halót) mind cl zaggatt'a (BodC. 8). A dongó legyek

mind az ízetlen dong.isokkal, minil pedig testeiknek undok

tlsztátalmiságokkal az emberek krl alkalmatlankodnak (Misk

:

VKert 655). Dongó légy, darázsok, szúnyogok bárkája (Orczy:

KöltH. 199).

éb-légy : cynomya, cynipes C. cyniphis MA. rídDiu Com:

Orb. 1,5. PPBl. [Iitud.s6iege|. Erezte keákbe ebieget 68 oieg

eue ket (AporC. 37). Vaimac némely felettébb i'ulalmas All«-

totskác, ugy mint serkéc, tetvec, eb tTilében ragadó leg)ec, eb

legyek (Com : Jan. 42). Vagyon oly légy, melyet elvlégynek

neveznek, az ebek szri közzé szokta magát rejteni (Miak:

VKert. 656).

kutya-légy : tv Hogj- kutya-legyek, bolhák a kutya ffil.

ben ne teremjenek, grg diót rontván meg rizben, !\v\»\ kill

a ffilét kenni (ACsere: Bic. 478i.

ló-légy : anilu^ MA. (pferdefliege).

spanyol-légy : kantharis ; spanl-vhe Hiege]. .Spanyol legyek

av.agy krsfán term legyek, igen nieg-<is.sik a fáiuik éé

fRnek leveleit, meg Ls viwztik mérgekkel a virágokat iljpp".

PKert II24U
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varga-légy : asiliis, bncentes C. [pfprdefliege).

Legyecske : (miisea parvula ; kleiiie tlieiio]. Gyertyára szö-

kell ISvöldékek avagy tfizbeu teniió lugyotakék (tViiii: Jiui.

51). Auia fényes legyetskék lopdoziiek éjtszakán (Fal: NE. 3).

Legyes : [confusus, obscoeniis ; venvirrt, okolhaft]. Légies,

.>!zanaro.s tuduniaiit ne lanecz (Mel:SzJán. 48"). Isten vetne

vendéget : papoknak pirossát, horvátoknak horgassal, lengj'e-

leknek legyessét (Thaly: VÉ. 1.345).

Legyez: 1) musoas flabello, abigo, pello MA. (tiiegen ver-

jagen). 2) ventilo C. ventiiluni alioiii facio, Habollo, rofVigoro

PPU. Ilaclieliij. Szórok, legyezek, szellt indítok : ventilo PPI51.

A fejedelmet halálos betegségben feküve vittük, én szekere

ablakjában voltam s legyeztem (Kern: Élet. 45).

Legyezós : vontilatio C. MA. [das anfJiclieln]. Szórás, pall.'is,

legyezi's: ventilatio PPBI. Holt-elevenül vonzják ki, de vizzel

és legyezéssel megélesztik (Monlrók. IlI.Uiü). Királyi mulatsiig

gyenge szellk legyezésimi örömét nevelni (Fal: Vers. 861).

Legyez : 1) [ventilatu? ; fjiekelnd]. Az Isten adott a bar-

moknak hosz.szii legyez fai'kat és mozgó ffdeket (Misk : VKort.

655). Olyan nyelvére nézve az emberek közt, mint a legyezel

telién fark, mely mindent befecskend (8zD: MVir. 104). 2)

dabellum, mnscarium C nmscaria MA. [facber]. Legyez hor-

dozó : flabellifer C. Páva legyez: *plumatile mnscarium PPBI.

Senki nem boezflli a te tollaidat, hanem hogy legyzet csinál-

nac belle (Helt: Mes. 41.")). A legyec el fizettettiec legyezvel

avagy légy csapóval (Com: Jan. 110). Szellsít legyez: taclier

(SzCsomb : Utlefr. 231). Ellopta az verébnek verjét, légynek

legyezjét (Thaly: VÉ. 1.350). (A légy), akar mint kergessék-is

a legyezvel, Lsmét csak vi.s.szaszemtelonkedik (Misk : VKert.

655). Mikor megtanulta, mint haboz módiasaii a legyezvel,

vig örömét mutogatja az anyja (Fal : NA. 15R). S) (cauda

;

schwanz]. AiTa való a sok legyez, a sok lófarc (Helt: Mas.

96). Bezzeg ugy tetzic, hogy ott hattat a legyezt, ihol mostan

Is kurta belé (101). Mer hamis-ság, hogy a lovak az o tenné-

szeti legyezjktl megfosztatván azzal erösebbekké téte.sseuek

(Misk: VKert. 11).

LEGYÉNT, LEGYINT : [percutio ; .selilagen]. A niak

wagho egy waghassal wgy legyenthee, hogy ez wylaghbol ky

weghezee (ÉrsC. 519). Ewmagara mynden wgy tekynchen, hogy

mynden gonoz tewle io tauol legynchen (Pesti : Fab. 80). Kél a

szél, a fiikat vígan legyinti (Thaly; Adal. 11.187). Tsákánnyal

legygyentek egy jót tarkójára (Gvad: RP. 219).

LÉH, LÉH (lyheWys Komj: SzPál. 177): haló, halito,

auhelo C. spiro, respiro MA. [athmen]. Ide s toua lehk : pro-

spiro ; nehezen léh : dispnoicus, asthmaticus ; nehezen leh

:

peripneumaticus C. Leh : auhelus MA. Péliok, lébk, lélokze-

tet nehezen vé.szek : anhelo Major Szót, 13. Piliök, lehök, le-

hellek, .szagot botsatok : haló PPBI. Lata tbawol egh zomyw-

sagban leh farkasth (PeerC 71). Mykoron meegh ees leehne,

glierelyekkel által vereek ewtet (ÉrdyC. 545). Mikoron az em-

ber kezére leuhne, megkérde az satyrus, mi oka volna aimak

(Pesti: Fab. 53).

ki-léh: interspiro C. [ausathmeu].

kiléhós : interspiratio C. [das ausathmenj.

réá-léh : (adspiro ; anhauchen]. A pap a keresztelked em-

berre reia leeh (Agend. 7).

Léheg, léhég : [respiro ; athmen[. Nehéz betegségben va-

gyon s c.s;ik alig lebeg, pipeg (Czegl: Euoch. L89). Leheg, piheg

s sziirnyait is lebotsáttya (KBodor: HÖ.szt 55). Sietvén lebeg
lépés.sel uj .sereget látnak (Gyöngy: Cliar. 185). A horvátsiig

alig lebegett (Gvad:RP. 108). El hozta, de lebegett (Gvad:

M. NYELVTÖRT. SZÓTIr. n.

VLev. 54). Lebegvén kereslek, mindenütt nyomozlak (Orczy:

KöltH. 53).

Leheli, léhéll-ik: 1) [spiro, fio; blasenj. Valamire lehel-

lök : afüo C. Zellet, hol akar, ot lehel (spiritus ubi vnlt spirat),

es 6 zanat hallod, de nem tudod bonn.an iöyn (MünchC. 172).

Roayok lehellé es monda: vegyetek zent lelket (CornC 133)

Az erdegre lehellé zent lustina ;izzon (359). Wr lehellee h\V

orczayara eeletbnek lehelleeseeth (JordC. 9). Jesus lehellee (in-

.suftlavit) es monda: veegyetek zent lelketh (699). Mikor vrunk

az ajKistolokra lehellek, .szent lelket ada nekik (Lép: ITuk.

1.169). Keaiok lehéllik es szent llkt ád (171). 2) anhelo, re-

.spiro MA. (atbinenj. Loholl: exspirans C Pibkni, lebolleni

:

ludiolare MedLat. 45. Pihegek, lehellek, párállok: anhelo;

lelket ve.szek, lehellek; respiro; hideg pánit lohulleui : *anbBlarH

frigus; lehelleni, pihegni: *ducere anhelitum PPBI. A tfid

lehellik, lelket viszen (Com: Vest. 36). Az yso|) olajjal egyben

a máj fájc'iknak s tüd dagadóknak vagy nehéz lehellknek ha.sz-

nos (Nad:Kert 326).

be-lehell, beló-lehell : inhalo C MA. binein h.amben

PPB

ki-léliell : ex.spiro C. exhalo MA. [ausatlimenj.

kilehelléa : exspiratio, exh.alatio C. [d,as ausathmenj.

réá-léhéll: adhalo C. afflo MA. anhancben, anbla.sen PPB.

réá-lehellós : adflatns MA. das anblason, anwehen PPB.

Leiiéllós : aspiratio, afHatus C flatus, halitiis MA. [das ath-

men]. Lehelesre : ad respirandum (NémGl. 145). Le tewee az

barmok eleiben, lehellee.skkel meg melegyteneek (ÉrdyC. 51).

Az .saarkan zaaz embernél tebet ltb meg az ew lehellee.seevvel

naiwnkeed (190). íme el kezdetbem megh nemwlnya, lehelle.sym

el fogyny (ÉrsC. 302). Zayanak lehellasebe vagyon mynden

ereyek (KuIoíC. 73). Ineklulv lyhellysemuel, de íneklek elmym-

ueles (Kümj:SzPál. 177). Az isten az ember lelkét s lebellé.sét

bozzil akarná vennie (MA: Bibi. 1.470). Az oktalan állatoknak

lelkek nem egyéb, hanem valami elmúló párab és lehellés

(Misk: VKert 10). Egy lehellé.s.sel elámllja niagát a festék fé-

nyes ortzájokon (Fal: NE. 91). Ha a halál talál, be keserve-sen

fog neved ajakimról utolsó lehellésemmel |p.szakadni (Szl): MVir

210).

nehéz-léhellés : [anlieütus ; schwer&s athmen]. A ki hányat

fekszic és alu.szie, nyom;i.s.sal bi'mtatic, a ki lunsmánt, nehéz le-

helléssel (Com: Jan. 113).

Lehéllet : anbelitus C. spiraculum, spiramen MA. [athem,

hauch]. Negyedzer jelent zent lelek lehelletnek keppen (CornC.

133). Befmia az S orrába az él lelielletett (Helt: Bibi. I. A3).

ad párat, lehelletet mindeneknek (Kár: Credo 176). Lebellet

vala az isten az ember orrába életnec lebelletét (MA: Bibi. 1.2).

Ha az lutheránus vrakra és a.s.szoniokra eti'ele bíidus lehellete-

teket ukrdnének az fogbagymas opinioni d(»niinék, bizony

megemelduék a teteiekenn a kalap (BahCslsk. 319). A fúld in-

dulils lé.szen a fúld alatt lév lehelletekbl (Com : Jan. 15). A
.sárkány csak lehelletivel megöl (41).

Léhellö : [spiráns ; athmend]. Lehell-hely : .spiraculum PPB.

nehezen-lehéllc) : asthmaticus, dispnoicus MA. engbrüstig

PPB.

Leheltet: [spirare facio; athmen la.s.sen]. A te kedves em-

lékezeted éltet, leheltet még engemet (SzD: MVir. 108).

Lóhós, lehés : anbelatio, respiratio, respiramen C. balitns

MA. [das athmen]. Nehezen való léhés ; dyspnoea C. Nag le-

hessél egenes vton 6 lakó hefebe ywtba (PeerC. 94). Keresz-

telni gyermekeket guggolt vízzel mondod, idvö.ssége.sb az lebés-

vel, hiszem azt alítod (RMK 11.217).
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nehezen-lehés : dispnuea MA. eugbrüstigkeit, schwerer

atliom PPB.

[Ijehez)

Léhéz: [aniielaas; Imucbend). (A kék liliuni) az a.szszony

allatukban az lohesi ereket lagitya; sciaticarul auagy farsaba-

nilU liaznal (BeytheA : Fiv.K. Ib).

LÉHA : I) riibigo, les vilis PPB. (kunibraudj. 3) Ideses;

triigej. Mutatod magadat iiein léhíi, liaiiem Lstoiies szorgalma-

tosságu eiiiberuok lenni (Apoll. 3j. így az elme néba oly setét

és lélia (SzBodó: Kaim. 2).

Iiéhás : rubigiue tactns, vilis, abjectiis ; tniltbauigt, scbmilligt

PPB.

IiÉJÓ, LÉJÚ, LiTÚ : ini'imdibulum MA. Nom. 82. infun-

dibiüuni doliariuni, cíiudatum iniiiiidibuliini, doliaria clepsydra;

fasstriditer PPB. Itrichterj. Egy liiit adgyanak hi'isz pénzen

(MouOkm. XVni.236b).

LEJT (alaMyíel PeorC. 267): I) jdescendo ; niedersteigeii].

Latek to«-si lángot meubelewl loytewt ; vidi flammam ignis

dascendentem de caelo (ElirC. 15). Mykoron Betoromban loy-

teneenek (in descansu), nagy kew e.sset boczata roaok isten

(JordU. 309). Ez ydewben az zyz wala az tenileczben, kyliez

angyal leyte menybewl (ÉrsC. 481). Lejt még alább egy régi

keskön k6fal (RMK. UI.UO). 2) tripudio MA. [büpfen, sprin-

gen].

alá-lejt : [descendu ; niedersteigenj. Ala ISytel uram ysten

meníiekbSI zyznekli méhében (PeerC. 2fi7). Midn a .szamár

háton menne és a hegy oldalon alá leytene (Helt; Bibi. III l')6).

le-lejt : descendu NémGl. 362. [berabsteigen).

Lejtés: I) (saltatio; taiiz) Herodiasnak liA leánya yeytest

tet : saltíivit (JordC. 472). 8) (pa-ssus ; schritt). Az hegy oldalon

egy torony vagyon kfibfil rakva, 130 lejlés az magassága (Mon.-

Irók. V1II.290).

Lejt : 1) declivis, descensas, salebra MA. [abhangj. Kerék-

köt a lejtn : sutVIamon ; hegynek aláfelé menedéke.s8ége,

lejtíje : proclivinm ; szép menedékes lejti : collis a siimmo

aeqnaliter *declivi» ; a liegynec lejtíje vagyon : rollLs habét

*dejertus PPBI. Olinet he^ener leitie (MiinchC. 155). Az olay-

laknak heginok leytSire kSzelyt (Sylv: UjT. I.I14). Kereket

k5tni az leitón, auagy valamit támogatni (Decsi: Adag. 261).

Keréktartó a .szekérnek a lojt<1n le-eraszkedésében való meg-

kötésére (ComrJan. 87). 8) tripndium MA. |tanz). Lejtrtt jár:

tripndiat MA. Ke.serft az lejtó nékem olhihotó, t\idom ji'il sor-

.somat (Th;dy:Adal. 1.198). Képa, retek csingolóduak, tkés
dinnye hason jár, az ugorkák forgolódnak, kiki mohón lejtót

vár (Fal: Vers. 871). S) tripiidiator MA. (tiinzor].

[KUzmondások]. Soha nints oly nagy hosszú hágó, kinek

lejtóje ninfsen (Kisv: Adag. 374). Nintsen hágó lejtó nélkfil

(SzU:MVir. 173).

tót-lejt: (saltatio Klavonica; sluvaklwher tanzj. Ila az tt

lojtót ki')tára vo.sz.><ziik, bizony z.sidiVt/uicz lasz belóle, az kit som

maga num tud j.'irni, som mii (l!nrcs: Lov. 124). Legény vagyok

ujr.1, a kállai ketlót imin.ár oljárhatom, vagy a giiggó ti'it lejtflt

aivad:raól. 1541.

Lejts: (declivLs; abhiingig) llajlult, ortwzkodó, lejtós

:

doi-livis PPBI. A halmok t-^ moredok hágt'ik a hngytetíVfelé

mimóknek vontat;l<<ok, ori'.xzkixlk, lejt'wTik vLsszji ((.'om; Jan.

13i. A vigyázatlanság igen lejts s görgs út a veszedelemre

(aK:it: Válts. 1.1019).

Lejtöz-ik : (tripudio \ tanzen, springenj. I^jtzik alatta igen

haragos mén (Gyöngy: KJ. U3X

1. LEK: fissura, foramen, hiatus MA. rima in glaeie PPB.

[epalte, ritze, loch). Vagatek egy leket az yegben (LevT. L21.')i.

[Közmondások] Addig jár a Vük a lékre, hogy végre egyszer

oda szakad l Kisv : Adag. 225).

Lékel: [Hndo; spaltenj. Teletszaka az Uuuát lekelik, Srzik

(TürtT. V7n.l22).

Lékes : jlacimatus
;

grubig). Nem fél, hogy le-szakadgyon

amaz álma béli lékes semlyékeken (Gyöngy: KJ 90).

2. LÉK : (colum ; seiherj. Egy lék vagy tejaztiró szita (TárT:

XVIII.271).

LEKTIKA : gestatorium C. lectica, carruca, arcéra PPB.

(siiiifle, tragebettj. >Sotzel, lektika, szék, a melyben az embert

hordozz.'ik : ge.statorinm ; két kerekig talyiga vagy lektika

:

oarrnoa PPBI. I.<>ktika hordozó : leotioarins PPB. A kényesei-

loktikákon, .szetzel .székekben hordoztatnac (Com: Jan 87). A
kolyák és lektikák hordoztatnak két tóttul (Com: Orb. 173).

Vitéz Farkásichot tévék lecticában, mert meg nem holt vala

iszonyú chapásban (Zrinyi 1.65). Czifra lektika, rezes hám ('Ilialy

:

VÉ. 1.317. Radv: Csid. 11370). A pogány római dámák lectikákui

vitették magokat fris égre (Fal: NA. 136).

LÉL, LÉL, LÖL: I) reperio, invenio MA. |tindeu> Meg
nytliian az kajipnt, snokett nem lele (EbrC. 17). Teretnala

bodog Ft'erencz zent Mariának egyhazahoz, lewiewtuala ott egy

alázatos fiatért (101. 25). Aggon tfnektéc nugoknat lölneCéc

(BécsiC. 2). Léié arpanac monual efi mérteket (5). Ot yiiod való

vizet hVIz (VirgC. 46). Leiének egi t6z5 pénzt (106). Leltethetic

vala eé t hegno bel (NagyazC 46). Meg lee mind az éerme-

keket, kyk leelettetenek (JordC. 36Ü). Ayto be rekeztven lele

eo magát tarsauai eozue az zent egyliazban (DomC. 98).

Nywgodalmat nem leél (Pesti; NTe.st. 25 1. A király pecz^tét

hdtée vala a cancellarinsnál (Helt:Króa 57). Az ew maga

lelto kerast^bewl testamentomoth tehet (Ver; Verb. 132). Vigaz-

talastsohol nem llec keser&segemben (Born: Ének. 473). Bába-

lelte babona (GKat; Titk. 417). Nem lelni oly ható írét Galle-

níLsnál, mint kit az .szerelem készített Venusnál (Thaly: Adal.

1.157). S) artlcio, oflendo MA. [plagen, >|U,'ilenJ. Az hideg léi

:

febricito C. Kíizhen-közlien lel hideg : intervallata febris PPBI.

Kezketeg lele ket (DöbrC. 103). Monda, hog liydeg lelnee

eoket (DomC. 109). My lelt, lam bolond nag (SiindC. 26). Hideg-

lel embr d'elC. 139). A hideg kezde tet lelni (Helt: Krón.

192). Jay ki szórnom vagy, mi lelt iHelt:Mes. 402). Acluib

felesege szola: Mi llt (Mel:.Siim. 353). Neheiíi<<g lli (Frank:

HasznK. 27 1. Az bicsei |iorko|ábot nem tudom mi lölte, mind-

addig ei>éskedik, hogy magának tehet kárt vele (l'humi: Lev.

11.143). Hétftl fogva lel az hideg (KákGy: Lev. 88). Tó/éus

a sok urak és más emberek jeien-léteklien meg ria-sztja, mi

lelte s ha ugy;m rdóg van-é benne, kérdezi (Bod: PoL 113).

(Szólások). ly el hamar, bo^ aua^ eleuensegbeu lei-

be s e d tet (VitkC. 76 ,. Ez embr hz ezt leitk, bogi

a népet Moises trvenietl ot terittte (WeíBjirC. 83). Gentiiis

király lelte leg elioer hasznát (MeLHerb. 142). Yme
h e 1 e n k 1 h .sem lelyek, futosonkh biialonkh, mint a nyvlak

(\Ve.szprC. 143). Mf'g az isten sem leli niindeimek keduéi
(Decsi : Adag. 141 1. Ainiak feletheen tlie K. kodneetti leélve

(Gér: KárCs. 1.72) Eggyíit lelik és legelik kedveket (Fal: L'E

3íi9). Nem leél mag.niiac laiodalniat (DebrC 41 U Semmi

kép|ien nem lelhetek módot liozá,hogy la vedret) kivubameni

a ki'itbi^l (Heli'Mn.s. 123). I'énti-krn Poz.sonil>a lesxak, onnét,

ha nii'idot loUk r.ijta, Kapuba lex«'k (N;ulT;lx»v LV"').

el-Iél: (invado, suii^Tvenki : befalleii^ Hirtelen lelte-W a liideg:

*!nibit<> in febrini incidit i'l'HI. A hideglelés én uiaganial u

ellele (LevT. 11.89). A darásnak uuirása mely igen f^jdalm.'W

légj-eu, avagy csak ebbl is kiletioik, bug; néha a hideg íb
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elleli az eiiil>ert miatta (Misk : VTÍert. 64y). A kényes Kisaszszony

az egísF. n'iKit.\s-rendet szöriiyou mogijesztotte, uioit ina|,'át

azon óiábiui el lelte a liiiieg (FaliNA. 157). Dárd^iinak hegyén

lialáluniat leltein el (Szü: MVir. 205).

ellelés : (iuvasio ; das betiillen]. Az liarmadnapi hideglelésben

az elaí ellelés p>enge .szokott lenni (PP: PaxC. 271).

hideg-ellélés : *aecessiis fébris PPM. Hideg-ellelés, rázás-

acveesiu febris, horror febrilis (FF : Paralipomeoa 270b).

elöl-lél : (oocurro, obviam veuio ; antreflbn]. Fráter Bernald

eiewl lele zent Ferenczot es leuette magát e\v lalKiylmz e.s eiewl

leniek egymást (ElirC. 10). Eiewl lewle ovvlett zent Fercncz

e.s monda (77). Eiewl lele N^ket egi zegeni azoni állat (VirgC.

87). Három azeoui embert lele el\^l (102).

[fól-lel]

fllelés : [inveutio ; ertindmig]. Tiszt keresésben, testi gyönyiV

rAsegeknek fíil ISleseben szorgalmatoskodik a balga (Lép:

PTiik. L32).

ki-lél : (inveuio; erfinden]. Hii tanóságot tavai kilelek. Szamas

vizének magas ;iz partja, akkor fejszével vágták a vizet, az

énekszörailt mondják jó embernek (RSIK. IV.8I.

még-lél : 1) reperio, invenio MA. [auöindeu, antreflfen].

Ez t'eiewl mondót vrnak varat nagy necbezseguel lewiek meg
(ElirC. .'59). Beraéne Juditnac hailakaba, nem lele meg 5tet

(BécsiC 42. -13. 154). Keressétec es meg-lélitec (MiinchC. 25).

El oi-zotam marhayt, elreitetem, meg leltem, es neky meg uem
moudolam (VirgC. 7). benne mynd meg leleettetnek (vSándC.

21. Bolond balgatagsagaert sokak sokat mwkalkodnak, &s mynd
heeyaban leezen, mert az ygaz es bizon b51cche.sseegót soha

meg nem lelyk(ErdyC. 517). Az mit kerestek, meg lelitek (Sylv:

ÚjT 1.11). Ha az én üszmön nem szántottatok volna, az én

me.sémet ti meg nem leltétek volna (RMK 11.339). Ew felsége

is meg oltalmaz, czak Kegtek ereié ees lelie meg ew felsegeth

(RMNy. 11.127). Nagysokan kózSttSc mesét beszelléuec, de

.•izoké czae hamar meg leletteténec (Kák ; Sáms. A3). Az két

oláb vajdákat Ls meg leleti kedve.ie által (Erd : Tört. 11.3771

a) [rogo, peto : ei-sncheu]. Megh bocha.sson, hogh ily giakorta

való Írásunkkal Ndath me^h banth™k, nierth kezeleiutethethewuk

zewksigewnkbe the Ndath megh lelhwnk (LevT. 1.20). Uram
irta, hogy kérjem meg Ferencz uramat, hogj' ide jenné ö

kme és szániot venuék a tiszttartótól,' kii'l én gyakorta leltem

meg ö kelmét róla (Nád: Lev. 139). Ennek elétte te Nagysá-

godat Szerdahelyi Péter deák által megleltem vala az én leá-

nyom menyegzéje szolgáltatásának szükséges szerezámért (238).

[Közmondások]. Ki mit keros, meg leli (Det'si : Adag. 5). Az
mint szokták mondani, hogy sák megh lelte volt foltiát (Bal:

Epin. 1). A sák meg lelte volt foltyát : dígnum patella oper-

culum (CzeghJaph. 138).

méglélés : inventio MA. (auffmdmig). Ezen meg leleeseuek

napyaan zenwede martjTomsagot (EhrC. 446). Zent Ystwan

testy meg lelese napian (LányiC. 230). Minc 6 mfivelkédé-seknec

niéglélése (BécsiC. 104). Zent korSzt megh lelese (WmkC. Kai).

méglélet : cv Sceut kerezt meglelete (MünchC. 5). Zent

Istliwan prothomartyr testéének megh leelethyrSl (ÉrdyC. 446).

méglellietetlen, meglélhetlen : [investigabilís ; unauf-

tindbar]. Az tyztasagnak meg leihetetlen ékessége (VirgC. 135).

Isten mel' igen foghatatlauok v itileti es meg lelhellenek i

\1ai (DöbrC. 345).

méglellietetlenség : [quod investigari non potest ; imauf-

tindbarkeitj. En zeretmeth meg-lelhetetlensegnec hyedelme

nekil el vezt<Sttem (NagyszC. 61).

Léledz-Uc, lóledz-ik (Uk<pií Poenit. 27. Toln: VigK. 30.

IVis: Ig;izs. ILllO. Utehiís PPB) : intermisceor, implieor MA.

[verfallen sein]. Vétekben ni,'t.s.sal együtt léledzett : *afl'inis

.stoleris ; valami vétekben léledzeni : *impingoro in aliquam

culpani PPBl. Zentli Anna wranak halála wtan tSrweentxsn nem

leeledzott (ÉrdyC. 118). Házíusiig lrisnek bfinihen ne loletTzel

(Sylv: ÜjT. I.S). IJjiluán imadasnak hniben lelewzel (116).

Paraznasagba leleezyg (Pesti: NTest. 0) Biinljen leledzettnc

volt (Kulcs : Evaug. 254). Parasznasagban leledzik es abban

tapasztaltatik (Ver:Verb. 175). Alamosuat adek, azaz ergal-

uia.s-igban lelezem (RMNy. 1143). Az wr meg tagad;is;iba leledz-

uen (Born : Evang. 288). Tkéldt el magadban, hogy omiek

utánna senmii halálos vétekben nem lélegzel (Poenit. 27).

Paráznasjígban léledzett és gyilkosságban (MA : Scult 675).

Gyalázatban leledzik (MA : SB. 20). Semmi liaziigliságban nem

leledzie (Prág:Serk. 33). Tselekedetiben léletzik a paráznaság

(GKat:Titk. 65). T5bbe halálos bimben nem llédszik (Lép:

PTük. 1202). SzSmyo hit szegesben ne leledzel senkivel (Megy

:

6Jaj. n.l). Az pápista vallásban lélegzeni nem valami frasca

(Toln: Vigaszt. 30). Romai Theodattis léledzék 613-ban, fi találá

ezt elsSben, hogy a komák kSzt lelki szövetség legyen (CzegI

:

BDorg. 380). Szent Pál megtérésének elStte úldSzvén az isten-

nek aiiyaszentegy-házát, szent lélek ellen való vétekben léleg-

zetté (Pós: Igazs. 11.110). A meg-ii't dolgokban nem léledzenek

(Szathni : Dom. 179). Emiek utánna én afféle dolgokban nem

leledzem (Gér: KárCi. 1V.203). A f5 vétek megbirkózik a más

részrül bennünk leledz valami fö tekélletességünkel (Fal : UE.

m. 53). Lóth rútságban leledzik vala leányaival (SzD: MVir. 81).

Leledzós: [implicatio ; verwickelung]. Vétekben-való'lélekzés:

reatus PPBl. Vetekben való leiedzés Ver: Verb. Szót. 26.

liéléméiiy : inventio. iuventum MA. [ertindung]. Pepeczelé-

.sei-, az az külemb külemb leleményéé es ceremouiac (Helt;

ÚT. Ee 5). Emberi llemen (Mel: Szján. 409). Mind SrkSs s

mind penig lelemény jószágok (Ver: Verb. 269). A pápa léle-

méuyiriSl szólani, a minem igéket 6 tartott (Dáv: VDisp. 113).

Az igaz tudomaut emberi lelememiiel meghomalosittiak (Fél:

Tan. Elb. 10). Az emberek leieményit szollyák az isten beszéde

helyet (Matkó: BCsák. 60). Oh mely sok emberi lelemény is

vagyon mi közöttünk (Czegl : MM. 30). Christiis urunk a Moses

tSi-vényét az pharisaeusok és irás-tudók sok gaz leleményétl

tisztogatta (Pós : Igazs. 1.284). EiTl a poéták ekként fabuláinak,

kik-is elég elmés leiemént tonnáinak (GyöngyD: Oip. 634).

Ezek bezzek uem a pogáu Plató elme-leleuiényei (Fal: NE. 9).

Mikor kell rendében, erejében, ízében elfll-adgya bSlts elme-

léleméuyeit, ditséretet nyer érettek (Fal: UE. 368). Ez tsak az

esze fejtegetése, leleménye (SzD : MVir. 132).

Leleményes : [inventio.sus ; erfindungsreichj. Leleményes

beszéd (Alv: Post 1.33). Leleményes, találmányos, uj szók

(SzP:MVir. 412i.

lieleményéakéd-iJk : (rem cognosco ; sich orientiren]. A
más dolgokban foglalatoskodó elme sem l6leménye.skedhetik

ugy a Parna.ssus titkaiban, mint a kiknek egyéb dolgok nintsen

(Gyöngy: Nympha. A2).

Liélémós : [inventum ; ertindung]. MegkSrúekeztec ket í

leleniesec (adinventiones) (BécsiC. 18). Parazualkodanak 6 lele-

mesekben, es meg haraguek vr 8 nepere (AporC. 75). Aé nekik

Snn leleme,seknek aluoksagaent (DöbrC. 73). y lelemesegben

bozzontak ftet (190). Jelencetek v lelemesit (244). Aleytuau

kedeg Pascasius némelyeknek lelemesek szerent vagy tettetee-

sek zerent, hog az eordegy tudomány mosa.ssal el tanoztatneek

(ComC. 405). Pokol beolcheknek lelemeseket, h-asokat, chalard-

sagokat meg utalya vala (DomC. 125). Az iozagnak keresety

a Iglemíjsnek gyewkereth nezy (Ver: Verb. 106). Tudomány és

lelemés (Szob: Dáv. 5).

36*
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Iiélés: 1) iiiveiitiu MA. |aii81u(Iiiii|{]. á/. jKiter iioster e^b
ymacwiiíiikat felí'ilinul az lelesiiek oUaerth, mert ewteeth lele

awapy zerze Ohristws Josws ewiieii maga (ÉrsC. 163).

llacyatHk el édes attyamfyay az anvltatasiiak es rágalma-

zásnak Icolesetli (ÉrsC. .!24). Gondolkodom en mynden tliete-

meiiyedbo es törekedem tlie lelesydbe : in adiuventiouibus

(KiiIcsC. 185). Az blke.siguel való tíiris ioa lelUt (?] szerezzen:

lolerantia efticiat exiierientiam (Sylvt ÚjT. II.O). Czudálhatfa

minden nip az maf^ar nipiiek clmyiieU éles volUit az lelisben,

mell' nem egéb, hanem ma^ar poesis (164). 3) atfectio MA.

Idas befallen).

hideg-lelóa : febris C. [tíebor]. Gyújtovány, hideglelés

:

caiisus P1*BI. Z:ibadoychad megh Symout oz hydog lelestfli

(PeerC. ai8). Korolkodik vala hideg lelessel (DebrC. 216).

Hideg leles, korsag es egyob betegség (Horn: Evang. 111.313).

(Illyan .szabasiiuan loszen dolgoc, mint annac az embernec,

kit az hideg l6lés tör (Tol: Evang. 1.271). Az Péternek napát

az Chri-stiu meg giogitotta az hideg lelesbíil (Fél: Tan. 468).

Sanyarú hideglelésben moghala (Tarn : Szonts. 162). A te hideg-

lelésed gonosz kívánság, a te hideg-lelésed bujaság (László:

Petr. 9).

egynapi-hideglélós : ephemera C. [tügliches tieber].

fólbenszakasztó-hideglelós : t'ebris iulormiteiis Com :

Jan. 5S. fab«ech.sehides fieber].

forró-hideglelés : *fer\'ida febris, *ardens febris PPBl.

(hitzigas tioberj. Forró hideglelésbe eséc (Helt: Krón. 107). Forró

hideglelés (Megy: 6Jaj). 1L20).

gjrujtovíiny-hideglelós, gyviladó-hideglelés, gyu-
lasztó-hideglélós : cv Ugyan ki tzi lelkeket az gyoitovan

liidegU'lé.sek és egyéb nehéz betegségek által (Lép: ITiik.

1.314). A porcsfíi a gynjtován hideglelésben igen jó (Lipp:

PKert. 114. 1652. KNagyv. 35. A nádmézbl Lsinaltatott sziroi>

a gyulado hideglelések ellen használ íACsere: Eiic. 235). A gyu-

la.sztó hideglelés minden erejét megemésztette (Mad : Evang.

761). Gyulasztó és idzasztó hideg-lelés (Szathm: Cent. 89).

hannadnapi-hideglélés : (febris tertiana ; dreitiigiges

fieber). A mindennapi hideglelés mindennap, a harmadnapi

harmad nap tér vissza (Com : Jan. 58).

iszonsrú-hideglelés : i|Uoriiuora C. (kaltes fieber].

kettödnapi-hideglelés : [febris bidua ; zweitiigiges fieber).

Tava.«z.s-/jil indeit a hold bósi'ges verból származó betegségeket,

vgy mint : kettd napi hideglelést, torokgyikot, nyilalast 1583

(KBártfa. C).

mindennapi-hideglelés : heetica ; kait fieber C. A min-

denapi hideglelés niindenn.'tp vi.s.sz,i tér (Com: Jan. 58).

negyednapi-hideglelés : *febris quartana, *(|iiadrini

lireiiitus febris PPBl. [viertiigiges fieborj. Midfin azt állítanám,

hogy az raytani való negjednapi hideglelés nékem halált hozzon

(MA: Tan. EI<M>. 2í>). A negyed napi hideglelés jiz egésztestnek

ro.shat nedve-sségétól való lankatsjiga (Com:.Jan. 59).

reszketésselvaló-hideglelés : tpierquera Com: Jan. 58.

Ikaltes lielM3r|. A re.s-zketé.ssol való hideg lelés reszketekes hideg-

nOL- hivattatik (Com: L-an. 58 1.

szakadhatatlan-hideglelós : febris eontinens Com: Jan.

S |hest:indiges fiiílN?r|. Minden hideglelésnek, akár szAnetlen

való, akár félIxMi szakasztott légyen, megkeserító nehéz fájdalma

vagyon a s-/ak.'idhalatlanon kiviil (Com: JaiL 58).

azünetlenvaló-hidegleléa : febris continiia Com : Jau.

58. [bestiindigeii fieber].

tüzes-hideglelés : ;i'ebris ardeiis ; hitziges fieber). Tiizes

hideglelést auagy a gyoytovánt kergheted vele (Frank: UaszuK.

15).

hidegleléses : febriculosiis C. (fieberLsch).

Lelet: (inventio; auffindung). Emlékezem le menden mfiiiel-

kedetidben es te letétidben tanolok (AporC. 33). Tezek gyónást

en iilvessegemnek okaerth, kegyelmes-seglmek leeletyert (ÉrsC.

265).

hideg-lelet : [febris). Hozia vépiién es ottan meghaga ótet

a hideg lelet (MiinchC. 72).

Ijéletez-ik : [langveo ; matt seiii). Uala iiémel léletezJ (lau-

gueiLs) Lazar neuó Uet^uiiaban (MünchC. 192).

még-léletezik : [elangveo ; erschlatfenj. A (tge meg lele-

tezet: ficus elaiigiiit (BécsiC. 204). Lelev a zolgat, ki megléle-

tezet vala (langverat) egessegben (MünchC. 123).

Xieletezés, léletezet : flangvor ; mattigkeit). Vétekben

való leletezés: reatiLs C. Itatta EÖVaim 5 leletezetet (laiigvorem)

es Judas ktelet (BécsiC. 188). Hoziuiae óueki menden gono-

zol vallókat klmb k&ISmb leletezeteekel és getrekneekel fog-

laltakat (MiinchC. 20). Megvigazta sokakat, kie )5:etretne<; vala

leletezeteckel (72). Valnacuala betegségeket klmb kúlmb
léletezéteckél (116).

Iieletezetes : [debilis, langvidus; schwach, matt). Vepenec

5 hozia sok emlékezetéé valuau leletezetesekot (MiinchC. 43).

[Iielö)

hideg-lelö: febriculosusMA. (tíeberkrank). Ezer ötszáz és az

hatvannégy esztendóben hideglelfi kLs;is.szoniiak havában (KMK.

1V.207). Az vizkórságos avagy hideglel embereknek tetszik, hogy

igen hasznai az .sok viz ital (B<)ru: Ev;mg. IILIOI). Mit hasz-

n:U tvi hideglel embernek, ha az eleplumt czoutokból rakatot

ágyban fektetnék is (Zólyomi: Elm. 180).

hideglels : cw A gazdagság úgy gyötri az embert, mint

a hideglelóst az f> nyavalyája (Fal : BE. 595).

LíÜiEK (Ulicett HB. um Komj:SzPál. 32. íiUiert HB.

lolköm Gér: KtlrCs. IV.249. luhjkét TörT. 111.323. WUetli Komj:

SzPál. 32): 1) [llatiLs, Imlitus ; das wehen, liancb). Lelket-vé-

szék : r6.spiro ; *lelkem kiadom : exspiro PPB. Az gyermek meg-

betegfiit oly uohez kórsággal, hogy :íz él lelek az gyermeknek

zajában :ilig éreztetlietyk vala meg (MargL. 191). Meg ól ew

zayanak leelkewel (ÉrdyC. 29). A szarvas nagy zellel leelekkel

chak alyg zalada be az liarlangba (527b). Lelket uenni : spirare

(Erasm: Erk. t>). Az lelek iiz az lélegzet benne vagion (Fél:

Taa 90). & az istennek lelke ingadoz vala az vizek f5l5t

(Szár: Cat F4). Szájának lelke (Ker: Préd. 123>. Menten nagy

lélec szakasztva illyen s-zi'ival biuidnl ki (MA : Scult. 155X A sziv

nyiigovás nélkíil mozogván, elevenít lelket (\-italem spiritimi)

nemz (Com: Jan. 52). S) [vila, conscieutia sui; das lében, selbst-

bewnsstsoin). Ugy szeretem, mint a lelkemet : clvirior vita PPBl.

Mikor bezellone, csmég le esec es momial lélek nelkfil lu:

exaniniata est (BécsiC. 82). Menny^Vnk el, ne thalantal meeg

lelSkben orhettyek az en zent fyamath Ye«>\-5t lÉrsC. 93). Az

igazaknak lelkek isten kezében viuuiak (Tel: Evang. 11.428).

Giarlo emberek, kik az igenek lelket nem adliatnak iFél; Tril

330). Hamar m;g lelket éra beime (Decsi: Adag. 154. Kisv:

Adag. 539). Végezetre mi maradt meg minekfinc az mi szegen

lelkflnc kiuíil (Itei-si: Sall. l'i). Bizony én is eleget biuiult;im

r.'üta, hogy gióf urat léleklien nem találta (Lo\T. 11.324). CVie-

kély érteimó emberek, kikért csak nem adom lölkílraot is ki,

9 ó mégis csak mozdólni .sem akiu- maga nuigáért (Gér : KáiCs.

IV.249I. Mit ranálsz, ki nyomod a lelkemet eliadta (fiiad: RP
V. cikk). S) animius aiiima, manas C. (spiritus, daenKin ; seelo,

geistj. Gonosz lelök : cacodaemou ; megholtaknak biidosó leikk

:
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lanae C. Haza-járó-lélek : Umiures PPB. Uimaggomue ez scegin

eniher lilki ert . . . . \Vii)i;i™;iic iiromc isten líe^ilinet ez lolic

rrt(llB) Az weiit ap()ast.ilal< voltak zent Kitekiwl fellesek lElii-C.

1 MiiiK'hC. IS). líliulziMi isten engemet, mert be mentenek

vizek mend en lelUeniiíjlen (AixuC. IS). Zephfeiteteni az cn lel-

kemet (VirgC. n). Kelenekem wi&lnwuienlelUeamekluiznalatialjji

(IÍ7). lar, hogy Jesiusnak zent vereuol inog valtot lelkeket meg z;iba-

ditanya (lor-). Lelik az isten, ees azok, kyk jmaggjak Stotb,

lelíklien ees l)yzonsagl>an illic ymadny (WinklC. 298). Keresyk

vala az germeUnek lelket i.,IordC. 3dO). Vyteteek lelektlml

1362). Myneniw váltságot aad emlx>r liw lelkéért (406). Baforiezd

ate zent lelkedel retog lönknket (TliewrC. 109). Tlie zent

leke<Iet atyádnak ayanlad, en lelkemetli tlie markodban ayan-

lom (GyiiugyC. 20). Az els\Vt nenezy lelwknek az vtolsoth test-

nek ... Az Moy.se9 twrweuyenek ketUfele rezeth yriji, testyetli,

niyntli az tastwth, lelkyetli, niinth az twrwenuek Miketb (Komj:

Szl'ál, 32). FöldbiM teste alkottaték, memiybl lelke az t&stbo

ihletek (KMK. 11.62). Az égbeli szolgáló leikek, az augialok

MeltSzJáu. 308). Az angialok az isteutnl teremtetet szolgáló

lelkek (Fél: Tan. 79). Hittetek el pecxeteltettetek az igiretnek

izent lelkeuel (2S6). Ki-múlt lelkek: manes iCom: Jan. 213).

Mikor megesmértem volna, hogy az felséges vir isten me:;

liívaiidó volua az én lelkemet, teszek ilyen te«tamentomot (Radv

:

Csal. Ullll). Mig élnek az édes tiaim, lelkemért alamizsnál-

kodjanak és imádkozzanak (329). A tast ollyan, mint egy báz,

kinek száll(5ja a lélek (Lásztó : Petr. 94). A test mindenkor a

lélek ellen rúgoldoz (Csnzi: Síp. 5). 4) [gratia; guade]. Higgyed,

bogy az istennek lelke tisztelteti és gyakorlattya emberrel a

templomot (Tel : Evang. I.217b). Isten lelke nélkül való eszes-

kedés az, ha valaki azt vitatn.i és iigy vélekedne (Bíró : Ángy.

327). 5) [mens, iugenium, peetus ; herz, gemíit], Ho^ az ? zent

íkaratfaba mind egb lelkínc es egh acaratonc legSn (GuaryC.

57). Fráter Rufiuns meg vala setetAiuen A lelkébe (VirgC. 20).

Lelkének uagi isteni edesegeuel kv^w^ue nekik (51). Az terem-

M leikenek bnzgasagos ede.s-segeuel dichere (52). Leleek be

:belyk malaztal (WinklC. 39). Lélekben el hiszic, az mellyeket

inondandoc iKár: Bibi. L456). Lélek éleszt, gnyröséges igi-

ret (Megy: 6Jaj. 1130). A szemérmetesség a lélekrfll az ábrá-

4atra ki származzék (niy:Préd. 11.465). Noha penig testemben

tetegh wagiok, mind az által lelkemben es elmemben epén

pagiok (Radv: in.l42). 6) fcoascientia ; das ge\vissenj. *Lélekbe

járó dolog : religio est id facere ; *lélekkel nem gondoló : con-

5cientiae sen.su vacmis, religionis iiianls ; *lelkéhez nem fér : non

est talis PPB. Ysfen ew malastyanak myatta oly tewkelletest

adta nekem tartanom, hogy en lelkem con.seiam semegyben

nem zegyengett meg engemett (EhrC. 48). Az ek-secutorok,

kyk az testamentomot leélek wtan nem zolgaltattyaak (ÉrdyC.

812). Bi'm és lélek ellen való dolog (Ver: Verb. 145). Jó lélek-

kel írhatom, nincs a magyar néjmek csak két jó akarója is

Lengyelországban (TörtT-. Hl. 7). [Keseri János] viselte a püs-

pöki hivatalt valóba püspöki lélekkel és indulattal (Bod : Gol.

71). Vas jármát lelkére ne tégy (SzD: MVir. 295). 7) (vis,

Mgenium, facultas ; kraft, fahigkeit]. KuendS mondásnak Ifliket

i'alia vala (DebrC. 224). YewendS mondásnak lelke vala ew
tenne (ErdyC. 659). A magiarazat melle kiuantatik az értelemnek

}s az választásnak lelke (Fél: Tan. 11). Mássá volt idónkben Tlies-

oites Hlyésnec, mert nála volt lelke a könyörgéseknek (Thaly

:

idal. L19). 8) [animas, fortitudo ; mut]. El almilkodec, veztegio,

sg keues mulatasnac vtanna lelk5t veveu, monda (TelC. 97).

Nincen lólke arra az beknek, bogi az fríg ellen valamit meriún

arobalny (RMNy. HL 101). Óis órSmest ot viszkolódik az útköze-

ién, az hol lülkSt nem érez az ellenségben (Zvon : PázmP. 162).

9) [bomo, homines ; mensch, leute]. Bódog Ferencz lelkeket

rilagositot meg (VirgC. 20). Ágiatok halat az ú-galmas isten-

nek, ki megzabadíta az zegen lelket \^Tdwgnek soksagabol (73).

Igen vezedelmes háborúság tamada kevzettek, meg gondolya

lí-ala ez zentseges zfe, bog ez yllyen fele háborúság semmi

keppen nem lehet nagy soe lelkeknec vezedelme nekevi (MargL.

SÍ). Az fajtalan hajdúk reá haragvának : Lám az jiesti lelök

megijedt, ott mondának (RMK. IU.69). Hzfikseg sirni es szfi-

pSgni atVele leieknek (Pécsi : Ágost. 60). Hohó szegény lélek,

csak héjában .szepelkedel, nem birsz véle (Toln : HBék. 29).

A magyarok, pusilla nimis ex fece ot colluvio, ezek formális

szavai a hazug léleknek, megharezolni nem akartak (TörT^.

ni.15). Vén bátyám elesik egynih;iiiyszor, míg éri az szállíist,

tészen ott bestelélek köszönetet, áld:lst (Thaly: VÉ. 1.387).

Minden keresztyén léleknek illy tanátsomat adom (Fal: NE. 54).

Hí) (vis et natura ; das nesen, gei.st). Az evvangeliomnak bewtew

zeront es leélek zerent valo értelme (ErdyC. 523). Lelok zerent

kit peldaz ez madai' (TibC. 16). Nem lelke a mi religionkiiak

iCzegI : MM. 99). 1 1) (pronomen per.sonalej. Az én lelkími tudgya:

consciu C. Aldüt vr, ki még-nigaztahia te lelkedet (BécsiC.

10). Vuóltfl annép es alazac fiiéikeket ymadsagocban (Ili). W
lelke meg iyede (VirgC. 63). Jesusnak Christiisnak malasztia a

ti lelketekkel (113). Ne legyetek zorgalmato-sok ty lelketeknek,

myth egyetek (JordC. 371). Sokak niondyak een lelkemnek

(KulcsC. 4). Lelkem mása (Fal : Jegyz. 936). 13) [verbum allo-

quendi ; anredewort). Neked após, neked pedig édes lölköm aúyós

legyen nevünk (Thurzó : Liev. H231). Ki tudja lelkem uram, oly

barátját conserválja kegyelmed, bogy mind maradéka hasznát

veheti örömmel (TörtT.- L223). Édes lelkem öcsém m-am, hall-

gasson meg ebbeli könyörgésemben (LevT. n.269i. Kérem ke-

gyelmedet is lelkem öcsémuram, szolgáljon a szegény án'ák-

nak (KákF: Lev. L226). 13) [spiritus; geist, gas]. Ha a részek

a savanyó neduessegekbfil és a repes5 reszfi sokból jnek, lelkek-

nek (spú'itus) neveztetnek, ha vizböl jfinek ki, páráknak neveztet-

nek (ACsere: Enc. 134). 14)[vesioa; blase]. Végy hozzá bering

lelkét vagy bojagát (Cseh: OrvK. 18). 15) [antidotum; gegen-

mittelj. A disznónak elégséges étele kivül ez egyik nyeresége,

bogy a megbüszliödés és nyüvesedés ellen lélek gyanánt vagyon

a só uékie (Misk: VKert. 148). [Vö. LÉH]
[Szólások]. Vagione neked io lelked (VirgC. 98). Ha

istennel tartó lelked vagyon, ne szánd az enyimbfli ennem adni

(TöilT.- in.l61i. Nincs annyi lelked, hogy reáuk rakhasd

ezt a hitetlenségnek ári'iltató gyalázattyát (SzD ; MVir. 69).

Jár mint Orbán lelke (258). Lelke kiszakad t e s-

t é b fi 1 (SzD: MVir. 63). Lélekben, fben járó dolog (256).

Én a 1 e I k e m b ü I nem vehetek, hacsak Kegyelmed nem

küld nékik (TortT«. in.3S6). Lelkeigsemmi niucz (Decsi

:

Adag. 125). A Kristasnak véve mind lelkekig bé-hat azoknak,

a kik azt hittel veszik (Misk : VKert 684). Egy lábig mind

el-veszünk, mind egy lélekig el-kárhozimk (GKat: Válts.

1492). Én üdvözölend lelkemre i r o m Nagyságodnak, nagy

reflexióval legyen nagyságod ezen úri emberre (Bercs: Lev. 20).

Ez mai napon I ö 1 k ö t a d á I belém, mert megértem leveledbl,

hogy békével vattok (Nád : Lev. 7). Az Kegyelmed levele lelket

ada belém én édes szerelmes mam (84). Ha lelkünket
k i-a d n á n k is, az egyházi szolgálatnak végét nem gondollyák

meg (Nógr: Idv. 74). Lelket az \^- zeretfienek meg ada (VirgC.

197). Lt'lkét ki-botsátani: *edero animam PPBl. A magyar köz-

mondis szerint a markába kellett a lelkét hordozni
a gyakor veszedelmek között (GyöngyD: Chai'. Elb, G2). Még

a lelkével is adós: animam debet (Decsi : Adag. 72). J ó

lélekkel: *bona fide PPBl. Y g y e n I o leiekkel es eegy

zayal tyztfillyetek istent (ÉrdyC. 8). Micsoda lélekkel
mondod ezt (Matkó: BCsák. 308). Menden embernek evTevlny

kel lelek zerent (GjrnC. 84). Almában leelke zerent vyte-

teek istennek yteelo zeky eléében (ÉrdyC. 526). Mikor ugyan

lélek szerént szóUottak az dologhoz, meg-vallották s meg sem

tagadták az pm-gatoriumot (Pázm: Kai. 813).

éltetö-lélek : [vis vitaUs ; belebende ki-aft]. Éltet lélek,

minemó vagyon a f&vekben él8 fákban, Csemetékben (Misk:

VKert. 10).
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óreztetö-lólék, órzékeny-*lélék : aiiiin.i sonsitiva MA.
aiiimalisclie soole i'PB, Éreztet lélek minénin vagyon az okta-

lan állatnkbau (Mik VKert. 10).

nyersentartó-*lólek : aniraa vegotativa MA. diiali horz-

stiiikiiiif; iiiiterlialtniio.s leljeu PPB.

0k08-*lólék : aniuia ratbnalLs, nieiis MA. vcniiiiitlitie seele,

1,'esiiiide veriiunrt, (íuter veistand PPB. Okos lélt-k niiiiéuifi vagyüu
az emberben (MisK: VKert. 10).

szent-lólek : (.spiritus sanetu.s ; lioiÜKer Koist]. Az aufiyal

inuiida neki : Zonllilelek fAlwl aial lo reád (VVinkIC. 277). Tii

a szent léleknec ellene nigódosztíjc (Helt: ÚT. hö). (Iiristiis a

szent lél.lk által .szokatta a proplietakat (MohSzJáii. 68b). Az
szent lélee az mi sziveinket megfuvalja (MA:Sciilt. 201).

8ziv-lélék: 1) (animiis et corpns; das volle herz]. SSerete-

tSt meg goytya embSmeo ziuebe, lelkóbo (NagyszC. 253). Isto-

niHlet nem .szereled teles zfuiudel, lolkedol (VitkC. 33). Nagy
eedes szívvel-lélekkel waryak wala (ÉrsC. 157). S) IvoUinta.s,

unanimit-is; einmiitigkeitj. Legyen egy ziuetek es lelketek vr

istenbe (N'irgi;. 122). Az hiiieknek sokas;iganak egy zyuek cs

egy lelkek vala az vr istenbe (123). Egy sz(\vel-lélekkel válas/.-

tottak engemet tejekké (TörtT. XIX. 117). Nem küll magyarnak
magyarra támadni, de egy szívvel-lélekkel öszve fogni (Tbaly:

Adal. 11.11).

ISzólisok]. Szivem, lelkem; anima mea ; meum *c-ordu-

him PPBl. Szúue lelke 5 néki ez a dolog (Decsi: Adag. lUü).

Ajánlom Kdnek mint szerelmes szivem lelkem, én édes uram-
nak (Lev'P. II.ii»).

test-lélek: [animiis et eoi-pius; leib und aeele]. El ragadák
pztet, kibíil jiit sok átok, testestül lelke.stül lén az l\ predájok

(Zrínyi II.8H). A kínok völgye, a hol e-/,cr iszonyú nagy fájdal-

mak tastiinket s lelkünket általjArják (Fal : NE. 37).

(Szólások). Mivel látom, hogy a sz. iványi jószág teste lelUe,

ám légyen oda, egye, élje, hízzék véle (Bod: Pol. 125).

(Lólekl-ik)

meg-lóleklik : [raspiro; aiil'athmnnl (Az ayttjitos zemely)

meg leelokleek es el ezodalkodek, hogy yí hettek yllyen hamar
ala menyorzagbol (ÉrsC 551).

lióleklet : | lialitus; atliemj. Sem eg erS nem maradót en
bennem, de on lelekletem es berekeztetie (BétaiC. 160).

Iiélekz-ik : (spiro ; athmonj. *Lélekz5 gége : giirgiilio,

traihea MA. PPB. *Lélekz5 lynk a pinlzén : .spiramentimi PPB.
A megnyom.is nem egyéb, liánom a lélekzfl inaknak a f5ben

vagy a .szfl mellett a temérdek nedvektcM való megszorúlisok

(ACsere: Enc. ir.tí). Mihelyt a tiuI5 megsznik léledzeni |igyj,

ottan az erek is megsznnek a vért a testre kiboi-.sátani (Szatlnn :

Cent 337) Vállán fekvék nyaka, lélekzik ajaka ( Thaly: Adal.

I.124X (A Hidparklxui) hét ti.sztátalan (állat) lélekzik két tiszta

körül (Kal:NU. 267). Két tisztátakui lélekzik egy tiszta körül
(SzD: MVir. 171).

Lélekzós: I) Npiritus C. anhelilns MA. |das athmenj. 2)
.spiraenhnn, spiramen MA. |hil'tlochl.

Lélekzet: I) aulielitiis MA. (atliem). Pilul, az ki nehezen
ve.szín lélegzetet : .-uihelator V. Léleg/.elit megtai-t.VzL-itni : *ani-

mam eomprimere, eontinere PPBl. Az tlio o<le»seges fyad imma
i-hak aleegh vezen vala lelegzetheth-ees (WiuklC. 91), Zent An-
tal meg alwan lolekzeteth «n (PoerC. 75). Semmit ne hagy

eleiionen, molynec lélegzeti vagyon (Helt: Bibi. lUnui. A vad

kemény vizeletet indít, ha gyakran iszod, nehéz lolegzetést

[így] gyigyít (Mel: Herb. 50). Az isten ad mindeneknél- eletet,

eH lélegzetet (Boni: Evang. 111.310). Firtíw fyu I-Xiladast es

uebez lélegzetet vevest meg gyugít (BeytlieA; FivK. 87b). Vgy

hniya, hogy lélegzetet se vehe« iDeisir Ail'ig. 273) A levegiVég

lélokzetekre, folyó-vizek szomjnságok <iltás;ira s-zolgáltak (Pázm:

Préd. 8). Mint a szomjú s-zíirvas, kit vad;i«z rettentett, alig ve-

het lélegzetet iBalas.s;i: Ének. 51). Az emberek lélekxettel és

ptrüszentésekkel lelkeket kiíidták (Illy; Préd 1.575). Nuba olly

kiteiny a lélegzet, hogy ember épiwn hólt számban vagyon (PP:

PaxC. 2'.i). 8) (aír; luftj. Az lnilyagban sok lélekzetuek kel

lenni, hogy egy másáiii nehézsége légyen (MeséitK. 20).

liélekz : 1) gurgulio PPBl. [kehle, UiftWibre]. S) [spira-

culnm ; luftloclij. *Lélekz5t hagyni : spirauulum facere PPB.

Ijelkendéz : anbelu, respiru ; athéni holeii, luft schüpfen

PPB.

Ijelkes: I),inimatusC. MA.(l)e.soeltJ. Leikasállat: anim:ibilis

C. Az le.sns moltolyon zent lelkes allatokkal tégedet meg elegey-

tony (CornC 81). Le teletik az lelkes tes1, az ki most a lelektnl

liordosztatik íFél; T,m. 518). V:igyon leikas tast, vagyon lelki tast

(MA: Bibi. IV.ltiS). Lelkes testnek mondatik a mi lestünk (M.-id:

Evinig. 503). Az oktalan állat az, melytxm okos lélek niutsen,

hanem tsjik tsnpa leikas állat (ACsere: Eue. 203). A víz,f7íMés

levegég a dolgoknak oW éltel/S állati, plántákká és gyUmOlra-

lioz<'> fákká változnak, mivel lelkesek (Illy: Préd. L36.3) A lei-

kas .'illatok nemasbek a plántáknál (uo). H<isonlittya magát a

tyúkhoz, melynél nine.s .szorgalniatosb lelkes állat (494). Lelkas

omlwr ellenébe tétetve a lelki embernek (B<Kl;Ije.x. S8) 8)

[animál ; tliier]. Meg esmérne madaraknak, lelkeseknek (anima-

lia), fának as vyzeknek yozagyl (EhrC. 29). Fogagyad eimekem,

hogy sonh;i valamely lelkest meg ne sercz (149). O alatta la-

koznac-vala lelkasec (animalia) es barmoc (BécsiC. 135). Negett

a lelkes, reiottaiiae az apró barmoknac corday (201). Semi

nem lelkest meg nem liantaz (VirgC. 55). Aljatok vrat istennek

minden lelke.si (DöbrC. 230). Lata kSzyklanak welgebSI elfl

yflnny egh lelkesth (PeerC. 65). Lelkeseknek es baromnak e»

revasok (DebrC. 530).

Lelkesen : [efticaeitor; ki-ittlig, wirks^imj. E szegény, alávaM

.szolgájának vétkét alázatos iiistantiámra aüvcMen és lelkeaen

engedje meg Fel-séged (Moiilrók. VlüJOy). Nem rég latiam

magam s lelkassen megszánt;nn szegénykét (Fal: NA. 183(.

A mit mond, lelke&son megkell fontolni, nem-is múló félben

vagy sietve, hanem méllyebbeii botsátván es ott mara.sztván az

elmét (Fal: SzE. 511).

liélkesit: I) animo. imimain iudo MA [inflammo; begeis-

tern). Az zent zyzek cgymasl leelkSsi'ytyk vala (ÉrdyC. 5y2).

Oth legyen, ky Stetli wegygli még marada.sra lelkSsíiyi«>

(ErsC. 291) 8) vinlico MA [lel)endig inachenj. Hogy a test

nek lelke a vérben legyen, megtetszik innét, inert a lelkesilA

vér a liaiagban felforr (Misk: VKert. 11).

meg-lelkéaít : 1) [in6ammo ; begelstenij. Az ffeelelmexeket

meg leelk(>sóyi.he (ÉrdyC 5tíS). 8) [vivitico; beleben]. A leány-

zóknak testeik ket negiiieii napon llkóéittetik meg (lX>brC

171). Vrmik Cristus zórze magának lestt az ziziiek tiztaságus

es zentsegs uerebl nuvb lelktísiltet okos lelókel (TibC 33).

A teriuészeli melegség hozzá közel lév nedves materiát addig

érleli, hogy végre meg is lelkesíti és éló állattá teszi (Misk:

VKert 14).

Lelkesség: [visvitalis; leU-nskraftJ .Si)k ni<e|X'lh vyzí'ii :iz

zent makiztn.dí leelkosseeghere ;iz eredetli byiuiek ellene (ÉrdyC

Ififi).

Lelketlen : iiianimus C. e.\aniiualis ^LA. [!<eeleiilo8J. Ila az

teremt teezy az lelktlen allatukkal, hat ínyt teeKeii az lolko

allatokkal (ÉrdyC. 17 1. Isten w az lelks állat kzn nagyob

eeggyesseeg vagyon, lionnem az lelkellemiul (538. t>05V Ar. lel-

ketlen allatok es valainy zootb tyzuek. myut » syp a va^'v :i

heged* (Komj:!»Pál 176X
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|Iielkezöd-ik)

Lelkezödós : (exseiratin, malediotio ; fliicli, vprwiinscluiii^'|.

Szituk, átok, lolkezíflések (Szál: Króu. 074).

Lelki : I ) spirituális ElirC. 24. fmpntis, auimi ; gei.stig,

stx)len-, lierzeii.s
J.

Lelki tsiiideíség : eutliymia C. Algjon tége-

det meiidtíu aldoiuíisbau, lelkjbeu, nieiinyeybeii (ElirC. 21. 89).

IVidogc lelki zegeuec iMünchC. 20>. Az byzuuy vtoii iaro Ciis-

tiLst be nem fogatani az en lelky liazímiba O'^'rgC. U ). Eseek

azonközben lelky rowlees li\V rea (JürdC. 741). Tokincz

meg lelki zemedel (VitkC. 18). Gyoropyk niyndeii leelky yozag-

ban (ÉrdyC. 543). Kyiiaulak tykfeketh lathnom, hngy valamy

lelky ayaudukoth kí'zAsyechek tynegtek (Kümj:SzPál. 45).

IIarniad.szor lelki c5itelinét mondgyuk meg ugyanazon rlioda

teteinek (TelrEvang. 11.540). Ez igeknec lelki os ira.s .szerint

való értelmében találtatik iieheseg (Fél: Tan. Elíb. 9). Vésze-

delniesb és sérolinesb a lelki betegség (Pázni: Préd. 29). Sok

és nagy lelki nyavalyák, szegénységek és beteg.ségek vannak

az eniter lelkében (43). Szemérem, ha mi a lelki dolgokra

keve.seb kiváusággal igyekeziink (326). Isten a lelki orvos (CzegI

:

MM. 40). A tSrvény lelki állat, de én testi vagyok (VárM:

Szüv. 29). Az aranyat és ezftstSt a kik gyengécskeblien az ri'k-

iégek kSzzé szAmlállyák-is ugyan, de nem a lelki jók közzé

Lá-szló : Petr. 125). Székes városokban templomért helyt adat,

lölki szabadságban több hatást nem mutat (Tbaly: Adal. 1.90).

3) [ecclesia.sticus
;

geistlich, kirchen-]. Erekseege nem zannazot

3z vylaghyaknak kezSkben, hanem istennek dycheeretyre es lelky

leepeknek kezSkben (ÉrdyC. 514).

Lelk : [animi, mentis; seelen-, herzeiis-]. Oh ayotatus lelkew

ítyamli'yay (ÉrdyC. 394). Czendesz lelkfileg ez irasra tekincz

RMNy. 11.39), Szluha GyOrgy labanczczá ltt az átkozott lelkfl

lem ki&sin eonfasiora (TörtT*. III.393). Vesd meg ajánlott .szol-

;álatját annak, a ki hamis lelk, mert vermet ásnak alattad

Fal: BE. 580).

eb-lélkü : fcorruptus, abjectus ; verworfenj. ÖrSkkén elkár-

lozziil eb-lelkft (Fal: NR 16).

egy-lélkü : [unanimis
; gleichgesinnt]. Wr i.stenben kel my-

lekv^iik lenniik egy lelkiknek, egy akarwknak (ÉrsC. 199).

némea-lelkü : [ingenuus ; edelmütig]. Nem&slelkfl agg,

niképpen deríílhetne ki szomorú lelked (SzD:MVir. 79).

ördög-lélkü : [con-nptus, sceleratus ; ver^vorfen, la.sterhafí].

""ogd be la lovati ördög lelk, mer ugy segiljen, elütöm a fe-

edeth (BethI: Élet. n.124).

pápa-lelk : [papalis
;
papstlich gesinnt). Azt magyaraztac

iz paiia lelkfiec, hogy oc .szent lelec altal .szerzettenec erdeme-

iét (Born: Préd. 303).

Lélküaóg : [meas
;
geist, gesiimimg]. A gyönyörségek visz-

tek téged kísértetekre, s8t világi lelkflségre is (MHeg : TO.szl.

1.214).

Lélküaéges : [animi ; seelen]. Fordohad mjiiden ez wi-

ügyakath énnekem kellethlensegre, mynden ellenzew nehese-

;ewth lelkenségews zenwedesre (PozsC. 38).

LELLAH: (velnm, linteamen; vorhaug]. Péter lata a lel-

ilioiat (linteamina) magocnac vetuen (MimchC. 166). Mieor

6ttó volna a lellahot es megzoreitotta uolna fi magát, amiac
tanná éreztet vizet a medencébe (198). Micor lehaitotta uolna

magát, lattá az lellahot vetiién . . . J5u8 Simon Péter es

emeue a koporsóba es lata a lellahocat vetuén (212). Lataa

deenth oly mj-nt egy leellahot ne* zeghenel fogliwan (JordC.

41). Latam, mint egy nagy lellahoth alaa boczattanak vona

f45). Az lellahnak háta moghSt maíod sathor (813). Jesus megh
yczftyteteek az templom leelahanak meg fesleeseeben (ÉrdyC
82).

LEMEZ (Um,'s Orczy : KültSz. 175) : [aratrum
;

pflug).

*Ijemezvas; culter precisorius in aratro MA. Az eke talpban

tétetett lapos szjuitó lemez vas (Com: Jan. 73). Le taszik a
drága köves koronákat, lemes vasnak verik majd kópiákat

(Orczy; KöltSz. 175).

LÉMONLA, LÉMONYA : mala limonia MA. limonien

Nom, 42. Minden bé-sózot gyilniölts: káiHi.szta, ugorka, tzélda,

lemonya: salgama PPBI. A mit lénionya vagy vere.s-hagyma

levével irnac papirosra, meg-nem látszik (Pázm: Préd. 5). A na-

rancsoc, citromoc, lemonyák Oszvevonnyák, bé.szoiil tyák a gyom-
rot (Com: Jan. 21). Ha akarod, lachary boló lemonya levet

(Lipp; PKert. 11.143). Narancs almát Ls, lemo;iiát magadnál hor-

dozni és .szagolni igen jó (Web: Amul. 37). Száz hét friss leh-

monia 10 frt 70 d. (Kadv: Csal, III.57. Nyr. IX.72).

LEMUS : [vox coutnmeliosa ; schimpfvvortj. Az ag kost

meg kezdéc a gyermecdit ko.ssoc menetni és czuöolni: Hoc
mint fút az ag lemua, bezzeg erfissen rázza az kSdment (Helt

:

Mas. 206).

LEN : linum C. MA. [lein]. I^enbAI tsinált ruha viseifi

:

liniger C. Gnz.salyszö.sz vagy len : pensum, stamen Nom.- 385.

Len niha : vastis linea Nom.' 442. lineus *aniictiis PPBI. Mon-
dám a fertiunac, ki len ruhákba 'iltozfit (BécsiC. 166). Négy
kevtees lent adnak vala zegenyeknek (CornC. 427). Nem ufihet

sem kender sem len (Helt: Mes. 54). Mint a lennec vgyan gubás
a virága (Mel:Herb. 91). A másik len vászonból czinalt kurta

feier imeg (Mel: Sám. 126). A fflstfilgS len t.sfipSt meg nem
oltya (Kulcs: Vetek. 43). Az vak krmfit meg gyogittya, ha az

len magot tormaual 5zue tfirod es iizzal kfitzfid (BeytheA:

FivK. 29). Az fejeket len gyolcsai tekerik be (Forró: Curt.

495). LenbI-.szfltt rokolyáját vé.szi (CzegI : Dág. 11.51). A sár-

mányka lenbl, gyapjúból, és ksziklán termo lágy fbl rak

magának fészket (Misk: VKert. 471).

[Közmondások]. Se lened, se kendered, még is kocsissá akarsz

lenni (CzegI; MM, 184).

béka-len: linaria PPBI. [wiasenflachs].

földi-len : amianthus PPBI. [amiantj. Macska ezüst, földi len,

oly .szöszös knek neme, melyból vjiszuat szhetni, mely a tfiz-

ben tisztul meg; amianthus PPBI.

hamis-len : .sesanium Mel : Herb. 164, [sesam]. Vad len,

p.seudolinum gorgfil, hamis len, ha.sonló a szilid lenhez (Mel:

Herb. 164).

vad-len: sesamum Mel: Herb. 164. linaria Nom.* 41. A
vad lennec a magva lágyito és melegít (Mel: Herb. 164. Com:
Jan. 26).

LENCSE: lens C. MA. [liasej. Lenczeuel elegedhetnekh

megh (VirgC. 129). Rytkan evttenek jo étket, hanem ehak
bevchevt, borsot, leucheet (DomC. 297). Menny el, t'ewz lenchet

(Pesti
: Fab. 8). Neuezett vn maganac az vors lenczetI

(Szék ; Z.solt. 2151. A leuele mint a lenczénec (Mel: Herb.

95). Sótalan lencsét eszik, kopasz, szép kölykével (Thaly : VÉ.
1.343). Nem férhettem közel gondor barkájAhozz, sem lentse

szeméhezz (Orczy ; KöltSz. 162).

[S7.ólások). Tsapni a lencsét: auribus alicuins dare

(Kisv : Adag. 46), Kimérik neked is a lentsét (SzD : MVú-.

83).

bóka-lencse : lens palustris MA. [wa.sserliase]. Pera pasto-

ris, vei bursa pastoris, az az pá.sztor erszénye, pap tarsoly,

béka lencze (Mel: Herb. 145). A pAsintos fhöz számláltatnak

a hinár, sárga vizi virág, béka lentse (Com': Jan. 21). A rétzék

midn valami kedvek ellen valót találnak mgenni, menten béka
lentsét esznek reá (Misk: VKert. 359).
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vad-leucse : erviim C. lens palustris Coin : Jaa 29. aphaca

*vicia pabulaiis PPBl. rossnicke PPB. A héjas szedegeti vete-

niénjec liíivelyekbeii teremnec, niiiit a bab, borsó, vad lencse,

lednec ((.'om : Jan. 22).

vizi-léncae : equapiiini Nom. 88. epane Nom'. 35. (was-

serlinse].

Lencsés: lonticnlarius C. flinsen).

IjENQ : (inoveor, agitor, penduoj
;

gleiteii, bében Adámi

(.scbwebniij. Énnekem remeaseegeni, niykeppen az moh aua^

lanna, ky kewes len({5 zelthftl el wyteljk (ÉrsC. 294).

teng-léng : 1) (vacillo ; schwanken). Tántorog az hit, ha az

szent ir.n.snak méltósága teng leng ; .si diviiiarum wripturanim

vacillot antliori(a.s (MNvil: Irt. 18). 2) [mLsore viv; kiinimer-

lich lebenj. .Szegíiíjség jajgat hajlékában, csak alig teng-leng

a világon (SzD: MVir. 379).

Lenge : (volaticus ; flatterhaft). 6h átkozott kis Cupido, sze-

relmemben lenge tsalrt (Thaly: VÉ. II.19G).

Penged]

Léngedöleg. I>ingedíleg, lengedezve foly a viz : aqua

piacidé soasum fluit PPB. (.SzD: MVir. 162).

Lengedez ('«ije(fe:i* (Fal:TÉ. 658):agitor, nioveor, volito,

mito MA. [.sich bewegen, flattern, welien]. Lengedez, harma-

tozó essS : pseoa MA. Lenge<lez5 szellS : dies placidi *spiritiis

PPBl. Eé napon, micoron zep lassti zel lengedSzne francia

orzag revére, iuenec Colonúara (NádC. 4R2). Lengedez io

.szélit el foga (Mel: Sz.Ián. 201). I.*nged6z5 fa leuél (Kár: Bibi.

1.520). Gyenge szelek lengedeznek vagy apró liabocskák locsog-

nak (Bal: Csisk. 45). A gyenge szell lengedez (Ojni: Jan. 9).

Lengedez .szép szellkkel, lego!te,ss te szent igéddel (Thaly

:

Adal. 11.3). A h lengedezve bé mehet az ágyakra (Mik? TíirL.

21). Ha mikor kevés es érdekli, csak lengedezik az ég (Fal:

TÉ. 658).

ki-lengedez : [effli> ; ausathrnenj. Ama canonicus könyvek,

mollyek a szent lélek dictamenjénok ugyan néminém& isteni

illatját lengedezik és 5utgetik-ki magokból (GKat: Titk. 1291).

Lengedezés : [flatus ; das wehenj. Isten kegyelménec reám

lengedezésibl meg cselekedhetnem (Prág: Serk. D2). Ki kelet-

kor álilasz szél-lengodezéssel (Zriuyi. 1.47). Az emberi elme a

liivsiignak lengedezé.sétl felfuualkodgyék (Illy: Préd. 1.278).

Léngeteg : I ) [mobilis, levis, vanus ; schwankend, leicht,

eitel). Baldninus az én bizonyitiisomat kezdi rostálni, de igen

lengutegeu (P;izin: LiUhV. 44). Vészede aszedben léngeteg tudo-

mmiyban öltözött socés praedikátor (Bid: CsIsk. 15). Ilion az

tudománynak valami léngeteg kezdete és eredete (KCsipk:

Pápist. 89). Mennyi szertelen nyomorgatást próbált a léngeteg

emlékezetnek lassú értekezése szeréut (Kumy: Mon. I.IO). Igj-

végezénk el cjiekély és léngeteg historiacskánkat (173). Méltó

volt ket is mogbticsülni valami léngeteg aj.üidékkal iFal: Nü.

247). 2) (|)ondulus; herabh.-iiigend). Léngeteg ruha: multitia C.

Miud o szép ruhák longolégek s puhák (SzBo.'ó: Kaim. 8). Elgy

lengelek szr i«>krócz, ki legalól áll a lovon (TOrtT.* Í179).

S) iiLStita MA. {Iw.satz|.

|Lengöd-ik|

téngödik-lengödik : (misére viv ; kümmerlich lében).

Éd&s néném mi itt tsak tougdUiik, lengdiuik mint szegény

bujdosók (Mik:TörU 200).

LENGYEL : Polonus MA (polej.

Lengyeles : [procax ; imverschiimtj. Ihon j iliuu, de leu-

gyeles a kurva (Thaly: Adal. L81>.

LEOPÁRD : leopardus MA Az egjik fenevad egy oroaz-

láu vala, az másik fenevad egy nagj' medve vala, harmadik

fenevad az leoiiárd vala (RMK. 11.103). Az leo|>ardnac négy

nag>' szarua vala iBorn: Ének. 554). Leopárd avagy oroszlán-

párdutz származik a párdntznak a nstény oroszlánnal való

Sszve sárlmdilsából (Misk:VKert. 272).

LEP (Vj) Görcs :Máty. G6. ííj-eget RMK. V.173. ISpidí

RMK. IIL42): I) oiierio, obtego MA. [UJeckeuJ. 2) obnio

MA. (überfallen, ertappen). Véletlen ket mind az lesben lépéc

(Görcs : Máty. 66). Siessetek ki njeuni, hogy valamiképi>en el-

jvén itt ne lepjen bennfmket (Káldi : Bibi. 280i. Tarthaltmik mél-

tán, hogy itt ne lepjenek (Gvad: RP. 9f>). SzarNas argumentum

nem fáraszQa eszét, mely tlioologusuak lepi az elméjét ^Orl'zy

:

KöltH. 72).

be-lep : I ) tego, obtego MA. (bedeckenj. Be lepee Ateth

palastyanal (JordC. 327). Te mint egy nagy visz el felkereketlel,

hogy mint egy nagy felleg ez Iliidet bélejied (RMK. U.10(j).

Rakj az rézre kéíikövet, az mennyi jcSI belepje (Kecsk: ÜtvM.

315). Egy tarka sznyeget küldjön alá Kegyelmed, oly nagyot,

hogy a kileni-z tál étkes asztalt belephes.se (TörtT.* Ill.lHl).

Az fai'kasbrömnek lokoiwtt az szre, pókháli> [lalaczkoni az

raegen belepte (Thaly: Adal. I.22S). PoroncM)l nagyságu<l két

üreg csiiprág fell is, kik az ló .sziigyét is belepjék iMouOkm.

XXI1I.46). Népek régenten egé.sz tai toinányokat beleptek (Molu:

.lÉpül. 55). 2) [obrucj ; überfallenj. Sr luéí«el meKkezdenéc

be lepni a magyaroknak táborát (Holt: Kj-ón. 56).

[Sz('ilások]. ijzemockkel be nem lephetik vala (CtomaC.

52).

el-lep : I) operio, obtego MA. [bedeckenj. El-leple a hó

az utat : *obsituni nivibus iter PPlil. El lepték az földet ezek

mint hangyák avagy szélös mezi'beu az suk kalangyák (Zrinyi

:

ASyr. 33). Az tatársilg rablani indula és az egész MezöségHi

ellepé (TürtT.2 L2). 2) adobnio, sii|jerubruo MA. (überfallenj

Egi ray meh orezaiat, szayat el lepueu, ugi zengedözuek val:i

mint egi kaptárban (L)ebrC. 17). Nem .szaladliata, nieziM)eu

ellepek, mind nyolcad magáv.al elvitetek iRMK. 111.93). E\ lejje

az török ea az tatár ket (Born: Préd. SI. Az bSii, ki el lepte

ez ege.sz világot (227). Hegyek .szakadgiatok reánk es lepletek

el minket (Fél : Tíui. 529j. Tenger sok nép gyülekezett öszve,

nem találviUi elég helyt magoknak, még a házak ormozatját

is el lepték (Fal: TE. 65 Íj. Tététl egé.sz iivedzig ellepte pori's,

fBrtös vendéghaj (SzD: MVir. 199). Ellepi vérének ki-foljó

ekárláttya (456).

[Szólások]. Az 6 szeme el lepi az egetésa földet

(Fal : BK 569). A nagy sik mezt nézték, kit alig lephetett el

az ember (Hall: HHist. IU.37).

meg-lep : adobnio PPBl. (überfiilleDj. A madárkákat liálóLs-

káckal meg-lepi, mogborittya (Com: JaiL 81i. A pairdutziok bort

iváu, álomtól clnyomattabiak, s illyen módon ket tsuk k*>nnyen

meg-le|iik s meg is fogják (MLsk: VKert. 7S). Finom tudománya

armiyálioz roz.sda nem elegyedett, »íepl, niulsok meg nem

lepte (í>zD: MVir. 35). Megleptek a raA niarczaiigoló bánatok

(76).

[Szólások]. Ne lépd meg irigy szemmel másnak sajátját (Fal;

BK 583).

LEPED : tego, vel SL [bedeckenj. Be takariác vala Uauidot

az lepedni való ruhackal (Mel: Sám. 121). Vön egy kw. 1

böl czinalt lepe<lui való lasnakot, es be mártá e temei.:

leplt a vizlw, es el lerilé ezt az király ori-zaian felni ^MC-

be-lepéd : teg<i, integu MA. (bedeckeii, umhilllen] N:ig>

ceep piditatut hozatn es bel lepdec vele wnt C'lialara;it ttdtfa

zereiit tErdyC 472). Vraiiak a^u'a fuklele, ezután i>a{>lnii»ua

be lepde az poklost (TihC 19). Az awzoiiy ágyába egy tkéi
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fekete, Wnel fötSl azt bélepedé (RMK. III.356). Bélepedé az

tiiilót ^^1A : Bibi. I.iÜOi. Bélepedi maciit az lepellel ill.24).

Leped-ik : [legor, velor ; sich bedeeken, iiinliüllen]. Lasnac,

a kinél a táborba liidof; ellen lepduce, mint eg ulah guba

vag OK)' sel)esi szír iwkrocz (MehÜiiii. 396). Az te rnliiid, ;\z

mellyel lepedel (K:ir: Bibi. 1.179. MA: Bibi. I.17S).

be-lepédik: tegor MA. gedeckt werden PPB.

Lepédós : integumentum PPBI. [decke].

[Lepédez)

be-lepedez : tego, obtego MA. zudecken, bemiiuteln PPB.

liepédö : toraié, iustragidum, iutegumentum C. linteamen

MA. (leintucb, bettdecke]. Kárpit, varrott lepedfl : i)eri.stronia

Pl'Bl. Gyolebbaii ee.s egeeb lepSdfibon akaial be takail.ithiiy

(W'inklC. 243). Hona lóttec a nag eku.s agh lepploc, lepdec

iNádC. 318>. János be lekente az coporsoba es lat.'i ,'iz leped-

deokot le teueen (CornC. 107. ÉrdyC. 642). Kateryna nafiy

kenieusegliges fákat el reyt az ágiban, hol ew fekzik wala az

leiiewdew ala (ÉrsC. 399). Hamar löpöilclkbl zilszlót alkot;uiaU

(RMK. III.42). Négy gyoleh kezkeneotli, ki mynd gallos gyoli-li

wült, mjiid abroz s m™d lepedeo (RMNy. 66). Patyolatból

csinált lepedé közt alusznac (Prág: Serk. 577). A takáts vásznat,

lepedít, gyoltsot csiniU (Coni: Jan. 97). Gallos lei>edeü, zeíloiü

fwes, ziles recheuel warrotli (Radv : Csal. 11.79). Nem kellett

akkor donyha, gyolcs lepedS a vendégek számára (Monliók.

XI.457).

Lépeget : [vel, coloro ; bemanteln). Igen lépegeti ö eret-

nekségét, nagyon változtatá eUbéli igéjét (RMK. V.173). A papok

nStelenségének is tiszt;italanságát nem lépegetjük (GKat: Válts.

IL355).

Lepel: tegumen, tegumentum MA. integumentimi PPBI.

[decke]. Virágokra sztt lepel, kárpit : stragulum tectile *pictum

;

Iserge, pokrétz, minden-féle lepel : stragula PPBI. Vrani emlé-

keztei Davidrul, ba en hazamnak hailokaba meneudek, ha én

leplemnek agába hagímdok (DöbrC. 21). Az agynak lepelnek

dragalatossagyt meg feddyk my beunevuk Ci-istusnak hytuan

pozlocLkay (CornC. 88). Meg mosom mynden evei een agyamath

eeii kényeméi oas een leplemeth meg harmatozom (KulcsC.

9). Ó Jigyáról leiJüt megemeliuté (RMK. ni.24S). Az óltezeti

egyetlen egy lepi'le az 6 testenec (Helt: Bibi. I. Nn). Szoruss

az ágy es a lepel rouid (IV.48). Az io lágy lepoly, duchna el

szenderít (Csákt: i\ssz. 12). A királyi palotáé varrott lepleckel

é.s szönyegeekel tíindokleuec íümrJan. 140). Ezeimel mind

leplénk, mind derekallyink férgek lesznek (SzD: MVir. 210).

[Szólások]. Oly szegény, hogy leple sincz (DecshAdag.

325). Nem txidja, meddigéralepliink (SzD: MVir. 345).

Nagyob ott az ágy az lépinél (283. Kisv: Adag.

78). Nincs költsége, alig vonják az lepelt életekre valóval

is (Levl'. 11.291). Szed el a leplet (Kisv: Adag. 190).

[Közmondások]. Czak addig nyuitozzal, az mig az lepel ér

(Decsi: Adag. 121. Kisv: Adag. 247j. Csak addigh nyujtozzéc,

meddig a lepel éri (CzeghJaph. 156. Illyef; BCsTomp. 296).

Tovább nyújtózkodik, hogysem ér a lepel (SzD: MVir. 120).

ágy-lepel: [toraié; betttuch, bettvorhang]. Ágy lepel, leped,

gúnya : torai ; kárpit, ágy lepel : plaga PPBI. Araúban és ezüst-

ben es mendeu ag lepelben mendénéc neki adattanac aiméptol

(BécsiC. 44). Eks aéh lepplöc, lepdec (NádC. 318). Damancos

el aiulvan agya lepléét, arrat el ózta az zegenyeknek (DomC.

10). Hozáuak Dauithiac hálni való a* leplet, medenczét (Mel:

Sám. 198). Az lépdön es agya leplyen buborkal, motoz, ragadoz

(Lép: PTük. 11.121). Az ágj-leplekkel és csergékkel béfedezzflk

magiuikat (Com: Jau. 112). Agy lepleom es minden aflele feyer

nihaym mindenek ewe legyenek (Radv: Csal. 111.182).

M. NTELVIÖRT. SZÓTÁB. H.

cserge-lepél : [sipjuium ; vorhang]. A komédiát jádzó lévél

szin, játék hely fedez sorgo lepellel burittatic bé (Com: Jan.

211).

[Lepeszt]

be-lepeszt: (obtego; bedecken]. Nem lei)eztettem egyébbel

be ;iz kis vékony nyári íjajilankánál (R;ikGy:Lev. 399).

el-lepeszt : [operio, occulto ; umhüllen, verhülleu]. Képtelen

szmyi^segh lepeztetic el az ruhával (Prág: Serk. 926).

Lepez [lepedz] : tego, obtego, vel MA. bedecken, zu-

decken PPB.

be-lepez, be-lepedz: tego, obtego MA. zudecken, be-

manteln PPB. Tegnap nem bánta az hideg, hanem az éjjel

igen igen kiuza, nem is leiwztettem egyébbel be az kis vékony

nyári paplatikánál (R;ikGy: Lev. 399).

Lepéz-ik : [velor, tegor ; sIch umhüllen, .sIch bedecken]. Az

vr ha gyékényei lepezik is, vgyan vr (Pécsi ; SzüzK. 107).

Lepeazked-ik : [se obtegere ; sich bedecken] Csac egy

oktalan állat sem kénszerittotic m;is állatoknac marhájával le-

pezkedni (Prág: Serk. 887).

Lepéz, lepédzö : tegmen Pesti: Noni. 1.44. üistragulum

PPBI. [decke]. Midn e világra jttfluk, egy kevés tejjel és

póla lepedzvel meg-értfik (PP: PaxA. 328).

1. LÉP, LÉP-IK (lépptk László: Petr. 82. vépik BécsiC.

24. 38. 149. MünchC. 19. 27. AporC. 10. PeerC. 75): gradior

MA. [schreiten]. Nagyokat lépk : grandigro C. Közelben vépéc

a ménezethez es lata Olofernesnec dögét (BécsiC. 42). Vépiel

ide es illessed ez estapot (81). Meghaga tet az ördög, es im

an^aloc vepenec es zolgalnac uala neki (MünchC. 19). Mikor

bement uolna Caphamaiunba, vepec ö hozla a ceutm'io (27).

Judas zorgalmasst vépuén Ishoz, monda (G5b). Vepik ember

magas zShz, es fel magaztatik isten (A[)orC. 10). Nem vepik

te lioziad gonoz (51). Mykent okos kéml lassan lassan eleb

wepvven, zozatoth halgath %'ala <PeerC. 75), Az chazai-nak eleybe

lepeek (DebrC. 532). Lepek hozya, kynek \vr lesns tet ayau-

lotta uala (ÉrsC. 61). Ferdiuandos Németországba le[>ec (Szék

:

Kron. 231). Minden hely, melyTO a ti labatoc lépig, tietec

le.szen (Helt: Bibi. I.Qqq). Egyedl nagy késén nép vtí'm lépéc

(BFaz : Castr. D3). Mint egy vad lovat zabhiii hordozza, hogy

killyebb ne lépjék (Pázm: Kai. 16). Ilion Stipán Golemi rettent

testei lépik mint egy halom (Zrínyi. 1.88). Senki eggyik eccle-

siából az másikban ne lépjék (Toln: Vigaszt. 153). Hánt uevfi

oktalan csúszónak természete szerént, ki fell azt irják, hogy

8t nap léppik egyet (László: Peti-. 82), Szándékunktól egy

nyommá se lépünk : két .szék közt a földre valaliogy ne essünk

(Thaly: Adal. 1.104). Enyhdött .szivemi'e s csendes életemre

most kezdettem lépnem (188). A tanúitt test szebben jár s lép,

igyenesen hordozza fejét (F.al : NE. 29). Gazdám szoros honjánál

kivüljebb .soha sem lépett teljes életében (35).

[Szólások]. K i v ü 1 e b b egy nyommal se lépj a józan ér-

telem határánál (SzD: MVir 221). Ez az a.sszonys;'ig jegj'-

b e n lépvén a világgal, gondolatit csak a fid .színén jártatta

(Fal : NE. 79). Egy nyomba lépjék, és magátul meg ne

hasonlyék (Pázm: Kai, 576), Ha az lába nyomdokába
léjiel, bátorságoson jársz (Pázm: Préd. 94). Az szent Péter tisz-

tibe lépik (Sámb : 3Fel. 327). A vízbe ne lépj, nn'g kövét

nem látod (Fal : UE. 439). Az istennek haragia las.san es ké.seu

lepik az b o s z s z u állásra (Lép ; PTük. 1.266). Hamis
hitre is lépik Matko (Sámb: 3Fel. 145). De hogy a dologra

lépjek (SzD: MVir. 296). Az farsang farkarul, szomorú fogj-tá-

rúl jó kedvre léphetek (Thaly: Adal. L20Ö) Lépjünk tsak

egy példára (Fal : SzE. 556). Els szülötte a szerentsének

poltzról poltzra lép (.SzD: MVir. 392). Lépjilnk a rá-
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g a 1 111 a z á s o k r a, mellyekkel szemtelenfil s orczíi-pirulás iiél-

kfll terlielik (Szentv : Verseng. 78). S i n g r e-lép8, fejeket fenn-

viselS nagy pai>-uiak (tíKat : Válts. L536). Szén á r a lépik a

marha (Nyr. XII.363).

alá-léplk: (descendo; herabsteigen]. (Görcs: Máty. 23).

által-lép : traiisgredior MA. (ülierschreiten]. Szép lassú suho-

gással által-lépik Mátyás a uulsodik nuriienisia (Matkilr U(Mk.

19.Ö). A kSzbe-vetett az az se meg nem tiltatott, se pannitsol-

tatot dolugra lépik által (Pós: Igaz.s. I.72S). A mord-ábrázatú

éjtszaka álLil lépvén határit, el-t'oglallya megelz setétst'ggel

a vidám napnak birodalmát (Szü: MVir. 313).

be-lópik : introgredior C. MA. (eintreten). Mikor bélé|)el a

templomba, eszedbe jusson, hogy istened hi'izí'iba mégy (Pázni:

Préd. 1173/. Az nap liélépik az ko.s jelben 1G13 (líNSzoinbat

D3). Sokkal rmeslien lépném be ;«: tilzben, hogy som mint

még eczer orczáiok.it látnám (Lép: ITiik. 1.233). Sz. Ágoston

midn ebben az baralintcisban, kerengs, fórtélyos íitii helyben

be lépet vélna (37G). Valahova be lepel, nyomodban van az

halai (Lép: FTiik. 32). Az églii kos ielnei: els piine.tu.sába bé-

lépic 1G26 (KOíepreg D3). lo Zrini hadnagyival együt az

várban bé lépek (Zrínyi. I.6S). Hbliegjgyel igen tsendes.sen be-

lépik az asz.szonyálioz a komornék-leány (Kai: NA. 111). A mig

a titzkónnk szi'u-nyát ki nem tépik, sok felé el repdes, min-

denütt bé lépik (Fal : Vers. 899).

(Szólások). Az els lépést immár be lépte az Widogsjigra

(MA:S<:ult. 403).

belépés : ingrftssus, ingres.sio MA. eingang PPB.

el-belépik : (ingreilior; ehitrefen]. Király el-belépék eleiben

császárnak (KMK IV.249). Tárházlian az király el belépett

vala, ajtaját utána behajtotta vala (VI.70).

bele-Iépik : ingredior MA. hineingehon, liinoinsclireiten

PPB.

el-lóp, el-lópik: I) progredior MA. voriibergehen PPB.

(voi-sihreiten, vortreten]. Az azzjjnyallat, ky el .sem leeplietyk

az feldre, yrygj'kdyk ew wrara (JordC. 2G1). Királ luida eltt

úrfi oUéjíék (RMK. 111.211). Minden nap egy néhány olasz mért

fiJldet el lépek, noha nem utazok (Fal: TÉ. 771) S) (digredior;

sich entfemen, fortgehen) PPB. Azon éjjel várbiil k mind ki-

szökének, szent Miliál hónap negyed napján ellépének (RMK.

in.103). A mikor botlik, az az oka, hogy a mellól a regula

melll ellépik (Pós: Igazs. 1.733).

ISzólások]. Jaj azoknak, kik szinnel kerftsztyének, kik tisz-

tekben igazán el nem lépnek (,KMK, II.12.S) lisztekben

igazán el nem lépnek (Born: Ének. 81).

ellépés: progre.ssio MA. fortgang PPB.

elö-Iép : (praeeedü ; vorgelien) Érdeiniiinl kell Ki.lniil, lép-

ned el (Szü:MVir. 111).

(elöl-lópl

elöllépés : |jus praeemidi ; vortrittj. Az ell lépést enged-

gyiV az pispkknek (MA: Tan. 1121).

félre-lép : Idiseedo; abtreten]. Eleutherius egyelxjl nem

mondott, hanem mérgében lére léjie (Fal: NE. 87).

félrelépés : (das IjeiseitetretenJ. A ki el akar menni az

udvarban, annak elkerülhetetlen útja :i félrelépés (Fal: NA.

233).

föl-lépik : (asoendo ; aufsteigen]. Kinek lelke nem bur, lehet

conservator, onnat bogy ha akar, lel-léphetik hamar a seere-

tariara (Felv: Dies. 56).

ki-lépik : egredior MA. liinaasgehi^u, üinaiis.'«:bleÍL'heii PPB.

Leepiek ki vlegen ? zegeletebl (Uöbrl.'. 3(J<i). Ki sem lephe-

tenek a kflzbn (DebrC l»9j. O mely ygeu nagy bolond neep,

ky ez hytbewl ky nem lepyk (ÉrsC. 47ív. Tizenhiitod m;igáv:d

hiizból kilépek (RMK. IV.lGü). Hal hétig hazabul ki nem lepei'

az .sz&les vljin (Pécsi: Sz(\zK. 39j. Kft nem lépném érlle (IJecsi:

Adag. 19). Czak addig áll fogadástuuik, az mig az aitón ki

lépik (121). Az.on igyekezem, hogy az régiek nyomálnil ki ne

lépjem (Pázm:Kal a2). Az igaz piisztor ki nem lépik abls'il,

a mire kldetet (Pázm : LuthV. 62). Kilépic ez tái'saságból

(MA: Tan. 10í)9]. Mint egy vad lovat zabián hordozz.1, hogj-

killyebb ne lépiék (Lép: PlHik. 11.11). Az egyszer lépél ki nyu-

mábnl s ebfd jár.il (M;itkó: BCVdi 1G.">). Nem illik iiapságlioz,

hogi ki lépiék rendilil (I.,i«zti : Mars. 58). Jó reggel kilé|iSl

rabotás liázadb\il (Th:dy: VÉ 1.422). A ki kilépett Pannonláljól,

tanúm lehet, hogy (a komédiák) a nemes embereken sok sebeket

ejtenek mái nap is (Fal: NE. Elb. 2).

kilépés : proi^esslo, egre.ssio MA. aivigang, das hervorgelieii

PPB.

le-lép : [descendo ; herabsteigen). A közönséges emberekkel

szoros liarátsiigot kötni annyiban tHitatik, mint garáditsoiiként

maga méltóságárúi lelépni i Fal : NE. 23). (Ezek a dámák) le-

lépnek a nyomom s fogyott figyoknek vigasztahlsokra minden

log kisíeb kis.sebség nélkfil (Fal: NA. 154).

vissza-lép: regredior MA. zmiickgelien, zurückkehren PPB.

Vls.sza-térek, vis.szji-léiiek, megyek : segredior PPIil. A pápisták

az istennek trvényére viszsza lépvén, tiz poruntsolatit akarj;ik

iHidok lábakkal el snrlani (YárM : Szüv. 51).

visszalépés : regressio, regressiis MA. das wiodcrkeliren,

umkeliren PPB.

Lépesei: gr6.s.sus lente facio; heimlicli schreiten, lang.sanie

.sohritte maciién PPB. Lassan lépczelni (IJecsi: Adag. 284). Mint

(Kiiia ugy lépczelfliic (lllyef: Jephta. 14). Alikor a gonosz nasy

udvari-fark eltt léptzel, a fényes pompa miatt jó.'iágnak lát.szik

lenni (Fal: NE. 71). Olly negédasen léptzeit mint a iiergui

király (Fal: NA. 125). A nemesebbek ho-iszú ruhafarkat hurcol-

nak és így léptsolnek a tomploiuoklia (Fal: TÉ 778). Táma.'s-

kodva léptsélt (Gvad: Idt 229).

Lépcs : [gradns ; Iroppe). Az grá(li<-znac lépczi (MA : Bibi.

1.83). Az els léptzéje a biilLse-sségnek azt tudni, hogy ludatkiiiok

vagyunk .sokU-ui (Fal : BE. .5,89).

(Lépdegél)

el-lépdegél : (lento gressu incedo; lang.sam gelieu). OrtimesI

elji'irná vagy ellépdegelné, de a mlt-ioíl;! iib'ibeii vaejunk, a

táncz is savanyi'i (Mik : TUrL 45).

Lépdes-ik: cv Lassan la.ssan elb lepdesii- vala (L'serényi:

PersF. 39). A kiáradott Prut vizén én meiiék a i«g!inyok

iiéztére, csutakokon va pozdurjakon lépdes^'éll :ilt"il az irtúzxtus

nagy vizén (TürtT.- l\'.2(Xi).

Lépécskél : cvj Meg-trztt árnyékos fáj.án lejielskélsz,

szkdétselsz óránként (Uáv: KKer. 4X

Lépés: passus NémGl. 201. C. MA. whritt PPB. A major-

UM egy léiiést ki-léimi : *egredi peilem e villa PPHl. Moniuil

ki tlettek en vei>esim (AiwrC. 2<'0. Myutli ckIi gyatba ewl-

thezí-th proce.ssiu l.t'wii le|«.<isel meiidenhelnek n varos felee

(WiiikIC. 1117) Vala ky kozereytend teglie<l ezer lépesre, meny

azzjil kot annera íJordf. 3t!S). Be evoztenek oly myntli hwnm
ewt ana* hamiyncz lejiesneere (643). Hat lépés gnidinta vall

az királyi .széknec (MA : Bibi. 1.S16). A ránczolásban remlelellen

lépésec, jánVsoc vadnac (Diú.iz: l)elib. D2). Lj'ittam beniH<k, a

kik 80 etizteudkig hamarja lépéaewl futották ax gouuKzságiiak
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ösvéim>ót iFalNU. 2'>^,l. Ha ment, mint a pipis olly lópésoket

tett (tivaii: FNót. 1Ü7). Minden léi>ésb<?n liotli'i ember (SzD:

MVir. 18;').

Liépéaes ; (schritte von-]. Putnok Sajií mellett van, l'nlnok

várával, kítléi>í-ses közel lAiártfalnjával íTlialj: Adal. 11.78).

Léptet: I) iwdo prft^.'iim incedo, lentii ^vuhi procedo MA.

lauR.'iam einhiMgelien PPB. I^éptetve: pode pressiin MA. U'ptetve-

járó: pradarius PPUI. Szoká.i szerint léptiws (Czeí;I:MM. 5-1).

Hat tiirök asának liat lovas fejét hordozván nagy kopján gyalog

után lóptet (Zrinyi I.6tí). 8) (gradatini ire, tolntim incedere facio;

laugsam .<icliroilon lásson]. Pesten keresztül léptettem sebessen

(Gvad: FNót. 32). Öröm-órára léptete búslakodásomból (SzD:

MVir. iVJ).

elö-lóptet : (gradatim procedere facio ; lang.sara vortreten

lassen]. A lomoedia az együgységet, szelédségot, szemérmetes-

séget utálatos rongyban lépteti elc5 (l-'al:NU. 263).

2. LÉP : lien, ínou, hyphear C. milz Pesti: Nom. 1.22.

Dagadott lép : spleneticus C. Lépe-fájó : splenetitus, lieno.sus,

lienicus JL\. Ökör-lép: *lienis bubulns PPBl. Az lépet el ront-

tya, lia lrében az az czigerbeu vagy vizes borban meg f5zfid

(^^el : Herb. 38) Máynac, lépnec be szorulassat meg nyittya

(117). Nem sok fidS múlva roszszul lesz a léped 1666 (KBées.

B2). A lép hozzjí vonsza és ismét ki-veti a komor kedvet szerz

fekete sftrfi vért (Com : Jau. 51). (Az kláris) elszárasztja a

lépet, használ az gyomornak (Kecsk:ÖtvM. 275. PP:PaxC'.

98). A disznónak a lépje gyakrabban nyavalyás (Misk: VKert.

147).

3. LÉP : 1) viscus C. MA. vogelleim Pesti: Nom. 1.48. Lép,

kivel madarat fognak : viscum M.\. Szedd-el a *Iépet : füge dum

licet; *lépben akadott: visco implicatns PPB. Zoktak emb5r5k a

vadakat meg fognya tíSrben, kalitkában vagi leebben(DebrC. 151).

A por nagy sok hellyeu kezde vrkokat es lépet vetni, meglen

megfoga az madarakat (Helt : Mes. 428). Az fi lepebe madarat

az etetflhSz hassonlo tudománnyal nem foghatnak (Mel : Szján.

344). A papa szerzésébe meg akad az ember mint a madár a

lepbe (Mel: Sáni. 371). Msg vetue az haló, czickent, a l§p,

ackibe meg fog (Mel: Préd. 298). Ez világi ioknac szeretete az

lelki szarnyaknac leepe (Born: Préd. 562). A húros madár a

mit meg-rutit, abból lép csírázik, a honnan laszen a lép avagy

ragadozvány, madár fogó enyv (Com : Jan. 82). Mig a lépre

réá nem száll a madár, addig sipoldogal (Land : UjSegits. 1.375).

A lépben akatt madár mentl inkább vergdik, annál inkább

belé veri magát (Tof: Zsolt. 602). Ortzája kedves kép, maga

kelletése szemeket fogó lép (GyöngyD: Qiar. 97). Noha .szépen

hízelkedik néha, de a mézeslépen méregre csal (636). A sasnak

körme között fonnyadsz mint a lép, szegény magyar nép (Thaly

:

Adal. n.209i. Ne akadjatok mint madái- a lépeu (PhilFl. 79).

Tovább nem vitte Bando-is a lépet (Kónji: HRom. 127). Most

cukorral reményltettél s mint gyász lépre édesgettél s mint

ralK>dat gyötröttél (Amadé: Vers. 173). A szabadság szárnyait

a vakság vesz.szei lépre lesik (SzD: MVir. 298). Lélek-fogó lépet

hány ékes ének mellé (uo). 2) (favus ; honigscheibej. Lépet

csinálni : ceriticare ; lép sonkolya : propolis C. Az méznek nem

igen tiszta es sok lepe szedettetik 1572 (KBécs. F3). Hány

lépet, sz816t az seregélyek elic 1579 (KNagysz. C). Leepet

adtok, de mézet nem (Bal: CsLsk. 87). Az apróbb állatotskák

többire bSltsebbek a nagyobbaknál, a mint kitetszik a méhek-

nek mestei-séges lépjekbSl (Misk: VKert. 8).

enyves-lép : -riscus; vogelleim Com:Orb. 27. Az enyves

lép az ágokon terem (Com: Orb. 27).

\riasz-lep : cratis Com : Orb. 97. [honigvvaben]. A viasz lépek

a tSz által meg-olvasztatván viaszszá válnak (Com: Orb. 97).

Lépes : 1) viscosus C. MA. leimig, klebrig PPB. *Lép6s

vesszbe akad : visco implicatur PPB. A madará.sz le eyté a

lépus n'idat (Helt: Me.s. 391). Esinérnoc llSzetedról, enyves

madarász póznádról, lépes léezádról (MA: SB. 218). Léiies vesz-

.szockel a madarakat trben ejti (Com: Jan. 81). Engem ajánlii.s,sal

német nem .szolidít, lépes beszédivel horogra nem kerít (Thaly:

Adal. 1.90). Nem koll itt szó és ámétó lépes be.széd, hogy

eggyik fél a m;ist valamire bírja (Fal: UE. 390). Az ördög

léjKís keleptzi'Jét elbontani (SzD: MVir, 475). 2) fad flavum per-

tinens ; v»aben ]. istennek kegelmes anuya, lépes meznél ede.sb

(PeerC 289). Az orozlan zayaban ray meeh vagyon ea lépes

meez (JordC. 340. 619). Az en rSksegom az lepes-meznek

tkVte (TihC. 271). Ides az \vr islennec igeié mint egy lepas

méz (Kereszt : Leg. G). Szubasáknak lépes mézet vettem (Mon-

TME 1.229). A medvék a [fákban] lyukakat vájnak, a holott

a lépes mézet gondolják lenni (MLsk : VKert. 68). Lépes édes

mézzel széi)en megeresztett nyájasság (Fal : NE. 28).

Lépésit. Lé[ie.sített, enyves : viscatus PPBl.

Lépez : invisco MA. mit leim bestreichen PPB.

LEPENTYU : [papilio ; suhmetterling]. A lepentyflk igen

szeretik a virágokat, a kikre este felé sereggel ülnek (Lipp:

PKert. n.236).

1 . LEPÉNY : I ) iwlenta C. laganum, artolaganus, tracta

panis MA. *tracta lanea PPBl. brodkiiehlein PPB. El kell

már szoknod a sok béles és lepények ételekrl : *dediscendi

tifci sünt artolagani tui PPBl. Eneenek másod naix)n azx)n

eztendey lepeent (JordC. 294). Végy olaial meg kent kouasz-

talan lepént (Helt: Bibi. L Qq). Rostélyon siitót lepén (Kár:

Bibi. 1.88). Vtt egy kouász nélkfil való lepént és egy olayos

bélest és egy pogáczat (94b). Olayjal elegyitet lepény (MA:

Bibi. 1.75. 93). Mikor lepént sütöttek, abba tettek vajat (Mon-

Ii-ók. XI.322). Apró lepény vagy szeletekre szeli a kenyeret

(BethI : Élet. 285). 2) [secimdae ; nachgeburt]. Az eledel a meh

menedékin az anya szivébl a lepénybe és abból a kSldki ér

gyökereire fizettetik és ugy vitetik osztón le a magzat szivére

(ACsere: Enc. 152).

(Közmondások], Elég egy lepény egy sütetre (SzD: MVir. 97).

áldozatravaló-lepóny : popanum PPBl. [opferkuchenj.

árpa-lepény : polenta MAI. Árpa-lepény, ázott árpa liszt,

szalad, vékony ebéd : polenta PPBl.

2. LEPÉNY: (.solea; schoUej. Lepény hal: solea, thymallus

Sziksz. MA. Szoktunc bflit napon fSszni : kaszólczet tormával,

keszeget, lepényhalat, kophalat (Tel: Fel. 27). Oda küldtem

Kdnek száz pisztrángot, nyolcz lepény lialat, öt galoczát (LevT.

11,12), Száraz bal vagyon nálam 95, pisztráng-lepény 42, adó-

sajt 3, berbécs 143 (RákF: Lev, L261),

LEPENYEG: 1) palearia MA, ochsenwamrae PPB,

2) [sagum; mantel]. Kurta udvari lepeneg (GKat: Válts, II.

390).

LEPEK, LÉPÉR: [nummi genus; geldsortej. Az Naziu-

bék í magának tizettüuk 1250 t. Item egy lepért 456 ft 95 d.

(MonTME. 11.71). Böcsületnek okáért menjünk el egy keué.ssé

mátkádnak kedveért, ládaemeléseért adj lépért, adj lépért (Thaly

:

VÉ, 1.408)

LEPKE : papilio Com : Jan. 43. [schmetterlmg). A szarva.s-

bogaiaknac és sáskáknac nemei igen soc félék : cserebogaráé,

éjjel fénlí) bogarak, lepkéc (Com: Jan. 43). A lepkék, leppen-

dékek estvének idején a gyertya világnál repdesnek (DEmh:

GE. 164). A veréb lepkét, legyet, pókot öszve hord az « tsir-

kéinek eledelekre (Misk: VKert. 477). Minden bogaraknak va-

gyon valami gyenge szarvatskájok vagy bokrétájok, mint a

lepkéknek vagy pillangóknak (630). A dar;lsok, lepkék, tsere-

bogarak a nagy istennek vitézi (668).

37*



583 GYERTYÁI LEPKE-LESELKEDIK LESELKEI)ÉS-2. LES 584

gyértyai-lepke : |üiie;i luOTrnea ; liclitfliege). Levegi ág-

beliek : a darás, lepke, fényes bogár, gyertyái lepke (Misk:

VKert. fi36).

LEPPÉG: bíillmtio rPlil. (sluttem], ljeppeg\'e-sz(jló : tar-

ililíjfiiuis; Iepp0(;ve beszéllö: *liel)es liiigiia I'PUl.

LEPPENDÉK (Iqtendék Nom. 101. Lipp: PKert 11.236):

papilio MA. .schmettorling, soininervogel, molckeiidieb PPB.

A szarvas l)«garakiiac és .sáskáknac nemei igen suc féléc

:

C8erelx)garac, fán term fényes [)iikrik, lep|)en(lékef, o.sillámoc

(Com:Jan. 43). Líei>endék a liern)i'd<nak nenizilje vagy s/.flléje

fljipp; PKert. IL236). A selyem ere.s7.líi bogár szárnyas leppen-

dékké laszcM (ACsere:Enc. 211). Az nyárban kic-ziny lependé-
|

kek iániak (C'seb: (IrvK. ÍIÍH. A lepkék, lep|iendékek estvének
J

idején a gyertya világnál repdesnek (l)Enib: GE. Hil). A lep-

[lendékek ntját zik ; mind addig röpdöznek a tiiz körül, míg

ben ve.sznek (Kai: NE 5).

IiEPPENTÖ : [palearia ; oclisenwamme). A bika a nyakon

fflggé brrel, lepiHjntvel bfig és bflmbl : tanruS cnm palearí

pendiilo beat et nnigit (C\>m:Jan. 3B).

Leppentös : |la,\n8; weitj. A deákok és oskola mesterek

leppents njjú mentét no viseljenek (liod : Pol. 85).

1. IjES {lés Rim:Ének. 315): praestolor C. expecto insi-

diose, insidior MA. warton PPU. (naebstellen, laneni). *Le.sni

a vadat ; feras .snbsistere PPB. Midón a farkas igen meg eliezet

vólua, el bniéf a boekroc kzzibe a \iz melet, liogy onnég

alá le.sneie a backot a ksziklárc'il (Tlelt : Mes. 267). Észt bálnán

mind ott lestem az ablae alat Ml)3). Én azokat az emliereket

mindenütt le.setem, talám kezendiez akadnak (TörT.- 1.55 1).

A gonosz, ."^átán, ki lés liivek után (Rini: Ének. 315). ^'ajki

sokan lesik a gyermeket, fflként lia megballják .iz én bolt

liíremet, jaj csak el ne lopnák egy félti kincsemet (Tbaly : Adal.

L2Ö). Szemed légyen nyitva, bogy Kri.sztus nyájjáiiak ne légyen

egy liíjja, mert sok éb farka.sok l&sik ;izt mindenba (69). Ez a

te Medeád, Ariaduéd lészon, az ntánad-lesfik torkokból ki-

vészen (122). Az amor (iroprins tsak magára tekéntS s tidajdon

hasznát les .szeretet (Pal: NE. 88). A tündér szerentsének

palotájához férkezhettek, mind azt lesik, várják, hogy reájok

nyiss;! ajtaját (Fal : UE. 37.5).

ki-lea : [occa-sioni insidior ; ablauern, erlaneni) A pass;i ers
fortylyozjtsokkal sarkal, bogy azokat a k.'itonákat, kik vtet ki

lestéc, a váríis lojwgtatta, ott léteket jol tntta (liartba: Krón

122). Más szíijából a szót ki-le.sni, ki-kapni (SzD: MVir. 413).

lé-les : [capto ; ablauern]. Oktatásimat le-laste ajakimréi

(SzD: MVir. 297).

tueg-les : in.sidior, insidias tendo MA. iauern, naebstellen

PPH.

Leaéget : [observo ; laueni]. Miisok ugyan lesegetik, pillan-

lásim késérgetik, azt gondolják, észreveszik (Amadé: Vers. 53).

Xiesel : (insidior, pniestolor ; lanorn, naebstellen]. Tiigia, bogi

sok belin leselneie tet iDebrí'. 2ö). Lc-selevket bagya az bar-

langnak kevniyle (PéldK. 9). Az jiuicsárok íket utakon leselék,

fiket mind levágák (RMK. 111.95). Lesoli az baniis az igazíit

(V.9ti). lln.sztnál Magyarorszíigban jvének, kiket noba az len-

gyelek nagy haddal le.selént>k, de liéában (MoiJrók. VII.14).

Lesélkéd-ik : insidior C. obsidior MA. (naebstellen, Iauern).

Ixjselkedik : iasidians (NémGl. 139.140). Leselked: insidiosas,

insidiator C Mikoron nemeli gonoz omimrok lawIkíVlnenek,

ezt történet zerent talalak iV'irgC. 103). Az rdg leselkedik

mi vtanninik az mi halálunknak ideyen (l3odC. 18Y I.Aipescó

viué az amiyát a falu melé és ott les.selkdéc, hogy ha valamit

kapbatnáia illelt: Mes. 342). Az vtziikuac szorossain leselkedic

(Kár: Bibi. 1.542b): Az Isinéretleneknee ne hizelkedgyél, bogy

tégedet keréteni és leselkedni ne véllyenet- íCom: Jan. 20fi).

Minden dolgok vis.sza niagyaráztatnak itt, s<V immár ugyan

leselkednek az levél bordi)z<5kra iTörtT.' 1.94). A mellett vofmyii

sárkány lp.selkedelt (Gyijngy: MV. 23).

Ije8elkt3dés : insidiae MA Inacbstellnngl lla az leeelkede-

seket elt^uioztatandia, a lelek meg koronáztatik menorszagnak

lx)dogsagaba íBodC. 18). Ül az ntzáknak leselkedésében és

megöli a lappangókban az ártatlant i Szék: Z.s<jlt. Hl. Az elefánt,

midn esszébe veszi a vadá.szoknak ut;ínna való leselko<lé.seket,

az ember nyomot eg&zen felfalja (Misk: VKert. 2ti).

Leseskéd-ik : fin-sidior MA. nachstellen]. Leseskedni : in-

sidiari MedLat. 321. Valaki után intseikftdni, leseskedni: *a|)po-

tere aliquem in.sidiis PPBl. lye.sftskdneo az én életem \ián

(Helt: ÚT. r4i. Mint az farka-i az juh utjin ólálkodik, mindenkor

csak utánam teeskedik (RMK. VI 221) Hytbotlensygnek nothaya,

ha ky a my feyedehnewnknek szemyl^TO méreggel leseskedyk

(Ver: Verb. 97). Azon kzl*n nem njnighatic vala, hanem minden

m<)don az Cicero vtan le.seskedic vala (Decsi: .Sall. 19). MinemK

álnoc czalársággal inczelkedgyenec, hweskedgyenei' az pliari-

seusoc Cliristus ellen (MA:.Scnlt í*04>. Gonosz akarói éleliro

leseskettenec (Prág : Sork. U2). Mária sarka után leseskedett

(Sámb:3FeI. 554).

Iliesés]

út-lesés: [viarnm obsessio ; strassenriiubereij. Sokféle killömh

kiilömb jiusztétást, lopá.st és útlesésiiket tettének (TörtT.' L27ii).

Leséz : (observo ; beobachten]. Zent Kferenczet hyvsegest

lesezy uala es zyttebeneduen ewray nála, menetien tebetiuala

le.sezuen : 6deliter sanctum custodiebat si lenter qiiantnm poteral

olxservans (EhrC. 41).

Lesézked-ik : (insidior ; Iauern]. Te pokolbeli rdeg, mind

te.stem s mind lelkem után Icseszkdel (Helt: VigK. 75).

Leskel : [observo ; licoljachten]. A nagy urak vétlenek, mikor

beszéd közt mint egy fnl-heggyel magokat balgatty'ik, szemek-

kel leskelvén, ki mint álmélkodik az oracnlummondásukon

(Fal;UE. 437).

Lesköd-Ü : fspeculor, insidior ; lauenij. Valaki ajtaján

leskdni : *as.sistere ad fores vei foribus PPBl. Az leskMA tol-

vajok elvagdalván kötfékekel lovainak, csíiporlostól elejekU'n

vevék (Monlrók. VIII.3."i4i. Elegei leskdiilt, de semmi ellen-

ségre nem akadott (XV.550). Ott leskilött az német zsiikmá

nyosára (Rj'ikGy : Lev. 254). A medvék igen szoktak tkép a

hasas lovak és tehenek után leskdni (Misk : Mverl. '>9). A ne-

hézkes as.szony bizony most kinlódik, ama véres s<árkány eltte

leskdik, várja, bogy elnyelje, ha tia születik illialy: Adal

1.28). Mind a kettre leskedett (Gvad: PfWy. 4(i). Oroz, a ki a

nyájaklon kivfll leskdik, ólálkodik (SzD: MVir. 300).

Xjes: 1) [insidiasus, insidiator; nadistellend, anilaurer,

Vagyon m;ul;ir les.*) kunnyója iMA:Scult. 30). 3) (stali.i; .in-

stand, binterbalt]. Mind egy k oszlop a lesben úgy áll (Kóiiyi:

HRom. 127).

vacsora-les : coeniiKSta Nom.' 399. Ebéd g vatsurn lesi^:

IMrasitus PPBl.

2. LES í'.;< RMNy. n.241. Ira LevT. 1 246. ícm (On>gl

:

Japb. 216): insidiae, siil>sidiae, suleeesa C. (hinterhalf). Titkos

les-liányás : *abstnisne insidiae ; a lest ki-jelentejii : iiiKÍdi:i.s

*pro<lere ; a lest kijelenteni, meg-keriilni a lent : *retegere in-

sidias PPBl. Ezeket íRsben hallá vala it'somaC 42l. Balásy,

ki akkor lesben vala (Monlrók. 1V.91). Az lees wolt az var

alat való tonal (l>evT. 1.150|. Nagy szive szakadván az bseket

várja, az egy s-zép lesberre néiiét beállatta (RMK. 111292).

Véletlen ket mind az leslien lépée (Görcs: Máty. 6^1. NajSr
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haiiKír ;iz Knliiia alíal az ncprnnalt nipt: ioleiitp a lost, a mely

d ellpno szeieztetir vala (Hee.si: Sall, 2\). A/, vad oroszlán az

lwih)'l az jireilAia szSo (MA: Hilil. V.Sli). (IrmllyáU, liogy az

Kalaiu illy íkIioii feltalálta a Luther les liolyoit (BahEpiii.

(>). Szeiit-Gotliárdnil cíviltak 1<I livsro iWáUK: Lev. V.(i42). Mon-

siour Cartouge el-iiitízto egerfezi* tájait lesre : ai'auy (irat, teli

erszéiijt, gyémáiitos fíi^gSket találni (Kai: NE. 103).

[SzillAsoU]. Mindeme hallRatiidzik, niindtegy vÍRyj'izólag lés-

ben áll (SzD: MVir. 1711 Az zyKetliyek lesben wolthak,
niykortli az jotagyotli el zoktetyk wala (LevT. I.lll Az iVesek-

nek a lialál az aitol;on áll, az iliaknak a le.seken (Illy:Préd.

II.SL'Oi. Lesre menni, tíirbo, o.'^ni : *infrare insidijts E'PBl.

Ije,«t vetöttenek es az palánk ala zaguldoth bociattanak, az

niieynk iitaniiok lenen, az lesre míinteiiok, kit el fogtak, s kit

le vallanak lieiuiük (KMNy. 111.102). IXi jer, kerítsük hálóni,

.szorítsuk lesre (SzD: MVir. 213). Diana le.sére tart (297).

Az ki n(5|ie kárát addig kerülgeti, hogy Hannibált végre le.sire

veheti (Thaly: Adal. 1.137). Fjcsre vinni, meg-ejteni: *prae-

cipit.are in insidias PPBl. ílogi hamareb az lesre vlgielec, azt

kérdem tled (Pázm: Fel. 180). El-állani az ebekkel a

leseket (SzD: MVir. 297). Szwntelen Kanisa fele ciataznak

es leswket h annak (RMNy. 11.211) Amazok myndenfelol

leseket hanták volt (III 22). Kedve,s.sen szjimlállya a liányott

leseket (Gyöngy: KJ. 29). Tzifra tzifoniyákkal X'enus lesit hánnya

(SzD: MVir. 297) Lesvet i^: .snbornator MA. V.alakiuek lest

vetni : *adoniare tragulam PPBl. Ve,ss lestli az varasnak (JordC.

301). Az város krayiil leseket vetél vala (Ilelt: Krón. 72). Lest

király sokfelé vetett vala (RMK. III.333). Lesek vettetnek mi-

nékünk (Mad: Evang. 315). Ide kinn viseli yen Mars le.seket

(Gyöngy: MV. 25).

Lesseg : [nioror ; neilenj. Azonközben az III. István király

az határban lesseg vala és egic várból a másikba méné (Helt:

Krón. 50).

liESTEN(PA), LÉSTYÁNfPÜ) : lignsticnm PPBl.

(liebstöckelj. Léstyán in : lignsticuin PPBl. Idóyartaba az azyu

estap meg fogoneek, es nag zeep lesten ft'a lewn ew beinie (ÉrdyC.

253).

LiÉSZA : pertiíM, palns, palanga MA. lange hölzerne stange,

latte Adámi, langer stecken, pfahl, stange PPB. Elmérnek 5lt8-

zetedrl, enyves madarász póznádról, léiies lészádról (MA : SB.

218). Hatokon levó liitvan le.szajokat az kortsomára hordgyák

(DBón : Részeg-s. 82).

(Közmondások]. Jó lész^ tart jó sovént (Kisv: Adag. 215.

182).

LÉSZEN: 1) fio C. MA. hérden PPB. Alaualoná leszek:

revilesco ; ditsiret.ssé leszk : celebresco ; eugedelni6s.se lezek

:

mansvesco ; giermekke lezek : repuerasco ; alaualona, hituanna

lezók : vilesco ; hiába naioua lezek : inane.sco ; elhiresedra, is-

meretessé lzk : enotescii ; kezas Iez5k : ex promitto ; medd\'vne

lezok : .sterile.sco ; elhirhedm, hírs, nenesse lezk : crebresco

;

niegouulok, regié lezk : vetustesco ; semmié lezk : vanesco;

meghalok, semmié leswk : interlio ; szemtelenné lenni : depu-

dere ; trsokke, tue lezk : stirpesco ; tmidkl vorsse lezk

:

rntilesco C Horoguvec isten es veteve wt ez munkás vilagbele

es levn halalnec es pucninec feze (HB.). Ez kysala.sert mende-

nestewl fognan lent vala komorodott es zomoro (EhrC 50).

Lezen nála hozya ystennek czndalatos kegyelmessége (63).

Eg bironac napiban lón éhség a fidón (BécsiC. 1). Ha istennec

6a vag, mong, hog knec legenec keíierecke íMünchC. 19).

Tezlek tyteket lenny embereknek halazokka : faciam vos pis-

catores hominum (JordC. 364). Valaky ez álnok vylaghoz

foghya magaath, annak mynden remenseghe semmyee lezen

(ÉrdyC. 147bi. Ees vvi- leen zegeunek hyedelme : et factus est

dominns refugium pauperi (KnltsC 14). Restelfitk az t

fileifeknel : segne.s facti e.stis anribns dSylv: üjT. 103). Az .szidal-

ma.s.sag megtörte az en szinemet (« bánatos Inc (Szék : Zsolt.

liSi, Az wr az on wraniat igen nieg-áldotta, c.s nadgya lt

(Holt: Bibi. I.L). Engodetlenec ltoi' a tn wratoknac, e.stentek-

nec bftszédénec. (Holt; Bibi. I,Kkk2). Ha honon .szaraztod, .semmié

lé.szon (Mol: llorb. 19). A nap noni st^tét lé.szen, hanem .setét-

séggé változik, a hold vérré lé.szon (Pázm; Préd. 6). Egy bn-
nel minden állatok .szolgája lén (73). Meg mosodgyatoc, ti.sztácká

legyetec (Zvon: Post. 812). Es lók (fadiis sum) mint a nem hall(>

ember (Ágost: Z;ir. 110). Hanemha tellyes .szívbl .szerettyiik

istenünket, nem lttünk az urnák ré.sze (Illy: Préd. II. 4.5).

A malaszt hogy foganatos legyen, a mi iparkodásuuktól tügg

(Kai: NE. ,"i()). !í) snborior C. [nascor; geboren werdenj. Abra-

hamtbwl len Y.saac (JordC. 356). Ha Tyrnsuak es Sydonnak

vara.syban lettének vona az ysteni yozagok, kyk ty bennetek

lattenek, regben . . . (387). Azon ydben leen ez vylagra Moyses

(728). Vala oegy hatalmas kyral, kynek magzattya nem leezen

(ÉrdyC. 665). Ees lenek kwth feyek ees megh yelenek feldnek

foueky (KulcsC. 29). Ennye esztendben ln ez világra (Valk;

Gen. 4). Attyanak temetése ntan lt az világra (Ver: Verb.

347). Egy persa kezélien akada, ki Ariafernesnec viué, eo

penig hir létig fel akasztatá (Cserényi: PersK. 52). Es ln vilá-

go.sság (MA: Bibi. 11). Az .szaglás sem leszen üres gyötrelemtl

(Lép: PTük. l.lMi. Hír lttig mind oda le.sznek (Megy: 3Jaj.

11.33). Hir lttig semmire valókká lesznek (Megy: Diai. 206).

Végy egy oly hurokot, melyben egy tsiko e világra ltt (Cseh:

OrvK. 32). Azt goudollyák, hogy l.sak történetbl lettek e

világra (Fal: NE. 36). Kívánta meg tudni, hol lett a világra és

mi a neve (FaI:TÉ. 766). Te akaratodból lettem e világra

(Kónyi : IIRom. 20). $) [accidit, evenit ; es goschieht). Igeen okos-

sággal levt ez (CornC. 8). Ur Crlstnsnak zyleteti ezen keppen

len (JordC. 357). Ezek azért ezen keppen levveii, bog bel tell'e

sédnek, az ky mondván vagon (358). Ha valamykoron valamely

fratertevi valamy el midatas lezen vala, semniykeppen el nem
zenuedy vala penitencia nekevi (DomC. 116). Devcalion ideiebe

mind ez szeles világon nag araiz ln (Szék: Krón. 17). Kime-

nénee látni, a mi ltt volna (Helt: UjT. RÍ). Minap is ollyan

hírt hosztanae vala, de .semmi lc5n (Helt: Krón. 55). Ez irta meg
mind ez lt dolgokat (58). Hittel a lett dolgokat is vallynk

(Pázm: Préd. 172). Szol azokrul, mellyec lettenec Christnson

(Zvon: Post. L175). Megmondá, az mint ez dolog lett volna

(MA : Bibi. 1.20). Még az isten .sem látbattia se tndhattia a.szt

lttnek lenni, a mi nem volt (Bal: Csisk. 384). Mint s hogy

Ifit, sok képen glossályák az nyughatatlan elmék (Alv: Po.st.

L585). Télben lesznek leg inkab az hadak es valamig ers
hidegek es hanak nem lesznek, mind az mezn kll lennik

1621 (KNagysz. H3). Miképen ltt-meg ez a gyzedelem (Bi ró

:

Micae. 192). 4) [exsisto, maneo ; sein, verbleiben]. Fns Egiptomba

es ]e^ oth, míglen mondoc teneked (MünchC. 17). Myg els

zileink a paradicomba lnek, mind zzek lnek (DebrC. 182).

Cristns Jesus myndent twdot, ysmert meeg ew zent annyanak

meheebon levveen (ÉrdyC. 58b). Heted napig lne ot (Helt

:

UT. Mi5). Tirns várasiiban hét napig levének (RMK. IV.1S7).

Ez világi eletnec .szertartása nem lehet wr, szolga, kiialy, bod-

nár, barbel neki'il (Born: Préd. 572). Ollyjm embereket mond

lenni, kiknek nyelvek nincsen (Hall: Paiz.s. 242b). 5) [verbum

supplendi ; ersatzwort]. Vagyok, valék, voltam. Pro temporibus

reli(iuonim modorúm assumuntnr tempóra modonun imperativi,

optativi, subjunctivi et intiniti verbi : leszek (CorpGramm. 385).

a) Lészé" . ero MA. ich werde sein PPB. Kezes leszk

:

tidejnbeo C. Vrnak keze megbatoreitot tégedet as azért aldot lez

rócke (BécsiC. 44). Ki ldklend, méltó lezen itéletnec iMünchC.

21). Ky kedeglen ewlend, meito bynes lezen ytelettre (,IordC.

366). Leeztek gyiseghben mynden embereknek (383). Ha ky

enghem kwet, annak erek eelethnek vylago.s.saga lezen (ÉrdjC.

147b). Hozyaa kyidlek en teeghedet, es otalmad leezen en oth

teneked (167). Aban alkomaa lo lezen (LevT. 1.87). Az isten
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volt, vagyon, lefaeii (Mel;S/Jáu. 16). Ez emberben soha

uem leszen iambor (Bom : Préd. 430). Ma velem leez

paiadjsusban (Fél:Tau. 257). Adós nem Iós-ís/, néki, akár

mennyit .szamárkodcyék éretted iPá/.m: Préd. 81;. lla meKlil

forró iparkodrisiuik, a pokolbili tiV.lxiii lészen lakájunk (Fal

:

NE. 36). lla meiífelol szép érteked bölcsességednek, dupla

lészen beimefl a tekintetre méltó jóság Cil). t')
í'-'^^én vala:

[eram ; icli war]. 1 lalla I lerodas mendenoket, meflec leziiek

vala iMüncliC. 12íi). Mindenütt az S ellen.sigin gizedelmes

leszen vala (.Szék: Krón. 6(i). Megszárada az patac, mert nem

lészen vala essS (Kár: Bibi. 1.323). 'f)
Lön: (fui; bin gevvescn,

war). Leenek h&nekyk zjnnok oly niynt owtli ezerén (JordC.

717). Ainial e&s nagyob erewmben leenek (ÉrdyC. I">6b). Leen

kellemetes Nykodeiniisnak tliaiiacz;i (ÉreC. 106). Kiani, kiben

énnekem kellemete.iségem leen (112). Nagy rórobe lón a diada-

lom ért (Holt: Ki-ón. 150). Nem liinétec és engedelmeséé nem

líltíc az 8 szaiianae (Kár; Bibi. 1,167). '') Léit vahi [fueram;

war gevveseii]. Az jámbor vén ember azt nem tudja vala,

semmi csak hírével ebben som ltt vala (RMK. 11.47) s) Léend

(Imdek Cor|)Gramm. 71. léendec, Ujendec 2C6. ietíendS EsztT:

IgAny. 198): fuero (^orpGranim. 71. [werde gewesen sein).

Midóii étolnec idie lend, iy ide 6s ójjel (BécsiC. 4). Ha zenied

álnok leyond, te tellyes te,stod homályos leezon (JordC. 371).

Vala meel emberen az aldot yogy nem leyend, az idwes.seglmek

helyéén nynchen (ÉrdyC. 571). Wram zabadoli meg eugenieth,

hogy een lelkenietli el ne ragadya, mykortli nem leend, ky

meg vak-hon (KnlcsC. 10). Legkiváltképpen való gondom volt

az leendó operatiókra (Boros: Lev. 106). C) L/<pim (lir/en Corp.-

Granim. 71):8Ím C'oriiGranim. 71. 206. [.sei). Ember légy liam

:

*macte nova mtute puer PPBI. Vimaggnc mond .szentufut,

hug legenec neki segéd momu síiiie olout (HBi. T?dn5z le^

Mariát mon^ (Vitkt'. 49). Hallottam, hogj' niynden b(jlcze.s,seg-

ghel tellyas leegy (ÉrdyC. 157b). Hogh az zeretet le^íu mindiV.

lelki jozagnak nmSsb, meghbizonultiitik ukko.ssagokal (TihC. 4).

Gorombaság kywel legyetek (KulcsC. 3b). Ackor mont légy

hittSl, mikor az én rokonsagimhoz jutz (Helt: Bibi. I.L). Ameu,

ámen, ja, ugy legyen (Com: Vost. 119). Tékozló no légy, se

fíllfittébb fifsvény (Fal : NE. 42). Minden cselekedeted ollyas

minémiVséggcI légyen, hogy úri személyeddel épen összveférjen

(53). Szabad ura légy ki vágyó indulatidnak (Fal: ÜE. 383).

"í)) Lelt Ügyén: fuerim CoriiGramm. 71. ^) Lelt vulna : [fvií-

sem ; wiire gewesen]. Az iniwu, micor ostuo 15t volna, monda

5 nekic: méíin5nc tenger fele (MünchC. 78). Vram ha itt löttijl

volna, en atfamíia niog nem holt volna (DöbrC. 439). '.) Lenni :

esse Cor|iGramm. 71. 200. [sein]. Nylvala latlak tégedet owr-

dewgtewl meg czjilatot lény lEhrC. 52). Ezetekbe wegyeetevvk

ewtot mint embert gyarliwagokat gyarlokertli zeuwedett lenny

(FesztC. 323). Az zyz Maria azzonywukrol olwassok mondott

lenny (ÉrdyC. 481bi. I.jitak az apastalok az i lelket nagh

fen&snek lény (KazC. l'.l). Nem aletlac oly tudatlamiac lenni

tégedet (Tol; Fel. 25). Ue a tanacz is örömest atta vala neki

a tisztet, miuel hogy ez vndoe embert tauol akaria vala az

országtól lenni; provinciám iuviliis dedorat, ipiippo foednm

liominom a re publica procid e.sse volebíit i Docsi ; Sall. 11b)

Tudiiann az Pázmány vram neiiét mis nefiuek Írtnak leuui

(Bal:E|iin. 5). A világi dolgokat bátorságos helyen akarod

lenni (Illy:Préd. 1.374). Mogalkudgy a .sötétséggel, ha kedvek-

ben akarsz lenni a mi módi nrtiainknak (Fal:NK 4). x) ifíí

ít'rt"' : fuisso Corp. Gramm. 71. Nem hyzlec tégedet lewileni

frátereknek kapuyan (EhrC. 141. Latatic igen bScshnec let

lénye (l)el>i<;. 279). Eott meg azonképpen gondollyok lett

leiuiy (ÉrdyC. 509b). Példákat sokakat olwa.swnk ez nenias zen-

töknek eerdemektiöl lett lenny (5l9i. Mondom a Jezns ChrLstiisth

a kAmywl motelysnek zolgayanak bVtli lenny (Komj; ty/J'AI. lOJ).

),) Leendtni,leitn(lcni: fre CorpGrannn. 206. |i) Lr'vén, Ihc: [üiv;

seiend]. Ha isten nem munkálkodik a mi szemünkéi, nyitva léve

sem lát(Pázm>: Kai. 32). Az vniak kezey raitam lenen, liozzw

betegségnek miatta ell baggiattani (Radv ; Csal. ni.l54b).

Menelaus teli lévén b<jszszuval és méreggel, nem trteti magát

(Hall: HKist. 1IL146). Itjantan kedves gyermeke lévén a háznak,

senki sem móré meghurogatni ' Fal : NE. 36). v) Lécndú fntu-

rus Cori)Gramm. 505. (künftig]. Syryathok magatliukon (ÉrsC.

517b). Oly vala leueud az ecckwianac allapatya, hogy vilago-

südgyée az i.sten eiiangeliunuuiac fenye.ssege i EsztT: IgAny. 198).

Iiéendöcske : a) [res mobilís ; be»'eglit-he8 gutj Egyetinás

lojendécskéjekot odavitték (Nyr. XIl."Si. b) [verbum auxiliare

;

hilfszeitwort]. 'i) [perf. conj.j. Ne alaliatoc, hog; ittein legec

békeseget ereztonem földre (MüncliC. 32b). Az o nagy zerelme,

kit zeuvedöt legén (í<;igyszC. 43). Miért felöd az ördögöket,

mikorou az v hatjdnias<ágokat megli rontottad legöii (KazC. 11).

Megesküdnél reá, hogy a természet mind az<jn paraszt bérese-

ket akart légyen belólök formáhii (Fal; NE. 17). Felé sem te-

kintenek, mennyi adós keresztekre nevekedett légyen a rovás

(40). A kétségben-esés, a kárhoztatás elött-való kárhozat elöb

fojtogattya valamely akasztó-f:'ui a gyenge szivAeket, hogy

sem roiijok mondotta legyen végs sentcntziáját az isten (52)

p) [part. fut]. A cordat a pusztauac belsó rezére lezöc terí-

tend (TelC. 22). Cl ata isten mellett iobb fell, onnét lés»'n

megiflnendö (CorpGramni. 104;.

[Szólások). Vtnilicn Unni : Az hatalmas istentewl kyuanom

Kegelraeteket egessegben lenny (RMNy. ILOtJbí. A magya-

roc nagy egyenetlenségben lnek (Holt: Króa 63). Ottan

az fejedelem nagy eremben lén (RMK. 1.246). Gyermek sza-

mába nem lezen (Éi-sC 574). üittyany os Zriuy, Nadasdy uram-

mal egyetembe ze m be lettének kyraly ke[iewel iRMNy IL331).

Az vtan leszee .szíimbo vele : poste,i videbo illiun(Helt: Bibi. I.yb)

Mikor a vezérrel .szemben lök, mindjárt azt kérdé (MouOkm.

XV.129). V i g y á z á s b a n levénk (Keni : Élet. 309b). i'miért x
Igyekozöni reá, érteloszk: annitor C. Ha lehet tlem, ért

leszek (Decsi: Adag. 233). Érte légy az ember, hogy szive igaz

minémfisége semmi I8tt-képi)en el ne ti'uniyék elle (Fal: l'E

412). Érte légy, hogy oUy jámbor-jó ne légy, hogy jiSságodra

nézve valami gono.szra bátorodgyanak ellened a nem jilk (Fal

:

UE IU.88). Magának x> Károly királynak halála vtán m a g o k-

n a c akaránac 1 8 u n i (Helt: Kri':n. 65). Czac magánac I u é n

iátzodozic vala víjlle (82b). Mikoron az vizén által iöttenor volna,

magoknak lnec (Helt ; Krón. 1 16b). Vlinél x Myg isten akara,

hog ou fe r n e 1 legyek, nem mondeek ellenth neky (SándC.

33). Akar feniel akai- le;my legyen (15<jrn; Evang. 1.357). Vmin cv

Meg akarviin tudni ainiak okát, mindenkéi>en azon lett,

hogy meg\izsgálja a király járásit (Mik ; MnlN. 296). Valamelly

dolgon szorgahnato.son lenni: *insLstere alicui rei I'PBl. A

beszéd közt eszeden és jó tigyelemmol légy (Fal; L'E. 377

1

Vmire x Külömb kUlönib álgyúkval sebesen és gyu:ui lttek,

st mendeu erejekvel rajton k lttek (RMK. 1.24). Lésze-sz

c z n f s ágra minden néiieknoi- (Kár : Bibi. I.lSIb). J a v a d r :i

légyen : ipiod *coinmodo tuo fi;it PPBI. A mint tudgya uekún.

ionkra lenni (Born: Préd. 321). Valakinek dolga' húzásával k á

rára, riividségére lenni (SzlJ: MVir. liM). Itt löt ez vi-

lágra a Probu-s császi'ir iHelt : Króa 2b). l'imK x Az doktor

felöl irlíuii volt azt, hogy csjiknem szegény Pál urammá
lén, annyira elbúsétották vala (Nád: Lev. 3U Egy emliorrol

találkoztam volt, ki eaak kövesse, hogy Pállá nem lén (.i3i.

Por, haniw wagy, o-smegh porra a, hamwaa leez (Érdyl'.

513). Átkozott az nap, és s e ni m m i v é légyen, nap száiuáki

az nap soha ne légyen (KMK. IV.65i. Az S)U;I mind el fiioa,

e« mind semmié lön (Boni: Ének. 351b). VuukI x Valakinek

emberséggel lenni; *compreliendere aliqiieui hiimaiiHaie

PPBI. Híretekkel légyen, hogy itílet lészen iPi'usm: Préd.

3). Nagy igyekezettel leimi valamin: magnó 'couamine

all>|uid agere PPBI. Szeressétek rágalnuuMiitokat, jóval legye- 1

tek károMÍtóloknak iPá/m; l'réd. 126). Valakihez jó síi vei I
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líiiiii : *i:iro]ica(leie in aliinieni ri'UI. I- mi iit.'ui c\3 Valami liara-

iiiák Gi-KobeAI lioztak volt lovakat el, az zogen iiep beintett

íala, 11 1 a n 11 k Ion k, az nioiiinii megli foRíiossaiok i I^vT.

1.310) Az Giscra vtaii I6ii os ászt kezde kergetni iHelt: Króii.

491)). //bi'ú c« Ugy goiulolkozzál, hogy a bán) A.sz ezekre egyenes

eleieteket vár, s hová lészsz (Matkó : IJtWik. 184). .Túl ctí

>nnoiii inegzerzeni, hogj' i o 1 1 e ^ e u teneked (BécsiC. G).

flW/e CV5 Deitrich soc német wrral mellé liínei; (Go.sjirv:

^lagyU. F'). Oda x Ha azt kez<lic felelni, ottan oda 1 e s z e ii

iz pajianae felséges volta (EsztT: IgAiiy. 361). Ha általmegyek,

ida le.>!z ez az fiild s nem is fogom oly liortelen conjnngálhat-

loni magamot az csalóköziekkol (Bercs: Lev. 8). Mivel látom,

logy a sz. iváiiyi jósz-ág teste lelke, ha légyen oda, egye,

Mje, hízzék véle (Bod: l'ol. V2r>). Az er6s szép Trrtja vára oda

eft, és mint liallottani, négy barom vonta szekér el vihetne ki

iiaradékját (Fal:TN. fifiT). Távol légyen: Tawol legen en

eviem zerelmfts atyám, hog az feyet el hagyván az lábakat

kevues.sem (DomC. 40 1. Tanol legyen az te tóied, hogy észt

Tiünelned (Holt: Bibi. IH). Távnl légyen, hogy mi ezt hidgj-flk

l':izm : LnthV. 32). J^égy tova : A mellyeket világ elé fogok

erj&'W.teui egész gazzal potroliosodott Írásodból. Légy tova!

írtam Zilahon anno 16.58 (Matkó: BO«ik. 16). Légyen úgy.

l>égyon ngy bár ; asto (*sum) PPBl. Vhovi cvs Szegény nem

tnd hová lenni: dor anno tropf weiss nicht wohiii (Adámi:

ípr. 198).

eggyé-lermi: [cunsocior; sicli vereinigenj. Mynek eltte ég-

íjeo leiinoenek, leelettetoek zyz Mariának méhében lenny zent

íeelekiiek myatta (ÉrdyC. 39). Isten és ember az Christus sze-

mélyében eggyé 15tt (Zvon:Post. L112).

eggyélót: (conjmiclio; vereinignng]. Két természetéé eggyé-

léte avagy egyesülése (Zvon:Post L112b).

eggyélétel : cw Isten és ember az Christus személyében

Bggyé ltt, de oly eggyélételnec modgyával, kihez luisonlo nin-

csen (Zvon : Post. 1.112).

[eggyütt-lénni]

éggyüttlét: [convictiis; das zusainmeiileben). Istennel való

^:git léttnc (Knlts: Evang. 22b). Egyt létekben mást nem

be.széllenének (Land : ÜjSegíts. n.20b).

el-lenni : 1) ahstineo, careo MA. sicli eiiier sacbe enthalten

PPB. Ellészec valami nélkfil : ab.stinebo re ^napiam MA. Ez-

iitánn ellégy nálam-nélkül : posthac ''valeas PPBl. Örökké el-

légyetek szerelmem-nélkiil, mellyel meg-utáltatok (Pázm: Préd.

18). El lészec nálanélkiil (MA: .Scult. 986). Az vérnek vetélésé-

tl mindenestúl-fogva el-lég)-, midn az hóid a kett.sbe vagyon

1613 (KNagysz. D7). Jó azoknak ,az háza.s.ság nélkül el lenni

(Kereszt : FKer. 87). 3) [devenio, deferor, delabor
;

geraten].

Nem .sok ydow mwlwan az hadban vezee, kynek moeg az tes-

téét sem twdhataak, howa lett vona el (ÉrdyC. 633b). Mennyflnc

végére mentfil hamaréb aunac, raelly aránt legynk-el a dolog-

ban (Megy : 3Jaj. 11.111). Jaj szegény fejemnek, hová legyek el,

a ki ajiámnak és anyámnak gyilkossá lttem (Hall : HEíist. 11.38).

így szól özönében könyvezö szemének : Ah hová löttél-el én

gj'önyörüségem (GyöngyD: Char. 31). 3) (na.scor; geboreu wer-

den]. Hashagyó hetében ltt el a gyermeke (Nyr. XII.267).

el-léhet: 1) (carere possum; entbehren künnen). Ellehetni

valami nélkül : posse carere aliqiia re MA. A.szt gondullyác,

hogy kmiyen ellehetnec a Christus nélkül (Holt: VigK. 58).

Etel iiekfd el lehetuen (Bom : Préd. 259;. Minthogy el nem
lehetnek annélkül az puszta nélkül, fijljebb kölletik vinni áren-

dáját (TörtT.^ IV.95). Mám a régiek ellehettek annyi házi esz

köz nélkül, hát mi mért nem lehetnénk el (Mik: TörL. 36)

Ellehetek nálad nélkül (SzD : MVb-. 452;. 2) [morari possum

;

.sieh aufbalten könuen|. Titkon ellehetsz valamely v.ára.sban

(Zi-iiiyi n.9).

fönn-lenni: (persto ; fe.st stehon, fortdauorn]. Valameddig

fenn lészen a Je.sus ecclesiája, mindaddig ellenkezik a .sz;ika-

dás Cri.stus.sal (Szatm:Dom. 173b).

fönnlét : [tö adesse
;
gegenwart]. Éhez járult a tiirokiiek

fönléte, ki maga biztatta Kj'ikóczyt és az hajdi'ikot (TörtT.'

IV.66).

jelén-lenni : [adsum ; zugegen sein]. A töb hadnagyot-, a

piatzfjii krI valának szj'dássokon, hogy mindenkoron ielen

lehotnéuBC a királynai: (Helt: Króii. 131).

jelenlét, jelenlétei : praeseutia C. MA. gegenwart PPB.

Az kiket ielen létei-kel neui tisztelhetnek vala (Kár; Bibi. I.644b).

Méltó, hogy megtartoztas.sa az mi el általkodott gonoszsiiguii-

kat az istennek jelenléte (P;izm: Kai. 34i. Az ember lelke el-

darabülliatatlan es minden tagokat jelen létével élaszti(Pázm: Kai.

860). Mikor valakit gyahizatos halállal ölnek, nem szenvedik

aunyának és attya-liainak jelen-létét (Pázm : Préd. 552). A Hu

Isten a kánanaei menyegzt maga jelen-létével fel éke.sítvéu

(Mad : Evang. 117). A lelki tanitíi a komáknac jelen létekben

keresztel (Com : Jan. 12G). Apám uram sem akar jelen létem

nélkfil ebédelni (Czegl : Japli. 248). Mennyének el onnan, hogy

jelen létekkel ne látta.s.sanak javallani a bujálkodást (Czegl;

üRonil. 25). Féli vala nézni az isteni jelentételt (Megy: SzAÖröme.

246). Igireti vagyon a szent léleknek jelen-létériil az ec-clesiának

(Matkó: BCsák. 22G). Az Lsten emlékezete soha ki ne szakadgyon

elménkbl, szivünkbe petsétellyük az 6 jelen-létét (SzD : MVir.

106).

jelén-lévö : [pra6.sens
;
gegenvvartig]. A jelenlevk tudomása

sem a jövendbeliek oleve-látá.sa nem okoz semmi kénteleasé-

get a megléteire (SzD: MVir. 367).

létten-lészen : (saepissime evenio ; fortwahrond gesehehen].

Több szniy.ségec most is letten lésznec (Bom : Préd. 73b).

még-lénni: 1) confio, efüo MA. gesehehen PPB. Meglett:

anteactus, exactus, habitus C. Alig érte mondani, ottan meg-

ltt: *dietnm ao factum PPBl. Monda attya ew zeretew fyanak;

En fyam meg lewii, az kyt kewuetel (EhrC. 89), Légien meg

az te akaratod (MünchC. 23). Vr isten azokat tutta, hogi meg

leznek (DebrC. 129). Az kyral hogy ezt meghalla, ezt regn

meg ltnek iialla (ÉrsC. 451b). Szkség azoknak valtozhatatlaiiul

meg lenni (Mel : SzJán. 7). Meglon vgyan, de nehezen (Decsi:

Adag. 1041. Meg hallottac vala, hogy az harcz meg ltt volna

(Decsi: SallJ. 19). Ennec az daraboknac diuLsioyánac probáya

lé.szen az multiplicatio által meg (Helt : Arithm. N5). El nem

múlik az a nemzetség, míg mind ezek meg-lésznek (Pi'izm : Préd.

A). A meg-ltt dolgot nem lttnec be.szélli : facta infecta

loquitur (Com ; Jan. 185). Isten ngy segéljen engemet, utolsó

veszedelmünk most le.szen meg (TörtT*. 1.605). S) confore

C. 3) adero MA. nill zugegen sein PPB. 4) .sujiereio MA. 5)

con.stabo MA.

[Szól.-lsok]. Ha ki végs .szegénységre fizettetic, meg-esett 6

néki, meg-lett 6 róla; actum est de eo (Com : Jan. 209).

megleendö : [futurus ; künftig). Az Antichristus országában

meg leuend stetsegekrfil szoltanac (EsztT: IgAuy. 127).

még-lehet : possum, queo C. fieri pote.st MA. es kann

gesehehen PPB. *Meglehet, ha isten akarja: si libent, servare

procul fiuoque nuniina possunt MA. Meg-lehet tlem : queo

PPBl. Kyt ha mondanak, hogy ennen Cinistus lett légyen awagy

angyal, mind meglehett (ÉrdyC, 509). De en mentbwl yobba

tartanám, ha ez leyaiit walhatnam, kyt hyzek, hogy meg lehetne

(ÉrsC. 477). Az meglehet, hogy czak ez egy gonoz által .sok nyomo-

russagok es nyaualyak .szallyanak reyaiok 1583 (KBái-tfa Cv).

Az személy szerint való tilalom mindenkor es mindenftt megh

lehet (Ver: Verb. 284). Uersengésec hogy ne lrténnyeuek, alig

lehet-meg (Com : Jan. 20-2).
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meglehets: I) possiljílc factu; müglkli zu tliun PPIi.

a) prubaljills
;

glaublich PPb. ») tolerabilU PPB. (mediocrisj

ortriiglicli PP13. (leidlieli). Meglebetös, elég-szép : *sic satis

}'P1JI. Meglehets l«jr : probabile niiiini; meglelietís tudományú

:

lolerabili eruditione PPB. Az eo szépsége biitsózó-félbeu vala,

niiiida7.oii;iltjd mesteiiteggel & festékkel a meglehetst még

alkalmiisiiit lent.irtogatta (Fal: NA. 150). Mint tetszik ez a bor?

Nem roszsz, meglehets: il ii'est p;Lst m;iiivaLs, il peu passer

(KiiBasz. 98).

meglehetsen : piobabilitor, uteunque
;
glaiibliih, wie es

will PPU. Kern lehet moghiitái'ozni bizonyosson, mind azouáltal

meglehet«.sön hozzá vetnek (SzD: MVir. 462).

még-lót : (eliectas ; erfolg). A szózat a dolognak meglétével

Sszve köttetett iGKat: Titk. 40). A reménységnek nehezen várja

:>/. ember tettében való meglétét (Fal: BR 597).

meglétei : effectns ; wirkung, aiLsgang C. Az vármegyék

mind az békeíségiiek meg lételére hajlandók (Le^T. 11.168).

'l'iidgya onnec szükséges meg letelit (Kái-: Bibi. 1.162). Az prae-

dikátzidnar meglétele utau (MA:Seult. 937). Valakiket isten a

C'bristnsnak ;idutt, azoknak idvességek meg lételét változhatat-

l:uml akarja (Matk(>: BCsák. 326 1.

öszve-lénni : (oonsocior ; .sich verciuigen). Oly nagy öldök-

lés benn a várban vala, mikor küM felJl harezok nem vala,

de mihelyt harczra kiindulnak vala, Oszve esmét mindjárást

leuznek vala (RMK. M.159).

[távol-lénni]

távollét, távollétei : absentia MA. abwcsenlioit PPB. Tá-

vollétei, jelen nem létei : absentia PPBl. Budát társul veué

mellé a birodalomlja, hogy az Atíla táuoly ltébo semmi támo-

d.-'is no lonne (Helt: Krón. 14b).

távollév : absens MA. abwesend PPB.

utána-lénni : fiiei-seiiuor ; verfolgen). Fráter Yeronymos

egyhiuttoknak kenr/et mynd el lopa es nelo el zókek, ha azért

wtanna leendtök, fitet yth megh talalyátliok ÍÉrsC. .023b).

Liéhet: 1) fieri potest MA. es kann ge.schelien PPB. Mikor

nem lehet az \-izeles: ischuria 8zik.sz. 327. Nem lehet, hogy

ki-ne fokadjak : non *i)0.ssiim quin exelamem PPBl. Eliachim

ira mendénéchez, kikén által ménét lehet vala, hojj mégfoglal-

n:ii; a héjíéknec felménelét (BécsiC. 15). Oh niel' naé keserfseg

vala ez, gon<lold niejí, ha lehet (VitkC. 76). CaU isteni hatalom-

ból lehete bogi fel emeltetlmeiek az isten dicsegenek latas;ira

dJebrC'. ()1). Mynd addeghlan wtlianna neezwen, mygh lehelbe

(ÉiTiC )2Sb). Az mint lehet, nem az mint akariuk (Üecsi : Ad;ig.

'il). A mennyire én Ifllloin lehetet, ki kelletet irtogatnom

(Megy : Diai. Elflb. 1 1 ). Békeségbeu kel élnünk, a menyire tíiinnk

lehet (Czegl: OKomI, 31). I><lietne valami szine ez 6 magyará-

zatljoknnk, de :íz igaz.sjignak .semmi színe, semmi képe nem le-

het érlelmeken (UKat : Tilk. 236). Mindent chelekettél, ki tiiled

lehetet (Zrinyi 1.69). 2) (evadere i>o*ium; werden können]. Nem
tind-'i, hogy egy orszí'igbjm minnyájan királyok lhetnek (P:'izni:

Préd. 17|. S) [evenire inwsimi ;
gesoliehen ki>nnen|. Az sálán

.'dl.'itomba i>llyak:tt c-selekedhelik, mellyeket az emberek nem
tndv;ui mint lehe-ssunuek, i-.sn(lákuak alitnak (Pázni: Kai 61lL

Ohajlya a ji'ikal, valamint lehet, azokban valiJ megi^salattatjWi-

lól mindazonáltal tart ((Join: Jnn. 68) 4) {i';irere possum;

entU^hren könnenj. lij'un ne neheztely, hogy |)énzt nem adok,

mert tudom bizonyai, hogy az tied nélkül nem lehetsz (LevT.

11.23). Vagyon-e híreddel, hogy a szentség nem lehet alázatos-

s;ig-nélkill (Pi'mn: Préd. 1194). 5) (lii-el, íjuidem; obgleiclij.

I.ehet mind tSinak, de maga eg* vezen íiereKeget : omnes

4uidem i'iimmt, seil imus aoeipit bravium (üöbrC. 290X Ha
diéekedui kel, lehet nem alkalmas, meiuiek lalaaokra : si gloriari

opiiorlet, non expedit quidem, veniam ad visioues i294i. Lehet

embernek tia elmein, de iai az embernek, ki mia embernek

fia el aroltatik (432). Leliet lelek kezs, de test beteg (447).

Emerenciana zent Ágnes azzonual erzue ueuekevde\'t, zeutseges

zfz leaii lehet, hog meeg ehak meg hj-vletet vohia (CoruC. 416).

jól-lehet : etsi, qiuunvU C. iiiiammmui MA. obgleioli, wenn

gleich, ob sciiüu, wie-ivohl PPB. Yollehet zegyenlyk uala az

koldulást tenny, mouda uekyk (ElirO. 81j. Emberek kózöt

hatalmat vallaz, iollehet megtreteudS vag: cum sis corruptilis

(Béc8ÍC. 87). Nem lelenee, iollehet .soc hamis tauoc- ittec uolua:

cum multi falsi testes aecessissent (MiindiC M). Gymeiczeet

aggyá nemei yollehet zaz auieet : fnietum alfert, aliud quidem

centesimum (JordC. 394). Ragada teth es az tyzbdl, iollehet

hot eleuenol, ki ueue (HchC. 300. 316). Jol lehet, hog uem
v,igok melto az f zentli ergalmassagara, de maga tef^n en

uclem az í iouota zerenth iKazC. 67). Jullebut the Nag>'a:ta-

godnal .senth Pal apastalnak leuely magyarazua valaiiak, de

maga the Nagj-8a[god] engemet onzol vala i Komj : SzPál. 8).

Jól lehet szám szerént ot t5b magyar vésze, de fít nép tfir&k-

ben nagy soekal ot tob vésze (Helt: C'aiic. 10*5). Jóllehet acuuyad,

de elmeiénél' szeme világos iKár: BibL L143). Jóllehet igen

nehezen, mindazonáltal bizony boldogul el-keríiitem (László:

Petr. 10). Jóllehet ugyan, hogy ezek az isteuféló atyák kitör-

ságosan mendegélnek az ég felé, de más utakon Ls oda férhe-

tiink (Fal:NK bi. JcMIeliet a mennyei niaktszt megtarthaiuon

bennünket a büntAl, a miatt még nem vagyunk mentek a ve-

szedelemtl (Fal: NU. 272).

Lehetetlen : impoasibilis MA. mmiöglich PPB. E^Atted

semmi som lehetetlea Te neked sémi nyncou lehetetlen (ElirC'.

48). Menden titk nem lehetetlen teneked (BécsiC. 13i)i. Semmi
sem lezen lehetetlen tfinektec (MüncliC 16i. Lehetetlen dokigli,

liogh azokath megh tlier<!ihem (WinkIC. 264). Lehetetlea val:i

nála tíu-tauy lnVtet (JordC. 711). Lehetetlennek ysmery vala e\v

zent fogadasaat meg feyteuy (ÉrdyC. 591). Liehete valami isten-

nél lehetetlen (Helt: Bibi. L G4). Liíhetetlen dolgokra vgjekiV.l:

impossibilia capLts (Dee.si: Aikig 71). Lehetetlen az tt>veuek ;iz

tfi fokon altíd menni (Pées\': Fel. 2.50). Eiatclen, ki kíván, a/.

mi lehetetlen (Zrinji 1.99). A szorgalm;LS bölts seréuyen h'//.z;i

fog és a lehetetlen dolgokat Ls ugy .sz<'>lván gjíVzi iFal: l'E

470).

Iiéhetetlenség, lehetlenség: im|>ossibilitas C. MA. un

miiglichkeit PPB. Lat;iltyk uala neky lelietetleiisegiiek, \i<v\

annya volna es zewz (ElirC'. 77). Ne lHtt;i.'«4H'k ;iz ew egbe*v*-

.seegcnek lehetetleasseeg az en bezeedymnek meg vonya.sab >l

(ErdyC. 332). Talám c-sak ;iz jiapiruson az sitk kereiat és nem

a mezn, mert abbiui majd mintegy lohetelluiLséget látok (Uér:

KárCs. 1V.396).

liehetend : [(H^bills ; möglichj. Neked minden lelieteml

(ÜöbrC. 447). Kyk mynd leheteiidew dolgok az »t istennek

(ÉrdyC. 51Ub).

Ijéhetö : iKxssibills MA. möglii'li PPll I.steimel meiuleiux

! lobi'tóc (MüniliC. 50). Az iokedvVi eng»«lelmeatieg mim niff

kmiity es lehet«e tezi (VirgC. 62). Ma valami lolielSlh kerend

meg íieri (NagN'szC. 391). Azt mondai', iK-g istennel minil.'i

leliet dologh vagion (Szék: Krón ISi. lyohet dologli, lngy mi'^l

halhal (Pont. 15). Christus tiszti niá.ssal k'íízé nem lehi-l''

(Matkó: BOcik. 437). Meg-or\ü.'íolása má.stó! nem lebi'l". ts'ik :

ki sértette, véle jól tehetS (PliilFI. 4).

Ijéhetös : cv Ha kegyelmed az sr-dnoki ü(i«>raliul loheliVui-l

találj;i, miniljáriLst ott kezilhetné o|ieratii')it (KákF:I>i<v i li

Nagy vélec emlfrekel purgatorimn tíizével és alibid v;d:ik

lehets .izalKidiil'U-ial biztatni (Zvon: Pi>st. 11.163)

Lehetség : Itabitus CorpGramm. 7(i2.
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liéhetség : [lossibilitas MA. iiiglidikeit PPB. Testj- tvztiis-

sagot, mint oiiiliert\\l lelietiseeg, mos tartotta myiid lialaljt;

(ÉrdjC. 275). Akol lelietsegec vagymi, minden iot liinannae

(l'écsii&fiaJC. 131b).

Lehetséges : ^m.'i.sibills C. MA. miisli^'' I'I'U- A bamis

proplietac adnac na^ i'udaUat, i'i^; bo* ba lebetseges vobia, a

valaztütUu" elbitcttotuenec (MiinobC. 5y). En atyám, ba lebet-

seges, meennyen oz iwbm- en tb&lem (441). Ezek lebetseegsSk

uem valmiak (ÉidyC. 533). Lehetséges cselekedeti"! dolog

(Apafi: Vend. 4b). Miudeu lebetseges móddal (Illy:Piéd. II.

275). Ty kfcAtetek ba lebetseges, az ferfyurol semikepen

emlékezeti! ne legyen (VirgC 137).

Lehetségesképpen : [ix)ssibiliter ; miiglicber weise]. Vasár-

napon \-illama.'íok es meiidorgesek lebetseges keppen légiének

1572 (KBécs Eliij).

Lót: 1) [t4 esse; das seiii). Latuan la. ennec íomoro létét,

niunda (MünchC. 153). Thy kegelmetek nee agyon olyau ter-

nenth reya hon nem létében, myntb en reyam az ea bonnem-

letemben (RMNy. IL37). Ne Ijaiitasa az embert, ne latassek,

bog yt bon nem letebeu K. az liw jobagara eressedet volna

(I^evT. 1.71). It letéteknek hasznát vegyétee (Ageud. 151).

Egéiaségbeu léteteken istemiek adunk bálákat, kivíinviui ezután

is terjósKize áldását reátok (Rátküy: Lev. 150). Prágában lé-

temben ii felségének én magam beadtam [a levelet]. (Gér:

KárCs. 47ri)- Hághatnám kiLsziJbét még egyszer házamnak,

tudhatnám mint létét két kedvas fiamnak (GyöngyD: Char.

344). Németh országban való létemben (Szathm : Doni. Elöb.

11). A paska pornak nem léte miatt magokat megadtj'ik (Teleki:

FLél. 142). KLs ti;uji nagy szombaton .szóllitotta ki isten az

;irnyék világból Léván létibikben (TrtT* IV.92). Az mint

Musztafa J;lnos tegnap baszéllette itt létében (Thaly: Adal. I.

314). Syllaiiak és Sertoriusnak számkivetésébeu való létek

(HBenkiV.Hor. 182b). Már próbával tapasztalom küliimb létét

a dolognak (Fal: NA. 128). 3) jpartus, ortus
;
geburt, ur.spnmg].

Heródes léte napiau tu nag vaéurat a fedelmecuec (MünchC.

81). Az isten meg aldot tégedet az en létemért : benedixitque

tjbi dominas ad iiitroiium mouni (Helt: Bibi. I. 03). Bánom e

uilágra létemet (Mol : Jób. 8). A mely óra adgya világra létünket,

az kezdi rangyolui mindjárt életünket (GyöngyD: KJ. 450).

Tulajdon részbíl teremte lelkünket, becsüljük meg azért meny-

nyei létünket (üljczy: KöltH. 37). S) [xó e.sse; existenzj. Mig

reá uem bökken vala, nem is remélheti vala létét (Moulrók. VIII.

338). Mit siránkozol azoknak nem létén (HalhPaizs. 313).

Emberek élete s e világon léte éppen mer gondság (SzD : MVir.

181). Az Isten kezdete, léte s vége minden dolgainknak (250).

4) [cpiod üt, évadit ; das werden]. A Giszla nem akai-ta a

Vazuhiac királyi létét (Helt: Krón. 32). Egi testet való letek-

rl .szol (DecsiG: Préd 42). Istennek emberré-létét senki nem
értette (Pázm : Préd. 108). Az i.sten emberré-léte minden vesze-

delmes késértetek-ellen szivünk palssa (118). Említi az k-
szikláknak vizzé-létét (P;izm: Kai. 715). Baráttá, apátzává léte-

ket miísodic keresztségnec neveztéc (MA : ScuU. 218b). Az
istenséggel való egy személlyé léte (Christusnak) (Zvon : Post I.

125). Mikoron angyallá léte után édes társamnak bujdosni

akarnék (TudT. 1839. 176). 5) [natm-a, vis ; wesen]. Ab kiket

ab Cliristus mineknk igirt, ez ugian bizoíi léte zerint Ls u^
ua^ijn (Ozor: Chrisí. 34). Természetinek létét, tehetségének

erejét mindenestl isten ajiindékának tartya (Pázm: Préil 57).

Az ige az nnn isteni személjjéuek létére nézve volt az atyá-

nál röktl fogt'a (GKat : Titk. e). Az istent az 6 tulajdon bels

létének miuémüsége szerént senki nem láthatja (GKat : Titk. 2).

helyben-Iét : [tó eodem loco esse ; das verweilen]. Jve
kétszáz német ide az révben, egyet fordult s elment, hihet

recoguitióra gyütt vala ; ebbül magyarázom még helyijén létit

az tábornak (Bercs: Lev. 63).

ÍL NYELVTÖRT. SZÓTÁB. n.

hol-lót: (conuuoratio ; :uifentbalt]. Nem tudvái] Kegyelmed
hollétét, KegyelmiHl vévén parancsolatomat, mindjárt forduljon

vis.sza (Ríikl'": Lov. I.ril). Az mely levelét küldém Nagyságodnak

Károli uramnak, annál többet azólta nem vettem s nem is

tudhatom való.sággal hollélit (Bercs: Lev. 63). Meggyün holnap

.SzirnL:ii nram embere é.s meghozza az németnek hollétét (142).

Aggasztó gondok között virrogatok holléted nem tudása miatt

(SzD: MVir. 31).

közelvaló-lét : (propinqnitas ; nahe]. Azon kell meges-

mérni kzöl való letet az iteletnec (Mon : A[)ol. 453).

magán-lét : [solitudo ; einsamkeit]. Magiln létedben dülly

könyöködre, gondold-mog o világnak változ('), zavaros állapot-

tyát (Fal:SzE. 554).

(örökkóvaló-Iét]

örökkévalólétü : (aeternus ; owig). Örökké való létft isten

(GKat : Titk. 204).

távol-lét : (absentia ; abweseuheit]. Buda h;it;Unia állá vet
az egész Scitbiát, hogy az Atila távoly ltébe senuni tániadils

se lönne az országban (Helt: Krón. 14). Haizter távulléte, az

száraz üdük és egyéb operatiók akadékja nélkül való létünk

nagy ösztiinim (Bercs : Lev. 92). A róka nem e.sziU emberek

láttára, hanem titkon, rejtekben és emberek távol-létekbeu

(Mi.sk : VKert. 157).

túl-lét : (transitris ; übergang]. Ha Nagyságodnak már túl-

iétit bizonyos.san megértem, egy kis corpuskát szalasztók által

(Bercs: Lev. 21)

Léteképpen. Mindenfit ielenualo léteképpen ez egész világon

lakozó (E.sztT: IgAny. 35).

Létei: 1) [tó esse] das seinAdámi.TnIaydon marhának nem
léteiénél (VirgC. 123). Igaz hitben u.alo letel (DebrC. 420). Ede.s

illatnac zaga meg maraduan a memiyei jKjlgaroknac ot letelöc-

nec taiui bizonsagara (TelC. 139). Kiváimám az kéme mostiui

Kd mellett való lételét ^LevT. II278). Kérm Kdét édes

uram, íijon nékem maga úllapotjáról és lételérl (298). Az

Christusnak menyben letele naJ; bátorságot ad nekflnk (Fél:

Tan. 279). Othon-való veszteg-létel (Hall : Paizs. 357). Igen szilk-

ségesnek látnám kegyelme mellett 12 lovasnak lételét (RákF:

Lev. 1.53). 2) (partus, ortus
;
geburt]. Herodesnec letele napian

zkdsü Herodiadisnac liuia az ebéll baz közepet (MünchC

40). Az wr y.sten niyndeu leetelnek eredety es kwtbfeye (ÉrdyC.

280). Tanacbot ada a kyralnak, hogy teime áldozatot magzat-

nak leeteleert (665). Ez magzatnak léteiének utannna az tyz-

tasagtartasba mind balalik megb m.'u-adanak (l'ibC. 20). Az

lelöknek léteiének oka az zilek es az test (67). S) [partus

;

leibesfrucht]. Meg vert menden el letelt (jirimogenitum) Egip-

tomnak fidében (AporC. 37). 4) [vita; das lében]. Letelt,

allatot, elett mindennek isten adót (Mel: .SzJ;in). 17). A boldog

i-sten ugy ád nekimk léteit, eledelt, életet (Ily: Préd. L518). A
dolog nélkül való létei igen nagy dolog (Mik:TörL. 202). 5)

existentia MA. [dasein]. Az Lsten munkái közzül némellyeknek

csak lételek, mákoknak lételek és érzékeny.ségek, másoknak

lételek, mozgások s életek vagyon (Misk : VKert. B3). Meg-

engedvén m.á.sok a paradicsomnak valóság szerént való lételét,

mindazáltal annak álló helyét keresvén a járt úttól igen mesz-

sze estek (Moln : JÉpül. 8). 6) [quod fit, évadit ; das werden].

Embrre letelmben meg mutattam (DebrC. 16). Vronk Krisz-

tusnak embrre letele (148). Mert naponkent meg elrotbadasra

es porraletelre (259). Vadnac olly canonok Ls, kik az pappá le-

tel vtan való bazasulast allandonac akari.ic lemii (Zvon : Osiand.

108). 7) [factum ; tbatj. Maid meg l.átod, hogy az én be.szédem

létei szerént betelik (Tel:Evang. 11.741). 8) [ordo, gradus

:

rang, stand '?]. Az emberség nem az nagy léteiben al (Frank

HasznK. 61).

38
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egyedül-létei : (solitiulo ; einsamUoit). Az egyedfillételiieU

és halnatisnak szeretete (Pázm:KT. 66).

magán-lótel : assentia CorpGramin. 318. A teclmiciuii

vutaljiiliimokat bajo.s magyarul e?j' szóval ki-moiulaiii, melyek

kíjzfil esy iiélüuiyat le-irok : subjertum : alája vettetett, objec-

tum : ellenében vettetett, essentin : magán létei vai;y va^yonság

(C'orpCiranim. 318).

messzevaló-létel : [longinquilas ; lorne). Kivántam volna,

lioíjy az menyOKzfire ott lehettem volna, de az meHz.sze való

létei nem engedte (LevT. 11.71).

nündenüttvaló-lótel : (omniiiraRsentia ; allgegonwart].

Sokkal cbiulalatosb ali miiidont való letel, lio^ nem mint ali

teremtea (Ozor: Crlst. 314).

rosszul-létel : [valetndo iniirma ; ila.s unwolilsnln|. A s.ár-

ga.sílg és re.'zketoKO.'wéí! ve.<?zet.séí!et, r<isz.sznl léteit jelent (Com:

Jaii. .55).

szállásonvaló-létel : süibuLatlo C.

szeinbe-lótel, szemben-lótel, szémbenvaló-létel

:

I) aditiis PI'Hl. laiidienzj. Ajándékkal vinni végbe a fejedelem

mel v.'iló szemlie-lételt : priní-ipLs aditnm '^emercari PFlii. í£)

(uecursns; beKegnnug, da,s znsamnienfreften]. Kértem opiniiít

tfile, mikínt lebetne meK az szemben valiJ lítel, liocy ba.sznos

con.se<inenttája légyen (IJercs: I^ov. 128). S) [tó "na esse; da.s

ziiHameniiseinJ. Ezen veled való szemben lételemet nagyra tar-

tom, becflüllöm (SaD: MVir. 386).

valósággalvaló-lótel : essentia C.

Létet : [tó ease ; das .seinj. Magát senki nem terontti, .'ízért

fl Isten létet! nyilván liamis és caalártaág (UMK. 1.112).

Létet-ik: [fio; werden]. Kit .szomoró Éva elvén, te meg
.itlud s/ent cseinetédvel, hogy tiémennyenok siralmasok men-

nyekbe, mennynek ablaka lítjitél (KMK. 1.191).

Ijétlen: I) (infeetus; nngethan|. Sokat eppitcsy., kit most

ront^Lsz, es sokat, az mit most chielek&szel, akarnád, hogy lét-

len volna (Bala,s.sa : Camp. 2C). 2) (qiiod ni>n est ; nicht existi-

rendj. Isten a létlen nyelvekbl lévfi nyelveket títt (GKat:

Titk. 91). A Christusnak lenni kellett, mert a létlennek lelke

nintsen (GKat: Titk. 573).

magán-létlen: accidens CorpGramm. 317. A loclinicnm

vocabnlumukat bajos magyarul egy szóval kimondani, melyek

kzni néhányat le irok ; snUstantia : alatta állá-s, aceiilens

:

magánéletlen vagy nulsban lév (OjijiGranmi. 318). Ok az szent

lelket ingyen som állatos személynek, hanem tsak állatlan

avagy niagi'ui létion ernek lenni tain'tják (GKat:Tilk. 212).

Az, snbstanti.H, niag.ln lév személy, nem aecideni), az az niagilii

létlen állat (GKat: Titk. 1125),

Lett: (factus; gemaclit, geeclielienl. Uitt dolog: faetimi

PPI5I. Az isten a lttet nem ltté nom teheti (GKat: Titk.

63b).

Lettlen : (infec-tiis ; iingetlianl. Az Lsten a lttet lttlenné

avagy nem ltté nem teheti (GKat: Titk. 63b).

Léttség : [ordü ; verlaufj. GTOdálva nézik a testek siVSségét,

nom tndvAn azoknak miképpen lettségét (GyiingyU: Chiir. 10).

Minémil látási vóltan.ik álmában, bvön leírja azok mint let-

ségét (391).

Lett-: I) [tó esse; djLS sein|. Inkább akarnae a vetet

|>oeoIiiae tndcobe os Jiz naé zn'nlsogs kenban lttket,

bounem az Ítéletre ki itket (NádC, 7.'ii. Yo volt teeneked en

nálam lett<l (ÉnlyC. 51(i). Veled lottemotli kewanom, akar

mel nagy kennal haiyak meg (ÉraC. 510b). 2) (iiarlits
;
gebnrtj.

Biuzesegenek myatta ew lettbeek napyara yivtii (ÉrsC. 451).

SzonniLs/igosb dolgokat éltemben nem szenvedtem e világra

lttemben (Rim: Ének. 313). 8) [ortns; entstehungj. Hír lttig

mind oda lesznek (Megy: 3Jaj. 33b).

Levél (Uiel RMK. IV.295. íyV/ 59. leyd NagyszC. 110. litek

lialas.sa : Ének. 25): [snm ; seinj. Micorcn minth na^ijbban le-

yol rayt'id a testn való nomorgatíi-s, anneval incab leez lia.s*)n-

latos atte meglezilt Cristosodhoz (NagyszC. 1 10). Az elielekedet

kerül lén uétkek vakmerk, nielliek az magunk feiének

agiaskodá.sából lenéinek (ThewrC IHl). Lak<Hbilomb.'i gyakorta

hogy gyíllttík, tíuiczban, víga.<!ságban együtt lejeltek (KMK. IV.

59). Régen nádorispánnak leiéit hintó .szekere, mtist mhideii

híntókat kivan (29.5). Tengek, nem élek, lenni .sem lélek, mert

jutottam búra (üala-ssa: Ének. 25). A fejedelmek házában suk

féle ékességek vannak, mellyek a városban nem lévéhiek

(Nyr. XII.462). Miehoda vetek leuell az papasagliaii az

poonitontiíuiae és az elég tetelnec megh hagyásában (Zvon:

Osiand. 19). Az szentségben emlekzeti leuel aniuiu, ammely

egiczer meg lt (141). .Szarandoc iara-sok vetettoneo (Bl, inely-

lyek ackor hasznossan leuelnec vala (211). A m!ném(\ f(jgy:it-

kozások egyéb birákban levélnek (saepe o<:inrrunt), azok a

Kristasb;«i nem lehetnek (Káldi: Bibi. 28). A fiiveknek és

vir.igokn.ik gyökerek mivel közelebb levélnek a fidnek színé-

hez, a leszállott nedve.s.s,«ég nem annyira t;tplálhattya ket
(Lipp: PKert. 1.9). A ba.sa rósa, a ki nem tellyo.t, azoknak szép

fekete niagvok levél (77). Ola.sz kapor. Vaiuiak ollyanok, kiket

Olaszországbi'd lumnak, noha immár Magyarorszjigban \a elszapo-

rottanak és szintén oliy jó magok levél itt Ls, mint raás('itt (11.102).

Az híivelkei, a kikben a bab levél, nem iTignek-alá, lumem

tol-állanak (11.199). Két k levél az varas-békábaii, de nem
mindenikben (11.232). A krtvély fát, a ki gyakran daralx>s

levél, no vágják-el szinte a daiabos ré.«éig (III 17). Toh'wa

vArosjíban lévelt tó. A .szom-^zéAságban levélt erdei isten. A
hiKsiták ellen levolt liadakorAsában lelt vitézi jeles dolgai. Ay.

isten !i.sz.szony ol-mont Olimpiashoz, a Nagy Sj'uidor annyáiuik

születésben levélt segítségére (Nyr. XII.560). ('>l>ernaj(lájok, :iz

ki nekem U iiher-wajdám levélt, ma kigjiitt, igen biztat, tiz

bombát meg nem várnak (Bercs: Lev. 87).

Levés : hahitio C.

Levest: (ratíoue; in hinsicht, rüek.sichllíclij. Nagy híre vala

itt, hogy az bnd:ii ba.sa Fejérvárra jön ; erre való lévé.st mi os

kiiltiink vala uramnak egy emberét Palotára (TörtT.' 1.275).

Lév : exsistens MA. der da ist PPli. Az Isteii Ann nugat

neuezi Jebováiiak az az levnek, ki volt, vagion &s leend

(Fél: Tan. 311) A csíiszárok derék toneiliumokat gyfijtttenelc

szvo a valh'isban löv veszekedéseknek el-ig,izét;'(.s;ira (Pi'«:

Igazs. 1.162). Galanibvára elleniben livó szigetijén mely laln

vagyon, ahoz mentem, az hol meg állapo4lván, az ott lívA salag

várdákkal s talu lakosival l>aizilgettem (Monlrók. XV.Uöi.

Lév: eiis; legfelsbb lév: .stiniDiiuii eus (CurpGraiam. 318)

itt-lévö : (i|ni hol- hxü est : liier betiudlieli|. ElküldOm :iz

itt lev gyalogs;igot és Ut szj'iz németet (lieri's: Ltiv. 92).

magában-lév : (nnus et soIils ; alleinigj. Uírzeríeleo .i

vaIos,(gos, iicigaba lev teremt es meg tJirto \Tat (Mel : .Sz.láii.

460).

magán-lévö: IsnUstantialis; neseiitliehl. Áríiia ki-deniiedé.so

után tám.'L'«.ta ;iz rdg egy Photinus nev emliurt, a ki .•ui

ur C'hri.stus folól még .'Uinál Is KiLsfelenebbí'd értult, seniml

[

magán-lév isleiiséget néki nem tulajdonítván (GKat:'l1tk.

KIfib. 13). A Clirlslus lelke substaiitia, azaz magán lév sze-

mély «GKat:'lítk. 572).

Lévség :
[ tó os.se

; das seinj. Kz által az ige .állal : sub

. ataulía mi'isl .ikartuik érteiii, liugy nem mint az állat avagy

I lévség vagy vagyons.ág (MA : Tan. 105).
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IiE5U (íuí^iiK Néintil. 212. Uu-mí ElirC. 112): loffeiideiis;

aiistössij; ?|. Soiirra, leccator viilfio iu liiiíjva nostia dkitur

loiibeies (>>zilády: Pcibárt élete 71).

Lewsag. Ijewsagert: abproprium (olv. ii|iprobriiiin] NéniGl.

212.

Xieuzat, lewzat : scaiidalum ElirC. 68. [ansti>.>«]. Azért

foliien, hogyne azt kevra népek ezekbe vennék es hcigy ezbelewl

leiizatot es zjdalmat ue vallananak (no exindo sc'.imdalinn .sii.s-

tinerciit), gondolának ayavtato-st zent Fferentzhez folyaninya

(ElirC. 681. Attyaintia, ha akara niy ek'townkholy lenned, kel

hogy tulaydonohad magadot menden neniywtewl, kyket lenzat-

iial Ucwl (sine scandaloí hatHiacz vallanod (98). Hyuok owrdew-

gewkewt, es ewk azanna lewzatott nettnek ewkoztewk {ip,si

tantnm soaiidalnm pouont inter eos) a-í vylag kewzt, hogy

senky nem lezen, ky hordozhatna te zerzetedet (112).

LEVÉL : 1) foliuni C. pampkius MA. blatt, lanb PPli.

ZiMS lenel : iianipinu.'i C Levél eziLst : argenteum *tblinm

;

levelét le-hányni : *distringero fólia; leveleit elhullatni: deniit-

tere *folia : az élí fának levelei a melegen ki-nyilnak : oscitant

*folla ad solem PPBI. Sfiiem, 161k5iii, viragoiu, czinigem, ara-

niom, gombom, agom, lenelein (W'eszprC. Elíb. VI). A fánac

cherg5 leueléll is elfizettetnec (Helt: Bibi. MMni2). Mint az

fflsznec ollyau a leuele, hegyes, de rauátos a széle a lenelénec

(Mel: Herb. 53). Az fok hagynia zagu fyu lenele hasonló ;iz

chyalan leuelehSz (BeytheA: FivK. 87). Az szSlótSvek kifilnec

fiatjil ágakat és leveleket neuelnec (MA: Tan. 186). Elsben az

cicoriának z51d leueleit l6-szagga.ssa az széki-ig (Lipp: PKert.

91). Ki .sz,ámlálhatiiá meg az tenger örvényét, vagy Herciniá-

iiak sz:initalan levelét (Zi'inyi L.34). 3) epi.stola, literae C. MA.

brief PPB. Levél-tartó ház : tabularium ; föl szakasztja a leve-

let : resignat *literas ; a levélnek mássát irni, meg-felelni

:

*reddere literas ; valakinek klávist adni a levél-irásra : *iu-

struere aliquem secretis notis PPBI. Ha akai-z engemet eleuenen

lewlnewd, leuel latvan zent Mariához syes (ElirC. 111). Erezte

leueleket 6 orzaganae menden vidékibe kviömb kvlmb uelueken

(BécsiC. 50). Zent Fereucz atyánk uapiara nalo epistola, melliet

megh irt sz. Pal apostol az Galatabéliekhez irt leuelének hatodik

ré.'5zél)en (VirgC. 113). Az zent ziz nagi keserues leueleket ira

zent Grisogonnak, 6 ismeeg vigaztalo leueleket kAld vala neki

(DebrC. 59. 458). Myth oktalan mondottam, ez lewel rewwyd-

segenek wettesegh (ÉrsC. 342b). Tentat es papiiaist kére, és

eletének mindón rendet megh ira, ennek utanua az leuelet

markába zoritha, es lelkét istennek megh ada (TihC. 24). Az

levveleketh eg folkayath Polany Fereucz kylte fel (LevT. L21).

Cliak zorgalmazd ewketh, hogh vegek fel a leweleket (uo).

Az zalagos jószágról való szokást is lattyuk, hogy levélben Is

be iijak es be szerzik (Ver : Verb. E16b. 54). BSchülleni szok-

tuc feiedelmnknec levelet (Mon : KépT. 81). Ezt az Christust,

az 5r5c eletnec okát, minden leueleiben gyakorlatossaggal

aianlya az keresztyeueknec (EsztT: IgAny. 289). Körülötte egy

falka levél öszveroncsolva, tépve áll rakásban (Monlrok. VIII.

376). Se leveleket, annál inkább embereket ez tíz holnap alatt

nem láttuk (RákGy: Lev. 269). Ennye részébíl adok & kegyel-

mének menedéket, ezt ez én levelemet (Ciér: KárCs. III.288).

Hon nem találta az levéléi Bajony uramat, mert Váraddá ment

volt (320). Szépen írt levelemet vidd el szörömlyei szecskönek

(Tlialy: VÉ. 1.347). Egy vén tsifut várakozik a levelemre (Mik:

TörL. 20). A pedig nekem halálom, mikor rövid a Kéd levele

(39). 3) pagina, pagella iíA. [blatt papier, seite]. Levél szál

:

pagina C. Vagim énnekem eg kSnuem, es minden leuelen tSb

vagon ezer igenel (BodC. 31). 4) [testimonium literarum ; ur-

kunde]. Agj'on leveleth neky, ky melleth szabadon megh marad-

ha.ssanak (RMNy. 11.75). Jó volna, ha Ketek az igaz.ságot, a

leveleket felkeresné (LevT. 11.178). 5) titulus JordC. 511. [titel].

Vala hw dolgának levele ö'el yrwan : erat titulus causae eius

in-seriptus (JordC. 511).

(.Szólások). Jdilgül a fáknak levele (Liiszló : l'etr.

12). Ez lewel k A 1 1 Si.pront (I>evT. 1.306). Kinek szól ez a

levél : Ez itt neked szól (.idánii 2U4). Az portára .szóló leve-

liinket éjjel éjjel éjjel nappal küldd (KjikGy: Lev. 265). fezemre

vagy levélre való ó 1 tás (Lipp: PKert. 111.23). Vagy káp-

talanba vagy kommentbe errill levelet a d n n k (Gér: KáiCs.

11.386). Meg adták énnekem az ívd levelét (IxivT. 11.117).

Ezen levelemet b o e s á t o 1 1 .a m Kd látogatására (422). Ha
néked írok vagy leveledet vészem, ugyan nieg-újúlok: *aiiini-

eseo scribeus ad te et legens tna PPBI. Étekfogódtúl ím most

vöttük leveledet (R;ikGy:Lev. 147). Egymásután két leveledet

vcittem vala el reggel (249). Épiwn akkor vettem a Kéd ked-

ves levelét, a mikor lóra kellett ülnöm (Mik : TörL. 6). Valakit

levelével értetni, tudósítani : *c<)lloqui aliquem enm ali-

quo por literas PPBI. Kende Gábor uranmak kimenetelinek

alkalmatosságával akarám Kdét levelemmel meglátogat-
n o m (LevT. 11336). Szerelmes Mátyás uram én nagy bíztom-

ban találom meg Kdét levelem és emberem által

(83),

[Közmondások]. Nem mozog a levél .szél nélkül (SzD: MVU-.

128).

adó-levél : [chirographum ; scliuldscheinj. Ha ki te tled

külcsu kér, kéz irást, adó levelet kivány (Com: Jan. 190).

adomány-levél: [literae donationales ; sehenkungs-brief).

Más vagyon szálkás, az Is igen formás az adomány levélben

(Felv: Dics. 30). Ha az adományos az adomiiny levelét esz-

tendeiglen nem exequáltatná (Ver: Verb. 11.12).

adós-levél : obligatoriae Kr. [schuldschein]. Három sido

haroni adós leuelre eskewt megh (RMNy. 11.335). Az adós

lewelbe vgy vagiou, hogy Kassara alá liozak az pénzt (111.37).

Kalmár Marton az eo adós levvelott ki waltotta (122). Ket za-

zaert adós levelet adót (Radv: Csal. 11.27). Esz^m-iszom tör-

zsökébl származtak eleim, ezt mutatják a korcsmákon adós

leveleim (Thaly: VÉ. 11.377). A köteles adi'is levelekrül kevés

emlékezik meg (Fal: UE. 111.149). Kínáltam Toféus uramat

huszonhat-ezer forintokról való adós-levelekkel, de nem akarja

(Bod:Pol. 116).

adós8ág-*levól : obligatoria ; .schuldbrief PPB.

ajándék-levél: [literae donationales; schenkungsbrief]. A
mint a királyi pecsétes ajándék-levelekbíil ki-teczik (Szeg : Aqu.

28).

ajánló-levél: literae commendaticiae MA: Tan. 1129.

empfelungsbrief PPB. Ide járulnak a jövedelmi tukmálások,

ajánló levelek és több ezekhöz hasonló sibvásíiri dolgok (MA:

Tan. 1129). Ez széki és veleje azoknak a heába való cseve-

géseknek, mellyeket a farkas az érsek ajánló levelére bfgot

(Sall: Vár. 9).

ál-levól : literae falsae, suppositae Ki-, [falsche urkunde).

Isten téged vgy segellyen, hogy vnmknae Laios királnac mhiden

oniot, tolnait, ál leuel kltSket igazán meg mondod (RMNy.

U.336). Ál leuelet iránac az Gebart pspeknek a császár ueué-

uel (Helt: Króu. 36b).

alku-*levél : compositíonalis ; vergleichbrief PPB.

amnisztia-levél : [grationales
;

gnadenbriefj. A hajdúság

nagy félelemben volt, minthogy az fölséged amnistia levelét nem

küldtem volt még meg nekik (TörtT.» IV.78).

arany-levél. Földben elrejtetett arany-levelek : avaris

abdita terris *lamna PPBI.

árénda-levél : [pactum conducti ; mietskontraktj. Generális

uramnalc resignáltam kezéhez az árenda leveleket (Gér: KárCs.

IV.601). ,

38*
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ároB-levól : venditioiiales Nom.' 457. (veikaufsbriefj.

bab-levelü (fü): faliaria, telPiihiiim MA. wmilkiaiit, bnicli-

wurz l'l'B. BabluuelG Hímek gyökere leneliwtíl (Frank: IJasziiK.

171)).

barátságos-levél : opi.slula familiáris Noni''. löa. (treuiid-

sehaftsbridf).

bevivö-levól : lit«r;m jntrodiK-toriao Ver : \'erl). t>ii (iii.st;il-

latioiisbriefj. A bé viv levelek akanni doiuitiukrul ogesz esz-

tendeig tartanak és erejek vagyon (Ver: Verb. 66).

birság-levól. A viceospántól az byrsagli lewelet kérem

wala, liiigy mog adnak (LovT. 1.55).

bizony-levél: 1) (testiinoniales ; zeugnis]. íme hol vagyon

az yozagnak erekse, kinek nyelow byzijn-saga ere&sobl), lionnem

az bywili lewoel (ÉrdyC. 298). 2) [niandatinn si-riptum ;
gelieinier

anfti'agj. Fged nekem egy bizony-levelet küldjUn és parancsjít

az erdélyieknek, az várakat hogy adják az János király tia ke-

zébe (TiirtT. I.27iib,).

bizonyság-*levél : tcstimoniale-s Nom.-* 393. 455. zeugnis,

enipfehlungtibriof I'P13. I lázjLsságrdI való bizonyság lenéi (Kár:

Bibi. I.1S3). Bizony.ság levelet kivánt, hogy hadd mohe.s.senok a

csá.szárlioz pmiíLszlani (Monlrrtk. XV.2()G). iSuperintendensiinktAI

eoasensnsról vak) bizonyság-levél vitetik a professoroknak és

oskola mestereknek (Bod; Pol. 107).

búcsú-levél, búcsús-levél : (literao indnlKonliarium
;

abla«.sbri(ifj. BLsznak bolczu leiieleklien íB:it ; KTnd. 5). A papá-

nak bniczos leiielei haszontalanoc volmüiac (Ilelt: Háló. 305).

Kiiido a papa buiczus leimleket Magyarorszíigban (llehKrón.

32). Flfitte nagy beczíiiottel fogadtár az óidozo buczu-leveleket,

imádtác azokat és megvSttée (MA : Tan. 7ui|>. Az biiczulevelec

az martyroc vérét te.szic a biinóknec ehntwíisára (7ul). Mint

egy trójai fa lobnl ki-j6vének : a mise, bi'iltsús levélnek .soka-

dalma (Ker: l'réd. 544). Azt mondgya, Ixigy bflnSil boczánat-

tyát bSytoléseddel vagy pénzel váltót buczu leueleddel ke-

ressed (Zvon: Post. 1.85). Vagyon az ecclesában bucsu-levél,

mely bfinbocsíinatot adhat (Czegl: MM. 273). Nem bizonyos,

kitl kezdetett az bólsn levélnek osztogat;i«i (VárM: Sziiv. 108).

búesúleveles : |ad literas indulgoiitiarnm [lortinens ; ab-

lassbrief-) Azt állatta, hogy ö szinte könyökig nynlna la Chris-

tnstiac vérében, valamikor 6 az S boczuleveles fazekába nyúlna

(MA:.Scult- 957).

bucsuzó-levól : [literae diseessurl ; abschiedsbrief]. A vezér-

nek Írott bntsuzó levelét urunknak most jut eszembe, hogy

étidig el kellett volna küldenem. A fényes porta fö vezér-

jének Ali basának halála olAtt írott butsuzó levelének párja

(Mik:TiirL. 325).

bünbocsátó-levél : [literne indulgentiarum ; ablassbriefj.

Vallások régiségét ronlya a romai pápának bnbocsátó levele

(VárM : Sziiv. 108).

cimer-levél : Idipluma nobilitatis; ;idel.sbriefj. Az én uram

alyjali:i kfinyíirgíitt, hogy én irnék mellette te Kdiiek, hogy

szerzeno czimor levelet neki a fejcdelonitAI (IjevT. 11.83). A
nemes.segnek megbizonif.'isara nem szflkseg a cimer levelet elö

veimi (Ver: Verb. 11.) Minden embernek az 5 maga io tudo-

mánya os erkSIchyo czymSr leuele (Frank : Ha.sznK. 51). Az

tekelletöa io erköluh uemos kazdagsag, nem az arany sem az

czymrr leuel (75).

csatázó-levól : |literae controversao
; i)olomischor brief]-

Hoszszn tsalázú lenolet ir Károlyi a magyar biblia eleibe (PAzm

:

Kai. 360).

CBér-levelü(fü) : chamaedrys PPBI. (camanderleimj.

csere-levél: commutatoriae Nom'. 45. weehselbrief PPB.

csöve-levelü : ItistuIosLs foliis ; mit rüln-en artigen blattern|.

SiKUiyor narc-Lssits, csre levolfi, tellyes .sárga, hatalmas ji'i szagi'i

;

megént spanyor csöve leuel, fordult virágú, igen jó szagú,

sárga, hosszú [whárú, nem tellyes (Lipii: PKerL L51).

egy-level: unicaulis C.

elöljáró-levél : [[iraefatio ; vorrede]. At, elljáni levelek

rázogatása (IVizm: LntliV. 7). EKilján'i levelében mivel %'étkeeíli

a Kíilauzt Balduinus (11).

engédeléin-levél : literae ö<nsensuales Ver ; Verb. 69.

[bevvillignngssilirift] lla az az vallás, melyre király coiiteiistist

adót, igirl igiro be nem leendh ir\'a az engedelem levélben

királynak engedelme ertlen leszen (Ver: Verb. 60).

ezer-levelü(fü) : stratiotes PPBI. (wasseraloe).

ezerlevelü-virág : millefolium Ágost: Zar. U. [taiwend-

blatt, schafgarbe]. Amaz ezer level virágnak frls nyája gynyu-

riisoges rendel mutattya a Ngod minden emberekhez való

kegyességét ( Ágost : Zar. Elfib. 11).

fogadás-levél : f.salvns conductiis ; froibriefj. A tön'ik

császár az ftllség&s római csiszárnak becsülletes fogadás-levelet

ad (KétMI)ipl. 20!).

frigy-levél : [literae pacis constitut-ae ; friedensbriefj. Az

szíiblya tíussolbol ki voiia az frigy lenolet (Helt : Krón. 94).

Myhelt látá király csílszár fryg leuelét, fel emelé égl)eii az ó

két készét (Görcs; Máty. 87). Midón hartzra kelitek volna ;iz

agarenusok, zászlo-gyanjüit kopjára emelek a tsjWjir frigy levelét

(Pázm; Kai. 535). Erdélyt az mostani tractálxJI ki ne marasz-

szák, hanem az frigy lovéllMjn be iras.s;ik iKétMDipl. 8).

füge-level(fü) : cholidoniumminus; feigwarzeiikraut PPB

fürész-levelü (festöfü) : serrata, serratida PPBI. (betonie|.

gelét-levól, glit>levél : (syngraphus
;

geleitsbrief). Glit

leveliit kiildéncc az wraknac illelt: Kn'm. 79i. Fel menne Betsbe,

ha a király és mind az vduarboli wrac glit leueleket kfllde-

nének neki (103). Hol ;iz két láda felíl ír Kd én nekem és

Kd bekivánna az gelet levelet, nincs oly bizott ombervm, kitúl

beküdeném Kdnek (Nád : Lov. 70 1. Nagy gelyth lewei ( Ver

:

Verb. 98).

gráeia-levél : litcra gratiusji Ver; Verb. 269. [gnadenbriet]

Az gratia levél azon Zsigmond király pecseli alat kitx'n az fel

sas f vagyon (Ver: Verb. 269).

gyülés-levél : [literae cumitiides ; reichsversammliuigsbrícfj.

Gyfilés leuelet egykor király irat : minden fS népec gyflllyenec

Aradra (Valk: (íen. 236).

hagyomány-levél : libellns repndii MibicliC. 22. [scheidiv

briefj. Valaki ellia^nga feleseget, a^;^ annac hagomaunac

leuelét (MiinchC. 22).

haladék-*levél: prorogatoria ; aiifsclmbsschrift PPB.

halasztó-levél : prorogatoriae Nom.» 457. [aufiwhulc-'

sdirifll.

hamis-levél: [literae sup|)ositae; gef:<lscliter brief]. A gu-

bernátor urunk annak jo.szagat, kit hamis levél i'siiiáli'ksb.'ui

tai>asztahiak, el no foglallnissa iVor: Verb. 2öli.

három-levelü(f) : trifolium MA. «ie.seuklee PPB. Há

r«m leuel tfl, ez igen sok fide, egyic az réten terem, hámin

leuele, .sze<lerjes viniga vagyon (Mel : llerb. í'3l A pásintos (Tih'./.

számláltatnac : tik húr, disznó kék, ölyv iTi, három levelA tn,

réti kender (Com: Jan. 24).
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hatalom-levóL ValaUiro bízott dolnnriil v;ilo tellyes ha-

lálom lovpl ; literae crertentionales, pleiiipoteiitioiialos (Ver:

Verb. >Sz.it U).

határ-*levól : melalis
;
grünzselirift, hattersbrief PPB.

határjárásrólvaló-levól, határjáró-levól, határ-

járt-levél : praeambulatiora l'PB. literae inetales Ver : Verb.

löl. (gWiiiZMliriftl Ilatárjaro levéllel aiiiiali kia(las;i iitaii i-.sak

liatvaii iiaiiis ellietnek (Ver: Verb. (36). Zomzoílokiialt newekelli

li;itliar iartli lewelljcii megli kely yriiy (SO). Az kiknek kezek-

hez jutottak a határ járt levelek: quonini ad niami.s literae nieta-

les iiK-ideniiit (Ver: \'ürb. 151). Az iírzag byraya által ez foelo

határ iarth lewelek irattatnak (165).

házasság-levél : (literae connbiales ; heiratskontraktj. Az

isten a sinanORiit társul el-jegjezvén, jegybéli ajándéktd a. tiz

parancsolatnak t.ihhiit mintegy házjvi'iág-levelét adta (Birii : Micae.

336).

hirdet-levél, hivó-levél : [literae comitial&s). Mely do-

logrul bizonyossak vagj-unk benne, hogy co felsége az gy-

lésre való hirdet és hivó levélben ír Kegyelmeteknek (TíMNy.

riL127).

hit-levél : literae fidei publicae Ver : Verb. 2S. [freibriefj.

Bekesegt zerze az ei-s5kel s liit leiiellel haza hiua iDebrC.

83). Hitlevelekre császárhoz ment vala, hittel t megcsalván

megfogatta vala iTin. 273). Egi nehan vytezle agaydal te-

neked my nalwnk hyt leweled wagion, azért jol meg lássad,

bogi az hiteodet meg ne zepleosyched (RMNy. 111.37. 106).

Kíré az hitlevelet, azután, hogy az hitlevél kéziben k'ín, tászo-

kat is kezde ki'rni ("Monlrók. 111.75). Hitlevelek ellen is a pár-

tolkodisba részesek volnának (SzahKróa 176). T6r5k chászíír-

t«il hit levelet kér, mellyért Deli Vidot más bántani nem mér

(Zrinyi II.9i. Hitlevelemet nem szükség Btogatnom (MonTME.

V.256). Kérjék ki a kisérö hitleveleket (Fal: NU. 327).

hivatal-levél. Kára meg vagyon, jelentvén az hivatal levélbe

(Gér:KárCs. 319).

hivogató-levél : [literae convocandi ; einberafungsbrief|.

Az erdélyi fejedelem Geleji István erdélyi pil«p<ik által hivogató

leveleket botsát mindenfelé az e-sperestekhez (Bod: Pol. S3).

idézö-levél : citatoria Nom.' 457. vorgebietungsschrift PPB.

A ki valakit idézni akar, vegyen idézS avagy reá hiv levelet

(K;lsz: Kit. 7u).

idlátott-levél. t\z ai"vaknak idejeknek meglatitsarol es

arról való revisionalis az az id látott levélrl : de aetatibus

pupillornm revidendis et literis inde revlsionalibus (Ver: Verb.

203b).

igazság-levél : [diploma]. Majd minden királyoktúl vagyon

az Erddyeknek ajándék vagy egyébb igasság-levelek (Szeg:

Aqu. 28).

iktatás-levél, iktató-levél : literae statutoriae Ver : Verb.

238. PPB. (einsetzungsbrief). A király iktató levelek akármi

donatiokrol egész esztendeig tartanak és erejek vagyon (Ver:

Verb. 66).

intö-levél : literae admonitoriae Ver : Verb. 65. [mahn-

brief].

itélt-levél : literae .sententionales Ver: Verb. 1565. [gericht.s-

beschhuss]. Eztli ha the Keg. meg myely es az ythelt leweleth ky

aggva, en es mynden barathsagommal megh halalom (RMNy.

I1I.2U).

jó-levél. Jo levél, menedék, Írásbeli szovatos.sag : expe-

ditoria cautio et literae, qnietantiae vei evictio (Ver: Verb.

Szót 9).

jobbágykérö-levél: lilerao re|»5titoriao Ver: Verb. Szót. 15.

jószág-levél. Eoseoketl maradót iozag leiiel (Vás: Can-

Cat. 514).

kaláii-level(fü) : cochlearia; lölfolkraut PPB.

kártya-levél : [obartahi.soria ; spielkartcj. Egy bátor kocka

gördité.'í, egy elintézett drága kártyalovélnek olfordMl;i.'<a mind

ezeket helyre hozhatja (l'al: NU. 2'Jl). A legalatsonny:ilib kártya

lovelek-is mikor trinmf-szinben vannak, tl>bet éniok a fels5k-

nél, ha tlk el.'izínleltek (Eal: UE. 381).

kégyelém-levél : literae gratiosae Ver: Verb. 10. gratio-

nalis; gnadenbrief PPB. Azt vélem, hogy negyed csotíirtiiköii

szék leszen, addig menjenek császárhoz kegyelem levélért (LevT.

n.27).

kórdézkédö-*levél, kérdézö-levél : inquisitoria Ver:

Verb. 49. erforscbnngs.schrift PPB.

kezes-levél : literae fidejiissoriae Kr. |biirgschaftsbriof|

Ez kezfts levelünk ereivel az megh irt summát rajtnnk megh

vehesse eo kegyelme (Kecsk:Tört. IIL340).

kináló-levél : literae admonitoria Ver: Verb. 65. [mahn-

brief].

kontraktus-levél : [literae paclionis ; kontraktj. Az embe-

rek ha valami jó.szágot vesznek, contractns levéllel .szokták azt

megersíteni (CzeghEnoch L73).

könyörgö-levél : instantia Kr. [bittscliriflj. Könyörg le-

veleket a fejodelmec eleiben bé vinnéc (Tyúk: Józ.s. 566). Hogy

otthon hivatala szerint becsületesen elélhessen, kiinyKrg levelet

nyujta be Magdolna császárnénak (Eal:TÉ. 727).

kötél-levél, kötelez-levél, kötés-levél : literae rever-

sionales Ver : Verb. Szót. 15. MA. literae *obligatoriae PPBl.

[schuldschein]. Ty Knek mynd asz kewtel leuelet keesz wagyok

meg adnom, mynd a.sz menedék leuelet (RMNy. 11.60). Az kö-

tés leveleket mynd az tliy N-eth as mynd az enyeinelh kezeben

attam (107). Atanak egyma-snak kötés leuelet (148). Ke.sz ys

valek Nagsagodhoz való byztomban magamról kötél leveleth

adnom (LevT. L303). Kötelez levél oly kez iras, kinek ereje-

vei eggyik az másiknak az övet megh teríti (Ver: Verb. Szót.

15). Hogy többé nem mernének világi dolgokat traktálni, kötés

leveleket szérzeni (Illy:Préd. 11.167).

krédéncia-levél : [literae credentionales ; beglanbigungs-

briefj. Yakwsyth Eerencz, kyth soha nem myellh, credentya

leweleth ker vala thywlem (RMNy. III.31). Az bas,sanak iry

kelledenczia lewelet reiaia (LevT. 1.52). lm Írtam credeiitia

lewelet, hogh az myt the neki yzennel, meg hygo (53).

látogató-levél : [?]. lm íncludálok szegény feleségemnek

egy látogató levelet (RákF: Lev. 1.452).

len-level(fü) : línaría MA. flachskrant PPB. Vagyon

egy néminémíl ffl, mellyet a deákok linariának, mag)arúl fiedig

némellyek len level fnek, némellyek vad-kendernek avagy

béka lennek nevezik (Misk : VKert. 350).

másoló-levél: literae revocatoriae Ver: Verb. 242. [einla-

dungsbriefj.

ménedék-levél : 1 ) qníetautia, expeditoriae, apocha C.

qnittung PPB. Kvitántzía, menedék levél : *apocha, acceptílatio

PPBl. Ty Knek mjTid asz kewtel leuelet keesz wagyok meg
adnom, mynd asz menedék leuelet (RMNy. IL60). Az te.stamen-

tomosok az föllül megh mondót summát Bakos Balintn.ak kezé-

hez nem adtak volna, hanem az Miklós deáknak menedék

levelére (RMNy. 111.69). Az regj regjstromot en mynd ot te K.

hátam, az menedék leveleket is (LevT. 1.352). Ha az leány

negyednek ki Szelesérl való menedék levele volna is (Ver:
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Verb. 7fi). tS) (salviis ixnicluctiis ; freibriefj. Kérem le Kdei,

szörOzne fi lelsénéWl oly menedék levelet, huny éuiiekom efl'éle

adósoktól iie lenne semmi bántásom (LevT. 11.57).

nemeB-levél : literae nobilitares SK. (adelsbrief). Nemes-

k>vél-|iec.séteninek a via.szszát tndni lia kivánud, nem akarok

én ebiHMi hazudni, ez fordított ká.sa (Tlialy: VÉ. ll.:)78). Alat-

tomban azt (»i>ndolják, hoi;y az urfia, reá maradott npyan sok

kézríil a ré^'i fiist-fogfa neine.'i-levél, de bezzeg nem a nemes

szemérem (Fal: NE. 13).

némzetsóg-levól : literae generatiouales Nom.'^ 393. (ab-

stanimungsurknnde].

obsit-levél : literae diniLsaiouales Kr. (abschied»brief|. Te

hitetlen ne légy továb alkalmatlan, ne a kosár, vidd veled,

benne obsitleveled (Fal: Vers. 868).

ok-levél: 1) privilégium Ver: Verb. 233. douatio; freiheits-

brief PPB. [sclienkungsbrief). Sokan kiakaryak tagadni a leány

ágat, mikor az jo.'<zagrol való oklevelet elreylik (\'er : Verb. "i i).

így szerze oc lenelet el veszett róksegnkhz (liorn: foiek.

IBü). S) sjiigrapha, hy|K)tlieca MA. (pfandbrief, sclmldscliein].

Ha ki te tled klesn kér, zálagot vagy kezest és valami

egyéb oko.s módot, ok levelet kivány : pignus vei praetlem aliave

canticine postula (Com: Jan. l'J((). 3) |te,stimoniinn literariun

;

iirkmide]. nieoffilos nuíariii.H az kyraly palotában yl vala yrwan

nemyiuímew ok lewelet (lírdyC. 222). Kethel zorenth mynd
marliamatli s niynd okleweleymoth, ;iz kyk naia wadnak. mogli

sgtí}''' iKMNy. in. 215). Vanicsok az ew okleveleketh szent

Mihal najnara elow bozzidt (Ver: Verb. 75). Az muiyokn:ik is

attam nála ualami bizonios ok leweleketth ky, kikreol lewelet

is adotth ow kegeimo, hogy el nem nezty teoUem (líadv: Csal.

UI.183).

oldozó-levél : (literae absoluti>riae; ablas.sbriefj. En az

l«il»a .sdlgyan vagyok, ;iz owli g;irab;nilliy jjeneg tvvgya Kd, hogy

.sokai ynkab mar.'idnak az oldozó lewel melleth, hogj nem az

martyromsagolh kewann.ik (LovT. 1.228). Az én kalastronii

iletem, nldozi'i levelem, bnczn jiir;isom, lélokváltó misém semmi

volna-é (MA : .Sciilt. 223).

oltalom-*levól : protectionales Nom.'' 457. schutzbrief

PPB.

oszlás-levél, osztály-levél : literae divLsIonales Ver:

Verb. 7*;. theiUingsbrief PPB. Nagyobb bizonysíignak okáért az

Ikránról való o.^ztálylevelot oda küldöttem Kdiiek (I^nT. II.IIO).

Eflfile adomány levél nem olegsegfts a Icany ágnak a joszaglxil

való kitndá.s:ira, meg ha a férfin! ó magok kflzot valo aszlas

levelet adna ol6 is (Ver : Verb. 76).

öt-levelü(fü) : imimniefolinm C penthaiiliylliim miniis

Boythe: Noni. 7. PPBl. fünlHngerkrant PPB.

parancsolat-levél, parancsoló-levél : jiraeceptoria

Ver: Verb. 2'Jíi. geboth, befehlssdirift PPB.

párjált-levél : ajiographuni ; abschrift PPB

pécsétés-levél : 1) litenie obsignatae Kr. [besiegelter briefj.

Ennek liyzon.sagara atuk az íny kesez ira<<iinkoth, ;iz peczotes

lenelnketh iKMNy. III.'i2). 2) |diploma nol>ilitatis; adelsbrief].

Nagyra betsfillem én Is az érdemes régi nemességet, de miker

fsak |>énzzel s egy darab iiofsétes levéllel tamogattya magát,

ama híres Aegyiptom \w\i templomokhoz ha.sonlítom, meltyekljen

nem lakott más szentség, hanem egy mérges iTocoililus (Fal:

NE. 13). Elhitetteli az ember magával, hogy peesétes levéllel

felszjibadíttatlak a rcszra (17).

[KOzmondiLsokj. Erfi s pribék ellen nintsen iietsétes levél

(SzD:MVir. 345).

függöpécsétés-levél : (bidla, diploma; bulin, diplom). Két

nagy bullái-Ital és függ peczétos leveleekel állatott t)é (MA:

j

Tan. Elb. 23). A király fTiggö pebiétes levelét csak ollyá b6-

! cslf)d, mint valami deáktid iratolt cédulát (MHeg: 'Iftel.

lllülb). E világi királyok függ pecsétes levelei (Matkó: BUiák

211).

pénz-levelü(fü) : cenlunnnorbia, nummularia, liinaria MA
pfennigkraut PPB. Glycyrrhiza sil. (jesneri, siue foeuum grae<:um

i
sil. Tragi. pénz leueleu ids 6u (Beythe : Nom. 5).

i

piroDgató-levél : objurgatoria epLstola PPBl. Iladeböchriftj^

pérfolyta-levél, pérlolállató-levél : [processschriftj.

A jegyzéseklxil tsinalhatnak [líir felállató levelet (Kász: Kit.

73). Minden rendlieli levelek, privilégiumok, íjuietantiak és p6r

folj-ta levelek BiUassa János kezébe adattanak (Railv: (>tal.

II1.213.)

privilégium-levél : (donatio; sehenkimgsbrief]. Walaineiiy

priuilegjnm loweleym wadnak, mynd az .stwl marat jozaglirol,

mynd az kyket atyánk llt, Patakon ees Fyzeesben waduak

(líadv: fsjd. III.HH).

prókátor-levél : procnratoria Nom-'. 457. Azt a lewelettii

kwlge fel Kegelnietliek e.s a nielletli jirokator lewelett cummiuii-

tas es az Kegelinetliok uesve alalth cum plena informatione

ot anthoritate (RMNy. 111. 110).

rágalmazó-levél : dcntata charta Oecsi : Ada^. 223. [pas-

quill VJ.

rovátolt-levél : fólia *.striata PPBl.

sugorgós-levél : fólia *.striati PPBl.

szabad-levél : I) privilégium Ver: Verb. 232b. MA. frei-

brief PPH. !í) flides pnblica; freibrief]. Az én supplicatiomst

nem tudom ha beadtad-e c.sá.szárnak, kilieu 6 holnapig vah'i

szabad levelet kértem (TörlT.- IlLH26i. .Szerzettének inagokiuik

szabad-levelet a fejwlelemtl (BethhÉlet. 262 1. ») (liceutia;

bevollmüchtigung]. Yar wala az papy feycdelemhez es kecre

ow tewlo zabád lewelet, hogy ha kyket hol találhatna az ke-

rezttyen hytbeu, ktözween vynee be Jeritsalembo (ÉrdyC

2U5b).

8zabadjárá8rólvaló-*levél : salviis eonductus, fides pub-

lica ; freibrief PPB.

száz-levelü(rózsa) : ceutifolLi PPBl. (bimdertblatterige

rosej.

szék-levél : inductionaliw Nom." 155.

szémélymegnézö-levél : [literae quibiis forma alicujus

describitur
;

persoialbeschreibung]. Szomszédoknak neweketh

személy meg nyzew lenéiben meg kely yrrty (Ver: Verb. 80).

szerelmes-levél: (epistula aniatoría; liebesbriefj. Jovinianus

eléb dubzódás.sid riilitfk, azut/m szerelmes levél Írások kíiziilt

végezé életét (P.izm: Préd. SSSi. A leveles tiiskában talált holmi

Dávid és kurva Ijorthalmi piis|>{>kné között utro citruque j.irl

szerelmes leveleket (Bellii: Élet. 11.31!').

tagadóiéval: (literae re\-ucatoriae; widerrnfungaBclirillJ. Az

tagadó levélnek kezével alája írt vala iRMK. VJ253).

tanubizonyság-levél: {testimoniales; zeiignisj. A piisj-

U

ti kellett tiuiubizonyság levelet vemii a puiukuak, kiildniUm

nem p:tiH>skoílhattak tBod: Pol. 31).

tanuló-levél : (literae tiitxauü positi testes ; lelirbriefj. .\

eolvs legeni, az kinek kezénél keszn volna nemzeLs^t- •

tanuló levele, nem tartozik az pi-ol«<lo eztendl szolgálnia (Ke» >l.

ölvM. 227).

tilalom-levél : prohibitorlae inhibitoriae Noni.» 457. ver

bietuiigsbrief, richteraeicheu PPB. Kiiirgk te Kdiiek. bogi te
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viiied k\\liK>iio e^y tylalmii l^wolott (LevT. 1.232). Effi;le idu

iiulast tilalom Ifivel altnl kirekesztLetIk (Ver; Verb. 143).

trófa-levelü(fü) : sympliytum ; wallwnrz Com : Jan. 24.

uti-levél : salvus coiiiIikíii.'í MA. (m geleit, paísi PPIÍ. Tisz-

es.séRfw ntl-levél : *nai.'wio caiLsaria PPlil. Iriu'inak tenéked úti

eveiét (lllyef: Jeplita lt'>). Az fojodelem uti levele: salvus aiii-

Inotus (Ver: Verb. Szót. 28). Adhatsz neved .ilatt uti levelet,

idj (RákGy : Lev. G5). A ki idegen or.sziit;okl)an bujdosik, az

ánisokban be nem boesjittatik, lianeni lia uti levelet inut.itli;it

(JsikiCseli: Edoni. 228).

(el)válá9-levól : flibellu.s repudii ; selieidiuigsbrief]. Adóion

ueki eUiakLsnak leuolet : det illi libelUiiu repudii (Fél

:

Jibl. 7). I

válasz-levól : literae relatoriae Ver: Verb. Szót. 14. PPB.

vallás-levél, vallástétel-levél : literae fassionales Ver

:

t'erb. 41b. 111. (bekenntiil-briet]. Az josz/igrol való k5lt valla.s

eveiben meg volna irvan (Ver: Verb. 41b). Ha fiaim meg nem
ikarnák neki adni, ezen valUVs-levolemnek erejével elfoglal-

allia.'isa jó.'wig.át (Gér: K.árCs. IV.279). A ládát felnyitották ós

larabokba hordatta T.sulai György a maga házához, a mint a

:all.i'i|evélWI meg-tetszik (Bod:Pol. Síi).

í

vallató-levól : literae adjudicatoriae Ver: Verb. 298. 309. !

j.<ak egy avagy leg fellyeb két kRz vallató levéllel alhat elo:

uiicam duutaxat vei dua.s ad ma.timum liferas inquisitorias pro-

iiLxerit (Ver: Verb. 309).

valló-levél. Felbontani a valló levelet : *ap6i1am ad-scri-

)ere PPBl. 600b.

vájn-levól : [literae portoriae ; zoUbrief]. Az szabadások az

)«' leweleknek ky keles.se szeryiith, ha az wam lowelnek eiewtte

ieolth, az wam fyzetestewl magokat meg menthetyk (Ver.

i'erb. 75).
j

vas-levéL Halogatás, halaztas, vas [lat. vas : kezes ?) level-

el valo vontatás : prorogatio (Ver : Verb. Szót. 25).

vásár-*levél : emptionalis ; kaufbrief PPB.

visszafoglaló-levél : literae recuperatoriae, recaptivatorüie

HA. revisionsbrieí wiedererlangungsbrief PPB.

zálogos-levél : literae impignoratitiae Ver: Verb. 147b.

pfandbrief] Minden régi zálogos levelek haszontalanok es eri-

ének (Ver: Verb. 147b).

Ijeveleeske : I) [folium pusillum ; bliittchen]. [Az fyge fa]

nykoron az ow agában gyenge leyend ee.s leweleczkey kelend-

lek (ÉrsC. 569). 2) litenila, epistoliuni C. MA. briefchen PPB.

Uynden ayandekoczkakat es gyanos leueleczkeketh nektek átok

ilat meg tyltom (VirgC. 137b). Legalább egyszer egy eszten-

l(51je levelecskéjével látogassa meg ebben az idegen országban

:Gér: KárCs. IV.360). 3) paginula C. [blatt], Taiiuld-meg ez

sgynehany leveletskéket : pagellas (Com : J;m. 3).

Leveledz-lk, levelez-ik: pampino C. *folia emitto, in

*folia e.xeo, fólia *profuiido PPBl. (bliitter treibenj. Az sido

népek leueleztek chak bezeeddel tetemenyek nekol es idue-s-

iegnek gómólche nekiM (WinklC. 139). A p;Uma fa a mely els

levelekkel leveledzik, meg tartya azokat (Land: LljSegíts. L348b).

A kegyelemnek vize mellé plántáltatik az igaz, e mellett leve-

ledzik, e mellett virágzik (Tof : Zsolt. 8).

ki-levelezik : [egermmo ; blatter treiben]. Mikoronn az

6ghe fának az aga genghe liszen és kileuelezik, Inghatok,

bo^ inmiáraim kSzel az íiar (Sylv: UT. 38b).

meg-levelez : vitem pampinis *spolio PPBl. fabblatteru].

Megkell levelezni a szlfit, ne légyen sok Dija : vitis putanda, ne

*silvo.siv'it PPBl. A szóló nniva'i a szóló vesz.'izóketh szóló ka-

rockal támogatja, az ut;in egy kevés idó uinlva meg-levelezi

(Com: Jan. 84).

meg-leveledzik, inég-levelezik : [IVondosco ; laub bo-

komnien]. O aga meg gcirnici'dedólend es meg leuelezoudic

(MünchC. .'>'.)). A kit én választottam, annae ve.sz.széie meg leue-

lezic (Ilelt: Bibi. I. Y\'y4). Szed meg az jegene nyárnae az

bimbóit az elót, mig meg nem leuelezic (Mel: Heib. 11b).

Aaron veszszeje meglevelezvén megvirágozot vala (MA: Bibi.

I.l.'iiUi). Tekiucsétek meg a tige fákat, mikor megleveledznek

(Tof: Zsolt. .59ü).

Leveledzés, levelezés : pampiniitio C. MA. das erbre^hen

der reben PPB. Leveledzés v.istolí'u, gyomlálás ; pampinatio

PPBl.

Levelez : pampinator C. MA. rebenmann PPB.

Leveles : 1 ) foliosus C. foliaeeus MA. voller blatter PPB.

ISzóllü leueles : pampiuosiis C. Hurkos leveles erdfi : silva *c«-

mata PPBl. Hétnapig valo leueles inMei)e vagyon az wrnak

(Ilelt: Bibi. L KKk2). Level&s sátoroc innepe : .solemnita-s taber-

naeulorum (MA : Bibi. I.I73b). Minekutána .sok levelas aggal

meg bojtosodnak, az íóldet t)e burittyak (Forró :Curt 307).

Ijeveles gallyat készíteni télre az marháknak (Lipp: Cal. 48).

Kiki keres árnyék-szállist a leveles fák alatt (Fal: Vers. 875).

2) [eplstolarum ; brief-). Az leveles ládát, mint vitték oda, éde-

.sem tudósíts róla (RákGv : Lev. 56). Leueles ládámat giizdam

azzoni halála után adgiak Kakoczi Ferencz uram kezéhez

fRadv:(Jsal. III.144. Betlil: Élet. 277. 420). S) proscriptas, in-

famia notatus MA. verwiesen, verbainit PPB. Valakit leveles.sé

tenni, valakit számkivetni : *proseribere aliquem PPBl. Miu-

den perepntiokot Ieuel&s.se teuec es szanki veteee (Szék: Króu.

174). Kik tiszte.ssege vesztettek avagy levele-s.sek volnának

:

qui infames sive pro.scripti essent (Ver: Verb. 193b). Fhadnagyom
és fia valamely kerasked ráczokat levagdalván és vétkekért

esmérvén, leveles.sé estek (Monlrók. XV.390). Levelessé, ludas.s.sá

tenni valakit (SzD: MVir. 377).

Levelesit : proseribo MA. verwiesen PPB.

meg-levelesit : [acta perscribo ; ias protokoll anftielimen].

Ha az vetek nyilvAnnak találtatik lenni es meg meg-is lovele-

.sitetne (Ver: Verb. 27).

Levelesités : proscriptio MA. verweisung PPB.

Levelesked-ik : [proscriptus sum ; verbannt sein]. A kik

némely vétkekirt levelesUedlek, graliájokat publicáltattam, az

kik harmad nap alatt bejilnek (Monlrók. XV.288).

Levélke : [folium pusillum ; blattchen]. A harmadiknac szó-

rós a leuélkei (Mel : Herb. 79b).

liílVENDULA (Uivendwla Beythe: Nom. 6) : laveudula,

n;udus MA. lavendel, spikanard PPB. Spikinárd, ollyan mint

a levendula: nardas, nardum PPBl. Ezek az virágok: zek fiu,

ezer io tíu, lenendula (Frank: HasznK. 22b). Spikinardn.ak ne-

vezety diákul : spica nardi, nárdus indic.a ; magyarul : spikanard,

hym lauendula (BeytheA : FivK. 2b). Jó szagú és koszorúban

valóé ezec raajoraima, szekffi, levendula, rosmarm (Com : Jan.

24). Ha a puszpáng fa levelei a levendula vizében bevettetnek,

az eszelsóket meg gyogyíttyák (ACsere: Euc. 232b). A leven-

dula négy szegft, belól íiras szaru fft (ACsere: Enc. 244). Vet-

tünk levendula virág szinfi vont aranyat 17 rJföt (Radv: Csal.

a218).

Levendulái : nardinus PPBl.

LEVENT ? : [illioo ; allsogleieh ?]. Elióve az oroszlán es az

egyik ókrót magának leuent meg kezde (Helt: Mes. 418).
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LÉVÉNTA : iiugil, atlileta, lieros Kr. (beldj. Vitéz Zriui

szavával meg liáturoltak az egész »!Íget-vári vitéz loventák

(Zriiiyi I.8(j). Milíor közt-l Vidlioz IJemiiliáiii oljiit-i, liaugos

tiirkjil iifki illyeii mód kiáltii : Egésséggt- 1 Deli \'id, liorviit

luveiitji, miért ilyen késíln jilsz te ibgadiisodia (11.13). Nuuies

levouta. tapodj pogáiiy vért (l'haly: VÉ. L324).

LeventüL Ne tánczuly levcntl Pliiloppel íKeiidÉI. D9).

LEVESTIKOM, ljíiVESZTl'KOM(tubosluk MA. I'PB)

:

lev&sticuiii MA. Iiyii|iuteliiiiiiii Major: Szót. '^'i'i. ligiisticum PPBl.

liob.sUkkel Fl'B. l^vestikom, léstyáii fii : ligusticiuii I'PBl.

Jó a leuLitiioni is s;illyáiial, spicáiial, borssid és gyömbérrel

egyetemben (Ci.s. Ji). HeasegrJI való liaziio,s oriiossag a Ieue.s-

tiiimi gyökere megtörne (Krmik : Ilasznlí. 30. Beytlie : Nom. C).

Kerti orvosló iTivek : ;iz isop, lBV6.stit'uni, niátra fft (Com : Jan.

2:,).

LÉZÉQ, LÉZZÉQ, LÉZENG iléJzeq.: lUyef; liCsTomp.

129. lészríj Uió.sz: Fal. llli: oIktio, llnito MA. liernm.si-liweilen

PPB. Lézzegö ; evolatieiis C. Kezdén(?k nemellyec, a Iraegfi r-

dög ízö sidóc közzíil az wr .)esns nenét sogitsegi'd liiuya ilIelt

:

UT. mh). .Soe lozegö latrokat gyötötte vala belé, mellyeket ki

czattTO vala (I lelt : Krón. 98). Meg nem örözlietik az sok lézogö né-

pektiM az fákat (Nád ; Lev. -41). Kio veled lezzeguec (Mon : Afjol. 47).

Hogy merik vallyon az ö lézzegö el o.szlütt és meg szaggatta-

tott táborokat az szentek roppant .seregivel szemben állatni

(PAzra: Kai. :i2.');. Még az martiuista és ralvinLsta tanítóknak

lézzegö tniítiWiból is sok csatákat boisátottara (199^ Az oko.í

ember Ítéletet tehet a töb lézzegö bizonyítílsok g;iz.s;lgárnl

(Pázm: LnthV. líi). Az Cliristns magát :izoknac- hamarab as-

nierniec adgya, hogy nem a lézzegöknec, fulározilknai' (MA:

Scnlt :í2I)). Az áldott szent léleknek felékusilett mjzatit liátra

híidgynk val.'uni lézzegö sohonnaiakért (MHog: TOSzl. Il.lUf)).

Elniédni^k nieg-vakítWtval pokolra lé.szegesz (Ijió.sz: Eal. 111).

fozre vévé a veszedelmes álomban lédzegö Matkci (lllyef: BCs.-

Tonip. 129), Az török (sereg) lélelemtill lézeg (Zrinyi: ASyr.

131). A .szerencse igen bizontalamd lézzengb (líenilKl. B). Had-

nagya Ilire nélkül ki lézeng, megveretik iMonTME. V.343).

Had;i hol lézziíng ('l'haly: RT. 15). Ez lasz ax Dunán tul ma-

gában lézengve oiieráló midatsi'tgnak az vége (Borcs : Ijí^v. 1U9).

A szerenf.se .szembekíltvo lézeng (KLsv: Adag. 185). Ide s tova

lézeng a szemeivel (381^). A szerencse pörög éa kincsével csö-

n'ig, szem bé-kötve ngy lézeng (Ben: Ritm. 177) A koziikok

szórva, hintve, itt amott lappangva kiilíiniísen lézzegtek (Kai:

TÉ. 722). LézzegUnk, bujdosunk, .sem .szelünk .sem jiartuiik

(Fal: Vers. 913).

széllyel-lézzeg : ixi.Széllyel lézzegö gondolatoc (MA: Tan.

UG). Marháknak .széllel lézzegö nyájait talalak (Forró: Ciirt.

251).

Lézzégés : [oborratio; iljis herunusihweifenl. Ökiit mint fejet-

len lábakat lézj«"gésre erftszti (SzU: MVir. 1431

[LézesztI

föl-lózeazt: [ineito; l)ew6gen, iuispornen|. I/m, hogy a ro-

ni:ii jiapa az ö buiczuiaiuti soe foiiHlelmcki^t fel luzesztene, kic

el mennénee, hogy vlszsza vonnék Jeriisalemet (Helt : Krón.

52).

LLB-LÁB : |qulsquiline ; lappalienj. Az megbi'isúlt ember

elméjében dib-<láb, ez derekas dolog iioui vakmii hVláb (Tlialy

:

VÉ. 11.224).

LXBA : pullus aiiserimis MA. ansorculiis
;

giiiisloin, jtingo

gans PPB. Lúd-ti, pipo, lilia : aiisereuhu PPBI. Inie te Ködnek

kílldek az uiajorságumbúl iit liUit (I>evT. lli'iü). A Ind, giics;i,

liba gágog (Coni:Ja». 32). A lilia mellett lúsztort kell tartani

(MouOkm. X.\U1.3G3).

LIBERLA.: tessera herilis, veetin tesseraria PPB. (livree). Ké-

rem Kdét, Miskolezy István iiramiuik küldjön köntOst, ne járjon

ily czudiuul ö felsége eltt; onek nem kívántatik liberi;í, usak

kék fajliuidLsIjiíl Ls jó lé.szen iTörtT.^ 111.370). Job volna a

a vih'igiiak megnmtatni, hogy nem t.sik a kapukra, libériákra

ti^ggesztyhk régiségét nemes tzimerünknek, hanem alKfZ iUeiidö

erkóltsel is érdemewkednnk (Kai: NA. 181).

Libériás : (véste tesseraria indnliis ; livree tnigend) Nem
sok embernek volt úton szolgája, kivált liberiiis 1759 (Hazánk.

L294).

LIBOC Üéhutz MAI. liM: PPB. libetz MA.): vanelliis,

si«nnologus MA. lariLs PPBI. kibitz PPB. KirBesz. 159. A
harkály, [xsziita férgeekei él, mint a libocz is talám (Cum

:

Jau. 31). A libotz miisodik háségia és illk-iUitus vezére a

fürjeknek (Misk : N'Kort. 433). A fürjeknek vagyon egy kivállképeu

való vezérek, a libotz, a kinek szavi'u'a éjjel felserkeiitetiiek

(477). (Vü. BÉBIC]

LIDÉRC (hdcrcz Ború : Evang. 11115. lidroc: ÉrdyC. 638.

b/drúcz 504. lidwercz C. lúdirts Com : Jaa 137. suppreieio

:

ludértz PPBI): I) ephialtes, ineubas MA. alp PPB. IncubiLs:

ezt hiák a magyarok de ok nekAI lidwercznek. Ephialtes: ez

az Iwtegség az, kit jiz m:igy;irok hamis vélekedésbl liduércziiek

hinnak C. Ephialtes : Az l^elegseg, kit lidértzneo es boszork;my

nyomitsuae liínac MAI, Alomban-való megnyomás, lUdérla

:

*8uppre.s.sio noctnrna PPBI. 2) |c'uiKlaemon, lamia; Ixiser geLsl,

unholdj. Egy iwkolbely lydörtv/it, ki ymaraii hal tízlendeeg

yarth v;ila eegy luaony-allathozT mynd az sok ueepnek eltte

meg zjibadoyta (ÉrdyC. 504). Egy azzony;tlatli<Jz pokolbely erdeg

lidroc-z kepi^n yar vaki (038). Mint h:i ledercz lakuec vele

(Horn : l'.vang. Hl. 15). Az eordg bagzott lidéria miWgy:lra

annyáv;d (P;'izm: Kai. 181 i. Luther ;umya felöl azt uioudgya, hog

ördög bagzott lidérez modgyara vélle (Pécsv: Kel. 71GX A
Chri.stn.st ö mestereknek lemiie meg nem ismerhetek, hanem

lidércznek, tfmdéniek, kísértetnek vélek (tIKat: Válts. II 12<lll.

B<jlond.s;'>gokkal akarj:t támogatni a pápista lidérez iga.'«<ágot

(Matk(í: BCifik. 92). Lidérez, olyan fornuVjú maih'u-, mint h'omb.a

tyúk, nappal ágyok alatt volt (Nyr. \M57i. !t) (ignis fatuiLs;

feuermiinnihenj. K;iklúák na^' lidérczek, aeki ;dá esik az églx'l

mint eg eyllag (MehijzJán. 94 1. Mint tüzes lidértz siÁ\ le az

fiilyhöbiil, kinek lángos farka .szikri'usik sok tiiztül «Zrinyi IL89I,

Ü.stiikiis csillagot minden ütés csinál, sok ugrosii .szikra szök-

décsel a kohnál, tüzes lidérrzela« éjjel ha ki tauál, itt minden

fuvalliLs tdbb szikrát ád auiu' (Gyöngyü: KJ. 420).

Lidérces : I ) (larvalis
;
gespeastartigj. A gj-ermeki elmében

vahnnelly dolog a füleken bé-öutetik, nielly miatt éjjeli nyugo-

daluiokbaii lidérczos ábrázatokval rettegtetnek (üKat: V:ilLs. 1.

1019). 2) [hmaticiis; niondsüchtig]. (Az toiia.siu.snaki ereje a

holdnak telesével és fogy;Wival n és fogy; kiért mondgyák,

hogy lidérczas embernek Ls jó ni'dia hordoznyi iKwwk: otvSI.

272). Ha az veres fecskekflvet az bid hóna alatt viseli, lidiri-z««

éskórsiígoslx'tegséget, bolondoskod;'istmegyyógyit(282).Azmezey

cikória meg oltya az zent AnUd tíizet ; az ki li<luen.-z.s etSv

minden nap nitaual eggyfit, meg gyogyitya (BeytlieA: KivK

40).

Lidérceaség : Iseleniasiniis ; mundsuchi). Lidértzowég vagy

férjtíúi mag folyása ellen egye az ember ntem otzetben a porti

fiivet (Vali: OrvSz. 139).

UTÉT-LAPÉT : |c:dlidit;Ls, jtstulia ; ver*-lilagunheit, ver-

schmitztlieit '!]. Leuiwldbnl v:d:'uuik itt az kilvetek, lifet-kifet

minden dulgok ; hogy hadd küldhessenek Béi'sbeii. miképpen

van :u!anni.stitinm, azumUni azeli^lt anulstitininoi örömest t;irLi-

nák (Burus: Lev. 154).

LIQET (/tiy^fí Holt: Cane. :t39): nemas C. saitus MA.

dicker «;ild, liLstwald l'PB. Liget örzii: sfUluarius C liyakor
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erd, lifpt : piii dirkor wald Ni>ni 7. Ad iiiiatti planiciem ligoth

\T>cataiii i\Veii7^l X.SH Vntom i'tet ÜRPtho: ponam eaiti iii

sjilhiiii 'IVcsiC. ISSÍ. Ordeliatoc Bassanat' éerfay, mert ki mcl-

telPt a iiKv; enV st'ilelpt Wgct (310). Isten myro yzeol el myiid

vpRyeen moR liara(,'wal tho lygetediiek yoh.\Ta (Ker/.tliC. 184).

SalaniDii kyral niykoiun lattá vona zoeji voltaat, vyve el az

liPrnM es yltptpe el az ew lyglietpolien (ÉrdyC. 289b).

01t<1léiiPo Ifigset prdkot miiidpii magas lialmakon íHeU: Canc.

Ii3y). A plántált ligetekig es kertekbe rftszketeges kéjieket

ranalt vala i Mel : ÍNim, SlItU Ligetek k'izót (inter nemora) Iwly-

Kot (Com: Vast. 67 1. Akkori id'itájban találja kiküldeni arra

elrendelt tVirökflktfil valamelly nyárj;Ls ligetben valú megölet-

tetésre a fejedelmet (Knniy:M<in. L84) Élíl erdeje is vagyon

az falimak az ligeten ((iér: KárCs. IV.40y). Zeng már minden

liget a .-iok madár szókkal (GyöngyD: KJ. 368). Kedvén sétál

a vad s ngrik a ligetben M30). Ziíz és fbnnyasztó dér borít

ligeteket, liomályo.s kiid fekszi a szép vidékeket fOrczy: KöltH.

1851.

Ligetes: nemoriKsiLS saltiiasns C. MA. waldig, büschigt

PPH. Az .Salamon hazánac má.s tomacza is vala az lige-

tes liáz tomios háza elfitt íMel : .Sám. 276). Mana.sse.s bal-

uaniozo ligetes erdket es kerteket (zinaltata ('452). Szép ligetes

erdfli- (Kár: Bibi I.o98b). Tilalmas ligetes erd5 (Gér: KárCs.

I\'.332). Vala egy kntfS, b<5 a forrásában, s szép ligetes erdil

annak le-folytában (GyöngyD: Char. 304). Erds és ligetes

helyek (Szeg : Aqu. 2). Ligetes erdikön messzére haladott,

de a maga haján egy fára akadott (Thaly: Adal. IL200).

Ligeti : nemoreasis, nemoralis MA.

UKTÁRIOM: (deUuarimn Le\'T. IL2.58. UUarmm Rnl.

Epiii. 2) : oonditum, confei'timi, electuarium ; eingemachtes PPB.

Bis-almábl öntött liktáriom, bis-alma sajt : melimeli ; öntött

bin?-alma liktáriom: eydonites PPBl. Liktariom-tsináló : eondi-

tor, conditamentarius, dnlciaiius PPB. Azzonyonk Maria egy

ezwirt kalanhuai lyctariumot ad vala myndeii apachanak (PéldK.

15). Doktor uram is jegyzett holmi sziversít electuarlumokat

iLevT. 11.258). C-sinálj énneköm liktariomot, de ne l;igyat, hanem
keméut (Nád; Lev. 69). A tuuos lictariomoc is ha'íznos (Cis.

L2). (Az eorveny gyker) igen haznal az emeztetlen gyomornak,

ha vizet izza, auagy lictarimn módra fzi az gyökerét es eh

iohra azt e.s-zy (BetheA : FivK. (;) Terjéket avagy egy vagy két

falat lictariomot vöt magához (Prág : Serk. 409). Az patikárosoc

jó íz lágj' orvosságokat, liktariomokat, nyálazatós édes fala-

tokat szelenczékben eltesznee és megtartanac iCom: Jau. 175.

218). Mivel a gyomrom nem igen jiíl érzem, ha egy kevés bis-

alma es kömény-Uktariumot hoznál, egészségedért felkapogatnám

(TörtT.2 III.160).

tök-liktárium : [electuarium cucnrbitaceum ; kiirbislat-

wergej. Nem veszik eszekben, hogy bds bocskor brt rágnak

tk littarium gyanánt (Bal : Epin. 2).

LIXjIOM : lilinm, crinanlemon C. lilie, gilge PPB. Liliumból

való : liliaceus ; liliom-.szár : crinonia C. Liliom-olaj : *.siisinum

oleiim PPBI. Liliom bokor : lilietiim PPB. Vénén iogianac

öltözetit es liliomokat*es bigéket es gfiroket : a.ssumpsitque dextivi-

liola et liliaet inaiires et annulos (BécsiC. 31). Las.satoca mez-
nec liliomit, miképpen nnec, nem mnnkalkodnap, .sem fonnac

(^lünchC. 25). Kezeeben egy liliom zaal vala langaznan (ÉrdyG.

276). Az zep liUnm az égt Sebknek megh uigaztoya (KazC.

1 12). Pai adicbamnak feier rasaia eis tiztasagnak feier lilioma

íTherwC. 125). Az Z.«nzsánua szép liliom avagy ékes rózsa

íRMK. IV.263). A mellyeknek gyökér helyett fejek vagyon

ezei' : fok hagj^ma, veres hagyma, lihum (Com : Jan. 23). Hom-
loka liliom, az ajaka kláris (Thaly: Adal. L121). Én igazán

hivattatom Zsuzsannának, mellyet magyarul mondhatni liliom-

nak (11.290).

M. NYELVTÖRT. SZÓTAr. U.

bóka-liliom : anticantlianis, hemoroiallis, crinon C. lilinm

agrpsto; wekse lilie PPB. |triclitorglitze|. ISaas gyökere, sárga

viragn, béka lilium (Frank; IIítsziiK. 18b).

erdei-liliom: i)eriulymeiios PPBl. [geissblattj.

fehér-liliom : lilium album Beythe : Nom. 6.

kók-liliom.: iris domestica, gladiohis, lilium caeruleum Mi\.

blauo gilgen PPB. Kek liliomnak nevezoty deiakul iris az eghy

.s/iuaruannak hasonlat<xssagatul, magyarul kek lilium (BeytheA:

KivK. 1). Kek lilium gyökere (Frank : ílasznK. 17).

mezei-liliom: sjiatiila Pl'BI. [\vas,serlilie].

sarga-liliom : iris aquatip;i, siieudoacAius, luteiun lilium

Beythe: Nom 5. lilium erocpum, raphanitis; gélbe lilie PPB.

sáslevelü-liliom : .spatula PPBl. Iwasserlilie).

vad-liliom : [lilium martagon; goldlilie]. Arany gyker

avagy vad liliom (Frank : HaszuK. IS).

vizi-liliom : .spatula PPBl. [was.serlilie|.

sárga-vizililiom : acoriLs Com: Jan. 23. [kalmus]. A fiV

szer-számoc néraellyec hazánkljéliee, mint a bors, .szék f&, sárga

vizi lilium, kapor (Com: Jan. 23).

Ijiliomos : liliaceus Sí. [lilien-]. Sz. Imre berezeg virágzó

liliomos tiszta szflz életének idejében el-ragattatván (Bíró: Ékes-

ség. CímI).

LIMBUS : flimbusj. HaIa(lo)ninak ideyen ala zallek lyra-

basra (VirgC. 61). Az lelöc Ijmbosnak kemencéibe zalla (Nagy.szC.

183). Ninczenek hát purgatorinmba sem limbosba, hanem niu-

goznak (MehSzJán. 210). Az Kalauz nem egjéb, hanem sok

hituán gyuleuész káromlá.snak possat Iimbos.sa íZvon: PázmP.

257). A pápisták ászt valyák. hogy a ('hristus pokolra ugyan

valcíságo.'ian be ment és annak barlangjábc'il, a purgatorimnból,

a lymbusbol a lelkeket ki .szabadította (VárM : Szöv. 37).

LINEA, LÍNTA: I) linea C. regula MA. liuie, strich

PPB. Ig\en&s liimya : regula C. Valakic ezen linnya szerént

iámac: qui hanc regulám secuti fuerint (Helt: UT. Bb8). A

mérésnec linnyáia .szerént : .secimdum mensuram (z8). Hogy

igaz lineán iáriunk (Bal : CsLsk. 137). A földmér a mértékre

szabott vonogatásokat, lineákat szemléli é.s az edgymástul távul

való.ságokat méregeti (Com: Jau. 164). Nem mindenkor jártam

a lineáji, de sem költé.semben, .sem magam-viselésében nem

keresett hibát és zenelxinát 1759 (Hazánk I.146i. A lineán

kívníl hágni (Kisv: Adag. 159i. 3) (ordo; reihe]. Lineák-közi:

interstitium PPB. Mellyik lineákon vita azokat Cah-inus iMatkó:

BCsák. 158). Majd mennyi linea benne vagyon, annj-i mérges

gyker tsemetékkel fiatallyosodott könyvestkének erdejében

vadászdogalna (Pós: Válasz. 19).

mérö-linia : [regula; riditschnur]. Kiraoda az, acki a földre

mér liniat vetett, ackihez képest fel epfilt (Mel: Jób. 91b).

szégelet-linea : norma PPBl.

Lineál, lineáz : lineo MA. lineas duco ; linieren, linien

zieheu PPB. Liniázó-fa : regula PPB. Regulára szabott, mérté-

kei, lineázott : normalLs PPBl.

le-lineáz : delineo PPBl.

meg-linéáz : [Uneas duco ; l'mien ziehen] A jó tara'tó lite-

rást ír a gyermeknek eleiben, azután meglineázza (Tof : Zsolt.

575b).

Liniálás, linéázás : linearum descriptio, productio ; das

linieuziehen PPB. Az áljrázatoknac lineázásiban, rajszolásiban

csudálatos külömbség vagyon (Com : Jan. 47).

Lineázat : cw Micsoda jeleckel és lineazatockal nyomja ki

az ö képét (MA: Tan. 173).

39
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LUíBÁIj, UNEÁIjÉ: amuKsis Maj. .r : Sail. aii. friclit-

scheit). A íSldinérö a letíuláliüz, liiieáléliu/. limvákat, vnnásokat

vouogat íCom : Jaii. 164).

Bzegeletés-linéalé : iKirma Coiii: ,Iaii. Itjl. Iwiiikulmass).

A rilíliiiérn a la reKiilál">z, s/.Pf,'lete« liiu-álólKW szegeletekot I

voiiutiat (C'otn: Jau. Hil).

IjINKABAS C. ma. LINKÁBÁS l'l'U LUÍKADÁS
MAI. ri'Bl.l?]: ei)liialu>s (;. iiiciiljas MA. alp, iiatlitmamil«;iii PPH.

Epliialtiwt Ez az biítegsé); az, kit az inagyaiok hamis volokedésbi'il

lidiiéri-ziiek liiiinakj aii iievssizk liiikabaji V. Iiicubris: Liiikadils

oly álomi betnKxég, niidrtii iigy tetszik, inintlia einlier liat;.v

tercbei iiyoniattatnok ine;;; ezt tiidatlanstluból ki lidértziiek,

lidvertzuek, s ki pedix boszorkány iiyoniitsiiac hijja, más iio-

veii epliialttis MAI. Linkadás, olly álomi bet«igs<5); midin úgy

tetszik, mintha ember naj^y terehvel nyomottatnék-mog : inciibiis

Pl'Bl.

(UPPED)

meg-lipped : |Uibons aur&s praeljco ; trendig zuhOren]. Eva

mCK-li|i|icdvpn a szép .sziJrit, eszébe se vette, hogy a sátán a

mérget szive aránt lövi reá (MegyMÍJaj. II.l'l).

méglippedós : [au.scnitafio jneimda ; IVeudiges zubUren|.

Szép volt a syrenosoknek éneklések, de a reá moglipiiedés

tengerlKjn menllésekbl tit ki .izuknak, a kik abban belé váj;-

tanak (Megy : SzAÖröme 75).

(lilPPENl

még-lippen : [se demittere ; sich ducken]. El-érkez\'én a

porba, mog-lippenuek és zngok'idnak (Megy : 3Jaj. 11.165). Az

oroszlíuiok ;iz ó orditá.sokkal íiz apróbb állatokat annyira el-

rémítik, hogy eltlSk luMt-elevenekké lévén, t.síik moglipixjnuek

(Misk; VKert. .51). Milielyen az ölyvet meglátják (a galambok),

vagy hogy tsak meglippennek, vagy valami rejtek alá repülnek

(378). l'V'lelmeklwn tsak meg-lipponnek a kissebb állatok (SzU:

MVir. M'.l).

(LIPPESZTJ

még-lippeszt : (etfaseino ; bezaubenij. Sziv meg-lip[)o.szt

szavú syrenek (Megy: 6Jaj. III. 14).

LISZT : fmina C. MA. LLsztliz valií : farinarins ; lisztbfil

való : farinacens C Lisztláng : siligo Pl 'I!l. Lisztet szit;iIok :

jiúllincio PPB. Véte Ábráira igen zep tizta.seg ILsztét es

parobol löt étkeket (BécsiC. 32). Meúúeenec oríaga basonlatic

kovaühüz, kit vénen nemben el reit barom mérce liilbe (MünchC.

39). El nem foga, mikejien az ziieg azzonnac olaya a logolbe

es a lyst a vödörbe (TolC. 128). Lisztbl gyúrt étek illolt: Canc.

146). Gyúrd iiz lisztet: comisce similam (MA: Bibi. I H). Ilioii

szakasztva adat 30uü okká lisztet és 15 vágót (Monlrók. XV.516).

Nem bánnánk, lia minden oszt^igiiak szomAl, liszlúl volnának

az várakban (RákGy:Lov. IRO). Blngedtessék meg ásónak

lisztill való eladása (Nyr. XII.415).

árpa^Uszt: [xjlenta MA. *far hordei PPBl. [gerstengraupej.

Ari>alepéuy, ázott árpa-liszt, szidad, vékony-ebéd : [Kilenta PI'Bl.

Ha az majorana levelet meg zjiraztod, árpa liztol az dagadót

láii'i zömre kötd, meg-gyógítya iBeythoA : FivK. 74b).

bab-liszt: lumentum; bohnenmehl PPB. Ila mind hoimtnl

meg t'ózd az balnt, liztiuel io kenny minden fele diigadasükat

(BeylbeA:KivK. 30b).

búza-liszt: far, aleuron C. MA. ador Major: Szót 14.

knrninehl Pl^B. Bú/j»-li»ztnek virága, színe, Imigja : |K>lleii, pollis

PPBl. Ez |iedig le.szeii vala búza lisztbl auag sendiebl aun^

pugaczalxil (Szék: Zsolt. 17%). Ila az gyoiuirnak vizét búza

lizt langal i^zne keuerd, dagadást gyógyít (BeytlieA: tlvK. 6ii).

keményít-liszt: amytum Miyor: Szót. 36. (krallmehlj.

köz-liszt: farina Kár: Bibi. I.:íi)5. |brodmeblJ. Az Salamon

asztídár.'i minden nap barmintz véka senilye lizt és baluan

véka kz lizt kél vala (Kár: Bibi. L3Ü5).

rozs-liszt: *siligiiiea farin;i PPBl. [roggennieblj. Ha meg
zínaztot ;iz maiorana leuelet ros lizt langyaual, az dagadót faio

zömre kötd, meg gyogitlya (Bt-ytlieA: l'lvK. 71b). A csömge
esinálü malomtjól hozott ros lisztbl kívánatos édes csemegéket

csinál (Com : Jan. 76).

szitált-liszt : |>ollis MA. senunelmebl PPB.

zsemlye-liszt : simila, similago PPB. (semmelmehlj. Két

lat árpa egy sichison eg)' lat .semlye liszt egy sicliLson iariMel:

Sám. 3'.)3). Az Salamon asztalára minden na|xjn ennyi élés kél

vala el : barmintz véka .semlye liszt és liatuan véka kdi lisKt

(MA; Bibi. 1.308).

Ijisztécske : [farina ; mehi] A kas llszteczke el oem fogya,

és a mázos olayos korsóból az olay meg nem keuesedek íMel

:

Sám. 335). Egy maroc lizteczkém vagyon iKár: Bibi. 1.323).

Lisztéi : [inulo ; mahlen[. Egy igen szép, sebes folyó viz

ment el a város kzepiii, ezen voltának tsakuem egymást ér
lisztel malmok (Hall: UHist. 1IL38. Fal: Jegyz. 934).

Lisztes: I) farina obsittis; mit mehl liestreut PPB. 3)

(farináé ; mchlj. Ez ember régonlen molnár volt és az lisztes

sákot fejéhez verték volt fIlo.s-v : Toldi. i>). S) (canus
; grauj.

Te is imnuir koros szabásso vagy és Esztes immár a feied (Helt:

Mes. 395).

LÓ (lov Nom. 25. íw Sylv: UT. U.142. P(«: Igazs. L730):

eipius C. caballus MA. pferd, ross PPB. Lóhoz való : equimis,

oipuirius C. Iromtatni a lóval : e<iiiitare *tülutini ; martalótz,

a ki oinl)ert, lovat vagy egyebet lop, elad vagy tserél : niangu

PPBl. Ad (pi.'uidam pulilicam viam hatlonnoguta vocatam (Weii-

zol X.2U7;. Kiral aieit tiztélni, kir.ili ruhákba kél öltöztetni es

a lóra vetni (BécsiC. 62). Te íjoreitasodtol lacobiuik istene el

aluttídt mend, kik ellettek louakra (AikhC. 31). Ezek ze-

kcrcglie, ezek lovagba, mi kedeg mi vronk istennknek ne-

vilie kialtonk (DöbrC. 41i. Az lob enVsen mgdosuan ölöt

(UobrC. 120). Le zxikülleek lo«a határol (ÉrdyC. 510). A ktl
wolt az lónak zrebl czynalwa (ÉrsC. 131). Eg kun, ki háta

megt eg szip leaut \Tszen vala a lón (Szék: Knín. l'W). Az

urak mind felszökdiLsének, lóra ragadának, hani.ir !izáguld:'uiak

(KMK. II147). Kiuáltkép|ien-czak Ionokat gyakmic a képeckel

hatok megé küldötli gyalogok iHelt: Krón yob). Az Bakay ne-

mes nraym meg elegyttczyek .iz hv arrarol .'iz zegbeny emlierth

íRMNy. 11296). Egy folt ökrei, nyáj juhot, akar egy lo menést

ki ne merjen haytani (Ver: Verb. 22S). Negye<inínél jdább ne

légyen a ló (KeeskTOrt. I1L363). Mérgenilx'n .i bl.-.<akonimal

öklödöztem a ló fiu-át (Bethl : Élet. 298).

[Szólások]. Mint a I ó magokat ni e g b a k 1 o 1 1 á k i(iv:id

:

líl'. 360). Csíkozik a ló (OKat
:

'Iltk. lllHi. Igen bíil

esek mint Daniján lova (KMK. III.26ÖI. Maatan luwuk
fiVweii wadnak (LevT. 1.97). Vövék («zeklien, hogy ló br a

szekernye, ha ez így vágjon (Pázm: Kai. 431. P<íe. Igazs.

730). Nem tudom, ki lova fia vagy: *albus an ater sis

nescio M.M. Tani loofew, ipiam giharlog vocati, militiu't« et

furtes \-iri vSzékOkl. 1.1). Tatár-kézbe akadt sok sz.imú iié|>ek-

kel, sok lófó katona sok köz legényekkel ((íyiingyli: K.)

408). Láitod kurucz a lófejó, ó Attila igaz-vér iTlialy: Adal.

1I.191X Irtani vala Ntrodnak, hogy én lóhalálában Kü-sát-

lani emberemet Kálmi'm csebre (TörtT.* I 279i. Ar.iuyi4uit <ki:

tollam katonáknak, kik lóhaláláluui vitték az ordereuH't iIOikF:

Lev. 5391 L«l halállian sietett az udvarhoz (Kónyi:ArtM. ll'»

Elindultam ide Bécsben, lóhalfUávid siettem iTImly: Vt. 1.136)

Eleyben yv'v'^veuek lohattou az wylezek (ÉrsC. 318). Meg-
ereszteni futásra a ló száját: *inimittere equum PPBl
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Ne II i !i r K a 1 1 i a t o li liatti a c z i k .1 u o k I o u fi n, a szo-

reiK-ze kereken (Mel : S/Jíül ö). Jól tuil szántani a tzigá-

nyok lovjuin (SzD: M\'ir. 224). Cliak gyorsan utáiiuok lovakon

s 7. á g o s; y n n k (Zrinyi. 1.51). Gyorsalkodir, io 1 o u á r a f o r-

(lula (Cseng: Jer. Ui. Lnra íiltotik iCV.ogl: D.i». FMh 28

1

Lóról gyalog .szállani: *iligre<li ad [ledes PP151. Km

lovat arnlok s te belé szórsz: nieos neetocincincs (Uecsi:

Adag. 191. MA. lüsv: Adag. 30.5). Pisogat.is.sal fogiák meg
az loat (Ueesi: Adag. 265). Ló-haj tó: agitátor FPBI. Nem
alám hoztad ezt a lovat: nem az én sziimomra való

(SzU : M Vir. 299). S z á g o 1 1 a 1 1 y a a lovakat (Ijmd : UjSegits.

1.720). Üget tette lovát (Mik:TörL. 85).

[Közmondások]. Valaki a más ember louánac vermet ás, belé

szaukad óuneu louiuiaU a nyaka (Helt : Mes. 278). Az kinek

lov:i niucs, gyalog jár (.SíilMark. 11). Ukrtol ló példa: Si'ytha-

rnm onitio lUocsi: Adag. 101). *Fáradt lónak farka is nehéz:

liingo ex itinere etiani i>alea oneri est MA. A .sarkantyuzjis-

s;il nem liizik a hí (Czegl: Japh. 159). Nem áll az ebeken,

a mint mondják, a ló-halál (GKat : Válts. 11.254). Nem kell serény

lovat .sarkantynvalénii(Kisv: Adag. 142). így l minden ember

a lóról Jiz öszvérre (Orczy : KöltSz. ti). A mit gyalog igér, lovon meg

nem állp liízD: MVir. 29). A lónak négy lába van, még-is néha

meg-l)otlik (34 1. Minrten tzigány ninga lovát ditséri (88). .Simon

bíró hajttya a lovakat (172). (Ha.szontalan dolgok:) Szeleket le-

geltetni, ket.skéríl gyapjat vánii, döglött lóra (latkót verni (219).

Szamár is kedves, a hol ló nincs (299). Ha lovad ninfsen, talpad

keszenn légyen. Lóról szamárra, t.seljerbl vederbe, ebenn gubát,

15<plond, a ki egy zab szemért a lóba bújik. Béniia, sánta, kehes

ló szekeres lónak tsnk mind jó. Ziibla nélkül a ló soha sem lé-

szen jó (30O).

agg-ló : eijuiis vetuliis Kr. (alt&s pferd).

(Közmond.isok]. Nehéz ;igh lóból porozkát temii : senls nnitare

ling\'am lüecsi: Adag. 13. 137. 202). Ag lóból nehéz ix)rü.szkát

formálni (Sámb. 3Fel. 454). Agg lóból nem válik poroszka (.Szü:

MVir. 47Si. Mint az ágh lónak, nincz boezfileti (Decsi: Adag.

.S5).

ajándék-ló.

(KözmondásükJ. Aiilndék lónak nem kel a fogát nézni (Decsi

:

Ad.-ig. 29.5b).

babos-ló : equus m.nulasus PPlJl. (scheckiges pferd].

bak-ló : [eqinis ligueus ; holzpferd]. Az gyermekek baklou<án

akarsz meg mustrálni (Zvon : P;izmP. 283). A comédiákban látunk

roppant seregeket baklovakkal, ffizfa kai'dokkal (Csiízi : Tromb.

343).

baklovas : [in eciuo ligneo equitaas ; ein holzpferd reitendj.

Elóhasika, hogykebötyke, nád.<izálon nyargalódzó bak lovasok

(Csiizi: Tromb. 280).

botló-ló: caespitator C. [.stolpemdes pferd).

csikó-ló : [eqnuleus ; fohlen], Kültünk 2 csikó lovakat (Mon-

TME. L142. KecskTört. n.öl2).

egyhámbavaló-ló : jugalis C.

erösszájú-ló : *ecnuis a.sper PPBI. [nngezaumtas pferdj. Mit

öriilök rajta, ha hegyrfll le ment hó, ha bánat úgy hordoz, mint

en^s szíijú ló (Zrinyi ILlOl). A mi indulatink úgy hordoznak

benuíinket, mint az er5s .szájú ló (Fal: NA. 174).

cataphmc-

uenuunKei, mint az ers .szaju lo (rai:r>ia. iii)-

fegyveres-ló ; equus *bellator PPBI. armiger,

tarius ; ein pferd, d.as waft'en tragt PPB.

fö-ló : 1) [equas
;
pferd]. Az erdélyi fejedelemnek 6 Knek

egy fö lovat s m.isik gyermek lovat luigyok (Radv: Csal.

in.334). 8) [prlmipilusj. Sionli dicuntur trium generum, alii enim

snnt pofioras vei primores, alii primipili, vulgo loÖ'ew et fewio

appellati (SzékOkl. II.Si.i).

futó-ló : veredus C. [courirpferd|.

gópelyés-ló : equns machinarias PPBI. [milhlpferd].

gyermék-ló : [equuleiis
;
jimges pferdj. Kewnergethem wala

the Kiieli, kerue K. wramthwl egy génnek lowatli (LevT. 1.87).

A gyenuek-lov.it nem tsak püszögetni kell és simogatni, hanem

mikor kivjüitalik, vo.sz.szózni és ütögetni is kell (Pázm: Préd. 20r,).

Te benned olly.an természet és tudatlansjig vagyon, mint imez

tanul,atl.an g)'ermekl.>ban (Pathai: Sacr. 71). Szép gyermek lova-

kot elajándékozott iMonlrók. Xl.Sltí). Adott az ur egy deres

gyermek lovat (KrdTörtAd. IV.34). Az gyermek lovakat díc-sí-

rik igen, ha leszon egy szóríí köztök, öszve-válogatom óköt

(RákGy:Lov. 63). Délután érkezek levéllel s valami gyermek-

lovakkal (Monliók. XVm.30).

IKözmondásokj. Egy botlá-sért inát el nem vágjuk a gyer-

mek-lónak (.SzD: MVir. 229).

gyors-ló : sonipas C. [renner].

hámos-ló : equus jugalis, heleiarhis MA. [zugpferd].

harmadf-ló : equus trienuLs Nom.- 137. [dreijSliriges

pferd).

hányó-ló : equus succus.sor C. [stösser).

hátas-ló : eciuus celas, tellarius MA. sattelpferd PPB. Az

pápistáknál csak olyan az Chiistus, mint az hatás lovon az .szíigelo

és az farmatring ((iyarm: Kel. 281). Istállójában tizenkét ezer

hátas lova volt (Piizm : Préd. 917). Paripa hátas ló (MasésK. 8).

Ajándékozott hat válogatott hátas lovakat, diága hal fogakat

tizenöt okát (Monlrók. \TaiI. 22 1). Egy botot is hagytam és leg-

jobbik háta.slovamat (Radv: Csal. 111.234). .Sok pénzen veszik az

hátas lovakat, i)énzért vezetik szolgák is .azok.at (Szeutm : TF.

20).

herélt-ló: c.autherlus MA. feqnns <a.stratus ; verschnittener

heugst]. Az herélt lovak közül P.atakra küldj 10 ji'. gondviselés

al.att (RikGy: Lev. 68),

hím-ló : equus Nom.^ 133. [liengst).

hintós-ló : equns carpentarius PPBI. (karrenpferd). Szeke-

res és más hintós lovak követni fogják (RákF: Lev. III.18I).

inpókos-ló : eqnus *suflragino3us C [mit flechsengalle

behaftetes pferdj.

iskolás-ló : [eqnus condocefactiLS ; .schulpferd). (Thaly : RT.

383 1.

kabala-ló : caballus ecpia C. .stute PPB. Nagy dich.ség

vala régen a diadalni.as fejedelemnek meg elégedni egy kabala

lóval (Kéri: Sen. 115b).

kacola-ló: equa Nom.^ 133. [stute]. A terh hordozó nyer-

gek öszvérre, kabolara, kaczola lóra tétetnek fel (Com: Jan.

88).

kanea-ló : caballa Nom^. 419. [stute]. Kantzalónak liágása

a mén-lótól: sni)erjeetus PPBI. A terli hordozó nyergec k.abo-

lái'a, kaucza-lóra tétetnek fel ((i«n: Jan. 88). Egy barna kancza

lóra adtak hitpénzt (MonOkm. L274).

kantáros-ló : [eqnus frenatus ; mit zaum ver.sehen]. Az ka-

pitányságról való zá.szlót viszi Várdai N.agy Ish-án egy k.antá-

ros lovon (Gér: KjÜ'Cs. rV.552).

kaptatetemes-ló : equus suöraginosas C. (mit fleclLsengalle

behaftetes pferd).

katona-ló: equus bellatorias Nom 96. [kriegspferd).

kék-ló : glauciohis MAI. [grauiiugiges pferd]. Ahnj'is kék-ló:

*scutulatns equus PPBI.

kocsi-ló, kocsis-ló : equas rhedarius, essedariu-s, carru-

earius MA. kutsclienpferd PPB. ígértünk a menés keozSl koezi

39*
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louat (HMNy. ll.»ybj. .Szeltebeli kuteis luvaduak való gyepl

(TörtT XV1U.220. Radv: Csal. 11.12).

lópö-ló: equiw gradarius Nom". 135. [jferd, da.s ini scliritt

geliet PPii.

jó-lópöló : oqiiu.s *gradariu3 PPBI.

macskaBzem-ló : glaucioliu MAI. (grauiiiigiges pferd).

mag-ló: ecjiia C'orpOranmi. 411. («iini.s intoKur, adiiiis.saiiiw

.Sí. (zuclitliengst, niusterpl'erdj. Bassorai b;wa liires mag luvától

l>aripát nevelek hátzegi kaiitzától (Orczy: KOltSz. 198).

málhás-ló, málhahordozó-Ió : e<iiuLs ditellariiui Nom.-'

421. s;ittelptúril l'l'B,

malom-ló : wiuus macliinarius PPBI. [miihlplerdj.

máaocU'ü-ló : o»|iiii.s biennis Nóra." 137. (zweijalirigfts pferd].

mén-ló: adinksariiis Vor. C. eciuiis adminsarias MA. ariiieii-

talis equiin; springbeagst PPB. Méii-luvat a inénosbu kaiitzák

kiízzé bwsátó mester: peroriga; ménlovat kévánni vagy kan-

tzilt : eiiuio ; lú bér, bika bér, méiilúért valú bér, midiin a k;i-

balára biitHílttatik : eqiiimentum Pl'Bl. Egy pey men lowam

wala (KMNy. ISit. K:u-: Bibi. I.i;73. Kjidv. Csal. 11.370).

mónéa-ló : cv Mikor imm:ir akarod, lingy a ménes ló sz5-

ki'dgyék (C«eli:OrvK. (ii.

nyergés-ló : (iphippiarias C. eqiias sellatiis Ver : Verb. 217.

equus .siillíirias MA. síittelpferd PPB. A kocsis a rudas lovat a

nyergew ló mellé fogja (Com : Jan. Síj). Azt gondolná Kéd, liugy

valami polgármester igazgatja ay.t a négy lovat, annak az

tiszteletre méltó fejér .szakállát nagy t.sendo.s.sen mozgatja a

nyerges ló (Mik: TiirtL. 3).

oskolás-ló : (equns condocefai'tiis ; sc'bulpferd|. Valamennyi

exeii'itiumot egy oskobisló .szoktitt tenni, oly rendesen s szépen

véghez vittu bárom kutya (Tlialy: RT. I.383j.

pavipa-ló : soni|)es Kr. [reitpferd]. Az mely piirip.i lovat

az generális uram labjáért kikiddtenek vala onn:m, ba azt én

számomra megvétetbetném, igen akarnám (KétMDipl. lOVt.

168b).

pej-ló : e<iuns spadi.t PPBI. (braunes pferd]. Kurta pey-

lovára íle (Uosv: Toldi 8). Szerelmes Ls attyátol ingyen sem

biiesuzék, könnyen iaro pey lován csak el titskándozék (Szontm:

TEiú. r,).

sötót-pejló : equns *badiiis PPBI. (kastanienbraunes pferd].

poroszka-ló, poroszkáló-ló : tolntariiis C. gradarius

MA. ]trabniides plurd], Knmagam .számára egy poroszka lovat

kfddene n:tgysjig(»d (MonTMH 111.94).

poata-ló : verediis, equas veredariiis MA. pastpferd PPB.

Postii ló adás: *augariarum pr.iiwtatio PPBI. Posta-lóra ülvén,

ijjel nappal sio.s.sen a levelekkel (Monlrók. XV.71). Nikapolynál

posta lóra ülliB.s.sen (372). Székely lAs-zli), Mikes Kelemen

marnék ott voltak és postJilovakat fogtak CíörtT.' 1.218). A
sok pó.sta lovat mind a UAea&r tizeti (Mik:T«rtL. 353X

roh-ló : (etiuus subniger ; s<:linarzlicliRs pferd). Ynio mas I

roll lo, as ky ew rayta yl vala, bataloni adaleok ewneky

(.lordC. 89.')). Az fl .szép roli lovát lurkón Viigta v:ila (1{MK.

111.286).

rudas-ló : oqmis jugalis, ju^:itorius, jiig.'iriiis MA. Iiruidpferd

Com : Orb. 172. zugpferd PPB. A kotsis a rudas lovat a nyer-

ges mellé fogja (Com : Jan. 86). Ha te [IdvüzUlsz, az én rudas

lovam ls ildviVzül (Tlialy: Adal. 1.80).

rugó-ló : calcitro PPB. (stílsier).

sereg-ló: equitiuni PPBI. (ge«tiitj.

szántó-ló : |e<|uus arator
;
pflugpferdj. Keiiyergek, segeteuue

megb waliüuy zauto lowal (LevT. 1.330).

szárnyas-ló : [|iegasus). Az ég kózepin való tjúllagzat a

Bzárnyas ló (ACsere: Enc. lOOj.

Bzég-ló : equus badiiis, spadieeiui Sí. fsclinarzliclies pferd].

Szög ló van alatta, de szomorúsággal jjirtattya iZrinyi 1167;.

Bajánbázynak hagyom az szeg lovat, melyet katunáiutk liivuk

(Gér: KárCö. IV.363).

Bzekeres-ló : equus cari)entarius PPBI. equus jugalis

;

zugpferd. PPB. fH'agoupferdj. Az szekeres lovak, kik e h:idbaii

fwtbnak (JordC. yuo). Megli<jzta énnekem az négy zekeres lo-

walli (KMNy. 11278;. Litállójában negyvenezer szekeres luv;i

volt (Pázni: Préd. 917). Szekeres liiuak való felszer gyepló iTörtT.

XVin.226). Barkwzy Li'iszlóiutk hagyom két nestsubat és h.il

fekete szekeres lovamat (Radv: Csal. 111.231).

Bzekszenás-ló : equus sjigmatus, .sagmarius; aannm^-v^

PPB. Sok szekszén;is lov:ik ezek után j&nnek (Zriiiyi: ASyr.

43).

szentQyörgy-lova. Szent György lova-farka : eorriida MA.

wilder spargel PPB.

szentMihály-lova : s;milapil.i, siipulus C. luretrum MA.

beiu):i: tutllenbaliro, .síirg I'PB. Az feslett erkolcsíi emberre

ba nem t\idom mely .szép öltözetet á<l is valaki, es;ü( annyit

teszen, mint ba egy szent Mihály lovába fekfivö holt d&gAt

cifrázna (Alv: Po.st. II 35). A halott a .szent Mihály luv.ára fel-

tétettetN'én, a sirá-sóktól kivitettetic (Cem: Jan. 312;.

szepeszörü-ló : szfike, fejér .szabású SzU. Szár szerszánvis

.szepe-.szöríS lován ült (Monlixjk. XXin.5S7).

8zerecsen-ló : (eipuis niger ; .sehwarzes pferd). Ezek elöii

mégyen vitéz Aminassen, maga Ls fekete, lova is szerecsen

(Zrínyi 1.22). EHIéptetott két vitéz két .-aereí'siMi lov..n ipal:

TÉ. 637).

szürke-ló : (e<iuus ciuer.'icoas
;
graues pferd). Hagioui Jüs:i-

nak .1 n:igb zourke louat (KMNy. II.3ii2).

kék-szürkeló : glauciolua
;
pferd mit grauen augen PPB.

taligás-ló : dextrariius C. Iwagenpferd).

tanulatlan-ló : *equus intrautatus, novns PPBI. lundressir-

ter pferd).

tengéri-ló : ]rbiniHerus ; níLsborn]. (Jlt láttam tengeri lónak

a rtogát, nirlynek :iz at;y;ira két im'isztnál nacyibb vult OlörtT -

ni.356).

Üget-ló : eíjims suaiirsor, etpuLs tulut:iriiis MA. h.lrtlrabeude^

pfonl 1'1'li .\z figetö ló a lovast meg-rázzíi (Com: JiUL Sil).

vad-ló : equifeius C. IJppopotjmuis PPBI. (wildeu pferd).

vehem-ló : nirvns equus Balde : Sm>t equnleus Ver. [juiiges

pferd).

vezeték-ló : anteeeüsoriiiK Nom. 97. paripptis Major: S»'>l.

317. e>|UiLs desullorias ; .Springer, luuulpferd PPB. Kétsiiu ilár-

di'tsokat szerze és vezeték lovat azok mellé ké.siúte iKMK IV

191). A vajila ajándéka: Az vezeték lova lionlozi'jáiuik eKV

inlr ar.'ujyas kés iMunTMK 1.105). Károlynak volt viaeték lo\:i

(Gvad: Kiir. 129).

vldám-ló : *is|uus aver PPBI. [feurigos pferd).

vizi-ló : hippi ipotjuuiis PPBI. Iflit-splerd). A menyAtó kS ellen

a vizi lo liAtjival liurilsd ljé m:i»;adat (Nad: Kert. :fSi Nagy

Sándor a Bragnianus lolyii-vizliez érkezik, kilien kn.kiKlilii*ik.

mérges kigyók, vizi-lovak temiuttek (Hall: Illlist I47i
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vonó-ló : |e<iuiis vectiuiriiis ; zugpfHidj. A fejedelmekre

táiiiadók r^iizekre oszlatutt uégy vuuó lovakkal szaggattatnak

el (l'oni-; Jaa 114).

zabolás-ló : [eqntis freiiatus ; zaum|iferd|. Megyén felültSz-

tetett zabolás lovakon (Gér: K:irC^. IV.552).

Lovacska : e»iuuleus C. luaiiiuiliis SL\. fiilleii I'PB. Pályán

vár aj:'uultk, nyerd el édes lovaeskám iKlsv: Adag. 177).

Lovag : eques C. MA. reiter PPB. Lovaglio/, való : e<inester

C El eredé 8 és méndén sereg louagockal fo a I6ii8ckel

(Béi-siC. 13. 203). Valanak az jazoknak hadában haniiyc ezer

zeker, liat ezer loiiagok iCornC. 175i Ott bagyá vitéz Horváti-

no\ityüt lonaggal, gyaloggal, hogy riznék C'sábrágot (KSIK.

UI.-Ui. Ottan viadalhoz hamar öltözének, az 6 í'i liivokra szépen

saönaViének, lovag, gyalog seregük megszöröztetének (2S5).

Azonkimbe el erkózénec az agaroc és a lonag igen kezde kíir-

telni (Helt:Mes. 252). Keiyewk Nagy.ssagudoth, adna valamy

lowagoth kywei niyes ilhethuenk fel (LevT. L107). Nygh zarnywl

zypen lowagokkal kizewle tel (RMNy U.S7) Az királyiul gya-

logokat és lou:tgokat szégyenlém vala kérni iKár: Bibi. 1.452).

Az egész lonagot meuteu az táborra viz.sza Ijoczata (Deosi : Sall.

5(1). Ménénec szekeréé és lovagoc (SL\:Bibl I.47b). Az pa.*!

valami lovagot ide alá küldött (l'örtT.^ 1.274).

Lovagol : equito, adeqnito, obequito C. reiten PPB. Lovag-

i.'nii lam'iaui : eqnodoe«re; lovaglani tannlni : equo discere PPB.

I-ovagolni, vadászni, puskázni tauítgattyák íket (Piizm : Préd.

1124). A játékos kerekded helyen lovagolva bajt-vínak vala a

riinviiak (Com': Jan. 175). Csáki Mihály uram elbetegedett,

nem Ls lovagolhat már (RákF: Lev. V.19).

eggyütt-lovagol ; eoeqnito C. [zu.sammeiireiten].

el-lovagol: abequito MA. fortreiten PPB.

köröskömyl-ellovagol : pereqnifo C. [lienimreiten].

mellette-ellovagol : praeterequito PPBI. [vorbeireiteiij.

hozzá-lovagol : adeqnitatio MA. hinznreiten PPB.

hozzálovaglás : adequitatio MA. das hinznreiten PPB.

ki-lovagol : evagor C. [hinaa'ffeiten).

kilovaglás: evagatio C. [das hinaasreiten].

kömyül-lovagol : circumequito C. flierumreiten].

közópbe-lovagol : interequito ; dazwLschenreiten C.

Lovaglás : e<juitatio C. MA. Jaj? reiten PPB. Az a.sz.szonyok

;i lovaghisban megtiirJdnek : feminae attermitur *e(iuit.atu PPBI.

Mikor lovagláüsal ideit mulatja, lovait mily .szépen üli éa ugratja

friuily : Adal. I.I38). OlviLsgatfya a vitéz uríiaknak diad.-ilmait

a bauuirja-futíls az klelé.s, a lovaglá.s nagy mis egyéb pállya-

i:itékokhan (Fal : NA. 199).

Lovagolhatatlan : ineqnitabilis MA [unberittb.irj.

Lovagló : [eques ; reiter]. Az okos lovagló gyors paripjiját

szjiján tartya (Fal: UR 422).

Lovagos: eqnes C. MA. reiter PPB. Ó eltte lowagos

íitezók ees gyalogok fegwerókkel iWinkIC. 200). Egy kop,asz

lovagos (sinalt hajat rakott vala a siveg alá (PestiT: Fab. 131).

Lovagos és íjjes szám szerint sok vala (RMK. 1L174). Vgy k-
rfilnénec hammarsjíggal a louagos tSrókec hátoc megé, hogy

kin retkednénec a keresztyénec íHelt: Krón. lOfi). Az lovagos

papát, pilspúkfit jelenti itt szent János (Mel: SzJán. 247). Ezze-

ket kuueti !iz vitezIS rend, hadnagyok, louagosok es egyebek

1583 (KBátfa Cv4). Soc hintoy, louagosi, szekerei iámac mellette

[Kulcs: Evang. 9). Az tanács az lovagos rendtfil az íi harson

kSntosíkkel és cznezos papuczockal volt megk&l5mb5zfetve

(MA : Tan. 1312). A nehéz dolgokban és igyekben ország gyfi-

lési hivattatnac egybe a f fo rendekbl, lovagos vitézIS reudek-

Ix'l és neniossekbíl (Coui: Jan. 142).

Lovagság: equitatus MA. reiterei PPB.

Lovall : (equito ; reiten]. MidSn job kézre vicárius, bal kézre

Ca-staldo lovallaua 1666 (KBées C6).

Lovas : I ) eque.s C. MA. reiter PPB. Jó lova.s : expedilus

in *equo ; meg-mustrálni a lova.s sereget : *reo«gnoscere equi-

tuui turmas ; olly hely, a hová a lova.ssereg elvonhatja magát

:

*latebrosus locus ad equites tegendos ; a Lsászjir lovas hadát a

maga réfízére elt.sinálta, elidegenítette : equitatuni C'aesaris a

se *abdu.\it PPBI. Ihgioues monasterii sirti Benedicti seruien-

tes in equo proprio, qui wlgo luo.sicsag dicuntur (Weuzel

V1I.219). Az loua-sbol fü emMrt en emolók (l'uriH. 4). A ka-

tona vagy lovas a nyeregben fiivén, a nyeregben áll (Com:

Jan. 86). Ha az ott benn való szükségtek engedi, hova hama-

rébb küldj 2000 jó lova.st íRákGy: Lev. 146). Az mi táborunk-

ból boesátottimk eleikljen Bakos uram mellé jó 2Ü00 lovast

(152). Lovas szabadosok hárman, nyomorult szegények ketten

(Gér: Kái<Xs. IV.322>. Lovas semmivel több nem leszen, csak

az kik palotá.sok szoktak lenni (Évk. XIII. 53). Lovas.sa üldözte,

gyalogja öltözte, Szegszárdig az mezót vérével öntözte (Thaly:

Adal. 11.248). Az lovon üló lovas igazgatja a lovat (Bod: Lex.

112). 3) [eqnum habeas, equo instructus
;
pferd habend]. Lóva.s

[lostálkodás : *angaria Petri PPBL Lovas oszlop leáunac emel-

tetéc (Csákt: Assz. 9i. Ugy tbgom kornu'uiyozni operatióniat,

hogy lovas kocsikon küldh&s.sek .segitséget (KákF: Lev. 11.324).

Itt áll a XIII. Lajos királynak értzWl öntött lovas képe (Fal;

TÉ. 795).

bak-lovas : [equo ligneo vectas ; auf einem steckenpferd

reitendj. Mi eló-hasika, hegyke-bögyke, nádszíilon nyargalodzó

b.aklova.sok (Csúzi : Tiomb. 280).

kornét-lovas : [fahnenjuuker]. (Az várban volt) hiirom kor-

úét lovas és négy záazló-allya gyalog (Gér: KárCs. rV.243).

könny-lovas : ferentariiis eques PPB. [leichte kavalleríe].

Lovasas : [ttu-ma equitum ; reiter regiment V]. 1648 Szent-

György hav.'mak 3. napján állottam ki az 530 lovasashbol

(Türtf.« 1.396).

[Lovasit]

meg-lovasit : 1) [equites conduco; mit reiterei versében].

A sereget meg-lovasítani : *rescribere legionem ad equum PP-

BI. Erdélyben a kóborlásbul meglovasították vala magokat

(Monlrók VII.IU). 3) (equo instruo ; mit einem pferde ver-

.sehen]. Mely szegény legény katona a rakomazi harczou el

fogadtatvíVn és gyalog maradv;üi, én lovasitottam meg esmét

(Kemény: Élet 180). Édes feleségem az többi má-sokat is lova-

sítsa meg hozzám való szeretetibl (Radv: Csal. IIL338).

Lovasság : [ratio equitandi ; art des reitens). Diani'mak a

mely híres vach'isz'iága, vagy Athalantának futó gyor.sjisiiga,

olyan tekintetes ennek lovassága s minden termetének deli

niódo.'sága (GyöngTi'D : MV. 126).

Lovász : agaso, hippocomas C. equiso MA. hipponomas,

slabularius, : sfcillkuecht, pferdeberichter PPB. Loviisz, öszvér-

liajtó, ló-liajtó : superjumentarius ; vendég fogadó, lovász, lovász-

ni&ster: stabularias; lovász, lótserél'i, ló árros : hippocomus

PPBI. Lowarol walamel kewetthwiíl el megek az istennek aka-

rathyaból (LevT. 1.18). Az Istállóval bánó, lovász a ló istállót

meg-tisztittya (Com: Jan. 85). í^y hintója, egy koletiija s h.at

lovásza vagyon (RákGy: Lev. lo4). Az lovászt mellénk küldjed

éde.sem (283). Az lová.szának egy kést, sajtot adtiuik (MonTME.

1 56). (A szerencse) hálójával ember után halász, tarisznyát ráz
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MttcA mint lovjiflz (Tlialy: VÉ. 1.400). Megálljatok véle, eü az

én lovászom (Kónyi: HI^JIn. 158).

IKUziiiundilsokJ. Miiieni tud luiiáz Imraiigüt iifeiii (Decsi:

AibiK. Hifi. Kisv: Állat;. 304).

1. IjOBB : H;iiiiuia Kr. [flanime|. Az puska vége hamiii,

rava.sz, ott w kárt tas/. beimem, a liol nem Is vélfiin, a puska

loLljot vot, rajtam s«l)et ujthet (Tlialy: VÉ. II.:i"(„.

sebbel-lobbal : vclociter, celeriter, for\l<le, inipetuose, prae-

c.ipituiLtur KL [uileiiiLs, hastig, stUrmiscbJ. Kés6 lévén már az

idö, nagy sebbel loblwl kiki haza mene (Ji-dTOrtT. 1.109).

2. LOBB : (fliiito ; scbwlmmen). Tflicz fa olayt czordúltig,

fellyfil l.ibyon az i.laya (Mel: Herb. 112).

Lobban: I) iiiflammur MA. entzündet, augetlammt vvcrdeu

l'l'B. Az minem lud niiírnliöeo az vittebergliai doctorok, tálam

.szaporann lobbíino baragiokban roeegb az felesegliek asagbüiit

i.s a feidliez verik .szogbenuek (lial: Epln. 7). Elejbon ál az

baragus fbá.szárnaU é.s mérgö.s szókkal g)'njtya lobbant sziivét

(Zrinyi 11.5). ügy látszik, miiident'eliM kezdnek gözöliii az lob-

b;uió tüzek (TBrtT. XV.77). OrsziVgunk maradtt roiigyais tékoz-

latik a lobban sok belyen lángjais iCiyüngyD: MV. Ehlb. H).

S) |lalj<jr ; fallen|. Vak módon a magáti'>l ásott veiomber. lob-

li;nia (Knreszt: FelsKiír. Elilb. 11).

föl-lobban : in tlammam erum|xj Kr. (enttlaninieii|. Bo.s.szi'i-

ságot tészen az nagy úristennfik, ezíMi fellobljana baragja Isten-

nek (KMK. V.5ÍI). Az fellobbant tüzet gerieztoni (Dee«i:Adag.

9). Haragja follobbantt, felgyulladott (MA:S(tult. 933). Gyftlfjs-

ség lobbant fel (MA: Tan. EUb. 8). A baragot meg-tartóztatni

nagysiigas elmétl való dolog, telgyulladni, fel-lobbanni ertlené

és magával nem biróé (Com: Jan. 15*8). A mikor fel-lobban

lángja a szalmmi:ik, ba sietve ahoz többet nem adnának, liir-

telen .szikrái gyorsan aludnának (Gyöngyi): KJ. 3(i7) Fellobant

üszilget v«te Kegyelmed ez szegény nemzet kíizibe (MonTME.

V.33fi). Fontold meg t.sendes koroclban, melly aprólék volt

gyaki>rta, a mire fel-lobantál (KahliE. fiOl). no/.z;i akarván

líini, a serpenyben fellobban ugyan a |K)r, de el nem sül a

pu.skám 1759 (llaz.ink 1.141). Mind kettnkre ferisent, fel-

lobban tüzében (PliilFl. 74 1.

meg-lobban : intlammasco MA. angetiamnit, angezündet

werden PPB.

Lobbanás : inflammatio MA. entzündung, ontflammnng

Xiobbant : 1) (inflammo; entzündonj. Tüzet lobb:uit pillan-

tása mint az egek villándá-sa (Fal: Vers. Sfil). Haragtüzet lob-

binit;uii má-sok kiizt (ív/D: MVir. 214). S) ejaculor, projicio MA.

(sciileudern, werfen]. (.lóuílst) a liajobnl a tengerijén lobk'intác

(Tyúk: Józs. 418).

(Szólásuk J. A Clirlstns a r c z u I I o b b a n t ya knyórgé.sekot

azokra, a kik senuni egyelt nem k('lo|ielnok íire.ss szóknál

(Úrim. 81). Argumentumodat .szemed köziben lobbontya

(Matkó: liCsák. 07).

be-lobbant : (injicio ; hineimverfou]. Zsákba dugván az

görílgfit ogyneliány |iénzcért bélolibantotta éjjel az Tímcsa rízé-

bon (Monlrók. V1II.380).

föl-lobbant : (aei-endo ; entzünden]. Mibent pápát vál;uiz-

lanak, egy kis szószt fel lobbantnak eltte (Pázni: l'iéd. i'88).

I..utber Mjirton és Oilviuiis János az evangeliunui:ik el rejtett

s ktil alátétetett tikkad<rzo világát nagyobb gradasljau gyuj-

tottj^k és lobbantották fel, miut miisuk (VárM: SzQv. 67).

ki-lobbant : fejicio; binaii.s>verfen|. Kezét, lábát megkUtíizik

a a louniloiubiil ki lobliantyidí (Czegl : Tromf. 7.5> Az ffltt ká-

puüztás húst mind kandérustúl az síiturbiil kilobbauljik (Muu-

Irrik. VIlL378;i. Ve«» egy ilarnb szenet :iz tégelyben, önös az

vaskaláiiban igen hirtelenséggel, c.s;ik lobbani'S ki igen hamar

(Kecsk : ÖtvM 320). Egy Zilalii nevrt deési emljemek, tia oda-

menvén egyszer Diószegi Ferencz urammal, kilobliaiiláJt nyava-

lyást 1759 (Hazánk 1.214/.

Lobbantat : [inflammo ; enttlamnieii|. I'anízstUzét lobUan

tattya, már megszokta, nem liagyhattya (Fal : Vers. 882).

Lobbaszt : ttanimo MAI. [eutdammenj.

í'öl-lobbaszt : c« Lehetetlen, hogy meg ne irj.ini, a mit

gondolok, haszinte iijjontában fellubba.sztoin is azt az éden ha-

ragot (Mik: lorL. 91).

IiObog: 1) flagro Com: Jan. 8. [Haekem, lodenij. Mert

valami tíizet fog magálian, az elször nevekedik, az után ég,

osztán loWig és lángal, végre meg-égettetvén jiírnyévé és ha-

muvá változik (Com: J.'in. 8) Tündilkl .személienn a szemérem

villog, tiszta tz szivél)en már Cleonért lobog (Orezy: K<)ltil.

140). Tsak a te szeretetedtl lolxigtunk, gynladí>ztunk (SzU:

MVir. 400). 8) vibro, Iluito, tieino MA. (flatteni) Líjbogitik az

zíLszlók, fénlenek fegyverek (Zrinyi 1.50).

IjObogó: I) (flmnmans; flamincnd{. Ki volt nagyobb, mint

am:t Magdaléna, kinek minden hajú .sz.ála ége ama ég s lobogó

szeretettel (Megy: HJ.aj. IV. 47). (A mennyei tüzek) lolx>gó

piro8.s;'iga nem csak szemet gyfinyiirkíldtet, de szíret is Örvendez-

tet (GyiingyU KK. 21 li. Az volt ok:i a köztünk Mxjgó versen-

gésnek (Nyr. XII.2i;ö). S) velivolus, volitans, t]nit:in.s MA. |Hal-

ternd, sehweljendj. IjobogcVhaj : *vibratus oapillns PPBI. Kepi'i-

ljon lobogó saskesely (MA: Scult U)25). S) (vibratus: gíwhwun-

gen). Sokat életbl kivágott a köztünk lolsigó fegyver (Sz!):

MVir. 141). 4) veliim MA. ve.\illnlnm PPB. (flagge, faline|.

Az zazlonak lobogoya sel.vemlx'l wolt czynalw.in ew égi zjtoV

(lírsC. ií8b). Az zá.szlók és sfirfi kopjak loliogói a n^ltiil élé-

felé nagyon kezdettek vala fuvattatni (.Szál : líron. 148). Lobu-

gi'in.-ik való tafota (IVlrtT. XVIII 2ii8i Kopját és lobogt<t is

csináltattam nekik (RíikGy: Lev. 21). Ch kopja, hármán lolngó

((iér: KárCs. 1V.418).

Lobogócska : [vexillulum ; f:UmU<inJ. Légyen az quártély-

mesternek gondja arra is, hogy kinek-kinek veres, félszáni lo-

bog.Vskája légyen (TörtT* L161).

Lobogós: 1) (vBxillo ornatas ; beflaggt). Loltogos ke-

rc'ztek is es zílszIoi: iBoni: Préd. 24(j). Lt'ibogús kopiiít vi-

tézek olt vLselik (B;iI;lss,h: Ének. 28). Mindenütt vilhuiiiiak

i'liak nyilak és szablyák, és mindent rettenlnek lobogi'e kópiák

(Zrinyi 1.24 ) 3) (vo.xillariiis ; falmentriigerj. Ezek utáu ment

sz!Íz lobográ lovius jancsjir (TürtT. III.21S). Az vármegye zAsk-

li>ját az fejénél t-irtsiik s az fegyver derekas
.
pedig és az lobo-

gós a lábjVnál álljon (Gér: KárCa 550).

Lobogtat : vibro, moveo moto MA. schwingeu, uft be\ve-

gen PPB. l{;'izom, lobogtatom, lobogok : vibro ; az ilstökét széllel

futatni, lobogtjitni : coiiuis *diH'undere veutis PPBI. Persijii fej-

.szAikel, mellyek nagy ernél meg-villoglatn."ir, ri'tzatlatnai', li>-

bogtatnac, reszkettetnoe, áltJil vervén (Com; Jan. 15in. l^ilN.g-

-

tatván ziLszliljokat egy daráljon kísértenek il\idTár. 183!'i.

368). A hajnal arany haj.it lobogtaltya alabástrom vállain (Fal

:

Vers. 887. SzD:MVir. 201).

Lobogtatás: ventilatin MA. .si-hwinunnm.' PPB

LÓBICSKOL, LOPOCSKOL, LUPOCSKOL :

|stre|io
;
plíitschenij Ne véllyeil, hogy illyen nagy tengert, i-srik

csekély tulcsakhoz .kokott sáros lábaiddal Iniiovskoluánn, áll.il

gázolltíLssad iB<d:CsI.sk. 121i. 8árgyiin> Mátyás 1)0' lup<icvik<'l

(Matkó: BCsák 323. Vajda: Kriszt. II.2<i).

Lupocskolás : |.strepitiis ; ilas pUitNchenil. Lupocakofi^

nélkül neui is leltet vala kiuieiuii (M<silr<'ik. VI1L37'2|.
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LÓCA : si-«niimin MA. bíiiik PTB. (Com : Vest. 144).

LCS : illiivies, lacuiia Sí. (laclie, pfiitze]. Nem kísztem

Na(;.v.'«ii;i xial, liogy a locsbíui gázolván, minden ólbií béköszön-

iíiii (Fal : N'A. 1'J2>.

(SsKJlások). Czeiczapo, nyughatatlan, ni i n d o n I e v b e 1 o t s:

urdeliii MAI. A nyiitrliatatlan elméj, fnletto ;;iindos, csclcsapos,

ki'zkiipíi, minden lébe loc.s (rnriiwas) lu'szinli ma^^át, az holott

ri neki sommi köze nincs (Comrjan. 18.")). Miért kellet minden

lévben lcs embernek lenni (OzeKl: Japh. ;)3b). Luchból
p o c h b a, tbrtób^l posványba léptük (Veresm : Lev. 76).

Locs-pocs : eluvies, elnvio MA. wassergn.s.'i, iiberlauf de.s

i\as.>mi> l'l'R Az liidea locspocaban e.stve felé valami rósz

lielyre Ix'veroUedvén (Mnnlirtk. VIIL354).

Locsadék: (colluvies; KepmiLsch). A mi kevés étket adtak

is, csak locsadék volt (Cserei: Hist. Ui8).

Locsalkod-ik : [circnmvolutor ; sicli herumwiilzenj. Az em-

iereknek vall) lenben locczalkodnann, az ki téged nem illet,

A lant pengetéshez is hozzá nyúlsz (Bal: Csisk. 185).

Loccsan : [cum strepitu in aqnam incido ; mit gerausdi

iLs \v;Lsser fallen]. Midn az ö maga haioiából az király baió-

áKi akar menni, az királjTié az 6 leán>-ival az vizbe lotczannak

MA : SH. 75;. Az kszegi sült paraszt soceual bíids lenben

occziant, ros.sz kaláii, bikossal, maradéki vattok Aerius nagy

tpáioknak (BahCsIsk. 128i.

ki-loccsan : [erumix) ; heraiisspritzen]. A pohár ha teli volna,

(i loczanna auagy el öntetnék (Vás: CanCat. 657). A ti mellet-

em l)eadütt .siiplicatiotükra nem ez a bfids .szájból kiloosesant

)k vala fel-irva, hanem a Barcsai Ákos keze irá.sa (Matko:

iCsák. 11).

széllyel-loccsan : fdiflimdor, dispergor ; sich zerspritzen],

•zéllyel locz.-mnyanac mint az viz (MA : Bibi. V.27).

Loccsant: (ejaculor; herausspritzen]. Mellik patak lotsau-

otta az sok képeket, ereklyéket (MNjiI : Irt Elflb. 3b).

el-loccsant : [effimdo ; ausschütten]. E mondá-soddal el-locs-

isantád a pápista papok rendes hivatallyát (Matkó: BCsák 24b).

locsi-feesi. Hírharang, lotsi-fetsi : aubringer (KirBesz. 152).

Locskál : (volntor : sich henirawalzen]. Itt is, amott is sü-

lien ka.szál a halál és némellyeket igen hirtelen ragad ki e

ilágbul, leginkább azokon történik meg, kik minden moslékban

ócskáinak (Fal: NE. 48 1.

Locsog : fliiito MA. [miirmuro
;
plat.schen]. Gyenge szelek

engedezuek vagy apró habocskák locsogualc (Bal : CsIsk. 4.5).

/gyan locsog az nyalián szegénjniek az korbáts (Szentm : TFii'i.

:0). Sokszor azt gondolom, hogy az ág^-amban lutsog a víz

Mik:T;irL. 5i;i. Tbszór láttuk, hogy a kotsi farkát értelme.s

zíjl^'ák ülik, ben pedig a hintóban lotsog az uramnak agyvelje

Fal: NA. 180). Lotsog a sok italtul agyveWje (FahNU. 308).

^csog agyveleje a molnárnak, mikor ervel akarja, hogy fia

ég)-en az, a ki nem az (Fal:TÉ. 733). [Vö. LOTYOG]

ki-locsog: effiuito MA. aasriiinen, aiislaufen PPB. Harin-

lai elérkezett az savanyó vizzel, de kilocsogván nem töltögette

oeg s megtörMött .fRákGy:Lev. 383>. A religio nem úsora-

;ereskedés, se nem szüleménye egy valamely .székébíil ki-lotsogó

igyvelnek (Fal : NE. 56).

Locsogás : flateratio ; das schwatzenj. A uagjiiiaknál in-

imiis s sok locsogásáért, fecsegéséért kedves 176Ü (Hazánk I.

Sö).

Locsogat: 1) fundito MA. [.siiargo, aspergo; .spritzen,

lespritzen], Hog}' mérészled arra locziogatni nyáladat (Bal:

CsIsk. 342). Hideg vizet locsogat meg hevült nyelvére (Szentm:

TFii'i 12). Hazugsággal folyó téntába mártogatod a tollat » azzal

locsogatod nyáladat (SzD: MVir. 226). 5Í) muveo, moto MA.
schwlngen, hin und her lx!wegeii PPB.

el-locsogat : (dis|)eigo ; vei-spritzen]. Mit lelnek, hogy a

Ixirnak .szine alatt a Chrústus vérét el ne locsogassák (Pós: Igazs.

ILlül). El-lotsogalta igaz vall.isát (Czegl : Tromf 44).

még-loesogat : (jispergo ; be,spritzeii]. Sátorát az szélvész

.sokszor felforgatja, az záix>r magát is jól meglocsogatja (Tlialy:

Adal. 1.131).

Locsol : liierfundo ; bogiessen). Nap estig lotsolván a tála-

kat, küi-sókat, hogy azoknak motska meg ne fertéztötné ket
(Vajda: Kriszt. n.21).

ki-looaol : oflfuudito MA. au.sgiessen, ausschütten PPB.

meg-loosol : [perfiindo ; besprengen]. Egy kevés mézes

vizet kell az ivegek fenekére tölteni és azt a vizet az ivegben

meg kell locsolni (Tíád: Lev. 26).

Loesos : coenosus PPBl. [kotig]. Locsos : niadiduin, nuod

viatorem conspergit et conspurcat (Otr: OrigHutig. n.254).

Felettes nit, locsos, sáros tél Wn azon télen (ErdTörtAd. IV.210).

Lágy id5 és locsos út lön (Monlrók. XVin.l5).

locsos-pocsos : [caenosus ; kotig]. Lotsos potsos hely : nix

et aqua *congiegata PPBl.

Locsoskod-ik : madesco Kr.

Locsoskodás : [lotio ; das waschen]. Az phari.seusok tar-

tüttac soc vedreket, mellyekben mo.ssodnak vala, hogy eS'ele

lochoskodasbol tisztaknac tartatuauac (Mon: Ápol. 150).

LODUÍG : 1) thecula piilveraria sclopiietariornni MA.
pulverarium, theca tonnentaria

;
pulverpfaiiiie an den fliiiten PPB.

Az lodingot Kdnek elküldtem, engedje isten, \iselhasse Kd jó

egészséggel (LevT. IL222). Paskátok, lodingotok legyen készen

(Lép: FTük. 71) Fiaink haszontalanul élnek, mit tanulnak?

Egy forgóval, egy lódinggal pipeskedni, paripát futtatni (Zrinyi

11.178). Kétszeres lodingot emelnek vállakon (Gyöngy: KJ. 116).

Kálmáiidi Istvánnak hagyom egy pár pisztolyomat lodingostúl

(Radv: Csal. I11.293b). Küldött az úr levelet, egy pisztolyt lo-

dingostúl (ErdTörtAd. I\'.32). A feketés ezüstfonalat fordítsa

Kgld a cavallérok tarsolyára és lóding-vaiTatására (TörtT. III.

198). Kádasiiétiíl hoztunk az váczi gyalog törököknek egy lo-

dingot 80 d. (MonTME. 1,85). Hó, zápor verte lodingját, roz.sda

megfogta puskáját (Thaly: Adal. 1.240). Csinom Palkó, Csínom

Jankó, csontos kalabérom, szép selymes lódingom, dali pár

pistalyom (11.87). Mondurjok vagyis imiformájok volt : kék

nientejek, dolmányok, veres kalpagjok, nadrágok, övök, [lantallér

s lodingjok fejér, némete.s 1750 íHazánk 1.282). IVidingot, paii-

tallért reánk függesztettek, oldalunkra kardot tarsolylyal kö-

töttek (Gvad: RP. 56). 3) (mentula; das niaiiiiliche glied).

2^uzi, -RÓKii el tzitzantá magát, hamar fordulásban meg látván

lodingját (Orczy: KöltSz. 162).

LODIT: 1) [moveo; treiben]. Az egész világon ha valaki

a sulykot a gazra vetette, liezeg te meszsze lódítád a nyárfa

sulykot (Kereszt: FelsKer. 414). Az ördög hol gazdagságra hite-

get és utánna lódít, hol nem nékünk való hivatalra (Fah.SzE.

559). Lódítani, indítani, simítani a magyarok mint egy allego-

rice mondják, azt éi-tvén azon, hogy meg verik (Gvad: FNót.

86). 2) [ftmdo; schütteu] Eló-venni az udvariságot, trágyázni

a szókot, egymás után eregetni, lóih'ttani a tréfákat (tízD:

MVir. 435).

el-lódít : abigo Kr. (mitto ; abschleudem). Nagjot ugrik s

azzal testét el-lódíttja (GyöugjD: Char. 167j. Oly egyenes be-
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széde, inint a kasza, igen ellódíttya a .sulykot (SzD: MVir.

224).

ki-lódit: [ojicio; hiiiauswerfen]. Sót lia sziutén tet kilódí-

taiiáU is, fle t.sak liaiinr ine(»ténie (Koroszt: FelsKor. El'^b, 9).

meg-lódit : I) (vibro ; s('liwin(;eii) Mbk Indítá lit^nyes dárda-

vasíil (Kniivi: IIKiim. .s:ii, !í) (verbero; durdiprüfebil. Földi,

mÍK valabol tÓKod moglíVlitiiak, hopy lia békét iwin hagysz

nékik (Gvad: FNót. 8fi).

LiODUIj : I) |»o comniittere itinori ; autljieubon, sich auf-

niai'bon|. Mivel s«in vlszsza-térés sem álla|K>dás nem engedtetik,

vKik kidlni kell {L/bszki: Pelr. L!H2). Si)kan a hiszok-egy isten-

nel az interessé után lódulnak, azt vit;itván, hogy ott az igaz

vallás, a hol igaz, bizonyos és derekas a nyerekedés (Fal: NE.

55) A mi utVin felesen kiduI országunkban a nemasség, ott

fogyatkoz:isok, rendetlenségek találtatnak (Bl). Egy nyomot

sem lórlult (Knnyi: IlKoni. K4). liár lajt alsó részünk, de mégis

lódultunk (iiij). 2) moveor, aboo, perg, discedo .Sí. (weggehen,

sií^h entfernen). Az németnek hát;it .'idtak, meg nem fordult,

cs:ik lódult ('l'li.'ily: Adal. II )Í3S) rtclinián onnét haraggal lódula

(Kónyi: Illv'nn. KJf)). Lóduljatok fatytyiík, illyen adlak (Gvad:

RP. 1!1).

[.Szó 1 ás ü kJ. C'auis crodat, magyarul így lódul: eb

hidgye (Keraszt: FelsKer. 403).

el-lódul : [discedo ; sich entfornon|. Ezalatt én ullódúltam

lo\;(ni után iMonIník. XXVII 4i). Talám kigyiin az helyére

megbukott szíve hadunknak, és lehetek oly szerenisés, hogy

h.i magam nem mehetek is, ex|)ediálhat<ik holnap, ugy hogy

virradtig magok lu'rivel el i.s lódúllufwanak (Bercs: l.,ov. 252),

Tapa.sztalom, hogy mesz.szetskén el Ii'tdnltjíl a kevély.séggel

(Fal:('<)nst. «:!B). Maróval, N:Lsoval ki akar dúdolni, el kell

piarczárói világii.'ik lódulni (Orczy: Kliltll. 10).

IjOGER: [ca.stra; lager|, Annak utánna szállott contumaciára

a Würtomborg regimentje, de nem a logerba, hanem a Maszas

alá 17.59 (Hazánk 1.283).

IiÓQ, LÓGG: I) agitor MA. hin und wieder getrieben

worden PPH. 2) pcndeo MA. hangén PPH.

Lógat, lóggat : agito, moto MA. bewegen, sc.hütteln PPR
Ilinti'izom, lógatom: oscillo PPBI. Czjik lógatod te az lábadat,

mint ha senuni dolgod nem volna (Decsi : Adag. 188). Csac lábát

k)gatta ((Jzegl : .lapli. Küi. Álmélkodva lóggattyák fejeket, noha

nem egy aránt értik cik ezeket íGyfingyD: Char. 358). Erre

tudom, lógatni fcigja fejét (Szl); MVir. 143).

Ijógatás : agitatio MA. Ixiwegimg PPH.

liógató : [machina ad oscill.'uidum fai'ta ; schaukelj. A gyer-

mekek jáílzani .szoktan;d( a lógatón magokat lógatván (Com:

Orb. 279).

Ijógathat.atlan : inagitabilis MA. unbewcglich PPB

liógdogá! : [libror; .s<hwel)en|. Nagy fiklelfi fáját hogy fel-

liánja vala, nyakában csuklyája lógdogál vala iRMK. V.251) (A

i^iw) i>tt fenn kigdogálván a tenger szinén úszdogáló Lsak leg-

kisebb halatskát is nieg-látja (Misk: VKert. 281).

Ijóginyáz : (;igitor; sich howegen| Ij'iba lógiuyázott (Gvad:

HV. 79).

Iióggó: I) (Kjudens Kr. [haugond|. Mit mondgyunc atVeliM,

a kic az tisztnec loggon foIyo hasznaiból jutalmas ;ijandékot

igérne<- íPrág: Sork. (;,")9i. 2) [comitatus; gefolgej. Tílbbi hét

pár komák t.sjdí lóggók val.iiiak ((ivad: RP. lii). ») [sedes

anrigae; lxjck| Mintha kotsisom.d a bakról a hintóba .száh'ta-

nám, magam peniglen hátiil ülnék :i Iciggi'iljan (Fal: NE. 73).

[i^zól ások). Fele sem okosság lógón bot sátáni a

kantár-szárt (SzD: MVir. 493). Valakit kényére, szájára, lógóra
ereszteni (491).

LOGIKA: [logica]. Micsoda iij logica ez iCzegLMM.
19H).

LOHAD: [detumesco; sich legunj. Lohad a puHadas: resi-

det *inflatio l'PBI. Megérdemli a puH'adiyzii kevélység, hogy

kárral és Iwcsteleaséggel lohadgyon (ír/.IJ: MVir. llli.

lé-lohad : I) doturgco C. [almelimen, sich legen|. Az ?•

h.'Lsa hamarsággal lelohada es meg gyogyula iDinnC IfiO). ii)

conflaccesco MA. [verwelkon, vergehenj.

meg-lohad : dctmneo, relente.sc« f. deliirgei) MA. die ge-

.scliwulst verlieren PPB. [sich legenj. Idó nn'ilás.sal meg-loliad

a harag: ira *interil niora PPBI. Buua meg lohadna (BFaz:

Asp. 11). Igen megd.ig.iilt volt az lábam, de az múlt éczakai

nyuguvással alkalmasint meg luharlott (Monlrók X\'.1U2). Csak

nem kellene engedni torjKiszkedni neki sz/'ltibvn, biz<jny meg-

lohad az eb (Thaly: KT. H.123).

[LOHASZT)
meg-lohaszt : [vadere facio ; fallen macheii[. Oagauattyát

azzal akarja meg-lohaszUani (MHeg : TOszI. ILlUi)

LOHOG : (streix) ; tobenj. Ijohogva, dolxigva elfutottak

(SzD: MVir. 1()9).

LOHOL : verberu, pulso MA. .schlagen, stins.son PPB.

még-lohol : fiLstigi >, dedolo, verberoMA [schlagen, abpriigein |.

Azutánnis nem egy ízben hadát meg loholák (Pázm: Kai.

135).

Loholtat : [verl)erari jubeo : prügein lassenj. Az tereket

basa hamar levonyatá, elótte Mihálnak igen lohollatá (RMK
111.91).

LOLL : potiiso C. (vorderschinkonj. Top zelet, az diznonak

az lullya : [lotaso C.

1. LOM: fsftrcina; biindel, pack). Lfivani nyorgelletlem,

az egé.sz lomomat reá t(ttteni (Gvad: FNót. L",').

2. LOM : iiruin;i in arborum ramis congel.il.i ; reif PPB.

Lomos : pruinosus ; voll reif PPB.

LOMB : fr.)ns
;
grüner zweig, lanb, ast PPB.

Lombos: rauudosus PPBI. nemorosus, frondo.sus; víiII

zwoige PPB. Mindkét felól lomlios lasnak : amphimallum ; az

erdónek lonilws iigai : uiniao *silvarum PPBI.

(LOMBAT)

rki-lombat]

kilombattat : [ejici julieo; Imuuixwerfeii la.ssen|. Vilhelmu.*

barát mikor mond'itta volna, hogy lenne feLsóbh niéltixsági'i

concilium a |«pánál, csík kilombattatta nyavalást iCiíegI: l>ág

11.58) [V." LOBBANT)

LOMBIK, LUMBIK : alembicum, stillatoria cucumella
;

distilirhehu. da^tillirglas PPB. I.umbikon volt frt víz: ai|U:i

de.stillata PPB. Egy ogéz nap t*tig kely j'iztalny, az vlan nw-

scid nai>on kely kimbokban vizét venni (Frank: Ha.'sziiK. 3öb).

Minden c.sjilárd eli.xirt kifL>zlietiS lombiki^ikban dislillálod agyad

velejét (Sámb: 3 Fel. 51iii. Hoz;u< ki fi^zheti^ lomliikokat, melyek-

ben de.stillálhatnád agyad velejét (Matkó: BCsák. 279). Iveg

lonibikon vedd vizét, ji) lé.«zen (Koink: <">tvM. 32ÜX Egy kis

lombik Ridolestül i.Szjizadok XXII. 159).

Lombikocska : cv Tedd egy réi vagy üveg lombikocská-

ban (PP: P:l\C. 3ii'i1o,

LOMHA, LUMHA : dase.s vecors MA. segnis *indole-s

PPBI. triige, fául PPB. .Sok guggoló és tsufolyii szók vágynak

a magyar nyelvben, mint : kozi-lx>zi, kákoui-bák, lonitia, lajho

(Curptiramm. 323). A lomha rabulás elmék nem alkaUnatoiiok
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ii uemes nyelveknek meg-t-uiúhlsira (MLsk: VKeit. 484). A
torpedu testinek rút, lomha, nehéz volta miatt többet mászkál

;i tonser fenekén, Imív sem a mennyit a vizben nszkál (551).

Lomhaság, lomhaság : [sofinitics ; ti;if;lieit). A lankatság,

mély álom és a lumli.'i.sáj; mefjertlpnednttett jelentenec (Coni

:

.laii. 55). Torjiedo annyit té.szen mint restség, lomha.^'ig (MLsk:

VKert 55).

Iliomhit]

el-lomhit : [desidem reddo, enerro ; trage macben, entkraf-

tenj. Hauiübálnak vitéz hadát Campania a m.iga gyönyörsé-

gével meg-ve.sztegette, el-lumhitotta és erJtleuítette tZriuj-i II.

177X

LOMP (lotnhos Matkú: BOíák. 236. Ml*: \'Kert. 156.

/«o»y)eos RMNy. ILlSSi: I) sacconia MA. filzsacklein, fiizernes

sieb PPB. 8) braccae, caligae Com : Jan. 99. [hse]. Férfiúi

(Mlijzet : a deréc .szorító köntös, bugyogó, pluder, lomp avagy

nagydrág, salavjírdi (Com : Jan. 99). A szabó csinál lonipokat,

pinndérukat, nadrágokat (Com : Orb. 125). Csak lonipot s gal-

lért hoztanak (Sáiub : SKérd. 29). Itt a csak-ot csak a Luther

loinpjábúl foldod a szent íráshoz (Matkó: BCsák. 307 1. 3) [vil-

lus ; zotte|. Szíj-selyem pór;izra ebeket fogának ; Dervis egyik,

farka n.tgy lonipot eresztett, török országi faj, visel kövér tes-

tet (GyöngyD; KJ. I.370i. Az-ntán Harpalas és Alke jutának,

tartozt;itás nélkül a vadhoz kapjuiak, rángattya mindkett lomjv

ját bal inának, de hogy le-vonha.ss;ik, véle nem bírának (GyöngyD:

C\ip. 606). Holló volt háta kutyádnak, iwdutz málya, szöszös

nagy lompot ereszt vala farka (SzD : MVir. 90).

Lompos: 1) [ví11o.sils; zottig]. Lompos nadrág: caligae

protnberantes PPB. Vyzen vot ket veg poztot, eggyk borgis volt

es az másik leompeos (RMNy. 11.138). Az ho.szszu bv lompos

nadrág igen bé csúszna mászna (MA : SB. 233). Az hóhért vagy

az bertent rút bívséges, szárkozepig lenyúlt lompos plundrába

öltöztette luoi. Mit csóválod lombos farkadat? (Matkó: BCsák.

236b). Tüzes madzag, apró csollong, lompos a gatjája (Thaly:

Adal. 11.88). Némelly üro.szlánok igen gyapjasok avagy lomposok

(Misk; VKert 49). Lombos farka vagvon a rókának (156). Ide

való a sphinx, mellynek nagy lombos gvapja és hosszú, meg-

ereszkedett emlói vaunak (i25). A borz az 6 lyukának száját,

a melly fell a szél fúni fog, lombos farkával bé-dugja (240). 3)

(caligae; hse]. Alomposba rezeit (Pázni: Kai. 211). A lomposba

szartam volt egjszer, írd fel azt is (Pázni*: Kai. 211). Szaladj

kuruez, jön a német, látd, melly büdös lompost éget (Thaly:

Adal. IL29S^. S) Lompos : lupi apud nos epithetum a villcsitate

(Otr: OrigHung. I.XXI). Meg-taru'ttyák a lompost szegény ház-

ban fttyaini (VTF. 538).

[Szólások]. Meg-tanit tani a lomposta fenyítek

házban a szégyenkövön is fütyülni (SzD: MVir. 422).

IiONC : pervinca Mel : Herb. 112. [barwurz, sinngrün). Végy

niyrtiist, a ki mint a loncz puszpáng oUyan ; ha nincs, végy

lonczot (Mel: Herb. 112), Loncz, mag.var bSniei fS, mindenkor

zóld, kéc virága, mint az violának (183). Meszsze kiterjednek a

füvek és mindnyájan minden esztendnként ki-halnak a bárány

tstsn avagy ffilfSn és a brvei avagy lontzon klvfil (Com:

Jan. 25).

LONCSOS, LONCSOSKA : sordidatus, sordidulua MA.
imflathig PPB. Az teremiitjket, az ki lélek, szemtl szembe

szidalmazzák az lonesosával (MNvil: Zsolt 7).

LOP : furor, clepo C. subripio MA. stehlen, heimlich ent-

wenden PPB. Mesterségesen magának koporittatott, lopatott:

interversus PPBI. £n be megyec a faluba és egy déz.sát lopoc

és ki szedec a h.ilakban (Helt : Mes. 283). Még az czigán is

tiidgya, hogy lopós marha ez (Decs: Adag. 141). Kik magok
gonoszával lopnak (Illy: Préd. 11.277).

M. NTELVIÖBT. SZÓTÍB. II.

[Szólások). ÜtszárúI úl.szjira lopják magokat, hogy

hamaráb férlie.sseuek szándékokhoz (Fal : NU. 254). Még a leg-

kissebb gonosznak sem kell ajtcít nyitni, mert a tbbi-Ls nagy

tsorda farkkal utjuma tolakozik, az öregi [leniglen ha ervel

nem lehet, titkon-is hozz;ijok lojija magát (Fal; UE. 381).

[KözmondiLsokj. Miudeukor édesebb a lopt)tt víz v. gyümölls

(SzD: MVir. 94. 264). A ki sokat lop, arany láutzot vLsel, a ki

keveset, kender kötélen fiigg (301).

be-lop : [furtim importo ; einschwarzen]. Az orgonának az is-

teni tiszteletben való bevitele a generális sinodasban el nem
rendeltetett, hanem tsak alattomban mintegy bé-lopatott némely-

lyektfll (Bod : Pol. 208).

[S z ó I á s k]. Alattomba lopatok bé magatokat Pa-

takra (Matkó: BCs;ik. 63). Bé lopák az országba magokat

(Peth5:Krón. 134). Az ablakon bé-lopják magokat a kártételre

(Bod: Lex. A). Érzékenységiuk ki ryiitt kapui testünknek,

mellyek által bé lopja magát az elleaség (Fal: BE. 376).

el-lop : sufluror, subripio, sublego C. entwenden, stehieu

PPB. Alattombau ellopom: suppilo; markomban szorítva ellopom:

evolo C. A fal alat al egy nagy ko.sár, lobd el ászt és hozd

ide (Helt: Mes. 281). El méné a fai'kas és el lopá a kosArt (uo).

Vigyázzanak (az emberek) az onioc ellen, hogy el ne lopiác

niarhájokat (375). Kivánságuukat ne forih'ttsuk az ollyan gazdag-

s;ig keresésre, mellyel a gonosz emberek el-lophatuak (Pázm:

Préd 316). Trombitáját ellopta darunak az varjú, egy szép

czifra palástj'át 6 néki ellopta (Thaly : VÉ. 1.350). A Nagyságod

nénnye a nyóltzadik parantsolat ellen el-lopta, fosztotta az 6

lelki aimyától minden javait (Bod: Pol. 124).

[Szólások]. Ellopom magam: proripio, subterdnco C.

El-oroszkodom, el-lopom magam : proripio ; lopva el-illantani,

ellopni magát: *occultai-e fugám PPBI. Oszmánnal sok ifjak

ellopták magokat (Kónyi: HRóm. 104). Ellopták aturbát,
de nálam a kóltsa (SzD: MVir. 301).

ellopás : subreptio C. ablatio, sublatio furtim MA. wegstelilung,

entwendung PPB. A szent dolgoknak ellopási ama parantso-

latban : ne orozz, meg tiltva vágynak (Com*: Jan. 160).

föl-lop.

[Szólások]. Egyéb módot nem látok, hauem hogy a Tiszán

lopnák fel magokat kömiyfi fegyveres sajkák s azokkal

egy két hidaska (Monlrók XV.444).

félre-lop.

[Sziílások]. Lopjuk félre magunkat, ütközzünk még
néháuy [lalatzkokkal, légyen elég, éu magam meg felelek hat-

nak (Fal:UE 303).

ki-lop.

[Szólások]. Ki lopni magát a liázlxíl : *proiipere sese

foras domo PPBI.

gewöhnlich .stehlen]. Azlopton-lop: (continenter furor;

olá lopton-lop (Nyr. X123).

meg-lop : depeculor C. [wegstehlen]. Azt-Ls tudtodra adom,

mint jopjak [így] meg második reszet-is ugyan ezen papi tiszt-

nek, tudnia-illik az erettönk való esedezést (Megy:Co«'p. 193).

Mikor tájban (a tigris) préda keresésre .szokott ki-menni, ollyan-

kor lopják meg ket és minden kölykeit fel-szedvén, elnyargal-

nak vélek (Kisk: VKert 85). Kiket is az házba vagy színbe

bevivén szömyilképen igyekeztek megré.szegiteni s meglopatni

vagy magát vagy lovát 1760 (Hazánk L303;.

[meglopás]

tárház-meglopás : peculatus C. [veruntreuung öflentlicher

gelder]. A tolvajlás, kz kincs avagy tárház meg lopás megtiltva

vaunac (Com : Jan. 192).

40
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Ijopás (íc>j>j)íi!i Helt:Mes. 136i: fiirtuni C. aubreptiö MA.

diebstabl PPB. Lopáífiért odK-fizeüii örHkségét : *la<:erare furtis

baereditatem ; rajla értik a lopisoii : *i)rehi«iisus furto, vol turti

maiiifesti PPBl. Az emberi tárniuuÍKbau kárt ne tegyen seukiuec

se tanütsal, se fanilorlAssal, se loitással (Holt: Mes. 136b). Meg

rontatik ez a szabaitóg, ba tobeu jaru dulogban tapaztallyak

5ket, tudni illik faluknak gyutogata-sabau, lopa.sbau, ragadoziiK-

bau (Ver:Verb. 11). Az lopás rút dolog és igen tilalmas i.s

(Gér: KárCs. IV.Ul). líagadozilsokra é.s loiulsokra Bgyelnjeziiok

(llly: Préd. ll.ir>2). Hogy a szflkfilkSdf. katona ébel meg ne

ballyon, reá .süabadíttyák minden ftgyetleu prédára, lopásra,

szakmányra (Fal: NA. 21.'ij. .Sokan lerongyosottak, sokan a lit-

pásra és ragadományra szondtak (Fal: NU. 264).

ember-lopás: plágium Com: .Tan. 192. [menschenraubl.

A ragadoz;\soi-, ember lopás, barom elbajtá-s amaz par.-jnc-.solat-

ban : ne orozz, megtiltva vannac (Com:.Ian. 192).

kés-lopás.

[KözmondáíiokJ. Az ki az kés lopást meg taiiúUya, nagyob-

bat is mégmér az czelekSdni : taurum tollet qui vitulum siLstu-

lerit (üecsi : Ad,ag. 12).

ló-lopás.

[.Szólások]. Nem v a 1 á 1 ám ott az ló 1 o p A s b .-i n : non er.as

in hoc albo (Decsi:Adag. 50).

marha-lopás : abigeatus PPBl. [viebdieb.st;ibl).

országkincse-lopás : peculatus ; kammergutraub PPB.

szentség-lopás: sacrilegium MA. kirchenraub PPB Az

kik az szftkSlkúdi; eltt ;iz mi azoké volna, elveszi, egyházi

tolvayhlst é.s szent.ség loixlst cselekednee (MA; Tan. 1115).

[Lopint]

el-lopint : (praoripio ; wegschn.ippen]. A felsSbányai kiáltó

Írásában ott valának amaz szók, de te azt csalárdul el-lopintád

(Matkó: BCsák. 87).

Lopó: 1) furtificns C. [furans ; steldend, dieb-]. Lopó emlHjr,

enyv6s-kez(í ember: manus *piceata PPBl. Ha egy varasban

teli tömlötz volna gyilkos, parázu.i, lojjó emljorekkel (Pi'izm:

Préd. 10). S) fur C. MA. dieb PPB. Ház i'isók, lopók: dero-

ctarii ; lopóhoz való : furinus C Lopó, or, orozó : t'iu' ; erszény-

metazA, lopó : saccularius, *zon;jriu.s, .sector PPBl. Lopó, ki niegá.s.sa

a házat : vecticnlariiis PPB. Nem akar melly io baratodis anagy

édes atyád t'utamna az toluaioc, lopoe as haz gynytóc ellen

(Born: Préd. 320b). lol tuggiatok, bog az vrnak napia vg ifi el

miut az lopó eix-zaka (K.ir: Hal. C'iiij). Az lopok meg ássak es

elorozzak (Fél: Bibi. 9|. Ott tegyétek-le gyöjteméuyteket, a hol

lopók és tolvajok hozzá nem férhetnek (Pázm: Préd. 8iii. Nincs

.abban igaz hit, valaki panizna, losvéuy, Iojkí, részeges (Pázm:

LuthV. 11.'i). Szidgya, esti denevérnek és lopónak híja (Zrinyi:

A.Syr. 39). Ila a loix'i valaki hí'izát fel verte, nom mondgya

senki, hogy meg-nem lett (V'árM : .Szöv. 111). A halai vé yew

el égkor mint az lopó avíi^ a toluid (Radv: Csal. III.138).

[Közmondások]. A kis lopót sokszor nagyok veeseük. Az
apró lopók va.sbaii Járnak, a nagyok meg arany láutzbaii (SzD

:

MVir. 3ül).

arany-lopó : aurifnr, aiirilegus MA. golddieb PPB.

barom-lopó: de|x'culalor C'oni:Jan. 137. [viebdieb]. A
lopóc, oroc, barom lopóo Ijjl akasztatnac (Com: Jau. 137).

embér-lopó : plagiariiis MA. meiLscheudieb PPB. Rab el

ado, ember 1o|k): andnipodista Major:.Szót. 41. Ejnber lopó,

pribék : juidra|<odLst;i PPBl. Mojos törvényeket rendel az ember

leporol, az nyoraornltakrol (Kár; Bibi. I.179b).

fö-lopó : trifur PPBl. [eradieb].

lengyel-lopó : [trifur ; erzdieb]. F6 tolvajuk, lengyel lopók :

Argivi fures (Decsi: Adag. 202. Kisv: Adag. 37).

m.arha-lopó : abigeiis, abactor ; viebdieb PPB. Marlia lopó,

Lsordaliajtci: .ib.-ictor PPBl.

mestér-lopó : autolycus PPBl. [erzdieb]. Igen niesterlopó

:

sagax PPBl.

országpónze-lopó : peculator ; ilieb des gemeinen guls

PPB.

pénz-lopó : *aversor pecuuiae PPBl. [gelddiebj.

szentség-lopó : sacrilegua MA. kirchenrauber PPB. Az

ember-fliíik és .szentség-lopok kerékben törettetnek (Ct^ni*: Jan.

114).

szértelen-lopó : trifur PPBl. ((irz<lieb).

táska-lopó : manticulariu.s C«ni: Jan. 137. [beutelschueider].

Az erszénymetélóc avagy táska lopóc fel ffiggeszféssel Jlettet-

nec meg (Com: .Jaa 137).

város-lopó : Pampbili furtum Üei-si: Adag. 274.

várospénze-lopó : peculator ; dieb das gemeinen gnto

PPB.

viz-lopó. Viz lopó óra: clepsydra Com: Jaa lf>8.

zsákba-lopó : saccularias C. [geldsackler, gaukler).

Ijopócska : funmculus C. MA. kleiner dieb PPB.

Ijopód-ik, lopódz-ik : furtim aljeo, dlscedo SL [tieimlich

\veggehen|.

be-lopódzik : furtim iugredior clam iutio Sí. [lieimlicli

hineinschleichenj. A méh-kosárUa lopva beosont, bé-lopó<lzik a

medve (>wD: MVir. 301).

Iiopódás : [discessus clandestinus ; heimlicher abgaug]. Hogy

oda való mintegy lopódásom h'irmát ne tegyen (KákF: Lev.

633).

Lopogat : compilo C. MAI. .snbfuror, snbripio MA. [vvieder-

holt stehlun). H.-izba memiek s v.innak kedves beszédekkel,

lopogatják egyniíist oldalló .szemekkel ((jyiingyU: KJ. 398. .SzD:

MVir. 385). A pegymetet lopómüt is sztikták nevezni, mivelhogy

.sok holmi ele,séget oroz és lopogat (Misk: VKert 239).

Lopogatás : compilatio C. MA. bestelduug PPB.

Ijopogató : fur, fiinuis frequeuter MA. der sletig atiehlt

PPB

idö-lopogató : sutlurator fempor'is Kr. [zeitverschwender].

Az idft lopogató és háborgató embereket fogadgyák békességgel

(Vajda: KrLszt. I.tíöO).

Lopókóppen : furaciter C. [diebiseh].

Lopós : furax C. [diebLsch].

LopÓBság: furacitas C. [diebsgelOst].

Lopóul : furaciter MA. diebisdienveise PPB.

Lopva, loppal, lappá : furtim, fnraciter, furtive C. feati-

manter ; heimliih. verstohleu, .sehr schnell PPB. Keá ötui loppa,

meg késérteni ; attentare MedLat. f'>3. Lopva semmit sem veíteni

(P.iziii: Préd. 1.3). Mely ezenképpen lopna tsu-szilogalt az em-

beréé elmeieben (EsztT: IgAny. 103), ISenki más marhájiít loppa

el ne vigye (íSeathni: Dom. 3i. Hivséges társodnac hiv légy,

titkon 5 tle, lopva az f> meg-csalására .lemmihei ne fotg és

ne kezilj (Com: Jan. 204). íme Ámor jött azonba, loppal oldalá-

hoz ült i,Fal: Vera 880). A halál nem késik, loppal, lialk lálj.'ii

jó (Szl): MVir. 208).

LÓRUM, LÓROM: la|cithnm, rnmex MA. bipiH>la(iathum;

sauorjunpfiM- PPB. Lci-sú.ska, lonim-gyitkér : oiylaiAlhum PPBl.

Lo suska, m.isik nenu vSrSs koro auagy lorom (FVauk : tlaaniK.

33b. Beytbe: Noin. 5).
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sós-lórom : üXYla|>atluim MA. lendewiin'., spitzsauerampfer

IM'B Ilidet; termfezotíi mezei túvek: uatragulya, lie^yes lapu:

sós lórcin, fal ffi iCVmi': Jan. 23).

ILOSHAD)

még-loshad : (comunpor ; verderbt werden). Meg losliattanak

eeii sebejTniiek bely : comiptae sünt cicatrices raeae (Kesv.thC.

02. 419. KiilcsC. 91).

LÓT : (i-iii-silo ; Ilin und her laufen, rennen]. Mint futnac,

lóhiac, .•izáKuWnae (MA : Scult. 8071 Simon is, Ferencz is, Ke-

mény két ánája lót fiit s kinek-kinek nagy abba munkája, mint

orvosolta.<sék attyok nyavalyája (GyönsyD: KJ. 4^2). Lótva

a\Tagy futva s liéában ki >.slatva magam -sem fára-sztom (Tlialy:

Adal. 1 1S8>. Jár-kél, lót-fiit, fárad, gonddal, búval árad ember

minduntalan (193).

liótás : [cursitatio ; das rennen]. Száguldiis, futás, lótás (MA:

Scult. 8Sv^).

Iiótást: [cnratans; im laufj. Látám, hogy öszve ménének

lótá.'it és igen szólának íiszve, hogy meg állapának (Gér : KárOs.

IV.329).

LiOTYÓ : scortum, meretrix, prostibnlum Kr. [bre]. Én

ezeWtt nála nélkül lakván gyá-szoltam S kémét, most Fi kéme

velem lakván gyászolja lotyóját (LevT. 11.422). Keressen oly

módot, megzaboláztassék azon zsolnai lotyo, fia van generális

uramnál, ahoz bizik, kancellista, tudom istenem megveri .s meg-

szégyem'ti boszorkány lotot (uo). Hiszem, csalóka lotyo volt a

te pápuád, hogy ezeket el rekkentette volt tfiled (Oegl : BDorg.

58). Ezeket a commissio meghallgatván, nem vallattak semmit

azon TOS7. lotyóval (Monlrók. XXVII.55). így 51é-meg lotyó

Dalila Sámsont (Oiízi : Síp. 298). Némelly eretnekek gubás

lotyó feleségekhez hasonléttyák az istennek annyát (478). A
fesletség SIte meg Nábobot, reud-kivfli szereti'én gonosz Akáb

lotyo Jezabelt (Csi'izi: Tromb. 17. Vajda: Kriszt. 1.644).

Lotyóka : ^ Távoztassátok- el mint hamis prophétát és

hazugsággal hízó lotyókát (>Iatkó: BOák. 285b).

LOTYOG : [fiuito ; st:hlottem] Vallyon ezen nemzett miért

oly hatalmas ellenünk ? Talám a maga viselése vagy a köntöse,

ki tsak lotyog, fütySg, az jobb-e nállunk fZrinyi U.157). [Vö.

liOCSOg]

Lotyogtat : fgarrio, blatero ; schwatzenj. Lakatolja le eddig

szabadon lotyogtató nyelvét (RákF: Lev. V.421).

IjÖ, litl : jaculor C. sagitto &Li. schiessen PPB. Ebnec

farába 15t nil iGuaryC. 9). Ez feyedelem latwan azt, hogy

megh utaltatotb wolua az zwTrtvVl, hozza l\We egy nyllawal

(ÉrsC. .5831. Éjjel nappá lónni basa siet vala, kitol várbéliek

igen rettentek vala íRMK. III.90). Aual mellybe 15u az hollót

(HelttKrón. 821 Mykor itth kethSth lnek, minden ember

takarogiek (R&INy. III.20). Eg nehan zegyen kathona wagyon,

kyk soha ne talán zakalos sem voh kezébe, nem hog lüny

twdna (LevT. 1.164). Mindenik kezébe íjat, nyilat ada és azt

monda, hogy rendel líjenek (Pázm: Préd. 212). Ennél vadabbat

az föld sem teremthetne, bár ha uyab boszúval óriást szülne,

az ki az nagy egekre hegyekkel lünne (Zrínyi L98). Meg haitá

Szivárvány aranyos kéz iját, eróssen villámlik, mint ha lünué

nyilát (U.70). A szerelem nagy mesterséggel forgattya idegét

s lAvi nyilait ( Fal : NE. 108). A szfiz Diana egy kanhoz 16tt,

áztat nyomozván az erdSt járta (Fal : Vers. 867).

[Szólások]. Ma I ö v é n e k kilencz óra elótt lármát (Gér

:

KárCs. IV.525). Midón valami kis victoriánk vagyon, nem

gyzzük az örömet Iflvni 1759 (Hazánk 1.302).

[Közmondások]. A ki madarat akar 16ni, nem pengeti j^t

(SzD: MVir. 303).
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agyon-lö : (tel occido ; todtschiossen]. Én tüstént nyomá-

ban lés-zek, hogy mérgesen rabomra ütök és agyon lövöm (Fal:

TÉ. 634).

által-lö : [tel [lerforo ; todtschies-sen]. Micoron az feyedelm

n utalas;it el nem viselneie, akaia eg nillal zjuét által lni

(NádC. 475). Monda zolgaayanak: Lúd által íitoth (SándC. 30).

Azon megh haragweek es ottan keth nyilai atal lewee (ÉrdyC.

429b). Ez feyedelem latwan azt, hogy megh utaltatotb wolna

az zA-itSI, hozza líive egy nyllawal os ewtet attal hVwe (ÉrsC.

583). Derekát által lövék Don Gá.siiárnak (RMK. II180). Rom-

lott toron alatt által lótték vala (93). Az kumarj hayduk theg-

uap elewth az merenyey ispanth athal IvVtliik (LevT. 1.225).

A kalmárt a kocziu, kin soc iienzt hozol, ált;il lttec a tolvaioc

(Bom: Préd. 457) Szerelem istene Cmnillanak is szivét által

Kivé vak nyilával (Zrínyi IL24).

be-l, beló-lö: 1) infigo, jaculor MA. hineinschiesseu PPB.

Egyyk az vyteez legyéének k5zz5l oegy nylat be lewe, hogy

ky yeztenec az vadat (ÉrdyC. 527b). Jancsárok bé-lövének,

gyakdosának, ott belól es lövének, sznrkálának (RMK. III. 142).

Készétettek volt két pattentyut, kivel az kapuját helójjék (Mon-

lrók. VIL53). A fa agyúval, kitt petárdának hinak, Gyrnek

a kapuját bé lvék (Pethfi: Krón. 1881. 2) [inmitto, inspergo
;

hineinspritzen] Ha az momortika ólait bele lud fútskendvel

az sebben es dagat hasban, meg gyogitya (BeytheA: FivK.

132b).

el-lö : ejacnlor MA. abschiessen PPB. Az drabantok egy

embert ellónek puskával, ki mindjárt elesek (TörtT. HI.lOl).

A tzél mellett Ifitt el : aberravit a janua (Kisv : Adag. 2). Vala-

miket az ép ember két kezeivel véghez szokott vinni, mind

azokat a lábaival véghez-vitte : dobolt erRsseu, a puskát meg-

töltötte, a tzélt el-ltte (Bod: Pol. 194).

föl-l : surs<un jaculor Kr. [hinaufschiesseu]. Magasan fel-

lóni: *ejatu]ari in altum PPBI. A nyilat ha fellövöd, mihent

fellyeb nem mégyen, ottan alá-fordúl és sebesseb alá-jöte, hogy-

sem felmente (Pázm : Préd. 323).

hozzá-lö : [telum in aliquem mitto ; hinschiessen). Az em-

ber ky wettetet órdgeknek, mykent a cel a nylnak, mely

mynden fell ördögök hozya lhetnek (ÉrsC. 533b). Pórus hozzá

lövé egyik nagy nyilát, az nyilai megölé Pórus az ifjat (RMK.

IV.141).

ki-l : ejacnlor, explodo MA. catepultem solvo ; abschie.s.sen,

ausschies.seu PPB. Nézd a ki lttetett nyilnak nieuetelét (Elm.

345). A puskásoc a puskákat puska porral meg-tltséc, az után

ki-ljjéc (Cíom: Jaa 147). A hol akarják a lelkek, a testek

mind-jáit ott lehetnek ki-lvetett álgyú golyóbisoknál sebesseb-

ben (GKat: Válts. 11 1221). Mikor ki lövik az álgyiit, chinál

széles nyílást, az mig helyére jut (Zrínyi. 1.59). Puska minde-

niknek kár tév kezekben, észt minnyájan ki lövék az magas

égben (120). Krakovszky edictumink ellen puskáját kilni me-

resztette (RákF : Lev. 11.599). Az arányzott helyre ki ltt nyü

meg nem tér idegébe (SzD: MVir. 302).

kilövés: ejaculatío, explosio MA. ausschiessung PPB.

lé-lö : [tel prostemo ; herabscliiessen]. Le lni a madarat

:

avem dejicere PPB. Egy görög kereté a királyt, hogy fogadná

bé szolgalatjára, mivel olyan nyilas volna, hogy a madarat rep-

tében lelövi (Mik:TörL. 467).

meg-lö : [tel interficio ; erschiessen]. WrdAg akara \^tet

ervVsbeo meg Iwiii (VirgC. 19). A binsk }7et húztak, nilo-

kat tegezbe zerzettek, bog setitbe igaz zivkt meg lienek

(DöbrC. 27). Yiet hvzanak, bog setetbe titkon zepltelent meg

lienek (122) Ym bynesek zereztek í- nylakoth pwzdorayokba,

hogy meg lAyenek setethsegbe zywe bely ygazakath (KeszthC.

17. KulcsC. 18). O feelseeges wr isteu meg lewtted vala te az

40*
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eii zj'wemet az iieioletíVlnok nylawai ÍÉrdyC. SK.). Tegiiap

Fileklx'ii líltték meg nmiak az ürömét, hogy a dáiiiui megverte

volna az svédeket (RiikOy : Lev. Jb"). Tökiily S nagysága felfii

igoii szaiKjrán liozíik, Ijogy meglfittik (BékOkl. 237). Midfin

töríik császár táborát mogverte, sok orfis vároklxin meglOvetik

hiro (Tlmly : \'E. I.2(j-'). Már ha bánwl nemzeted romlisát, fogd

meg az Isten kezében a nyilat, hogy ne líjön senkit is meg
(Thaly: Adal. I.8(i). Ha valamelly lovat meg-15ttek avagy meg-

ég.'ttek volna, végy fertály font mézet, ezzel kenuyed az helyét,

mig nieg-gyógynl íC'seh; OrvK. 37).

réá-lö : [adjacnlor ; ansehiefisen|. Reá-lfini szaporán a nyila-

kat : tola in liastem *ingerere PPM.

el-reál : cw LvldSzic reytec helyecbl az ártatlant és

igazat, hirtelen az 5 nyilokat eb-eálSvic kegyetlenéi (MA: Bibi

V.29).

tiil-lö: [telum trajicio; hiniiberscliiessenj. Túl ISttek, s ide

áll az ayáuai (Decsi: Adag 117. 178. SzD: MVir 20. 302).

Minden tul Ifitte nylanak innét all la aya íBal : Epin. 1).

Lötel : (jjicnlatio ; das schie.s.sen), Myert hogy egy zarwast

Inltel y Ezt feleié : Byzon en nem Iftttem ... így mentem ve-

gére az zarwas lewtelnek (LevT. 1.216).

Lötet: (tormentis oppngno; ba'^jhiesson las,sen). Az álgyi'ikat

az hegy felfil helyliezteté, ;iz váras kfalát Ifitetnie kezdé (RMK.
IIL4ti). Az János bánt ott az várba rekeszté, er5s.sen vítatá,

igen Ifiteté (332). óted napig bas-a er5.ssen IStteté, azért Buiác

falát egy czSpné sem .ssrte íHelt : (iinc 1 19). Palotát meg zal-

lotta e» igen lAtety (RMNy. 11.831). A várat eríisen ltetik

(MonlrAk. 111.91). Mindjárást Tatát álgyúkkal Ifltetiii kezdé
(VII. 13). A toronynak a cserepit Idteti annyira, hogy ugyan le-

tsereg ott a cserép a toronyról (KrdTOrtAd. I.107i. Míg a por-

ban tartót, erSssen Ifiteté a várat (Pethfl: Krón. 172). Most meg
fog innét indulni leg alább ötven ezer emberrel Orsovát IStetiii

(Mik:T«rL.354).

be-lötet: (telum* híjici jubeo; hineinsebiessen lassenj. Az
kiralnat ellensiginec szinebe be IStetnek (.Szék ; Zsolt H).

Lövedez: (identidem jaculor ; wiederholt srliie.«sen). A
taraczkbúl vizre kijáró cselédhez lövedezett (Monlrók XXIH
426).

liövell : [jaculor; schietssen, werfén]. Mint egy sebes nyilakat

hirtelen ISvellfink (Tof; Zsolt. 675). Fel-gyiijtó bombákat házokra
lövcljiink (Kónyi : HRom. 104).

Lövell-ik : (in.star teli feror ; .schiessenj. A víz memiél
magiüsiJib helyrül jfi, annál fellyeb lövellik a tsévéboii (Pázm:
Préd. 67.T SzD: MVir. 469). ö a fol-nyiltt kiit, melybíl ered
a víz, melly Lsten orzagaba lövellik (Pázm: Préd. 8iJ7i. Legotfan
meg illyen gondolat I5vellic szivében (MA : Scnlt. 963b). Kevesen
vágynak az urak közül, a kik elmefutáía addig lövellett (Fal:

NE 36). A tárgyra lövellett gyors elméje futása (SzD: MVir
424).

el-lövellik: (se proripere; fortschie«sen|. Nehéz megejteni
a madarat, lia tíKivarog s ide-is amodaU sebessen el-18vellik

(Fal: UE 373). Mint egy testetlen árnyék láb hegyen el lövel-

lett hátunk megélt (SzD: MVir. 40).

eleibe-lövellik : (proruo ; votstiimen]. Ha szorentsére kap-
hatiutk bonnek, .sitliossen oleibek IJvellenok mint .iz éh sasok
a prédára (Fal: NE 4).

fbl-lövellik: (emico; liinaufepritzenj. Olly fen ríipiíl, hogy
szeniiiuk gyakorta elveszti, mikor látjlsunk tzéllya-ki\fll fol-

lövollik (Pázm: Préd. 30). A víz meunél magasabb lielyrill jí,

annál fellyebb lövellik a tsévében (675X A víz mikor keskeny
árokban szve-szonil, habzik és fel-ldvelUk (Hall: Pnizs. 98).

Az üres vasszk magats^m fel-lövullunek, a terhesek le hajolnak

(.SzD: MVir. 488).

ki-lövellik : (cnunpo ; liervorschiessen]. Sebesebben ISvellik-

ki a nyii (í*-iud: l.'jSegils. L30),

le-lövellik : (deferor ; beraltschiesseiij. Egyszer hát ua^
sereg lövellik le a dézmacsflr mellett, lovasok a vizén által

(MonTME. IL64).

Iliövöld]

(el-lövöld)

ellövöldés: trajwtio PPBl. |üliergang]. Tsillagoknak f\-

lövöldések : stellarum *tr^ectiones PPBL

liövöldék : I) |iapilio C. MA. hepioliis PPBl. .scImiKlterling

PPB. Gyertyára repUIfi lövöldék : hepiolus C. L/ívöldék, lep-

pendék, pillangó, lepke : papilio
;

gyertyára repesfi lövöldék,

legyetske : hepiolus PPBl. A fényes bogaráé avagy csillámoc,

gyertyára szökell lvldékec rpdísflc if'om: Jaa 43). Ne sokat

bujdassál kivágyó indulatiddal' mint az útlyát vesztfl lövöldék

(Fal: NE. 110). a) (volans; fliegend). Nem olly hirtelenségrel

jelent nékik meg mint valami lövöldék tflndér lOKat: Válts.

IL1163J. 3) (oometaj. Lövöldék az égen, fiitoaó üstökös tállag

;

acontia PPBl.

ször-lövöldék : papilio C<im:,Jan. 43. (schmetterliugj. A
cserebogarac, zöld bogarac, leppendékec, azör lövöldékec röp-

dösök (Com:Jan. 43).

Lövöldöz: jaculor, .sagitto MA. ofl schiessen PPB. Tízes

íiillal vtet lövöldözni keztec (NádC. 670). Kih kötö-aete a me-

zre mezítelen célul es meg parancola ötét löuöldöztetnie

(DebKl 137). Minden én nyilainuit hozzaioc leuöldezem (Heh:

Bibi. I. cccc2). Puskaual es algmval leveldeznek hozaya (RMNy.

11.98). Iszonyú tsalepateual az 5 arkanac köuét nagy föniien

löuöldözte (EsztT: IgAny. 500). Az honium a maga gonosz

szándékát lövöldözi (Nyr. XI.30). A ragad'j dögös mirigy pokol

varokat avagy t5zes kelését lövöldözvén, nagy népekel el pusziét

(Com: Jan. 59). A vitézek a golyóbisokat taratzkokból lövöl-

döidk (184). Csak akkor kezdenek lövöldözni, az inidön már
köríilvetettenek (RákF: Lev. 634i. Lövöldöztük a vadakat (Mik:

MulN. 317). Tárgy és tzél volt, mellyet az ördög minden Iziii-

kossival szüntelen lövöldözött (SzD : MVir. 303).

[Szóláscik]. Az enyimböl lövöldöz: ölet ungventa *de

meo PPBl. Máséból lövöldözni: m;is találmányával hartzolui

iSzD: MVir. 302). A keresztségrl té.szi fel a titulust, azonban

oda aláb olly .szélesen lövöldöz a tárgyra, hogy minden

mosogatást bé-foglal (Kereszt: FelsKer. 354). Nyndat sinkovan-

táztak s madarakat lvöldöztenek (Thaly: RT. 1.276). Nem
ugy lövöldözi a tárgyat, a mint ful-tészi ( Korenzt : KeUKer.

353). Nem lövöldözi a fel tett tárgyat, hanem nvisutt járnak

nyilai (SzD: MVir. 302 1. Nem i<5 az wrackal czcreszn^t enni,

mert löuéldözni kezdnec a magoknál (Helt: Mes. 23X Ha
tök maggal lövöldösz ellonönk (Pós: GBot. 6k

be-lövöldöz : (tela mitto in- ; hineinschiessenj. Kecskelábo-

kat vittek az kfal alá és így szöntelon fárasztottak, lövöldöztek

be az várban (Monlnlk VII.23).

meg-lövöldöz : (jaculLs obruo ; besihiessenj. Kez hAlet ne

yllcsse, de megli köwezyeek, awagy niegli lewöldözzek (JordC.

52). Az chazaar vytetee ky az mezre, tnigy ott meg lewöldfiz-

neek az vytezök (ÉrdyC. 197). Annak wtauia (laninchokut,

hogy azon kereztHan meg lewoldözneek ewket (546). Egy kéz

se illesse ásat, hanem meg köueffileeséc auagy meg li^uéldenEtw-

séc (Helt: Bibi. I. LI3,>. Wnial ne egyél i-zereznét, mert az

maguáiial meg lóuöldöz (Decsi: Adag. 241 Ha valamely nyar-

galva menne a többieknek utján kivfli, a kocsissá azonnal meK-
lövöldözteKsék (TörtT.* 1.163) 30U muskaterosra vittek eukeut.
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kik mp(;li-liwcxil(ii>ozvoii, ;iz t;ilK>r szeleij; li.ijtliak (TöitT. IV.

218). A iijihsok a vad elefántokat nici; li^vld&íik s elejtik

(Misi:: VKert 25).

Ö83ve-lövöldöz : (se iiisncpiii jaoulari ; sich gef;en.'«iti);

liftseliiasspii). Az ajáiiflékut az vajda számára tizettiik meg,

mikor az katonákkal itt íis.szeH>voldiiztek iMonTME. LllOl.

Lövöldözés : fjaculatio : das schiessenj. Szerez moiiyfitS

köveknek UlvJldózésit ltíl3 (KNagysz. D4). Amiyira jutót volt

a siiríi lvSdi'lzes es sok ostrom miat a dolug, hogy a varból

az emberek is kilátszanak (Megy : SzA( )rönie. Elíb. 4). Háufi

I'ál nram is liivPldiViísre, fílvételre sententiázotl engem (TíirtT.-

I.1I2I. A calamlxik mindeneknek prédájoUra, fogdosásokra és

li'ivldéze.'<ekre adattanak (Miskt \'Kcrt. 5'J6). A liivek a világ

njomorgatásinak lövtildüzésire fel emeltt tárgyak (SzD: MVir.

302).

liövöldözö : [jactdator ; scbiitze]. Az 18v5ld8z5c czilt t^sznec

(51 (Zvon: Post 1.175).

Lövöldöztet : f
jaculari jubeo ; scliiív^sen lassen]. Kezdette

lala kiált:uii, hogy nem \igyáztatn;inak s liuzzájok nem lövöl-

díiztetiiínek, nagyon pirongatódott volna (iízal : Krcín. 182).

Öszve-lövöldöztet : [jacnlis confodi jnheo ; todtscbÍ6.ssen

lassen]. Jobb volna magokat magok kezek alatt lovfi hadaink-

kal összelvöldöztessék, hogysem mint elszállt keuiény bünteté-

sünket magán tapasztalja (RjikF: Lev. L136).

Lövelkéd-Ü : [feror ; schiessen]. A víz mennél magasabb

helyrl jí. annál fellyebb lövelkedik a tsévében (SzD: MVir.

469).

Lövés: 1) jactatio MA. [jactus teli]; das schie.ssen PPB.

[schuss). En Symon meg néé sertessem 16\vestl, th5rth81 (PeerC.

255). Arciü az lövésre ík indulának, bátor szmel öklelének,

vivának (RMK. I1I.206X A szekerec megfil nagy lAuést kezdé-

nec íHelt: Krón. 88). Lewes myath egh e.«sewth sebben (LevT.

1192. 262). Mihelyt a mezSnll az erdS sarkalatjához érkezének,

azon ISvések is semmit nem árthatnak vala (Szál: Krón. 402).

Rivadást ha halinak, lövé.'^re vigyáznak, ellenséggel harcolnak

(Tlialy:Adal. 11.74). Éjten-éjjel mikor a lövés ellhallgat, fényes

tigrisl>5rén Rákóczi nem nyughat (II 119). Vedd fel fiam bátran

németnek lövését, ne muta.sd szivednek semmi röttenését (11.247).

3) [tulum ; schiessgewebr]. Számszeriy, parittya vala lövések

(Huszti: Aen. 4).

ágyú-lövés : tormenti explosio SK. [kanonenscliiLss]. Sok

ágjm lövéssel more bástyát tömi közdé keménységgel (Zrínyi.

1.28). Egy ágyiilövésnyire ík leszállának (98). A canalis parton

vagyimk a Feketetengernek a torkától egy ágyú-lövésnyire

(Mik: TörL. 33). Emiek [a canalisnak] a széle mindenütt vagyon

egy jó ágyú lövés (59). Lészen mindenkor egy álgyú-lSvésnyire-

való k5ztetek (Fal: NA. 211).

öröm-lövés : [frtndenschuss]. Gyanakszom, ha nem öröm-

lövTsek voltak-i Földvár föl.szabadúlásáért (RákF: Lev.586). A
sok nyomtatott gazetta-hírek, 5r5m lAvések miatt se nem tá-

rnáinak fel e világra, se nem hfiveslnek a másikon (Fal : NA.

211).

puska-lövés : catápul tae jachis, emissio PPB. [explosio

sclopeti; gewehrschuss]. (Görcs: Máty. 31).

szalvé-lövés : [freudenschuss]. Tegnap te deum laudamust

mondottam itt a táborban az egész hadaknak háromszori salve-

lövése alatt iBercs: Lev. 44).

számszérijj-lövés : [explosio ballistanim ; wnrlinascliienen-

schu&s], ErSssen kezdénec víni a tSrSkeckel számszeriy iSvés-

sel, k^ziyekbSl való lóne-sseckel és minden módon (Helt:

Króa 88).

[Lövet]

réá-lövet : (jaculari jubeo , teschiessen lassen). Oly kemé-

nyen ke7.de reá lövetni, hogy a fregattá fehér zászlót teve ki

(Mik:MulN. 24).

Löv: 1) jaculator MA. .sclinlz, scliii".s.ser I'l'B. 1 lágyító,

lövó : jaculator PPBl. Villa Luuou (VReg. 52). Megzamlala a

fértiakat, zaz huz ezer éí''"t!'>l<at e-s louagokat es IfiuSket

12 ezért (BécsiC 12). A gyermec fel neuekedcc as lakéc a

pusztába és ió líníiue lín (Helt: Bibi. I.I3). Minden liituán líuJ

nilára vet (Decsi:Adag. 52). 2) (arcitenens; bogenscliUtze].

Löv jegy az égen : arcitenens PPBl. Az Lövben kellemetes

az ember há7,-i.s,ságra foglalatosiiac lenui (Cis. L. IfiöS. KNagysz.

3. 1674. KLócse 3). A tizenkét égi jelek ezek : kos, bika, ketts,

rák, oroszlán, szflz, mértéc, scorpio, 15v5, bak, \izónt5, halac

(Com: Jan. 7).

kövel-lövö: silicarius PPBl. [schleudererj.

LCS: subscus in currn, fulcrum lalerum cumis MA. brac-

chium ciuriis ; leiste am nagen PPB Loczlábii : loripes MA.

A szekér tengellyek eleiben belévetettetnek a kerékszegek és

a IScsek (Com: Orb. 171). Egy lótset, liaytottat (tegyenek bé)

tíz pénzen (TörtT. XVIII.235). Lócsöt, hámfát, csatlást szépen

ki-farogcsállya (ÖtvMest, 47). Igazítja az öszve tört lótsöt (Orczy:

KöltH. 71).

[Szí'ilások]. Ha görbe nem vólna, 1 fi t s nyújtó lehetne

(Kisv: Adag. 182). EMódult a lts árával (Kónyi: HRom.

99). A 1 fi t s 6 1 elébb belé hagyni a dolgot: hastam ad-

jicere fKisv; Adag. 215). A Ifitstsel elébb áll: valamit orozva

el-emelélt (SzD: MVir. 301).

Lcsöl : [fustigo ; durchpriigeln]. A ki papot vér vagy lócsl,

cs;\k a pápátnl oldoztathas.sék meg (Pós: Igaz.s. 11.619).

Löeaös: 1) arcuatus Ver. [gebogen]. 3) [loripes; Urumm-

fu&s], Lfitsös követ horgas-lábut, vak vezet világtalant : varam

sequitur *vibia PPBl.

[LÖCSKEL]

Löcskelés : racematio MA. [nacblese]. Mezgerlés, elhagyo-

gattot gerezd szedés, ltskelés: racematio Major: Szót. 101.

1. LÖK: planities; ebene PPB.

Lökként : plaiuim ingredior ; auf die ebene abfahren PPB.

2. LÖK (lük6 Com: Jan. 75. MikSgS ACsere: Enc. 194):

jacio, projicio, jaculor, peto Sí. [werfen, stossen).

Lökés : jactns, missus Sí. [muf, stoss].

ér-lökés : pnlsus C. [aderschlag).

Lükö : pilum Com: Jau. 75. [mörserkeulej. Régenten csac

mosartrkcel toniec vala a mosárban, az után trnec vala

darabos kása Iflkvel (pinsebant pilo ruido) a száraz malomban

(Com: Jan. 75).

Lüköd: [pulso ; schlagen]. Szavára a szivem lüködött (SzD:

MVir. 409).

Lükög, lükkög : moveor, agitor Sí. [sich bewegen]. A him-

lt eleve megjelenti a lágy, Iflkkg, gyors érszkések (ACsere:

íiic. 194). Szavára a szívem lükögött (SzD: MVir. 409).

Lükkögés : [agitatio ; bewegung]. A tsillagoknak ragyogá-

sok le.szen a mfl egünk szelyenek viz módra 15kk8gésétöl

(ACsere: Enc. 98).

LRE : lura, deuteria C. vinacium, secuudarium MA. laur,

tre.ster\vein PPB. Lfire, máslás : vinum secimdarium, lauren

ü-ank Nom. 43. Tsiger, lre : lóra ; tsiger, etzettel elegyített viz-

itál, lre : posca PPBl. Esznek szegín iíjak fagyos étket, rejá

innyok adnak büdös lréket (RMK. III.317). Igyéc tyikmonyot
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IRrében, vizes borbmi (MoliHerb. 28b). Lrét, alma vizet isznac

(himi: Préd. 317b). Ha bort uem ád, hiszem ad ISrét, czigert

avafjy sért (MA:Scult 751). A szl magokb<'>l avag törkölyök-

bl lre avagy csiger, máslás lészen (Com : Jaii. Hh). Boros szí-

neinket 6 ott lév lréinket megitták. 161,2 (OrszGy. 262l>). Tiz

hordó lre it Patakon, egy felbe vagyon (Radv: Csal. U.51).

A pinczébeu lre másfél hordó (Gér: KárCs. IV.151).

ecetes-Iöre : iwsca MA. laiiertrank PPB.

LOZER : sciirra, in loqnendo di.ssolutus Sí. Iiwssenreissor,

spassmaeher]. Az Israel szekere liezzegh nem illyen lözérektöl

vezettetik (Bal: Epin. 3).

LUC (!uurh Ver. luU BeytheA: FivK. 86. Iuzísl PPBl.):

teda Ver. abios MA. fiehtc, weisse tanne PPB. Lutzfa, lutz-

fenyö fa: abias MA. Sima, uem gíirtsiis hiz-la, luz-feny-fa

:

*abies enoiiis PPBl. A tedriisfa olyan, mint az magas gyalog

tnny, ers fa, mint az liii-z fömiyfi (Mel: Herb. 30). Cedriis,

LibaniLs faia, ollyau mint az luts feny, nagy magassau n
(BeytheA: FivK. 8b).

LÚD : anser C. MA. gaiiza
;
gans PPB. A lúd zörftg, gágog:

strepit *anser ; Ind aprólékja : acrooolia ; molyes, nagy melyfi,

h'id-melyfl : pectorosus ; leány .sarja, mellyel sftlt lúd-fi alá

készítenek a szakátsok : moretarium PPBl. Aniam yobagya

hazára menthek es baromtfyaban el vvoíHiok lykokath, Iwdo-

kath azth ess mynd el weSthek (LevT. 1.6). Neki nem kel sem

bor, bnza. Ind, tyuc, sem .szr, gnba (Boni: Préd. 552). Ha az

foennm graeiimi liztet Ind haial ozrie törd, az matra faiasat

meg gyogitya (BeytheA; FivK. 2Í»). Lud-mérgu ember ez a mi

tfinden'mk (Zvon: PázniP. 22-1). Hogy ha az r-állók .szunnyadoz-

nak, avagy tsak a hidakra iiez, mint regenteii Komában (VárM:

Szíiv. 73). Minden jobbágy tartozik az várhoz egy-egy meszely

vajjal, egy vesling tiiróval és egy lóddal (Gér: KárCs. IV.3ÜÜ).

Pliniiis a hídnak nemei közzé .szíimlálja a fái tyúkot avagy

mogyoró tyúkot (Misk: VKert. 353. 191).

[Szóláíok]. Szintén ollyan 5 az tüds emberek közt, mint

az lúd az hattiúk kzt (Decsi: Adag. 48). Hiában

gagogz, mint az lúd (197. MA). Nám ollyan mint az

szárnya szeget Ind (Decsi: Adag. 245). Tsac lud mod-
gyára hiában való gágogás (OzegI: Japh. 214). Egykor az

urával szatraiKsot játszván, ludat adott az urának s tréfá-

ból mondotta noki, hogy császár híd; amaz arizúl csapta.

Szelim fölkelvén, ki akart menni, de ura nem engedte, hanem
leültette, hogy esmét játszódjanak

;
játszottak is, s akkor is

ludat adott neki (T«rtT.» 1.5).

[Kíizinondj'isok]. Sok lúd diziiót gyz (Decsi: Adag. 33. MA.
SzD: MVir. 366). Liídra veztegotz szénát (Decsi : Adag. 100.

MA). Nem kellene ludra szénát ve.sztegetni (CzegI: Japh. 217).

Liidra k(ílte.ss2 szénát (KLsv: Adag. 39). Meg esik egyszr :u.

lúd az iégen (Uecsi: Adag. 130. Thaly: Adal. L85. KLsv: Adag.

526. SzD: MVir. 127). Megli fogh mégh a híd esni a jéghen

(CzegI: Japh. 166). A róka fiúval nehéz meg alkodni, nem jó

a hidimknak vele társalkodni (GyöngyD: Cliar. 83). Az ház-

héjára hágott *liidat többen czudállyák, hogy nem az oda

hágott tyúkot (MA. SzD: MVir. 312). Nem annyin csudálják

a ház héjára hágott tyúkot, mint a ludat (Kisv : Adag. 67).

Nagyobb tsiida, ha egyszer hiizra száll a lúd, hogysem ha

nainístig ott .sétál a kakas (SzD: MVir. 312),

kántor-lúd : (?) Az öttdet kiveszem ; e melet kantor ludat,

kapiKint ce tyúkot veszek raytok (Helt: Me«. 456).

rók(a)-lúd: vuli)aii.ser Misk: VKert 352. [fuchsgans). Vagyon

ollyan nemrt lúdis, mellyct a deákok vulpansernek lii\iiak

;

magyal úl r">k-lúdnak mondhatjuk (Misk: VKert 352).

vad-lüd: aiaer sylvestris Noui." 151. (wilde gaiisj. Nagy

sokról megli kerdzek, de wgy uem zol, mynt egy wad Iwd

(ÉrsC. 458). Vad lúd, kátsa, búvár, sártsa szaladnak seregekkel

(Orczy: KöltH. 136).

liUdacska : anserculus, cheniscus C. gánslein PPB.

Ludas: I) anserinus MA. fgans-J. Ludastó: chenobosciniim

MA. !í) iierjiirus, ancarius, proscrlptus MA. mcineidig PPB.

(geachtetj. Hite, becsülete ve.sztott : ancarias ; hitetlen, ludas

:

lidefragus PPBl. Ludas : literaliter quidem soiiat, anserem po«-

sideus vei gestans, sed in jure pro perjuro, ob peijuríum ia-

famia nolato accipitur lOtr: (^)rigllung. II.6;i). Ludas, tapasztalt

liazug (Ver: Verb. Szilt. 15). Midn a cahinistak azt moodgyák,

hogy i.sten kételeníti embert a gonoszra, aiuiyi mintlia valakit

paráznának, gyilkosnak, ludas emternek mondaiud (Pázm»:

Kai. 170). Ludas emberre bíztad vallásod próbálását (Oisegl:

MM. 202).

[Szólások]. El szól az lúdas ember : lupus aute clamorem

festinat (Decsi: Adag. 144).

LUO : lixivia C. Uxivium MA. lauge PPB. Az vocalisocnil

:

u, mint búza, lug íCorpGramm. 99). Mhideu nap keczer ers
lúgban meg kely mcisiiy (Frank: HaszuK. 34b). Ha meg fözd

hígban az sallyat, serket, közt, korjiassagot ki vezt (BeytheA:

FivK. 70b). Az fekete ivözérczét lúgban fzd meg, kozos feiet

gyogit (85b). A bröket készít a bröket liamvas lúggal készíti

(Com: Jan. 98). Csinálj ers lugat, szflrd által, a borsót forraazd

fel vélle (TörtT.' 1.578) Az egyenetlenség forralt ollyan lúgot,

mellytöl végre soknak fiile jajra zúgott (GyöngyD: MV. 11).

A keserö ffivet lúggal forrozák-le (KLsv : Adag. 456). Kopaazulás

ellen az aranyos paprag fvel tsinálj li'igot (Vali: On-Sz. 39).

[Szólások]. Hogy még az nyákokat nem éri az lúg
nem szánnyák a Josephnek romlását (RészPoh. A4). Nem oda

Mátyás, mert mikora hetveimyolczadik paginara kelnk, lészen

ott Ingod, hanem nézd a tárgyot (Matkó: BCsák. 37). Melyre

Pósaházi uramtól vett érdeme szerint való forró lúgot
(50). Hogy száraz lug alá ne vonnyák a nyakadat
(Bal: Csisk. 181).

pár-lúg : li.tiWum MA. laiige PPB. Hanuí, pár híg : lix

PPBl. A strázsa vár-fokon nem alszik, ha .szemre kél, a

mi szivek alatt fekszik, keserfi pár-luggal a fejek melegsik

(GyöngyD: MV. 74). Nincs az az ers párlúg vagy válaaztó-viz

Iblyás, melly illyen foganatos ervel bíijon iCV<úzi: Síp. S^ib).

Azt végezek, hogy hamuval hintse magát, ha más párlug nem

kel fejének és váija az utóbbi .sententiát (Fal: NA. 12í)). Mind

a ketten Easebiusra támadv.'u), addig utiigeték a párlugot

sz fejére, a ng magok meg eléglették (148). Némellyek ugyaii-

tsak meg-érdemlik a i>árlugat (Fal:NU. 215). Nyakadba for-

díttyák a másnak készítteti pár-lugcxlat (SzD: MVir. 185).

Lúgos: I) lixivius MA. lángig PPB. Lúgos hamu: *liriviiis

cinLs PPBl. Lugas kádra 2 .szál istráng (MonTME. 1.114). *)

[li.xivinm coriarinm ; lohe]. Mentem szij-jártólioz, de a lugossá-

hoz nem .szokhatott az orrom (OtvMest 71. ysí).

Lúgoz : lixivio purgo ; mit lauge abwaacben PPB.

meg-lugoz : cv Konyha lány meg lugzá útra két pendelyéi

(Gvad:Orsz. 92).

Lugzó : [vas lixiviiim ; laugeofassj. Nem tudtad ördögbe

lugztíba vetnyi iRMK. V.238).

LUQAS : \itis arbustiva MA. arcella vitis, conramerata

PPB. [laube]. Lugas karó : cautheríus C. &U. Lugas veemz

:

nimpi MA Lugasra eresztett szll: \itis pergnlaua, cheuol>»-

cium PPB Lugas szl : *i)ergul.'ma viüs ; lugas lal : *an'ella

vitiiun ; lugas szl-veezszk : rumpi ; lugasra tsiiiált szl

:

vinea "^cantlierLHta ; lugas .szíuetske : topiarium PPBl. A kert

krnyl szép higaaoc valánac (Helt:Krón. 169). Kertbéli ár-

nyékos sziuec, lugosoc: topiaria (Com: Jan. 71). Ha valaki
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ezifrAziii ak.iniá luf,'assait, azoknak bé-iueiietoleken mesterséges

kapukat isiiiáltatliat (Lipp: PKert. 19i. A liigiiscik kiizHtt erre

s arra térnek, niegraókollyák egymást, mikor iiszve érnek

(GyüngjD: Cliar. 354). Annii 1635. építottfru meg az pajtát.

Ezen a két helyen ültettem lug.ast és rózsils sitiért. 1880 (TiirtT.

773>. Lngas, másik liagymiis és egyéb veteniényas kert (Gér:

Kái-Oi. IV.iSö). Ka^wsztíls hagymás, higas kerteket ilk coláljáU

(uu). A narantsos kerteklien szép sét;il() lugasokot eregetett

(SzD: MVir. 389).

szlö-lugas : *oomphivi.H vitis l'P151. (weiulaubej. Zlew
Iwgasok es olay kertek, kyket tho nem palántáltál (JordU

216b). Cynis országát, királyi hatalmát szölWIugos példázta

(Tlialy:VÉ. L105).

LUKNA : [mensurae geuiLs
;

getreidemass]. Egy lukua

borsót, árpakását, pohánkakásíit, negyven tiirót, két fazék vajat

ha szerével költi, többet é)- Kd vele (é\ esztendeinél (LevT.

ll.l'Ji. írtam az tiszttartónak egy levelet, hogy adjon Kdnek
harniinezüt Uikna biiz;it (IfiCi. Szabó Martinnak 20 lukiia búzát

hagyok, trencsényi k.áplánnak 6 lukna búzát hagyok, az tren-

esényi iskola me.sternek 6 lukna búzát hagyok (Radv: Csal.

UI.269).

LURKÓ : [homo callidus, petulans ; sehalk, sehelm]. Sógo-

rom a hu-kó (Thaly: VÉ. n.38ö).

LUSTA : 1) iners, deses MA. triige, fául PPB. Miért nem
indulnak fertzni minden gonoszságban a feslettekkel, minthogy

ezeknek Ls cseppenik valami gyönyörség legalább a lustából

(Fal: NE. 31). Még a fülét sem mozdítja, igen lusta (SzD;

MVir. 175). 2) dlssolutus, vilis; schlampig, liunpig). Most tzifra,

most lusta ruhábann öltözni (Orczy: KöltH. 152).

Lustán : [uegligenter ; trage]. A katona könnyebben végzi

életét, mintsem az, a kit a hideg hónapiglan nyomorgat és

lu.stán tészen a koporsóba (Fal ; NA. 222).

LUSTOS: 1) udus MA. feucht PPB. Mocskos é.s lu.stos

ruha (MA: SB. 226). Kegyetlen Hylactor agaramnak megmutat-

tad lastos nyomdokidat (Illyef: BCsTomp. 110). Szablája el

töröt, chak fele kezében, maga lastos porban és keresztény

vérben (Zrínyi L6). Talált utat Vida magának szablyával, ugy

ballag az viz felé lustos vérrel s porral (115). 8) sordidus MA.

[foediis, spurcas] ; unfiiithig PPB. (garstigj. Az lustos szájú gaz

asszonyok hurítottak inkább (Monlrók. XI.138). Az úrfiak len-

nyeii dicsekednek a lustos életnek címerével (Fal : NE. 6).

'l'iidom, hogy sfik hímes színnel s okkal mentegetik ama lus-

tos mondásokat (17i. Ki méri a tsidakozíist vagy lopást vagy a

lustos életet javalliuii (33i. Egy végben három-sz;iz;it hallani

(comoediát), a hol a .szem is akad tsúnyára, a fi"il is hall las-

to.st (8.5). Lu.stos képeket szerzíínk magunknak drága pénzen,

;u!t fcszéttyfik aranyrámákra (Fal: NA. 137). Fejflnk felett

vagyon a gySnySroségnek tengere és t.sak ;izok részesfduek

benne, a kik itt alatt a lustosbiui nem zabálnak (158). Ha ,az

úrfiak tudnák, hogy nem gynyfirkí'dtjik a lustos beszédekben,

nem merészelnének elttetek szemtelenkedni (179). 2) [libidi-

nosus, probrosiLS
;
liederliche iier.sonj. Alias el a kala-stromMI

edgy híres lustost, s,afarinát, imádd az áltiil az Istent (Kere.szt:

FelsKer. 380). Hires lu.sto,sra is .-ikadtam, melly ezer .szépet

tudót mondani a sziizességrfli (Fal : NE. 58).

Lustosan : [madíde; durchnüsst]. Delimán hogy megtért

rettenetes harcztiíl, fárattan, lusto.san alut-vértül, portul szüve

még jobban ég nagy boszu.ságtul (Zrinyi. 11.3).

Lustosság : fprobrum, turpitudo ; liederlichkeit, garstigkeit].

Nem arrul a ti.sztes,ségrfil beszélgetek, a mely igyenas ellensége

a lHstos.s;ignak (Fal : NA. 185).

LUTHER: [Lutheránus]. Ha a lutterek és kálvinisták

ügyét fel válaltad, mai-adgy meg a kérdésben (Matkó: BCsák.

35).

Lutherség: [Lutherani]. Lutherséget közülünk klszinlet-

tünk, nem bánt .senki, bátor immár ne féljünk (RMK. V.19).

Lutheránus: Lutcraner (KirBesz. 121). Négy rendbeli embereket

találoc ez tSldfln : sidósag, poganság, papa.ság és luterség (Bas:

Credo. 137).

LUTHERISTA : [Lutlieranusj. A lutherisüik Hasznak eret-

nek nevet sújtunk fejéhez (Pázm': Kai. 170). A setét haynal-

c.silag-utan budoso lutheristak vezetje (Pázm: LutliV. C'iml.).

Micsodák ezek a Lutheristak és Calvinisták? Csak ez világ

szemeti (Alv: Püst. 197). A luttherista és calvinista vallás a

magyarok megtérése után 5iiO esztendfivel vettetett (Matkó:

BCsák. 6. 52).



LY.

LYIUT: [lyr.'i; laiite) Hogy lia valaliol gyiiyi'rflségas

iu')t;'u-a it;;uitt;itutt lioged vagy lyiút szút lialluiik (l'ázui: Kai. 2).

LYUK, LIK (l'ik MüiK-liC. 27. lyik Pázni: 5Lev. 262.

lyok PeerC 74): I) foramen, forahis fossa C. fovea MA. loch,

Kriibe PPIi. A/, egerec ki ióuen a likocbol, meiezkéttenec mhi-

ket viad.ilra rezzezteiiiec (BécsiC 42). Itauazocnae Fikai vad-

iiac 68 meíiíiei rei)escuec fézkec (MiincliC. 27). A galanib a

kSzahinc liu^dekaban es lykaban f nugodalma.s lakudalmat

kerasi (NagyszC. 112). Az ogoreek lakoznak zoros lykakbau

(SAiidC 5). Az rokakiiak lykok vaéoii (JordC. 370). Sok vadak

giültenek a lyk eleibe (DebrC. 175). Ha ki akarz meuiiy azon

lykon, kyii ewzteuereii iov\-ttel 1«, teliat ismeg uieg ewzteue-

reggyel (Posti: Kab. 27b). KSiiieb ah toiiciiek e^ (tiA ükiii lielieii

által ineiiiii, liojj nem ah gazdagnak nieniorsagba (Ozor: Christ.

78). Ha sok béka vgiandcjzic ki az liykból, e.s lészen (Ci.s. G2),

Ennek is oliiasd meg az alsó renden vali'> lyikait (Helt: Arithm.

F7). Ha a forrásnak tellyes-ségébúl nem .szjibad merítenem,

még is a mennyei csévéuek likát illetem .sz;ijammal (Pázm: KT.

431). Az liknak kórSskrnyíll kétszerezése légyen, hogy meg
szakadgycjn (MA: Bibi. 1.7.')

I. 2) (antrum ; liöldej. Lyukba .-aok-

t;ik vala mardusok lakni, onlei vad liiitsal iwak szoktak élni

(RMK. IV.U8). A kies berkeklKsu, erdei ligetekben tápláltatott

vadak az 5 barlangjokbau, lyukokban fogják magokat (Com*:

Jaii. 31). 8) amis C. (hiiiterbackenj.

(Közmondások). Hituán egér az, az kinek czak egy lyuka va-

gyon (Decsi: Adag. 113). Az bagzó ebnek sok lyuka vágjon

(167). Gyakor 6sés.sel a kitsiny tsepp Ls likat ver (.SzD: MVir.

125).

ál-lyuk : mniculus PPUI. [miue|. S;intz-ásó, álllyuk vagy

niina-.isó : cunieuliuias Pl'lil. Áll lyukat .isrtk, erí.s.ség esináUle

avagy sáucz rak(ic : i-unieularii, balLstarii et munitores (Com

:

Jaa 14C). A szigetben asett és lörtéutt dolgokat bo.<izélli ezután,

s szAmlállya azokat az 5tet titkok') setét áll-lyukakat (GytiugyD:

Cliar. 352). A .setét állyukbau azért ott niaradvi'ui, egy a

másiknak sok édes szót adván, a báuat közUtt is valáiiak vi-

gadván (233).

farkas-lyuk : (fovea lupina ; wolfsliöhlej. Paludemper

médium Fark.xslyk efíluontem (ZichyC. I.ló). Poss. Fark.xslyuk

(11.458).

furó-lyTik : [foramen terebra fadum ; bohrloi'h) A nie.ssia.st

tsak igen liomi'ilyosou szemlélhették, mint valami fúró lyukon

által (MLsk : VKert. 439).

{üst-lyuk : inluniiculum MA. rauchlot-h, schemstein PPB.

gomb-lyuk : |tisaura| ; kuopdoch Kirlkvsz. 2(1

gyujtó-lyuk : ineeudiariiini furanien SK. [zündluch]. "Gyiij-

tii lyuka a puskának vagy álgyúuak : tormeuti spiraculum, ca-

tapultae ignitabulum PPB Szegeket vére az gyutó lyukokba

(Helt: Krón. Iii7». Algyuk giuto lukat szeggel be veniek ((jöri«:

Máty. 33). Egy végét kanótnak gyujtil likálioz tévé Farkas

ágyuuak (Zrínyi I.2Ü). Elvagdalák ágyúknak minden kerekéi,

gyujtú likakban is vertek vits ékeket (11.54). Kiknek az .száját

ltték vala el, kiknek i)enig az gyujtójukok sz;ikad'>zott vala

ki (Moulrók. VUI.333). Midn az ágyukat magyarok elnyerték,

kerekeket széllyel rontották s keverték, a gyujIiV-lyukakat vas

szeggel beverték (Kónyi: HKom. 124).

haj-lik : pórus PPBl. Veriték-lik, haj lik vagy lyuk az em-

ber Mrin : pori PPBl.

kö-lyuk: (.speciis; liöhle]. Mikoron az klyokhoz kózeleiteic

beléé kezde nezny (PeerC. 74). El mene pusztába az Argiu

nenó liegión egi kSligba lakék (DebrC. 175>. Elszíiladtac ez

királyok os elryteztec vala egy kSlyukba . . . Monda Josu.

Haytsatoc nagy kSveket az k Ijiikiiac szájára (MA: Bibi

1.202). Nem akar az k51yuklx)l, Ijarlangbol kijni (MA:.Soiilt

iMdbi.

ló-lyuk: (ndus e<|ui
;

pferdeloch). A ló lyukban is vóli i

egy keveset (PhilFI. 5()b).

lövö-lyuk : tomientaria, jaculatoria fenostella, si)eful;i Pl'l;

(schiesssi'hartej.

macska-lyuk. Az niaehka Ij-vvknalis eleget eoryztem, de

senky nem bántott Boldogkeobeol uiynket (RMXy. II.39).

nagy-Ukú : multicavatas PPBl. [vielOiltig ausgebölilt).

nógy-likü : <iuadriforis C.

orr-lyuk : uares C. Noiu*. 13. |na.senlocli). Idwez legyetek

zyz oruak lykay, kyk ysteny zebiek édes yllatlyatli érhettek

(TliewrC. i'S). Az két fül, az két orra lik és az száj (Kop.iazság

D). Az orr lyukakon mint egy árnyét- .széken a i)euészes takony

alá származie (Com: Jan. 47l Orra lyukán bészivaiuló urvus-

ságoc (174). Ne illesd orra likait (CzegI: MM. SG). Véres nagy

szemei ugyan ki dUllenek, az orra bkjain laiigos szellAk men-

nek (Zriiiyi 1.32).

|Közmondá.sukJ. Az gazdagnak Is kettA orra lika miut az

szegény emljer diszuaiának (Decsi: Adag. 831.

ravasz-ly^ik : [lustrum vulpinum ; fudisbíllile) Ad feasalaiu

uulpinani iinam rouosluk vocaut (Wenzel Ullyöi.

róka-lyuk : lustnim vulpinum ; fuclislooh PPBl. Egy az

isten sz:iv:i, niui-zen vállo-^ás abban, nincsen n'>ka lyuk abban

(Illyef : Je|>lita 231. Ezen felelet tsak róka-lik és naladá.sni

készíilt tsavargás (SzD: MVir. 351).

segg-lyuk: [culus, mias; arscbloch] A sAI-dlsziio fell állat-

ják, hogy két seggi Ijuka vóliui, melyeken g.'inéjl.Hni szokott

(MLsk: VKert. 242 1.
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sok-lyiikíi, sok-likú : imiltifonis MA. Pl'BI. miilliöivHS

;

líiclieiii; PPH, Sok likií, Ivukatsos: niultiforis ; sok lyiiki'i síp:

tibia *multifora PPBI.

3zeg-lyuk : [.uignli ; vieln-inkel]. Minden szege-lyukakban

csak a sok siralmak (Me>.',v : f'Jaj. IV. 17). Minilon sziiget lyukat

öszve nfeegínek ^Gva(l : Orsz. 108).

Szökö-ljoxk : [receptaculum ; schlupflucli]. Lissuk, niiL-'oda

sz5k6 lyukat talál itt Sjlmbár (Matkó: HRoniI. 76).

tolvaj-lika: ."spelnnca latronum NéniGl. 302. [dlebsliülile].

t-lyuk : (foranieu acus ; nadelühr], Kunúebb az touinek

ta lukon által menni (Sjlv: UjT. 1.112).

ürge-lyuk : fovea cnnirnlornin Kr. Vallyon niic.'i<jda firge

lyukba rokoszkedett volt az nieg-uémnlt Lntbpr ect-lésia (Pázni

:

Kai. 588).

verejték-lika: porns PPBl. schweisslticliei- KirBasz. 127.

Verejték lyukak vagy pórusok. 1658 (KNagysz. 27).

Lyukacska, likaeska : [turameii parvulnm ; kleines locli).

Kynnycb az teweuek az tininek lykaczkayan által mennye,

myntli az kazdaglmak bee mennye menyeknek orzagbabau

(ÉrsC. 212). Kis likac^kán I.stván hallgatja vala, egy néhány

b.<»rátival titkon szólla (RMK. 111.135). A harkály valamolly

maga-s fii oldalában egy kis paraszt lynkatskát vájkál s abban

tojik (Misk: Vert. 428).

Lyukacsos, likacsos: multiforis C. multiforatilis, B.stulo-

sus MA. [voll löcher]. Pfeteges, likatso,s : fistulosns Major: Szót.

229. Vápás, likatsos : lacunatu.s ; .spongyiás, likatsos : spougio.siLS

PPBl. A ková.fzszal sfilt kenyéraec ketts héjjá vagyon é.« bell

likatsos Wli (Com : Jan. 76). A test tajtéc kövei és lyukacsos

mosó kvel dórgltetic (114).

[Likaesoz-ik]

meg-likacsozik ; [diffindor ; zerspalten, ri.sse bekonimen]. Az
told alul a fán kmyos kniyúl meglikacsozik (Lipp: C'al. 22).

Lsrukad, likad : foramen accipio Sí. [loch bekommen].

ki-likad : cv A salétrom üsthöz vettünk timsót, hogy ki

likadt volt i.MonTME. 1.62).

még-lyukad, meg-likad: cv Olly er5.s.sen feyeben nyo-

niak, hogy az 6 zent feye ezr helyen lyukada meg (ÉrsC. 4öb).

Meglyukada a hajó (BethhÉlet. 306).

[Likadoz]

liikadozás : [fi.í.sura ; ritze]. A szlnek ve.szei minden raj-

tok e.sü repedés, likadozjls uélkfd meg-bimbozliatnak (GKat:

Válts. L619).

Lyukas, likas : tbraminosas, multicavatus, per tusus C.

löcherich, voll löcher PPB. Likas vagyok : fistulo C. Myt

hattatok tiS ? Egh rozh lialotli, lukas czolnakoth (Apóst. 36).

Flwl az ruha lykas wolt és fel kttetyk wolt ktelekwei

(ÉrsC. 66). Lnika.ssoc a szuszélioc (Helt: Mes. 328b). Az gomb
rákot Iwkas, cukos (RMNy. 11.67). A kere.sztes fimec kéc virága

vagyon, likas az gyökere (MehHerb. 157). Cliyeng viragh,

likas levél íyy (BeytheA : FivK. 94b). Ha az tálmaso íjn vizet

vezik, likas sebüket be forrazt (104b). Az orgona lyukas szárú

bordókból áll ((Jom : Jan. 169).

[Szólások]. Egy likas mogyorót sem adnék érettek (SzD: MVir.

220).

[Közmondások]. A .szerentso parolája lyukas (Kónyi: HRom.
119).

apró-lyukas. Az ver veritékjáró aprolyukas: nieduUa

porosa (CA)m : Vest. 12. 141).

M. NTELVTÖBT. SZÓtAb. H.

likas-blkas : fforaminosus ; voll löcher]. A korál ritka, likas

bikas (ACsere: Enc. 252b).

[Lyxikasit]

meg-lyukasit : [porforo; durchlöchern]. A kemény kvec
a lágy viztl mog-lyuk.'isíttatnac (Tyúk: Józs. 15.5).

Lyukaszt, likaszt: perforo MA. durclilücliern PPB. Chris-

tusnak kezei nem csak ligasztvan voltának, hanem szegesek

(Gyarm: Fel. 274).

által-lyukaszt, által-likaszt : tratisfodio, pertundo C.

perforo MA. durchbohren, durchlöchern PPB. Az magoknac

való omberec a hegeket által likasztottac (Decsi:Sall. 10). Az

Belus leáni nagy ert szakasztnak vala raytji, hogy az által

likasztatott hordót meg tölthetnek (Lép:PTük. 1.249).

általlikasztás : [perforatio; das durchlöchern]. Likaszta-

nál meg egy o.styat, kin ásnék az által likasztiLs : a Christus

t&sténné vagy az ostyán (Czegl: Dág. III.Ll).

ki-lyukaszt : (perforo ; durchlöchern]. Az fels tégelynek

az fenekét ki kell lyukasztani (KecskÖtvM 307).

meg-likaszt, meg-lyukaszt : desubulo C. perforo MA.
durchbohren PPB. Megh likaztaak kezeymeth, labaymath

(WinklC. 220), Meg lykaztak een kezejiueth ees meg zamla-

laak mynd een tetemenymeth (KeszthC. 39). Az pallast meg
lykastwan (Pesti: NTest. 71b). Meglyiikasztatott rojtra csinállyác

az ö ágait (Nad: Kert. 59). Az fels tégelynek a fenekét meg kell

kicsinnyé lyukasztani (Kecsk : ÖtvM. 307). Által szögezett tenyere

meg-lyukasztott lába ere áraszt vér-folyamokat (GyöngyD: Char.

287). A harkálynak igen hegyes orra vagyon, mellyel még a

nagy temérdek tser-fákat is meg-lyukasztja és ki-vájja (Misk

:

VKert. 425), Magok Fábri György malomházához három meg-

jukasztott czövekek által, mely közönség6.sen kalán furunak

mondatik, bocsássanak vizet (C'sikGy. 40).

Lyukasztás : 1) íbratiis C. [durchlöcherung]. Mennyien

vesztek liázomlásban, egy .szúnyogmarásban, egy t-lyukasztás-

ban {P;ízm:Préd. 990). 2) [foramen; lochj. Az füstit .söpörd

üszve, vajjal keverd öszve, azután kend be a lyukasztást vélle

(Kecsk: ÖtvM. 310). Szent oldalán marasztotta, hagyta emléke-

zetül tiigason tátva a dárda lyukaszt;lsát (SzD: MVir. 106).

Lyukasztó : [locheisenj. Más szekrényben : lyukasztó vagy

bányász poczok van (Radv : Csal. 11.396).

Lyukatos, likatos: fenestratus; löcherig PPB. Likatos

sajt : *caseus oculatus ; régiségtl likatos kövek : lapides *adesi

PPBl. Ne légyen kenyered igen kemény s meleg, s az jobb,

mely lyukatos, tudgya ezt a kösseg (Felv*: SchSal. 9).

Liggal : (perforo ; durchlöchern]. Tövisektl liggaltatik és

szurdaltatik (Debr : Christ. 1 15). Körmök allyait lyiggalták (Megy

:

Szöv. 113).

Lyuggat, liggat: multa foramlna facio Kr. [durchlöclieru].

A tövissel ha terjesztett tenyerünkön tartyuk, nem lyuggat (P;lzm:

Préd. 358). Én vagyok tenéked sért és liggató tflvi.sed (Zoly:

Elm. 278). A harkály vagdalja és lyuggatja az él fákat (MLsk

:

VKert. 427). A tövisset ha kiterjesztett tenyerünkön tai-ttynk

nem lyuggat, de ha meg-.szorittyuk, vért bocsát (SzD: MVir.

445),

által-liggat : [perforo ; durchlöchern], Las,sad az en kezey-

met kifezittetven es na^ ke^ötlenl a kémen vas zegekkel által

liggatvan (NagyszC, 47), Ugy volna Cl)ristus által veretve, sze-

geztetve, liggatva (MA : Scult. 92). A moly mindenféle sztt

matériát által liggató s veszteget férgecske (Misk: VKert.

684),

41
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ki-lyuggat: cv lígy csuiwrt ki kell lyugatiiyi, fenekét,

oldalát rakd be, mint az zománczoló kemenczét (Kecsk : ÖtvM.

304).
I

még-lyuggat, meg-liggat: cvi Meg ligattia czóntaimat
i

(Mel: Jób. 11). Az étzaka iityan megligattya az én czontyaimat

(MA: Bibi. 1467). Megsebesítetett, likgatott véres holt t&st ^MA:

Scult. 404). Szent kezeyte,s labayt meg liugg.-itták djé])-. iTük.

242). Megli lyiggattok az én kezeimet és lábaimat (Alv: Post.

I.58I). Meg-lyuggatott kezeid (Hall? P.híz.s. •I42b). Egy téglyet

felen kellene egy téglára tapasztanyi és az oldalát meg kellene

síirfln lyuggatnyi (Keosk: (")tvM. 291). Meg ne liggassák az

palánkot (Gér: Kái-C's. IV.73). Vas szegekkel meg-lyugattattál

(Tam:Szente. II.49>.

Iiiggatás : [jierforatio ; durcbiöciieruugj. Ha látandom az

5 kezein a szegek liggatás.'it, el hiszem (Pázm: Préd. 5.S0i. A
maga tórét adta ostor alá, melly síirfl liggatásokkal váratott

Sszve (Hall : HUist II.3). Kérlek, ert adgy oldalad felnyitá-

sának, lábaid lyiiggattásának s kezeidnek sebiért.íGyongyD: RK.

296).

Liyuki, liki, lyüki : [cavemosus; höhlung-j. Lyiiki ember:

pomilio, pomillus, pumilio, naims, pygmaons MA. Lyüki emlier

:

namis ; törpe ember, kntak ember, lyüki eml>er : lomiliu PPBI.

Igh mondok nz kys embrókrl, kyketh mi liky emljrknek

mondunk awagh thórpeknek iKazC 192). Jwtank az orzagba,

hol laknak az apró emberek, kyketli az magyarok lijTiak

lywky embereknek iTelC. 274). A kU, lyüki ember, törpe,

kutai' c'.siifsiigtil és nevetségfil van mindeneknél (Cum: Jaii. 45).



M.

MA («KÍ KimtL. 21. mo TelC. 295. VitkC. 104. tegnapon,

mi.is LevT. I.IO. vxah WeszpC. 106) : 1) [iiunc ; imn, jetzt].

Ymmar ma hidyad : uiinc autem scias (EhrC. 62). Mend maig-

laii al a mezSn: ustiue nmic (BécsiC. 4. MünchC. 33). Nem
lattoc engemet matol foguan : a modo (58). Maigiau hirdetem

te diczeretedet (AporC. 23). Hadd vgyau ma : siue modo (JordC.

362). Az en leányom ma meg holt : modo defímcta est (379).

Miudenkoron ellenek mondanak mynd ez maygian (ÉrdyC.

174hi. Mivel az oroszlán nem akart néked ártani, én sem hant-

iak ; de meg-l;lsd: mántúl ue vétkezzél (Hall: HHist. IL179).

A mit a világ két kézzel ma nyújt, azt idfinap eltt elránthatja

tíliink (Fal : NU. 27Sl. Ma t5bb kívántatik egygyetlen egy bSlts-

hez, miut-sem régenteu mind a liéthez (Fal: UE 362). 8) hodie

C. [heutej. Ma nem ett : fameliciis, famelicosus MA. Ma tellyes-

séggel : per totum hodie (in jm-e ung.) MA. Hol zédégettel ma?

(BécsiC. 5. MünchC. 23). Ma vagyon, es másnap az kemencze-

ben vettetyk: hodie est, et cras in clibanimi mittitur (JordC.

371. Fél: Bibi. 91 Intsétek egymást mindennap míg a ma ne-

veztetik : donec hodie cognominatnr (llly : Préd. I.2S1). Az Chris-

tusnak születése az 5r5kke való mában volt (MNyil; Zsolt. 225).

[Szólások]. Mára virradóra (Mik:TLev. 413).

Mai, mái imáji napiglan : usque in praesentem diem MA

:

Bibi. 1199. mn;í MA: Scult. 698. máj nap : hodie Com : Orb.

94): 1) [praeseas; gegenwartig]. Ez may eztendewben 1546

(LevT. 1.301. 2) hodiemus C. (heutig]. Ez mai idSbe (GuaryC.

38). Ezmay zent euangelium (VirgC. 114). A mái evangeliomot

irta-meg szent Lukáts (Pázm: Préd. a). Imé, a mái dicsséges

pátronúsúnknak vezérifi kalaúzsága (Csúzi: Sip. 464).

[Szólások]. Ez may napig (Mon: Ápol. 106. Mad: Evang. 166).

Fenyegetzések, ármá.«ok és török vitézek által ez mai napig

IshódoltatjaiMonlrók. VIII.411). May napon (hodie) meentfik

ky wy gabonának honapyaban (JordC. 35. 241). Ezóu mai na-

pon (DebrC. 160). így tanittiak ez mái naponnis (Bal: Csisk.

47). Mennyin nem találtatnak a máinapon hasonlók Júdáshoz

is (llly: Préd. 1.6 1. Mái napra (Zvon : Post 14). A ki kilépett

Pannóniábul és azon országokon megfordulván kapott bennek,

tanúm lehet, hogy egyelesleg a nemes-embereken sok sebeket

ejtenek m á j n a p is (Fal : NE. 2).

MACA : amasia, amica SL [geliebte]. A L. Flaminiust a

Portius Cato censor a tanácsból tsak azért veté-ki, hog egy

meg-sentenciaztatott embert a maczája kedvéért, nem a supp-

liciumnak rendeltetett helyén vereté agyon (GKat: Válts. 11307).

cice-maca. Pálnak azonban citze-matzáit olvasd megh Stel-

lánál s-BIoüdiisnál, s fel találod Júlia Farnésját s-a tSbbit

(Czegl: Japh. 138).

[MACKÓ]

Mackóka. Vigy ki innét jó lovacskám ! .szépen nevelt jó

maczkókám iThaly: VÉ. 1214).

MÁCSIK : [uudel]. Mézes mácsik (Thaly: VÉ. 1196).

MACSKA: felis C. catus MA. [katze]. Terra super Macs-

karew 1251. Macskalukh in silva Nagy-Ravazd 1347 (Czinár).

Nem gondul sem egér fogouai, sem maíkauai (SándC. 3). Macs-

kának farka (DebrC. 104). Igen hegyes mint a maczka kSrme

(Mel: Herb. 48). Nyalánk matska (MesésK. 20).

[Szólások]. Nem eb, hanem matska : similior íicu (Decsi : Adag.

147). Lyncaeo perspicacior : sz5m5s mint az maczka (86). Vgy

illenek zue mint az eb s az matska (34). Vgy alkusznak

mint az eb s matska : Hercules et simia (209). Nékem is volt

egy bölcs macskám, a tsávában halt vala (453). Lám oly

bülcz mint az en maczkam : nunc ipsa vivit sapientia, nunc

ipsa floret Musa MA. Ugy örül neki mint a macska a tfikSniek

(Matkó : BCsák. 102). El törte a macska szanat : tesseram con-

fi-egit (Kisv:Adag. 510. Kr.). Matska tled zsákban nem o.sz-

tatik (Orczy: KöltH. 128). Rajta érték vagy kapták az ebet a

szalonnáun v. hájonn : a matskát a tejas fazekonn : meglepték a

tolvajságon (SzD: MVir. 90).

[Közmondások]. Alánéz macskának nem kell hinni (Fal:

Jegyz.).

erdei-macska: 1) felis silvestris MA. [wilde katze]

(Frank: HasznK. 21). 3) ulula. Az erdei maczkác kiáltanac az

! 6 elpusztitatott palotájában, és az gySnyórfiséges hazaiban az

sárkányoc (MA: Bibi. 1113).

pap-macska, pap-macskája: oniscu.s, scolopendra C.

multipeda, multipes, multipeda PPBl. Pap matskája avagy sok

lábú féreg : centipes vei multipeda ; szamár .szinfi szrös pap

matskája avagy veres tarka szSros hernyó : couiscus seu oniscus

CVim: Jan. 51. Az pap matzkayának kit hinac, ha .sokan iámac

széllel, nagy est érzenec (Cis. Hj. Palánta magot hogy bolha

meg ne egye a vagy pap maczka (OrvK. 44. Misk: VKert. 629).

pézsma-macska: odoraria felis PP. [moschuskatze]. Pat-

kány szabású pésma matska (Com : Jan. 62. Misk : VKert. 238).

vad-macska: felis silve,sti'is Nom.'' 129. [wilde katze] (Pesti:

Fab. 57b).

vas-macska : 1) ancora C. MA. [anker). Saliun : olly hely

a tengeren, a hol vas-matskáhan tartják a hajókat, mikor a

portusra ki nem mehetnek PPBl. Kyt (reménységet) oly ers-

sen tarthwnk, mynt az tengheren yarok az vass maskath (JordC.

808). Tegedeth tartonc vala, mikepen a v;is mackat a tengrbe

TelC. 180). Az vasmacskákat fenékre hanták vala (EMK. IV.203.

Sylv: UT. 11.103). Vgy tarttyuc mint lelkftnknec ers vasmats-

kaiát ("Helt : UT. Hh2). A reménség ers, bátorságos vas-matskája

41*
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lelkünknek (Pázm : Préd. 173). A v.is macskát me(»vetic (Oim

:

Jaii. 'JU. Zrínyi 1.34). Koniéuségediiek va.s uiiil.skáját ve«.se<l az

isten igéjének fimdanientomában (Megy; Bayle. Sil). Bizodal-

munk, és reméaségünk vasmaiakája (Illy: Fiéd. 1.126). El-liágy

reménységed erís va.smatskája iKcínyi; IlKom. 76). Ön'ényes

tenger a mi életünk, .sok veszedelmeket forgat, a ki .szerentsé-

sen akar evezni benne, oggyik kezében viLsniat«ka légyen, a

másikában mérték (Fal ; UE. 106). A menti va.smatskát az

utolsó veszedelemkor veiszik olö a révészek (l.3). S) Vas uiatska

a tiízbelyon : cantlierias focariua PPI.

Macskás : mombris captiis, contractus Kr. (Mai'gL. Praynál

283. Kr).

MADÁK (madaar JordC. 906): avis, volucris, volatilis C.

ales MA. (vogelj. Vürös-lábú madár : erjtliropus Nom.' 157.

Horgas orrú madarak : volucres adiuicae, caruivorae 163. Egye-

nas kHnn madar^dí : volucres rectiungves 165. Meg esmérne

madaraknak halaknak es fának es gevvkereknek yozagytt íElirC.

29. 40. BéraiC. 112. 139). Vaéon az egliy madaraknak feezkk:

habent volucres caeli nidos (JordC. 376). Az eghy kesely* ma-

dár hord vala eetelt evvnekyk (ÉrdyC. 337b). Egiuias zauat nem
halanaak madarak sokaságának czaczogasaert (VirgC. 105).

Tekinczetek az eghi madarakra: respicito volatilia caeli (Fél:

Bibi. 9). Hanem ha madár látta vrtlna meg : uisi si ipia vidit

avis (Hecsi ; Adag. 92). Madarac csevegésébl lex auguriis) jfi-

vendSInee vala (Com: ,Ian. 130) Madarakot vadásztanac (Liszny:

Krón. 63). A madár költ (CorpGramni. 317).

[Szólások]. Mint az éh madarak a szemei .szfirre, ngy

járnak az iffiak ezekhez kerSre (Gyöngy: KJ. 4), Jeles ma-
dár vagy te (Kónyi : VártaM. 23). Pokol madár az liiiio-

crita (llelt: Me.s. 29). Bölcs im az jó békességre mutata, ki nagy

ritka madár Magyarorszjigban (RMK. IV.237). Uitka madár

a most (Decsi:Adag. 84). Néha madarat foghatnának
vélle, néha penig rdíig az éha (ICO). Ugy öriilnok, mintha
madarat fogtak volna (GKat:Titk. 354).

[Közmondások). Uitvány madár, a ki a fészkét meg rútítja:

Chilis cacaiis MA. Az madarat sz;man esmeric meg (Mon: Ápol.

300). A ki madarat akar Wni, noni pengeti idegét (Pázm: Préd.

7). Nem pengeti az iját a ki madarat akar líni (Kisv: Adag.

365).

barázdabillegetö-madár : motacilla Noni.' 159.

bögetö-madár : ulula Nom.' 163.

csacsogó-madár : avis garrnla Nom.' 153.

császár-madár, császár-madara: attagen C. attagen,

att.igeua, boncxs-i PPB. tetrao bonasia; ha-sellmhu Kr. haselhuhn

KirBe8z. 15íi. llzenliárom liuros és két császár madár iLevT.

II.l:!8). Jól tart bennünket özzol, császár madarával (Évk. XIII.

52. Com:Jaii. 30. líadv: C^l. ia56. RákF: Lev. 1.262. Mik:
TLev. 351).

csipke-madár: rulicill:i, nibecula Nom. 163. rubetula,

ruticclla MA. Tsipko madár, veres madár, sármályu: fieedula

niteta, nibecula, erithacus Com : Jan. 37.

cimeres-madár : avis cristata Nom.* 155. Kr.

ójjeljáró-madár : noctua Com: Jan. 35.

éneklö-madár : avos oKiues Nom.* 153. [singvogelj (MA:
Bcult 882).

eszterag-madár : [cicoma ; storch). Esztrag madár (Tel;

Evang. 1.214).

fakÚBz-madár. Fakuz madár: pardulna Major: Szót. 347.

fecske-madár : [liiruudo; sdiwalbe] (Thaly; VÉ. 1.143).

féniksz-madár : phnenix C. C<jm: Jan. 39. A feuix madár,

gril'madár és liarpiák tsak kSltótt dolgok (Cum: Jaa 33). A fénix

madárnak artzúlatja pofás (Misk : VKert. 302).

fenyö-madár : fieedula PPBI. [turdus] kronawetvogel Adámi

:

Spr.

fogoly-madár: perdix C. Kár: Bibi. 1.657. Helt: Bibi. II.

170. Nom.' 161. Com: Orb. 45. Com: Jan. 30. rephuhn C«m:

Vest. 140. *Sereg fogolymadár: i>erdiciim agmcii PP. Vöttiink

Kecskemétön fajd éa fogoly madarakat (MonTME. 1.31. CzegI:

Dag. U.68. Illy: Préd. 1.119).

fülemüle-madár : [luscuiia, philumela ; nachtigallj (Pont.

280).

fürj-madár : cotumix [wachtel]. Nagy zeel tamada wr

ystentAI es ymo nagy sok ffyr madarakat Uel ragadnan, myud

az Yzrael táborára hozaa ewketh (JordC. 142. Liuid: ÚjSegits.

1.505).

gerlice-madár : (turtur; turteltaulx)) (Pont. 2n<i. Tlialy:

VÉ. 11.55).

gólya-madár: [ciconia; storch). Itt déllettimk az gollya

madarb;ui (vondéglój (SzCsomb: Utieir. 247).

griff-madár : griphes C. gryplias Nom.' 157. gryps Com

:

Jan. 33. [greifj.

gyapjas-madár : lanarius Nom.* 157.

gyöngy-madár. Anseres maríni sive scoBci : talám ez

magyarul az gySngyér, gySugyvér, gySngymadár ; ardea pulla

vol cinerca : szürke gém vagy gySngyvor, gyfinnymadár MAI.

hálclon-madár : [halcion; eisvogel) (Com: Jao. 29. Misk:

VKert. 4s").

hattyú-madár : [cygnus ; schwaii) (Zrínyi L181).

házi-madár: [geflügel) En házi madarim: altilia (MiinchC.

54).

hivó-madár: (lockvogelj. Az Uivó madaraknak vakS ma-

darakat mikor á világosra hozzák, igen énekelnek, és híják

á tóbbit (Lipp: Cal. U).

hióros-madár : turdiis Pesti: Nom. 64. MA. der ziomer

Com: Vest 149. krammetsvogel Com: Orb. 45. Kdnek egy

néhány húros madarat éa tSreg madarakat is küldtem, adja

az úr isten Kdnek egészséggel elkölteni (l>evT. II. 126). Hum«
mad;u-ak, ffirjek, rigók (ACsere: Ene. 479. Felv: SchSal. 15).

A hamis korcsomárosok a' verebeket hurosmadarak gyanánt

adgyák (Illy: Préd. n.357. MLsk:VKort. 459).

jógi-madár: alcedo, halcion Major: Szót. (eis\ogel)

kakuk-madár: coccyx PPI. (kiickuck).

kar-madár : nisus, accipiter ad venanduni instructin SI.

[sperber). Nynilakat verjenek agarakkal, fiirjt [fürjet] kar-madár-

ral, rókát, ftzet s több etl'élét kergessenek lelkekszakadva iFal:

NU. 271). Kezemen hordoztalak, mint a km madarat (Fal : TÉ.

674. 710)

karuly-madár : 8i)ira, accipiter fringilIariiLs, varus PP.

habicht, lalko, s|ierl)er PPli. *Karuly niailár IáUira-való szíj

vagy sinór : lemnlsci pedauei, jacti PP. Valahol lattatyk az

korvoly madárnak arueka, ot kevzel vagyon az komoly madár

(ConiC. 234).

kecskefejö-madár. KecskelejA madár : caprimulgus Cum

:

Jan. 30.

kecskeszopó-madár : caprimulgus Nom.* 155.

kenderike-madár : linaría PPBL (liaiiHiugj.
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király-madár : (tiirdiis ; krainmetsvogelj. Az király madár,

ez feii.M"i iiuipit «aik (MesésK. 11).

leányka-madár : motacilla ; barázda-billeget PPI.

orditó-madár : nádi bika ; Imtio Pl'l.

psiradics-madár, paradicsom-madár : maimcodiata

SK. [paradlosviigel). A i«railits madarat lál)atlaniiak liamiss;ui

mondják : manucodiatam esso apodcm falno dicimt (Com : Jau.

•:0. Com: Orb. 45. ACsere: Enc. 216. Misk: VKert. 410).

páva-madár : [pavo
;
pfau] (Blyef: Jepbt. 9).

péllikán-madár : [pellikan] (Rim: Ének. 361).

poszáta-madár. Nyomoréi-, poszáta madár: curnica MAI.

publikán-madár. rublikán madár és bagoly : ouocrotalus

et oriciiis MA: Bibi, IL29. Pellican, publiean madár ACsere:

Enc. 214. Kewth publioan madár (LevT. 1.5).

ragadozó-madár : [avis rapax ; raubvogel]. Ezek valának

azok a hárpia ragadozó madarak, kik el-bordották szép pénzét,

s tsakuem minden értékébül ki-forditották (Fal : NU. 291).

siska-madár : [?] Siska madárnak tedd szerit es igézd

[ége.sd] meg toUaítul (OrvK. 98).

sólyom-madár : falco Kr. [falke] (Liszny: Króa 176).

8truc-m.adár : sti-uthio-camelus C. sti'uthio Nom.' 163.

[.>itraiis.sj. (Com: Jan. 31).

teve-madár : stnithio-camelus ; strutz-teve Misk : VKert.

295.

vizi-madár : [«as.servogel] (Helt : Bibi. IV.57).

Madaracska: avicula EhrC. 139. 140. [vöglein]. (Illy: Préd.

U.1S7).

Madaras : avibns abimdaus Kr. Madaras [vezetéknév XVI.

száz.] (Nyr. 1X365). -

1 . Madarász : auciipor C. [vögel fangen, vögel jagen].

Ahbol kd azt irja, hogy én velem nem halászhat ez bítön, én

azon félek, hogy szintén pünkOst nap felé kezd kd itthon ma-

darászni (Nád:Lev. 77). Kúldénec szép madai-aszo dobokat és

sfiulteket (Helt: Krón. 150. Tel: Evang. 11.792. Beythe: Eplst.

46). Madarászni akarand vele (Monlrók. 111.120). A zöld erdi5-

ben vadászó, madarászó emberek zöldbe íiltöznek, hogy a ha-

sonlatosság édesge.sse, ne ijeszsze a vadakat (Pázm: Préd. 11.115).

Dicsireteket madarászni: laudes auciipari (Illy: Préd. 11.215).

Akkor leg-jobb madarászó fido vagyon (Lipp;Cal. 51).

Madarászás : aucnpium C. aucupatio MA. [vogelfang}

Halaza.st vadazast madarazast ne tehessen (ÉrdyC. 5S0) Vadaz

madaraszast igen kednel vala (Istv : Volt. 2). Nem sokat múlata

Zebemik várában, vad-madarászással el-aláment vala (RMK.

VI.68).

Madarászat: aucupimn Kr. (Mik:TLev. 193).

2. Madarász : aucei>s C. falconius magister PP. vogler,

vogelfánger PPB. Madarász pózna : ames C. Madarazok : aucn-

pes NémGl. 375. Midenem esic madár é fSldnek tSrebe mada-

razualkSl ? (BécsiC. 218. BodC. 7. KazC. 102). Az madarazis sze

pen sipol az madárnak (MehSzJán. 99. Kár: Bibi. I.65). Az

mi lelkünc mint eg madár ki ki szabadult az madarazokuac

t6rkb5l (Szék: Zsolt. 136). Az okos madarász annak a madiir-

nak sivol (Moulrók. III.55). Az rárós madarászt küldjétek ki

(MonOkm. XXIV.26S). Szem-kSzto mégyeu a madarászokkal

(Misk: VKert. 352). Madárkákat lépen fog sok madarász (Gvad:

FNót 37).

Madarászság : panthenim, aucupium MAI.

Madári : aviaiius MA. [vogel-].

Madárka (»ia*iri,i Kár: Bibi. 1.619. Hall: Hllist 11.221.

Gvad : FNót. 37) : avienla C. [vöglein]. Ez madárkának nem

Ígérted meniorzagot (VirgC. 107). Ymo cegy zeep foyeer ma-

dárka be yewe az egyház ablakán (ÉrdyC. 310. 503b. 57üb. 645b.

514: Bibi. V.59). Madaikákal lépen fog (Gvad: FNót. 37). Po-

száta, avagy fnst-farkii madárka (Misk; VKert. 411).

Madárnyi. Madárnyi lelketeknek szabadulást keresve h.v

talmaa császár .szárnyai alá folyamodátok (Monlrók. VIII.67).

Madárnyi járó föld (F;il : Jpgyz. 935. uiagna distantia, longin-

quitas Kr.)

MADZAG, MAZZAG: zóna C. Otr : OrigHung. 1298.

PPB. rasticula, funicniiis, tomix, tomex MA. .sc-liuürlein, strickleiu,

gurt, seil von hanf PPB. Ne akariatoc birnotoc pen-it tn mazzag-

tokon : nolite possidere pecuniam in zonis vastris (MünchC.

31). Az mazzag kivel mindenha megzoreitatik (Ai>orC. 81)

Kezei es lábai kötözvén mazzagokkal : ligatus iustitLs (üöbrC.

490). Ha a madtzagot el-vetik, szijjat találnak helyébe, a szegény-

ség helyett kedves s has-hizlalcí állapatot (Pós: Igazs. 11.576).

A sindelecskét egy madzagra k5ttt fa peczekkel a fóls desi-

iára fSl-pczkólik (Lipp:PKert. U.229). Tsak nem fojtó mad-

zagra szorittya keservében az irigységet (Fal: UE. 448).

[Szólások]. Mézes madzag: deliciae, dnlce tolerabilo

PP. (Helt: Hál. 151). Mézes mazag helyet kigyót találni: pro

perca seoipinm (Decsi : Adag. 127). Mézes madzag hellyel ily

becsület mardosó (Czegl ; Japh. 244). Ezúttal is ha pénzt visz-

nek, csak mézes madzag és színeskedés iMonlrók. VI1I.160).

Ez is csak czigányság, akarván egy néhány számú pénzzel

mézes madzagot vonni által hatalmas császár szá-

ján (RákGy: Lev. 182). Az gyemiekek is így felelnekefl'ele

fSveny cs8pb51 erezt 8t madzagra (Alv: Itin. 33).

csapó-madzag. Mér5 sinor, csapó mazzag: amussis Cum:

.J;ui. 103. [riclitsclmur].

kender-madzag : zóna cannabea Ver: Verb. 301.

kóc-madzag : ftmiculus e stupa, ftmiculus caimabinus Ki-.

(Bíró : Micae. 236. Kr i.

mórö-madzag: (amussis; richtschnur] (Mon: AikjI. 172).

Mer m.rzzag avagy mértéc sinor (Com : Jan. 102).

selyem-madzag: [zóna bombycina; seidenschnur]. A sel5m

mazagot a rosackal égbe kte (TelC. 199).

szösz-madzag : tomex cannabina SK. A kordának bire

sem volt a Pál idejében, csak sz8sz madzag az (Matkó: BCs.ák.

398).

ször-madzag. A szr mazzag mely szépen peng az padi-

inentomon (Mel : SzJán. 352).

Madzagocska: zonula C. (Mad: Evang. 233).

MAG (mngw gyanánt; in semine Helt: ÜT. rl. némely az

mnyH kfezfil esek az ut felre, némely mayii esek az ksziklára

Lép: íTCiik. 402. 284. az maytmak 403. j/injuodban 38. tiueknec

magy, auag Mayuay NagyszC. 69. mok RMNy. 114 1: 1) semen,

granum C. [keni, samenj. Magot vetc : semino MA. Magva,

széki, akármi kemény gyímSItsnek : uucleus; kern Com: Vest.

138. Vetni 8 maguat : seminare (MünchC. 37). Idn.ssegnec

maguat hintic es vetic (GuaryC. 27). Dymevlcbevknek magyay

(ComC. 120). Az féld hvv maghwat (germen) teremty tynektek

(JordC. 113). Magot vet : seminavit semen (394). Hogy el hym-

tenee zent ygheyeenek eeltet8 magwaat (ÉrdyC. 92b). Fának

magua (VirgC. 146). Soc magua terem, er8s, kerec a magua

(Mel : Herb. 58). Nem mindazon egy keverék az egész a-sszo-

nyi-uép, jó-mag, tiszta-vii-ág, ép-alkotmány is találkozik kSztfink

(Fal : NA. 150). 8) sperma MA. same der tiere PPBl. Jndasnac

maguabol : de semine Judae (BécsiC. 10). Ez bynes embery
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nemnek nviii^ahA zent mat;üat zyleteek (ÉrdjC. 530b). Ha
melly airaony allatli magot fogadwau (semen suscipit) ffyrflyat

zylend ÍJordC. 96). Az Rebeka neuxV azzonyallath az ew egy

Isaak neiiA vratiil, my atyanktiil majjot fogadót vala (Komj:

SzPál 77). Néha az ördög fértiii mag nekl nem nemzbet

(Mon ; Apol. 466). A férfiú, kiuec az 6 nemz magva, nedvessége

a tökiben vagyon: vir in utre liqiiorem habens (Com: Jan.

118). Az eczet magvot apaszt benned: acetiim sperma miuorat

(Felv: SchSal. 21). S) [semen, iiftstori ; nacbkommenscbaftj. Ti

magtoknac (semen) meg tartíisíi (EhrC. 140). AttyaB'yanak mag-

wat fel tamazya : sascitet semen fratri suo (JordC. 424). Ábra-

hámnak magából valók: semen Abrahae sünt (ÉrdyC. 92).

Ttidom, bogy Abrabámnac magua vatloc ; scio quia filii estis

Abrahae (Helt: UT. II.4). Az aszoniallat magua sokat mardossa

a satjui (Mel : SzJán. 304). Hogy 5 magua megsokasodnelec

(Born: Ének. 344). A te magodnak adom e földet (Illy; Préd.

1.424).

[Szólások). Nem várja be azokat a jó mag kozákokat (Mik

:

TLev. 431). LÁssad, el-éred a tzélt, de megládd végre mog-
sanyarita magva (Ker : FelsK. Elób. 8). Az okaert

m a g w a z a k a d a Gyeyssa berezegnek (ÉrdyC. 398). Kyk-

nek magok szakad (Ver: Verb. 147). Magnak hagyja:
relinquit pro foetiliiatione Kr. Amaz állatoc, mellyeket isten

magnac meg akart hagyni (MA : Bibi. 1.6). Ha a kétségnek

es gylfilsognek m a g u a t nem hinted vala közünkbe, bi-

zony gyzedelmet nem vöttel volna raytiink íHelt: Mos. 408).

Az magyarok myiid magokat z a k a z t a a k wgyan ott

az sok pogaiisagnak (Érdyd 398b). Koma nejienec magvat

zakazta íNagyszC. 302). Az Marton fiaknak ott magN'át sza-

kasztá, az Marton Andrásnak nyakát olvágat;i Bálintot öccsével

Görgénben levágatá (Tiu. 21). Hála istennek ! még maradott
egy ember, és egy kore.sztyén kztünk leg-aláb m a g ú 1 (Fal

:

NE. 6).

áni8-mag : semen anisi Kr. (VectTrans. 25).

árpa-mag: graimm hordei PPB. [gerstenkorn] (RMNy.

11.51. Born: Préd. .554).

búza-mag : [graimm tritii-j ; weizenkern). Valamit tezen a

cep a búza magnac- (NagyszC. 243). Búza magok dymool-

cheoznek (DomC. 29. Uall: Paizs. 21).

cserésnye-mag : [granum t«ra.si ; kii-schenkem) (MeeésK.

11).

feny-mag: granum junii)eri Frank: UasznK. 17. (RMNy.
II.4. MesésK. 14. VectTrans. 25). Mess hi\gymAt is Ixile, feny-

magot is, borsot is, aztán hogy ezeket megszöraOd, Tódd be

ftidövel íRadv: C's;d. III.38b). Végy egy iczére való fenyü

magot (OrvK. 25).

fü-mag. Ffl mag, bors ff\, eb kapor : anisum, anethum Com:
Jan. 27. Fii maggal élt az az biizaiial gyflmltj^l (Mel:Piéd.

119. Mis: Progn. 15).

gyürü-mag : [cornus sangvinea ; wilde kornelkii-schej. Az
gyüriimag kedvasebb az medgynél (Tlialy: VÉ. II. 1. 3).

him-mag : masculinus sexus JordC. 36.

kender-mag: .semen cannabis SK. [Uanfsamen], (Radv:
Csal. I114fib. Gér: KárCs. IV.293. 298. 450).

konkoly-mag: (graninn agrostemmae) (Zvon: Post. 1.362).

kömóny-mag : ciunimim SK. [kilmmel.samen] A mi néiio-
|

ink néha a konyérben i's a palacsintjikban a kömény magot '

beIé-szokt;ik csinálni (Nad: Kert. 105).

len-mag: [semen lini; leiasamen] (Pesti: Fab. lm. Len
magot és Iwrostyánt tiíri egyfive es egy kevés bortis tölcz kö-

ziben, ha est\e regvei mosda.sz a vizilien, igen raép feiir és

gyenge liszesz lOrvK. 7).

muBtár-mag : granum sinapi 8K. [senfkornj. Ménneknec

oriaga ha.sonlatic mustár maghoz: grano sinapis íMUnchC. 39.

JordC. 395). Kitsid mag a miLstár, mégis szemeidbl knyvet-

is kiboz iFely: ScboLS. 19).

olaj-mag: oliva Vor. olea, samisa C. Ért olaj mag: dry-

petae ; sós olaj mag : colymbades ; sózott olaj mag : halma-

des C.

ólom-mag: [kngelj. A katonáknak hivatalok azt hozza

magával, hogy a tüzes labdák, mezítelen kardok, sfirS ólom-

mag kzött forgolódgyauak (Fal: NA. 210).

sár-mag. Apró sármag : lathyris Mel : Herb. 83. Apró sár

mag avagj has indító eb téj Com: Jan. 31.

sok-magú: grauosus C.

szalma-mag. Mikor árad, meg nem szárad, fSIötte lialal-

mas, szalma maggal vidékében megtelik az nagy kas (Thaly:

Adal. 11.102).

száz-magvú. í5z;iz mag\ai fii : centigranuni PPBl.

szilfa-mag : ameja MA. ulmenbaumsamen PPB.

szl-mag: acinus SK. [traubenkem]. A szl magokb<)l

avaé törkölyökbl lre lészen (Com : Jan. 85).

tyúk-mag. Ez a tragus, vagy gallinaria bacva, az az, tyik

mag, tyik hur, görögül traganon (Mel: Herb. 33).

vetemóny-mag : [semen; sjimeiikorn] (Sylv: UT. 121).

vetemónyés-mag : cv Veteményes magok azok, a mellyek

szálban avagy szárban kelnek (Com : Jan. 26).

Magló: [foetificans] szapfjrító SzD. Az állati mag a .«ivbl

a maglu menedekekljen bvebben fizettetvén (ACsere : Euc.

150). Magló holyagotskák (150).

Uagocska: [kernchenj. Alma magoc-zka (Born: Préd. 274 1.

Hintesz elejébenn tziikoros magotskát (Orczy: KöltH. 34).

Magos, magvas : granatns, seminariuit C. granosns, acino-

sus MA.

Magtalan: illiberis C. eUbotus, sterills MA. infecundtis

JordC. 60. (samenlu.s, iinfiiicbttiar]. Magtalanul : abajue prolo,

sine semine, üitriictiiose MA. Nem vala magzaltyok rayert

hogy Ersebetli magtalan vona (ÉrdyC. 344). Ha ew [a király)

volna ee oka awagy az kyralne, hogy magtalanok volnának

(665). Oly igen magttalan az b»vza, hogy chak kewes lezen

belew'lew (LevT. 1.106). Ászt nem teheti, hogy a magtalan

asszonyállatot maghozoua tegye (Helt: Bibi. I.c I.E2). Ha az

attyafianak magtahmul történik meghalnia :. postqnam fráter

ipse siiie haeredibiis docesserit (Vor: N'erb. 129). Job volna

nékik ez világból magtalan ki múlni (Kereszt: C^Ker. 5). Hogy

ha énnekem es Varday .Jánosnak magtalan vgyminth fyw agii'i

kewl boltunk teortiiinok, theh.it (Radv: (Val. Hl.lCi}). Egv- uf

som maradt luuuiiiklian hasztalan, sem férjével lakó asüzonybag

magtalan (Gvad: 1{P. 1).

Magtalanság: sterilitás MA. [uufruchtbarkeit). iPázm: Préd.

701. Kr.i.

Magz-ik : semento MA. [samen bringer). Umac meudeu mag-

Kjy: germinantia (BécsiC. 132). Magzook (foetantes) liatameeoel .1

véve ítet iDöbrC'. 119) Magzo ziz (509). Terenu-zen a íld

fiiuet, kinec niag-/o magua legén (Kár: C>e<lo. 115i. A vi '

szagotlanabb viri'igot hoz, ha akkor, mikor magozni akarna!

tokjai elmetzvtnek i Nad: Kert 98).

meg-magzik : semento C.

Magzás: seminls matiiresceutia, ejaciilalio SlOmaria eir

lesseii te Icreniteilel, emlessed ftel ki inagzas foganatnak r

mléet atta neked (DöbrC. 506).
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Magzat : foetiis, soboles, proles, tilhis, |irof;natiis C proles

Ver. leibosfrucht, ge^ohleclit, naclikniiimen, Uiiuler l'PB. Liberi:

iiuit.'zatok t'. Ew elsew niagzatfja : siia in-imogenita jirulcs (ElirC.

124), EkSíiSiiee tartalmában tartatiiac, valaniólleket zeimettenec

es vSttíc asidoc 5 reiaioc rs inagzaffocra : super semen siiiim

(WcsiC 71). Ez a magzat: liie est lieres (MiinehC. 53). Fel-

klW (1 at't'aBaiiac niagzaft'at : sii.scitet semen fratri suo (55).

Ez kect neniRs kyral mag-íatok (Margl.. 2(iC). Nem támadót

.'Uiinyallatoknak magzattyok kezet nagyob kereztolíí Jánosnál

(.lordC. 386). Az asszonyállat cg>- fyrtTJ^v magzatíjt (filium mas-

i'nhmi) zyle (90ö). Vala kedeeg egy oghen kysdod loanzo niag-

zaltya (ÉrdyC. 338b). Az zallas fogadó embernek kedeog ew
leánya mykoron flyrtt'yw magzatot zylt vona (ÉrdyC. 339). Ky-

raly magzatok (511). A magzasuak ft zent molieben való foga-

ilasah (DebrC. 219). Nem twgyok lionuat legyen hogy zwk51-

kedvvnk magzattwl (ÉrsC. 450b). Abránac ada felesigfll, ho^ 6

tlle magzatot fogagion (Szék: Krón. 11). Szftle egy szép fin

magzatot (Helt : Krón. 22). Az gyermec szfll aszszoni állat fér-

lUi vagy leanzó magzatot szfilend iKár: Bibi. 1.98). Az házas-

ságbeli kötelesség és igy-is magzat kedvejért, szaporodásnac

okáért vagyon . . .: prolis cansa est (Com; Jan. 118). 16 esz-

tends magzattyoknak halála miatt (Tyúk: Józs. Élíb. 6). Cse-

csem magzatinkat fegyverre bányák (Megy: 6Jaj. IV.16). A
ro.sz Ítélet a tudatlanságnak magzattya (Fal: UE. III.131).

Magzatlan : sterilis [nnfrnchtbar]. Aldot le^en vr, ki magzat-

lant hazában lakoztat, ki fiaknak aúnat vigga tezi (DöbrC. 201).

El inek a napok, kiben mondani kezditSk, bodogok a magzat-

lan azzoni alattok, kik fiakat nem zvvlt«nek (WeszprC. 100.

KeszthC. 313. KulcsC. 291). Nem lezeu magzatlau .sem meddev
az te fevldedevn (HorvC. 68).

Magzatocska : filiolus MA. söhniein PPB.

Magzatos : I ) [gravida ; scliwanger]. Magzatos azzoni alla-

tok (DebrC. 24). 3) [liberls praedita; mit kindern begabt]. Mi
házasságunkért reiank.neheszelnek, magzatosbnak téged ielesen

hogy értnek (Lstv: Volt. 13).

Magzatosság. Az zent zyzek ne bankoggyanak raytta

hogy magzats-sagoknak [így] ydeyt el mwlatfaak (ÉrdyC. 471).

Rá állt a házasságra] az kyi-aly magzatossagnak nyomdokaei-t

hogy a család ki ne vesszen] ; eegybe aggyaak magokat mag-
zatossaag yo remeeoseeg alat (ÉrdyC. 641b).

Magzatoz-ik. Magzatozoni, szaporodom: sobolesco MA.
nvischlagen, auftvachsen PPB.

Magzatozás. Horrendum a pápisták elStt a magzatozás, a

szftz életet hamis.san tettet jesuitaktol (Matkó : BCsák. 3).

MAGA (az nemes vraym nem tartanának ellent benne

muyra m.mt az pa(X)k, magán (?] \^kcs I^ewa arnykaba nywgoz-

lak RMN'y. 11.147): cum tamen, quamquam MA. [und doch,

nvar]. Boczata vtanna [Rufen után] fráter Masseu.s[t] hogy

lozza yewne, de fi'ater Rufen felele fráter Mas.seu.suak : maga
uy dolgom vagyon fráter Ferenczuel? quid ego liic habeo

nim Francisco '? (EhrC. 51). Azt aluffa [alítja] malaztban ua^on :

naga binben uagon (DebrC. 423). Ha maga kézbe nem adandaz

nynket : si tamen non prodiderit vos (JordC. 287). Maga mon-

Jom tjTiektek : verumtamen dico vobis (387). Ha maga ko.stol-

atok, melly édes legyen : si quldem giLStastis quod bonus sit

lominus (846). Azt ehSzyk es zomeehozyaak, maga koronkeed

ellyasSk (ÉrdyC. 559b. 508b. 511b). Nagy vereségekkel kegyet-

eniil kínozzák, maga az pogánnak 6k béholdnltak vala (RMK.
/I.l-11. 23). Negyuen ket holnapnak mongia, az haboru.sag

deiet : maga ezemelis tb (Mel : SzJán. 529). Be akarsz auatni,

naga semmit nem tanóltál hozá (Helt : Mes. 302). Az eretnekéé

i szent Írást magokuae tulajdonetiac, maga tauul estenec tflle

Mon : KépT. 19b). Lsteneknec akaraac láttatni, maga nem istenek

i (151). Az nagy orrodat igen fen kened, hasonló akarnál vrad-

hoz lenned, maga ollyan vagy mint egy lkot valag (FortSzer.

L3b). Azt írja, hogy a i)ápista hit-szerint senki bflneitfil meg
nem óidoztatik ; hanem ha egyetlen egy bnnek hejauélkfll,

minden vétket ol-.számlálnnk a gyónásban, maga sonki k6z-

zfilhuik ezt nem tanította (P;iy,m: LutliV. 122). Vgy tettzic

nékflnc, hogy k5.ssébben lészon az dfirgé.s, hogy nem az vilhuníis,

maga egyszersmind lészon (CLs. H2). Ha szinte valami ollyan

tflz volnais, maga nincz (Magy : Nád. 50). Bícsfillóinek kevés

esze vagyon, maga jól tudod hogy n\egbücsfillik (Sámb : 3Kérd.

778). Lengyel segítséget mi bizony sebult sem hallunk, maga
mi is vigyjizuuk reá (MoiiOkm. XXIV.127i. A nagy minLster

apprehendála is, maga szóval magahányó, hogy (Monlrók. VIII.

371). Dicsérték a magános és megvont életet ; maga magok
minden conversatióban jelen voltak : lodavano la solitutline,

contuttocio erano sempre in convereazione (Fal : NE. 39). Hányan
vágynak mégi.s, a kik kiilsö erkölcsökre nézve szenteknek

tartatnak, maga belül gonosz lelkek (Fal: NA. 176).

de-maga O/f jay mat/a mit tehet ez megholt be.stye NagyszC.

108) : attamen, verumtamen MA. [aber, jedoch]. Meglen vala

ezvylagy ruhában de maga (.tamen) mendenestewl meg vtaltatott

(EhrC. 2). Válla nagy ketseg[et], de maga ew ketsegerewl

bankodyknala : verumtamen dolebat (77. 89. MünchC. 34). Az
iob kézre való vt iol lehet hog zoro-s, darabos es kemeu, de-

maga bátorságos (BodC. 12). De meg azokis kyc uele nem
lakoztac vala, demaga bankodnac vala rayta (VitkC. 100. JordC.

108. DebrC. 1). De maga meeg sem tugyuk magonkat meg
alazny (MargL. 24). Demaga kedeglen en meg nem remfilven . .

.

(NagyszC. 87). Yo es haznos de maga nem jdwezvVlnek vele

(ÉrdyC. 24b. 505). Jóllehet gonoz wala : de maga az zyz Maria-

hoz aietatos wala (TihC. 137). Gyakorta tégy gyona.st, ha tevbzer

nem, de maga keetzer egy hétben meg gyonyal (HorvC. 237).

Jóllehet magyarok el-ben Scythiában hatalmasok és nagy .sokan

valáiiak, demaga az istent nem esmérik vala (RMK. 11.16).

EI8nek neuezed magadat, de maga holt vag (Mel ; SzJáu. 107).

Az mi els5 .sznininknek szépen .szóla, de maga orSk veszede-

lemre voná nyavalyásokat (Tel : Evang. 1.191). De maga mégis

balgatagoc voltac (Mon: KépT. 73).

MAGAM, MAGAD, MAGA : 1) egomet, tmet, ipsé-

met MA. ich .selbst, du selbst, er selbst PPB. a) Kerestnek

yegyeuel magát yegezuen : signo crucis se muniens (EhrC. 0).

Neked adom magamot (158). Boezassd alaa magadat: mitte te

deorsum (JordC. 363). Vegyenek eeledelt magoknak : emaut

sibi escas (JordC. 398). Megze*nli a gonoz életbe magát vi-

selni (NagyszC. 229). Monda magába (TihC. 23). Vádolom byne.s-

nek magamat (VirgC. 2). Kegye-s nem voltam sem magamhoz,

sem baratymhoz (12). Magahoz teruen térdre esek (79). Teteti-

tek zerzeteseknek magatokat (105). Miért czalom magam (Born:

Préd. 561). Igyekeznec tiztesseges Srmeckel magoc enhiteni

íKal. 1582. Fv). K5nyi^ milsnak tanácsot adni : nehéz magának

(Decsi : Adag. 43). Magadé az, az mi barátodnál vagyon (254).

Magokban bizoc (Zvon : Post. 11.288). Magmikat jól meg gon-

dollynk (MA : SB. 90). Ki-ki magának válaszszon oUy birót,

mi-némt szeret (Pázm: Préd. 10). Minden ember mást mindent

magánál fellyeb'-valónak, es bötsíiUetesbnek tartson (60). Kérlek,

ne járjon magatoktól távúi gondolkodástok (64). Jesus Christus

az 5 hiteknek vezére maga (C'zegl: MM 5). A magadéi tanityák

(81). Ugy cselekedgyflnk ma.ssal, az mint akarjuk hogy magun-

kal cselekedgyék más (Ver: Verb. Elílb. 32). A pápa maga

alatt való officéreknek tartya a több pflspSkoket (Matkó : BCsák.

154). Mintegy magok hintokázva alusznak a pókok az aerben

(Misk ; VKert. 699). b) Maga kényén : sponte sua MA. Maga
kárával : proprio damno PP. Magam mentsége a sok iambor

volt, kik kzzfll mtuikam által sokan meg epóltenek (Frank:

Ha.sznK. c). Magoc igasságában bizoc (Zvon: Post. LG5). Magam
pénzén vttem (MA : Scult. 252). Magmik dolgához látunk
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(Matkó : BCsiilt. 207). Míiga pálAijAval mot;imititta illly: Préd.

1.1 3SI). lí) E^k vala az en teremtmnek meg esmeretyrwl,

ina.sik az emagamnak mpg esnieretemrwl (VirgC 43). Solgala-

tomatli agyanlüii tlio k. es magam agyaiilatomatli (LevT. 1.35).

VAdiilod az magad vallílssodat (Hal: CsLsk. 411). Magam pászr

torim lopták el (Betlil : Élet. 11.102). Magad nyelve<l vallása

iMatkií: IJCsák. 81). Magad szód szerént (278). Magok jo kények

szeréiit engedik magokat meg igéztetui (GKat: Titk. 6). Magok

kincseket megnyitván : aperti.s suis thesiiuribiis (llly : Préd. II.

fill). Azt magam két .'szemeim után bizonyosjui tudtam (GyíJngy;

Cliar. EMb. 2>. Nékik magok királyuk vagyon íMik: TLev. 160).

Miért húztok minden fidfit a magatok ve-szi^dolmetekre (lÁszIó

:

Petr. 198). d) Ö maga peldaioknalis meg iimtatnac (Bom:

Préd. 260). Azok ellen na^ eruol tusakodic vala tbire mind

az egész nenias rend, a tjmacz beliec oltalmazasanac szine

alat, valósággal penig az fl maga 5regbfile.sekert : pro sua

magnitudine (Decsi: ívilC. 27). e) De ha szinte illyen bo-szút

alla Ls a szegény leiinyért, de amink nem kelletett volna maga

lenni hóhérjának (Mik: TLev. 169). 1') Nem maga magának

hanem minekünk (Mel : SzJáu. 6). Christusnak jelenlététis magoc

magoktul elidogenétic (Zvon: Post. 1.692). Minden vétek gjii-

mölLse az, hogy magát ember gylólteti magával (Piizm : Préd.

593 1. Maga magában neveli haragját (Zrinyi 11.111). Nem szé-

gyenli ningát maga meg-bazutlolni (Matkó: HCsák. 221;. Magúnk

magúnkat meg-nem gyogyitliattynk (Mad : Evang. 480). g) Ty

magatokat oltekozlak es elhymthlek : vos dispergam (JordC.

115). Ismeg ez mai napon az taligasukra, es szekeroskre W6t-

tenek barmokat louakat es, magokbaniiis cl vittenek (RMNy.

111.104). Az vén jámljor azkor kiballagolt vala, kézen foga

Volter, magiínak így .szóla: Jankiihi, tudom azt (RMK. 11.32).

Szörnyen szidogacz es ragalma.sz én magamat (Tel: Fel. 3).

Meg-hai'agszom reátok, és kardal büntetlek magatokat (P;izm:

Préd. 143). Mog-csúlbltad elébb .szavaimat, dorgálú-beszéddel

illettél magamat (Gyüngy: MV. 76 1. Ii) Kráter, quod sit fere

altor, más magunk az atya ti (Pázm: Préd. 919). i) Nem e.sz-

kóze a' n)ÍKO ChrLstusnak, hanem saját maga (CzegI:Dág. 10).

üaját magadéi (MHeg : Tü.izl 11.210). Maga .saját munkája által

(Debr: Christ. 186). j) Tulajdon maga: ijisemet in jiersona Kr.

Az maga tulaydon keze (Kár: Bibi. 1.94). Maga lulaydon

akarattya nélkfil (Hall: Paiis. 86) Másén építeni veszedelem,

maga tuhnjdouán kereskedés (I-á-szló: Petr. 120). k) Egy .szegény

emberrel vakká téteté magát, kinek, mintha meg gyógyíthatná,

sokat birbitéle feje fSlótt (Pázm: Kai. 128). 3) [solus; alléin;

Vü. magának, ennen magam, magi'ui stbj. Az istennek maga-

gondgya mindfinsll az cmbrk allaiuittya iKrank: Ha.sznK.

5). Kiket az isten megtartót, hogy lennének úgymint egy magok,

az mellyokbl az ecclcsia származnék (Der: Préd. 103). 3)
(pronomen alloquendi ; anredowort). Édes uram, kd engem ne
fenycge-sseu, mert én bizony olyan embertói, mint maga meg
nem ijedek (Le\'l\ 11.321).

(Szólások]. Ne szics czak magad fazaka mellé (CzegI:

Japh. 248). Egyedül maga fejétl t-selekedte: sine arbi-

tris fetit PPBI. Tani'illy tfibbot Matkó, hogy magad forró-
jával ne koppasztasd magadat illlyef: BCsTomp. 129). Ha
kegyelmed hogjjaniódon fog a dologhoz, én-is kis erm sze-

rint ki-tészek magamért (Kai: NA. 137). A mit aprítottál,

ni agadnak kell m e g-e unod: i-olo cjnod ai)tasti, tibi nen-

duin PPBI. .Szóniyft dolgokat forgata! arra kinszeritvén ben-

ufmkot, hogy magunkat h a z ii 1 1 u 1 1 y u k : megijed ettfll

a test 8 vér, a nemes kényességliez semmi nttal nem fér (Fal:

NE 94). Maga alatt vágná akkor az fát, a mikor
azial vádolna (Monlrók. XV.427).

(Kilzmondások). Minden ember az maga fazeka mellé szít

:

suum cuique puleriim (Decsi: Adag. lij. MA.). Nem tsiida, hogy

a pór nép maga bibéjét fajdalja (Kai: BE 588). Minden tiigány

maga lovát dilsiri (SzD: MVir. 88). Ne szemeld a másét, taépeld

a magadét (385).

eh-magam (emagam VirgC. 2. 8. 43. 83. enmagam 3. 5.

ómayammu: leszec Helt: Krón. 101. éniiiagam Illyef: Jephta. 10.

Nagyobb gondom a C'liaritliára : hogy sem cn magamra Gydngy:

Char. 38) : [egomet ; ich solbstj. Kgy vala teremtevvuek esme-

retyrewl es ma.syk vala enmagamnak esmeretyrewl : de cogni-

tioue mei ij/sius (EhrC. 40. 158;. Istenem ag inahiztoth hog

cs;d{ enmagamat esmérhessem meg (DebrC. 236). En magam-

thvl .semyt nem teezek : a me ipso fecio nihil (JordC. 654).

Atyamtiauak anne iot nem akartam mint eumagamuak (VirgC.

5). Enmagamtol mondom (Ozur: Clirist 11).

ennen-magam (enemajiamnak VirgC. 13. ennem magamot

Boni: Ének. 218. ennen magam P;izin: Préd. 167. Kr.): egomet,

ipse ego, solus ego MA. (ich selbst, icb alléin). Elege<kiek meg

enenmagamon : esset ojntentus habere me soloni ( EhrC. 89).

Zent atíadnac kezébe aianlom énen magamat (VitkC 99. Kár:

Bibi. 1.523. MA: Seult. 137).

te-mag^d : [tmet, tu ipse ; du selbst]. Egé^eebed te maga-

dat en lanimmal (BécsiC. 4). Mongi gonozbat temagadrol (VirgC.

i 88). Vesd ala innen te magadot : dejice teipsum doorsum (Sylv:

j

ül". 1.6). Muta.sd meg temagamat : ostende te (Helt: LT. P.7).

Szeres.sed felebarátodat mint te magadat (Zvon : Post. L6) Az

légyen néktoc eledeltekre, te magadnac, szolgádnac ée bére-

' sednec (Kár: Bibi. 1112).

I

ten-magad (teen magad Gyöngj-C. 22. PozsC. 2. CzecbC.

temmagridra Tel: Evang. L116): ;« Tenmagadot es adad: temet-

ipsum (EhrC. 24). Az theeu magadnak walaztoth warasban

(CzechC. 11). Hogy ez vylagnak megli haltian, teii magadnak

élhessek (GSmC. 118X Tenmagad predicaltatol edeaaegoek

(DomC. 227).

tennén-magad : tu ipse &L\. [du selbst, da alleioj. Terv

be tennón magadba (GiuuryC. 68). Tennón magad tez taiio-

bizoiLsagüt, tennón magadról (DebiC. 360). Chak teunen magad

yl lí'eel (ÉrdyC. 510). Mit alytaz tenenmagadrol (VirgC. 05).

Tenenmagadon bizouitom meg azt, amit te másnak paran-

cholz (70).

ö-maga : ipsémet, liise solas MA. (er selbst, er alléin). Myl^

den orzng hw magában meg hasolwan el ptvzthnl : omne

regnum divlsum contra se de-solabitm- (JordC .390). Az en meg

váltom wmagat atta énnekem (VirgC. 2). Vrimk Oiristastiil

wmagatul nvte (30). Monda wmagaba ez Bemald vr (81). Nem
cliac ó isteiiségenec aiandeka, hanem szinte .saját maga tudo-

mánya legyen (Helt : Bibi. I.A2). Jesust ómagsit találác : inveii-

tus est Je.sus .solus (Helt : l'T. 114). Senki ii maganac kSzln'ii-

iaroia nem lehet (Kél: Tan. 252). Kiki az fi magaieu.il meg

elegszic uala: sua cuiqne satis placebant (De<-.si: SallC. 1).

Mellyeket szerzet az ur S maga kóztt, és az Izrael fiai kózótt:

intor .se et filios Israel (MA: Bibi. 1115). Isten ó-maga a bíjl-

tse.ség (Pázm : Préd. 65). Az contirinatio-is ft magában ertlen

:

nec valót e.x se confirmatio (Ver: Verb. 72).

ön-maga (xmiuaga LevT. 1.275. vnmaga 285. Snmaga MA:
Hü. 357. Bas:Cro<Io. 127): ipsémet MA. [er selUit, er allehi].

Kezde ewumagat kemeasege.st fognye: semeliptnim (EhrC. 57).

Ön niagays azth raeute (líMNy. IIb.116).

önnön-maga, ennén-maga : ille ipse, solus ipw MA.
[er.sell)st, er alléin). Ewnnewn maga marada:.solusiEyirC 271 Kykel

ewnenmaga tew-t kebelembe: ille ipse (ElirC 48). Ónon magát nem
birhatiifm íVitkC. 100). Ejuien magabiui artathhm: |ier .se in-

iiocens (JonlC. 73 1. Zorgalmal<is leozen ennen magának: silli

citiis érit sibi ipsi i372). Azt mongya vala eiuion inagaluui

:

di(.«l>at intra se (3sO>. El meene ewnon maga .-us piHilaban

:

secessit in lociun desertnm, seormim (398) Mvkor I.Httaak v..iii:i
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innen magaat: solnm (ÉrdyC. 562). Azokat amelyek wiiwn-

n.i«ae, azokat tiilaidonita wmaganak (VirgC. 96). Onenmaga

a Lstenls .iszt valyia (HelttHilil. IV.8). Onenmaga lovánac

lyarUa STPSgir met; lienno iHelt: Mas. Ifi). Ki fliiSii mnen meg

natyaiarji az Cliristu.'i (Tel- Ev.'uir. I2H2I. Akar mit az íiinSii

iiaga iípvéii meg-jegyezlietni (Com : Jaii. 1). Tudja iiiiníu magíit

negoni (Szob: Dáv. o).

mi-magunk : nos i|vsi Kr. (wir sellwtj. tt minket es

leui mf mfniagonkat (AixirC. (.0). W teremtítli niyiikoth ees

lem my myniagoiikatli : iixse feoit no.s, et non ipsi nü,s (KeszthC

285). ÉrSttec vgy imatkuznanc niiut mi magunkért (Born:

?réd. 431).

min-magunk : <v Mfinnagonc m? zolgalatonknak karát

.enue^fic: ipsi sarí'itatis no.^trae damna p.itiamur (BécsiC. 14)

minnén-magunk : nosmet ipsi Kr. [wir selbst). Bizonna-

.al mineii ni.aeonkat dialiok meg (DebrC. 276). (Az] vygasag

e\v5 algywk minn magunk nagyonk (SándC. 18). Minnen

nagimc h.illottuo; ipíi andivinuis (Helt: IIT. X.S). Az minnen

nagunc testei iMA: Scult, 21). A bi'in minnen magunktól légyen

Udv: Dáv. 29). Egészben csak erre kel adnunk minnen ma-

gunkat (GyöngyL: KVall. 200).

önnén-magunk : ^^ Buiitettyfik finnen magunkat (Biró:

&ugy. 269. 2S7).

ti-magatok: (vos ipsi; ihr selb.st]. Ne akaryatuk moudauy

tliymagatokban ; ne velitis dicere intra vos (JordC. 361). Beke-

seglek t>- magatokra ther: pax vastra revertetur ad vos (382).

Pi m.Tgatokcal meg bizoniettom (Mon: Ápol. 309). Mikoron az

ti magatociiac száma be tellyasedic (Kár: Bibi. 1.459). Ti nem

pattok az ti magatok hatalmában (Szár: Cat F4).

tin-magatok : cv Oltait zerezveen tymmagatoknak [így]

:

lediticanteá [vobis] altare (JordC. 320).

tinnen-magatok : vosmet MA. [ihr selbst). Tynnfin maga-

tokat meg esmemi (NagyszC. 297). Tnnen magátoktul vagion

(Fél: Tan. 567). Nem vattok tfinnfin magatoké (Szár: Cat. J2).

Ti'inníin magatoknak mind ártotok (EPhilKözI. IX.37).

ö-magok : [illi ipsi ; sie selbst]. Mondanak hw magokban :

dieerunt intra se (JordC. 378). Kyket ev magok tuttanak (CornC.

11). Kic uniagoc kelletic magokat: qui se ipsos commendant

(Helt : UT. z8). Testi gynyorflsegro adtac fi magukat (Born

:

Préil 410). Ü magoc m.agokon hordoztac az araíi borinkat

(Mon: KépT. 71). O magokban ázoc az ceremóniáé ha.szontalanoc

voltac (MA: Bibi. 1.71). Az 5 magoc lelke ellen vétkeztenec

(1.136).

ön-magok : cv Önmagocat meg alazyac (DebrC. 365. LevT.

L207).

önnön-magok : cv> Wnwn magok kerkedenek (VirgC. 24).

Sémit ewnewnmagokenak nem mondnak vala (125). Omifin

magoc akarattyából hadban men vitézec (Com: Jan. 146).

Magában : [in se, per se ipsum ; in sieh, in sich selbst].

Ú magába nem gonosz a hiis étel (Tel: Fel. 109). A z. iras

magában hihet, azaz, melto maga zerint hitelre (Zvon : Osiand.

Ij. Magában meg állóságoc: hyyiosta.ses (MA: Tan. Iu3). Magá-

ban meg állás: hypostasls (KCsipk: Wull. 21). Pogány örö-

méreelfogyunk magmikbmi (Thaly: Adal. I.ll). Azt felelik hogy

ez ugyan tagadhatatlan magáb.i ; mind azonáltal a szokás már

széppé 3 dic.sérete.s.sé tette a lx>sszu állást (Fal : NE. 32).

Magán : 1 ) [per se ipsiun, privátim] seorsim, separatim MA.

besonder.s, alléin, abgesondert]. Magán háloc: .secubo, secubito

MA. A kik magán laknak (LevT. 11 198i. Az vélek szfiletelt

fomlotság miat, magán következik [magától, önként], hogy az

íörvéut meg nem tarhattyak (Toln: Vig. 181). Auagi ez, nem

M. NYELVTÖBT. SZÓTÍB. n.

Ie.szie az irast magán hihetfiuo es magán emberoc bizonisaga

nélkfllis nem vallyae hitelre moltonac ? (Zvon : O.siand. 1). Azt

akarom megmutatni, hogy miczoda legyen .szabad kfiln és

magán minden emhereknec (MA: Tan. 1191). Ki szedegetvén

ebbl az egyházi rend-tartásra néz dolgokat, magán ki nyom-

taták (Pázm : Kai. 185). Bizonyos, hogy az, csak magán a sz.

ii-.-isból, niog nem tetczik (Pázm: LuthV. 21). Nincs más eszkz

az igazuláshoz, hanem csjik magán a hit (Pázm: LutliV. 118).

Magán .semmi; per se nihil est (Alv: Post. 1.120). Magán es

mindnyainkra nez ez az intés (EsztT; IgAny. 76). Az énekl

maiiaiak.'it kalitkában rekeszti, vagy tbbeckol edgyfitt, vagy

magán : sive junctim sive .sei«iratim (Com: Jan. 81). Ilazng.ságit

.számban nem vészük : mert ezek csak magán, alkalmas könyvet

töltenek (Suli; Vár. Elfib. 5). A biinre való alkalmatosság magán

nem adatik-, hanem istentelenektl ragadtatik (Mad: Evaug. 76)

Csak magán az hit által igazul meg a bnös (Bar : SzBucsú.

20). Magán vévén fitöt, kezdé feddeni : a.ssumens eum, coepit

iucrepare illum (Illy: I'réd. II, 11). Hogyha magán élhetsz, ne

vágy más konyhájára iKisv : Adag. 539). Elmentenek a dámák,

magán maradának Eusobius es Neánder (Fal : NA. 208). Szégye-

nében, ke.'iervébeu tsak magán kóborlotta az útszákat (Fal:

NU. 276). Ha csak magad magán kivánsz okos lenni, mind-

nyájoknak bolondja leszel (Fal: UE. 433). Magán hagyattatnak,

az oko.ssak nem sokat .seregeinek krfllettek (Fal : UE. 404).

S) [separatus, primátus; besonder-, abgesondert]. A bujdosó

tsillagok heten vainiak, ki-ki az ö magán kereksegében : quisque

in [jeculiari suo rbe (Com: Jan. 6).

magán-magán : [singulatim ; einzeln]. Nem kívántatik,

hogy magán magán mindenik bneinkrl részenként, darabon-

ként tredelmes-sek legifink (Lép: PTük. I.20I). Mindenik .sze-

mély, avagy magán magán akármellyik személy hivattas,sák

segétségfil [a szentháromságból] (KCsipk: Woll. 343). Magán

magán egyenként minden hívekrl Hlyen as.seciu-atiot adót

(Sall: Vár. 63). Minden uarmegie magán niagau, amiak értel-

mére minekünk rescriballion (TörtT. Vn.25).

Magán-való : 1) privus MA. privatiis, .singnlarLs Kr. [ab-

gesondert, besonder-, einzeln]. Magán való embernec találmá-

nya (Mon: Ápol. 5). Moyses vgyan errl magán való keppen

szol (258). Magán való életet elt (Zvon: Post. 1.375). Egy magán

való könyvecskében meg mutatta (Pázm: Kai. 294). Adamot

ebben a dologban, nem ugy kell mint magán való, hanem

kfizfinséges .személyt gondolni (KCsipk: Woll. 74). Magán való

házban vitetek (Poenit. 28). Magán, killn való ház (Com:

Jan. 157). Magánvaló, és közönséges télét (íüy: Préd. I.S). 2)

simplex MHeg: TOszl. 1.167. [einfach].

magánvalóság : [solitudo ; einsamkeit]. (Magy: Bayle. 5).

Magános {magányos Gvad : RP. 66. 65) : solitarins, privatus

SL [besonder-, abg6.sond6rt, einzeln, einsam, speziell]. Magános

hely : *privatus locus ; magános fa, mellyre szl vagy egyéb

fel nem fut : *caelebs arbor PPBI. Azok a privileginmok, kivált-

képpen való magános áldomások, mellyeket ád isten az aláza-

tosoknak (Pázm: Préd. 50). Az magános való dolgoknak kere-

sése (Zriiiyi. L6). Magános bajvívás (U.52). Ha jób ratiokkal

állattya egy magános ember a dolgot, hogy sem egy concilium

(Czegl : Japh. 106). Maga magános agyáhul szílrmaztanak (CzegI

:

Sión 2:3). Tagadgyidt, hogy a mi magyar eleink per se, directe,

pgyenessen és magáno.ss,an a pápistaságra tértének volna (Pós:

Igazs. 1.14). Elb, es magánosan elvégeztetett: primo, et per

se defiuitus (Illy: Préd. 1.243). A székelyeknek tulajdon magá-

nos magyar btfii és irási voltának (Liszny: Krón. 272). Mások

pedig, magáuas életekre-nézve, aléttyák ke.servesbnek (Csúzi:

Síp. 7). Itt látunk iienltouczi.-i tai-tá.s.sal búgdogalo magános ger-

liczéket (347). Bóldug ember ki magáno.san élhet (Kisv: Adag.

53>. Magános ütközet: duellum (Bíró;Micae. 221. Kr.). Magá-
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nos sétálás íMik : Tf^v. 28C). Ment l-'raiiokérál)a Vitrinea, Kenferd

kewik al.i, a kik magáiiosan-is tanították ibod: l'ul. VXi). Kily-

lyel/ állottam a világ zavaros goniljaibi'il, magános élotie ailván

magamat (Kai: NE. 10). Megkerülnek niinilen suttomot, befúrják

magokat minden magános gyülekezetbe: entraiio in íjnnlsisia

oonveuticolo (bfí). A kiket tsak várasi liivatalra vagy kiiriás

kastélyos magános lakásra szíibott a szerentse (I'"al:NU. 328).

Vallyon ki lehet ez a magános itjn, a ki fül hegygyel vigyáz

beszédünkre (334). A ki tsak magán vagy magános módon

akar élni a tsoportban vagy fele istenség, vagy egésí barom

iFal: VK 433). Uitvíin anyám, hogy bi'is vagyok, s csjik jár-

kálok, é» mint a magányos veréb, ugy bujkálok: kérdette, mi

baj<jm? (Gvad; KP. 66).

(Szólások). Akár othon legyflnk rejtek kamaránkban magános
magánossan, akár ottkhi sok szem elilt forgolódjunk (Kai:

NA. 186).

Magánosság: solitudo .sí. [einlieit, einsamkeitj. Vagyon

az j.stennok nagy csupán való magánu>9.sága, odgyas.<í'go (Alv:

I'ost. 163). Azt tartom; hogy a magánosság nem szaporittya a

virtiLst (Kai: NA. 202). A magáuyos.s;igot szerettom s kerilltom

minden barátságot (Gvad: RP. fi.í).

Magának : scorsmn MiinthC 41. [abgesondert, für sicb).

Vigyázz méltóságodra ; légy niagadn;ik báttya : dignitati tuae

*consHle \\V. Viue azokat igen magas heé:re maganac (MünohC.

45). Vyve liwket magoknak egy magas hegyre : ducit illas

in montem exeelsum seorsum (JordC. 400). Hwnen magának
marada : .solus erat sibi (3íl9). Mynt egy fráter magának lakozyk

vala (ÉrdyC 637b). Magának maradwan (Gö5b). Kúlemb maga-

nac rek&sztéc az Mariát (Helt: Krón. 70). Czac mjigánac luén
(82b). Magunknac hagyatimc (Boni: Préd. 259). Az citbolica

bitet sem követik, hanem csak magoknak vannak, mint egy

Szvegy ürgék (Pázm: Kai. 420). Éltemet meguntam: légy ma-
gadnak vilagh (Czegl : Japh. 7).

Magának-való : f.solitarius, singularls, privatus ; einsam,

abgasondortj. Komor, magi'uiak-valc) ember volt : natura tristi

et *recondita fit PPBI. Kik magoknak való elt-tett kyuannak
vyseliiy: qui solitariam vitám de-siderant ducere (EhrC. 38).

Magának való vad : singularis ferus (KaszIhC. 233i. Magának
való élet, az az éttzaka légyen magánac való, ne légyen éneklés

;izon: .sit nox illa .solitaria, iioc laude digna (Kár: Bibi. 1.513).

Sockal job az barát.sjígüs élet az magánac való életnél (MA:
Bibi. L578). Magának való mise: mL-ísa jirivata 'M.N'yil: Irt.

133). Magának való, kedvetlen ember (Pethó: Krón. i;34).

Magányi : [so viel er (sie) .selbst ist). Kodvesb fi inagányi

nyomó aranynál (Apoll. 39).

Magára. Kiki magára: singnlus PPBI.

Magától. Magától forog: propria vi agitur PP. os hewcgt

.sich von selbst PPB. Maga magától: proprio motu, sna sponte

Kr. 1 log my elegek volnánk valiuny iot gondolny my magouk-
tül chak (CornC. 45). Magadtólis meg czelekMIietod : sine

cortice nare (Uecsi : Adag. 57). Magától mozgó szekér (Com:
Jaa 104). Magatul valósága (Istennek] (ÜKal: Ker. 4i.

Magával

(.S/.iilások j. M á s o d m a g á v a I, h a r m a d m a g á v a I, u e-

gyed magával: cimi nno .socio, cum duobus, tribiis sociis

Kr. Mind harmad magadal segic meg engmet (KazC. ')6).

Isteni lata;LS yelenteteek .Severusnak negyed magawal iKrdyC.

564). Czac nyoltczad magauai maiada meg Noe (Boni : Préd.

7). M:'usod magával lett volt a világra (Hall: llllist. III.209).

Hn.szon ted magával (Ver: Verh. 304). M.'i.si«lmagamm;d el-

tartom (Thaly: vá 11.72). Sok zam talán magawal
(ÉrilyC. 51 Ib). Kot ezer magával ki szídlot vala (CsomaC. 34).

B«y lühany magaddal lelkedet purgatoriiimlKil ki mented (Boni:

Pré<I. 464). Keueti magáiud itt vala a Syriabéli király: per-

modicus venit numenis .Syrorum iKár: Bibi. 1.395). Hetven ma-

gával húdosott (MA: Bibi. 1.182). Annyi nuigával (Ver: Verb.

22 1). Sokad magával: multls .vibi adjunctls Kr. Nem sokad

magánál lxárkál>a szi'illa (Valk:(ien. 5i. .Sokad magiuikcal va-

gyunc (Kár : Bibi. L431). Egynéhányad mag a v a 1 (Ver

:

Verb. 314). Tartozik meg eskRuni, valamennyit (így) ma-
gával, az nádor ispán itili [annyiad magával, hányat a nádor-

ispán meghatároz] (316). Többed magánál (Kulcs: Evang.

222). Annyid magával jön, hogy . . (MonOkm. \X327).

Meg-j8tt R-ákóczi némelyed magával (Gyöngy : KJ. 3S).

MAGAS, MAOOS (T/wyoslyget 1231. 1397. Kam. LTár.

moyo.yhalom 1257. Wenzel. VI1475). uioyojság Derk: ÖÉIet. 34):

1) [altitudo; liölie]. Hegymagas 1082. Higmogos 1225. 1245

(Cziiuir). Scelvos-mogos 1171 (Wenzel L68). Mogasd, moas 1252

(Cziiiár). Ygen nagy niagasoak volanak ; erant procerae altitu-

dinis valde (EiirC. 42). Eghnek magassathwl foghna : a siimmis

coelorum (JordC. 432). Tokelletes imadagnac Imznal.-ittá zere-

tetnec magassá ( VitkC. 4). Fénlik cométa mag:».sbnl (Zrínyi 11.87).

A [geometriai] maga.stmér: nonna (AUsero: Enc. 52). Miért

tsinálják oly magasra az ablakokat iMik: TLev. 15. lev.). Mikor

az ép elmét ártalmas gond tartjij, akkor mély örvéuybeim ma-

gosról taszítja (Orczy: KöltlI. 21). 3) altas, sublimLs, celsus,

proceni-s, jugosus C. editus, exeelsus, arduus MA. (hocli, eriiabeiij.

Villa Mogos Mortn 1220 (VKeg. 184 1. Mogus (személynév 1220.

VReg. 319). Méta venit ad locum, qui mogoshalom vocatur

1257 (Wenzel Vn.475). Magas oi-yasoc: exceisi gigantes (BéosiC

4.5). Magasb beire: emínentior locas (38). Magas liég : muos

exeelsus (MünchC. 19). Magas hegynek teteyere: in montem

exeelsum valde (JordC. 363). Fen az magas pidotaba (VírgC.

31). Níigy magas fara fel aka.szta fltet (Mon: Ápol. 2). Kivrji-

ságát tartózta&sa a magas és méltóságos állapatra-való vigyiV

dástól (Pázm: Préd. 58). Az istennek titk;ii mag-issak (.Mad:

Evang. 441). Históriámnak magos voltJit jó lehet illeudfi ábra-

zolás-sal pemmm sem tudta le-képezni, mind-azon-által (Gyöngy

:

MV. Elfib. 4).

Magasan (magosson DebrC. 336. magouan Komj:S2Pál.

magasson MehHerb. Kár: Bibi. mdynssaii DomC. 71): procere,

snblimíter C. alté, sublime, excelse MA (lioch, liwli oben). Tudok

alazjitos 6&S lennem, tudok niago.ss.an (fennyen ees) lenny (KomJ:

SzPál. 320). Az nöstin fel nli magiLsson a ki az erdn terem (Mel

:

Herb. 113). MagiLsson eppiti az házát: altim facit donium siiam

(Kár: Bibi. 1.613). Valamintliogy pétiig igen nu'ig.asan a szerint

rettenetes sebe.senis szokott repíMiii (MLsk: \'Kert 2«2). A kevély

magassan hordozza nyakát, és a szegények fejek felett jártalja

szemeit (Fal: BE. 589). Nem gyfizte az udvar dicsimi lovát,

arai.-ík magasan költ nyakát (FaP.TÉ. 638))

Magasabb, magasb : [altior ; höber]. Oly mynt magaa-

sab mynden vetomeenuel : május est omnibus oleribus (JurdC.

395). Magasbak czazaroknak magasságánál (N'irgC 129).

m
Magasbad : emínentior [etwas hnher]. V kedeg fel álla

magasli.id holre : in ominentinrem locum (GuarjC 58).

Magasdad : altus, editus Kr. (erhöht, eriiabenj. Walamy
raagasdad helyen iwhokat ewryi (Pesti : FaU 35X

Magasít : sublimo MA. erhöhen).

Magasocskább : altiuscuhis C. (etwas hölier].

Magasság : altitudo, sublímítae, celatudo, proceritas C
excellentia KhrC. 4. altitrdo BécsiC. 11. (hölie, orhabenlieitj.

Eletenec maga-ssaga : aetalís emineutia iBécsiC. 9IX Usaiuia

magassagocban : osjuina in altisiiniLs (MünchC 52. 17)i l>yi-i«^

segh menynek niag:Ls.s,igaban : hosiuina in allissimis (Ji>rdC. 419)l

Lala ala z/ilhuii egi :uigi;dl anionyeknek magifccig.'iliol i\'irgC

33). Mag.'Lslj,ak czazarokiuik maga.-«aKai>:il 1 129i tj. zent atya frl
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cnioltetjk vala cv címéének ni;<gass;i!;al«in istenhez (l>>inr'.

1301. Fel terye magasságra : iii altum regredeie ^K^\sztllC. 32.

KiiKsL'. loi. Isteny tórweenueU iiiagiL's.-iaga (ÉidyC. 350b). B^gyic

lel 11" t'i;l singiiire magasságon ^Mel : Herb. 38>. Fel viue az

lieg}'nec (> magasságára (Kák : Sám.1 62).

Magasságbeli : qui habitat in excelsis, altissiinus Kr. [der

in (ler liöhe wt.lnit, erliaben) (Pázm: KT. 33«. 187. KáUli: Bibi.

Luk. 1. 1!. Kr.i.

Magasságos : excelsas, altii.s alti.s.<dmus MA. (Iioeh, selír

hüch, eihaben]. Magasságos geryedet : excMsivus fei-vor (ElirC.

131. WeszprC. 133. NagyszC. 3). Magasságos isten (Kár; Bibi.

I.16U). Jethro : maga.sfagos, to, b'iczSs (MA : Bibi. I. Magy. 3).

A békesség tulajdona a volta képpen niagosságos elmének (P'al

:

UE. 3(56). Két sereg itt vár, egyik a Ia|)o.son, a másik ezen

mago.ssjigos hegyen fekszik (Fal : NU. 337).

Magasségö : excelsns. MegtfirS menden magassegS varo-

sokat (BécsiC. 13).

MAGASZT (magozlih\y, tel mmjoüaM WeszprC. 141):

[i'xalto, .snblimu ; erhOhen, erheben]. Magaztatec ma az en lel-

kem, eletemnek mynden napy ffeleth : o byzonyanal hallatlan

macaztatas (ApMélt. 17. BornrPréd. 17).

föl-magaszt : cv; Felmagaztatec N'abucudonozomac orzaga

,

exaltatnm est regnum Nabuchodonozor (BécsiC. 11). Felma-

gazta Amaut : exaltavit (.54). Kiért inkab tizteltetec es fel ma-

gaytatek (VirgC. 47). Valaky ev magát megalazya, az fel ma-

gaztatyk (ComC. 50). Magaztassal fel een elleiLSegym kezeth

:

exaltaro in finibus inimiconim nieorum (KulcsC. lOi. Fel ma-

gaztatek az kerezthre es meg hwzlaltatek (ÉrsC. 51). Fel ma-

gaztatek es meg hwzatthatek (51b).

fölmagasztatos. Igen felmagaztatos vag : snperexaltatus es

(BécsiC. 131).

Magasztal : erigo EhrC. 125. concelebro, dilaudo, collaudo

C. magnitico, exaito, síibliino MA. (erheben, erhöhen, lobpreisen].

ífatorokot magaztalnak : erigmit tentoria (EhrC. 125). Az kapu-

tarto ygazan fegy niynkett es ysten ew nyeluet magaztalya my
ellene\vnk (30). Magaztalya en lelkem nrath (PeerC. 16(í).

Miudóu egeeknek fölötte magaztaltatek az atya istennek jog-

jara (DebrC. 7). Magaztallyatok entet mynden neepek (ÉrdyC.

9). Magasztallátoc az vrat velem Sszue (Szék: Krón. 31i. Mennél

istenffil fellyeb' magasztaltattak, annál inkáb' meg-aliizták ma-

gokat (Pázni: Préd. 1194). Magasztaló dicséret (Pázm:Préd.

1244. Kr.). Nem akarta kevélyen maga.sztalni az fi igasságát

iCzegl : Japli. 24( i).

föl-magasztal : exaito, sublimo, magnitico C. eveho MA.
(erheben, lobpreisen). Vala igen zorgalmatos, hog az fl zanat

menetesre fel ne niagazt;ilna (DebrC. 273). Bfe choda teteilel

akara \t isten felmagaztalny zent margyt azzont meeg ez velag-

bau elven iMargL. 131). Éz aldot kerezttyeu orzagnak feyede-

lemseegere magaztalaa Öel en-tet (ÉrdyC. 388. 373b. 657). üi

ees ha tíel magaztaltandom [így] ez feldrSl myndeneket en

hüzyam vonzók (ÉrdyC. 534b). Szégyent ti5u isten az szentséges

pá()án, az ö felmagasztalt hatalmas koronáján, kivel öklöldezi

Krisztnst templomában (RMK. VI.129). Az égiglen fel inaga-sz-

tatlal (Fél: Bibi. 17i. Felmagaztalom az te nevedet: niagniticabo

nomen tuum (MA: Bibi. I.10> Azért magasztalta illy fel 6tet

isten, mert életét le-tette a bnös lelkek segítéseért (Pázm:

Préd. 41). Az nap az fóldtfil igen fcjl magasztaltatot (KDebr:

1619. C5). A fejét magasztallyák jól fel [sok vánko.st tegyenek

alája] (PP: PaxC. 21).

fölmagasztalás : magniticatio C.

fblmagasztaltatás : cvj Akik jöttek, azok a tára való fel-

magasztaltatá.st kerülték el (Mik:TörL. 357).

Magasztalás: celebratio C. exaltalio MA. (lobpreiatingj.

Keressiic .iz 6 szent neuenec inaga.sztal;isat (1 lelt: Bibi. I. c2).

Gondolom-magasztalásokat horgásznak (Fal : UE. 452).

Magasztalódás : [jactantia
;

|>ralilei-ei]. Eflele emberi ma
ga.'iztaliViá.'^t szokott ;i szent iívls hitsonlétmii hegyekhez (Titk-

.Jel. '^7i.

Magasztás. Elmének magaztasa : inentLs excessus (EluC.

77).

Magasztat : (exaito, magnitico ;
erheben, preisen]. Magaz-

tattyák v.nla vr ystent : magnificabant deum (JordC. 544. 755).

Féreg merezkedik ma^-atli magaztatny [így] (WeszprC. 141).

Nem rák vroiie diíeri ftet, de mhid az zent doctoroc magasz-

tattyac ítct (NagyszC. 251. CzecliC. 7). Wr istenneel myndenben

tfeellyeb magaztattya niagaat : extollitnr snpra omne (ÉrdyC.

29b). Myiid attyanak annyanak es anvltato attyaftyaynak felet-

tek magaztataa ewtet (388. 473b i. Magaztatiak vala wtet (VirgC.

ir<?íj.

föl-magasztat : exaito EhrC. 35. extollo 78. 113. [erheben,

lobpreisenj Magaztas.sad fel te zodat (BécsiC: 213). Myneemew

dycheretliekkel magazthassalak fel : qnibns te laudibus efteram

(FcstC. 16). Dycheerywk es fel magazta.sswk ewtheth erekké

(WinklC. 38). Ffel niagaztathwan vr ystent : magnificantes deim:

(JordC. 745). Kereztekkel es zeep Lsteny dycheretekkel yewnek

vala az zent zyzuek koporssoyahoz, ftel niagaztat\van az wr

istent (ÉrdyC. 341). Ffel magaztatta vona «t isten ew hozyad

az w zent yrgalmassagaat (345). Ottet magaztatoni fel giczeretbe

(DebrC. 351). Nem kel magaat fel magaztathny (ÉrdyC. 109b).

Erdmemvel magamat fel ne magaztassam (KrizaC. 83). B^n

feyem fel magaztato : exaltans caput meum (KuIcsC. 4). Engem

felmagaztatnak és tiztelnek (VirgC. 67. 71. 146). Az zeretSk az

5 zeretyket fel magaztatiak (NagyszC. 6).

fölmagasztatás : elevatio EhrC. 55. [erhebnng, lobprei-

sung]. Honnan es mibwl erdemle ez zent iambor ez nagy fel

magaztatasth (VirgC. 62). Nem keuau embertwl fel magaztata.sth

(97). Az ew dycheeretes ftel inagaztatasarol (ÉrdyC. 520b. 368).

maga-fölmagasztatás : arrogantia, E magafelmagazta-

ta.?nac dagaduana: timior arrogantiae (BécsiC. 83).

fölmagasztatat : [exaltatio ; erhöhung, anfrichtung]. S. Ke-

rezt felmagaztataffa (MtlnchC. 9).

MAGAZIN, MAGAZINOM: horreum, granariiun pu-

bliciim PP. annonaria apotheca ; öti'entliches kornhaus, maga-

zin PPB. Az magazinumok és erszények ürességét megje-

lentvén az vármegyéknek követeket küldöttek péuzsollicitálni

(RákF: Lev. 1.656). Berlint csá.szár népe mostinákkal meg-

vette, a mundir magazint abba tönkre telte (Gvad:RP. 123).

MÁGLA : batus MA. tseber, bor s egyéb hignak mértéke,

mintegy 3i i ejtel v. 30 ittze SzD. mensura liquidorum continens

circiter 3o medias Kr.

Máglás. Ki lesz máglás az aknán (Fels : Dics. 55).

MÁGNES : [mágnes ; magnef]. Magához vonja a va.sat a

mágnes: attiahit in se ferrum mágnes PPBl. Ki tndta valaha

megmagyarázni, mit.soda ervel vonsza, és az északi tsillagra

fordiltya a mágnes a vasat? (Pázm: Préd. 1045). A mágnes,

vas vonzó k5 magát egyenesen északra fordittya (Com : Jan.

16. Pataki: Reg. 209). Mágnest a vas édesgeti, vizcsöp követ

meggyózheti (Araade : Vers. 173). Antalom, én hív Achatesem,

szívemet szivedhez csatoló mágnesem (Gvad : RP. 89).

MAGOS : [magns]. íme a magosoc iSuenec napkelettl

(MünchC. 16). Simon magos (ComC. 135).

MAGYAL (mogyol 1233). M;igyalfa: esculus, ilex aquifoliiim

:

stecbeiche SL Mogyol, arbor 1233 (Czinár). Alia arborque vul-

42*
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gariter mogvl vocatvir 1210 (VVeuzel Vll.lni). Ilex viilgariter

mogoltul vocata 1277 (XII.204). Mugul arbor 124'.». (Czinár).

Magyal, Magyalaslapli (uo.) Arbur uliiii, quae viilgari uostro

dicitur Magiilffa 1256 (Kiiauz).

MAGYAK (inager DobrC. 526. ma;/tr MargL. 22. Corn.-

C. lUí*. DoniC. 73. magi/er CuriiC. 2-1. DomC. 126. 182.

2U5. az egyic tirliuuac Hunor vala iieue, á iiia'íixlikuae

nagy Magor vala noue, UiktSI az magyaioc fel neuaszteteuec

Hofgr. 40. vwijer Anonym. jl/o<;orfaUl 1252. 1254. Cziu.): 1)
imgaras, hunKanis, paiino, [Kíuuonius MA. [uiigar]. Hetu mogor

(Anonym.) Maityr, yniar oz yghe inakor zova vallli, azerth ez

yglie luartyr niaéerzoeV syni megooizo (így), syni dyakzo, liaiuiem

gheiegh zo (Ui'l)r('. 52ri). Zentli ystwan kyraly magyaroknak

apa.stala (Ko.sz(li(;. W!). Apró omtiorok kyketli az magyarok

liynak ly^vky umlieroknek (TelC. 275). Teréének ez orzítgboly

magyarok korezttyeiLsegre lÉrdyC. 3íl7b). Magyar módra meg
i.sz.sza vala a bort (Helt: Kron 40). Tanwllya keg : az magyar

ira.s oiwasast (l-evT. I..S3!ii. Ennek niílssát én magyar fVi ember-

ben még nem láttam (l'etli(5: Krón. 172). Székely ór magyar

vér (Tbaly: Adal. l.íj). Nem így csolekedtok a régi jc5 magya-

rok: olim non erat sic (KisvtAdag. 382. Kr.). 2) (Himgaria;

UngaruJ. Ky mykoron mynd liozyaa tartozowal magyaraa yent

attya D'yayhoz (EnlyC. 396b. 397). Mykoron magyari;ia yewtte-

nek vona (398). Nagy haddal be yowo magyarra (4Ui)b).

IKiizmoudásokJ. Magyaruac czécz, némotnoc bécz: adniirabi-

les in nectendis macbinia Aegyptii, Conos artoxya (Decsi ; Adag.

132. 268. MA. Kisv : Adag. Nyr. XVIU. 99).

Magyaréin : clare, expresse, explieate, explicabiliter, expla-

nate, oxposite, artiunlate C. diserte MA. [doutlicb, vorsliindlidi,

nnzweidentig]. Magyarábban, nyilvábban : expliiiatius ; magyarAn

szrtlló : planiloqims MAI. Magyarán mogb ii1ak (Ver: Verb.

224). Elég magyarán vagyon mondva iMAíScnIt. 6in1). Magya-

rAn mogmondgyák, hogy ;iz igaz bitnek meg kellett az apos-

tolok idejétül fogva mindenkor mar.'idni (l';izm: Kai. 141). Azou
pántolodio, hogy magyarán nem szollunc (Pós; Válasz. 254).

Terro;io magyiaran az kik földi tonnezotek (KBécs 1651. 30).

Sok verseket magyarán éneklelt (Hall: l'aizs. 449). Szólly ma-

gyarábban (87). Magyariui szól (.Mi.sk : VKert. 423).

Magyaráz (magyeraz HorvC. 70. 73. 147. DomC. 205.

CornC. 21): I) intorprotor, iKjrputo C. deelaro, oxpono MA.
explano JoriK!. 198. [erkliiren, denten). Magarazatnak : docla-

rabimtnr N'émGl. 380. Másra magyarázza: aliorsnm aceipit l'P.

Kráter bernaid magaraziiala melseges yrasokolli : scriptmas

declarabat (Ehi-C. 2). Danidnak eneklote Sjilamonrvl ; ezt a .sy-

dok az 8alamon orzagarol magyariizzak, az kereztyenek [ledyg

az cry.stwsrol (AiHjrC. 24). lg magyoraza vagy orte ez zozatot

(DomC. 2Ú5). Az 13erthalam magyaraztatyk Ö'el fyggeztnak

(ÉrdyC. 506b). (Az Ágoston név] öregbeytónek ni:igyaraztatyk

(516). lg magiaraza, bogi nem lezen tonaba irgahiKissagnak idee

(VirgC 114). Irta es magiarazta blcznek kSnuet (115). Zonth

irast magy;iráz, ba.sogat (Komj : SzPál. 75). Mi üdfiben Ditt lé-

gyen pedig az igíroteknek vége, nem minuyájan egyaránt ma-

gyarázzák (Pí'izm : Kai. 555). Az homályos igéket meg-fejti,

magyaiázza (Com: Jan. 160). Zent Amborus magarazwan ezt

né mond (Bod: Lox. 3). Utül.s(> szjivaidat bizvást fejtsed,

mert sok-kéjjen leliet magyarázni (Fal: NU. 281). 2) (verio,

interprotor ; iibersetzen). Ky magyaraztatyk vala dorivisnak

:

ipiae .si interpreteris diiitur capr.i (JordC. 739). A wiltar kSu-

uet zent Jeroninnis goróg lüelnrol dejik biitre magiarjiza (Debr.-

C. 88).

|Sz(>lásokl. Jó nevén venni, ji\ra magyarázni: ae(|ui

Iwniíiuo facere I'PI. A roszjilkodii mindent roszra ért : az igyenes

eniU'r mindent jóra magyanlz iKal: BE. 612).

el-magyaraz : recito [hersagen, vordoUuetscUeuJ. E^ktRl

sokkal kAISmbSzö leuulet ningijiraza el á tauaczban az Q. Ca-

tiilus: ab Ilin loiige diversas litteras Q. Catulus io seuatu reci-

tavit (Decsi: SallC. 25).

ki-magyaráz : edissero, cnarro, proloquor C. elucido,

interprotor MA. (erkliiren, verdentlichen, verstandigen). Ki ma-

gyarazaa az zentssoogfiknek allapottyaat (ÉrdyC. 617b. VirgC.

121). Ki magyarázva: s|iecitiee et expres.se (Pázin: Pré<l. 1049.

Kr.). Nem vala derék deák, de énvelem más nyelveken, olaszul

is kimagyarázta magát (Betlil : Élet. 11.76).

kimagyarázhatatlan : iuexplicabilis C [nuerklarlicb]. Ky

magyarazbatathlan mondás : ditllcilis explicatu (JurdC. 806).

meg-magyaráz : expono, dotínio, dilucido, euucleo, enodo

C. deelaro, interprotor, enarro, explai:ü, exi)lico MA. (erklárenj.

Mendónéket m6gma{íar;izot : universa expesiiisset (Béc.siC. 22.

73. MiinehC. 39. 42. JordC. 51. ÉrilyC. 188. 590). Uly ygen

megli magygyaraza, -vgy bogh myndennek eertomre bagya (ÉrsC.

334). Rövideden megmagyarázván a reménységnek állato.s nii-

voltiU (Pázm: Préd. 171). Ugyan semmi emberi nyel azt ki

nem mondhatna, som értelem meg nem magyarazliatnáia (Lép:

PTíik. 111.244). Aniuik okát alábbkább szé|)en megmagyarázza

Calvinns (Pós: Igazs. 1634). Csak meg magyarázni akarta, hogy

a nagy város minémii emberekbl állaixjdik (Illy: Préd. I435X

megmagyarázás : explicatio, iuterpretatio, expositio, eno-

datio C. enarratio, expo.sitio, explanatio MA. (erklíiruugj. Insinua-

tioval, ugy mint az megh magyaraz;i.s.-ial való kezdetet |i5rben:

in causa, [ler in.sinuationem mota (Ver: Verb. 284 1.

megmagyarázható : explii^bilis, explanabilis C. (erkliir-

licbj.

vissza-magyaráz : male iuterpretur, in maiam partém

aciipio SI. [íibel deutenj. Miuikámat viszaza és gonoszra magya-

rázzác (Helt : M&s. 2). Az wrac kózzúi nomollycc vi.sz.^za magya-

razác a Drakule vajda tanácziit dlelt: Krón 92). A Sigmund

királynai: minden dolgait vi.-t.za magyarázz;ic vala (74b). Mindent

vL>iz.sza magyaráz ; delpbinum silvis appingil, flnetibus aprum

(Decsi: Adag. 115).

Magyarázás: I) explanatio, ditlniilio, hypomnema ('. in-

terpretatiü, cxpositio MA. (orkljirimg, (leutuug). Magyarázásra

nehéz dolgok (M.itkó; BC'siik. 2tíO). 8) (versio; iihei«elzungj

:

PtoloDieus Filadelpbushuz kúldettetnéiu^k a hetven B£ltiiek a

sz. kSuyvnek görögre való magyaráz;ísára (EsztT: IgAny. 1.24).

álom-magyarázás : iuterpretatio somni MA: Bibi. 1.38.

jtraumdoutung).

szentirás-magyarázás : (exegesis sacrae scriplurae
j

bibolexegetikj. Nem konty alá való a szent inismagyarázá.'i

(Thaly: Adal. 1.79).

Magyarázat: 1) interpretamentum, benneni;i, dict-atio,

epimythion C declaratio, ex|>t>sitio MA. [erkl.anmg, deutungj.

Rövid n\agyarázat : sciiolion C. Ez liezednek magyarazattya

:

hnjns verbi expositio (ElirC. 95). Jrasoknak magjerazaty (DomC,

182. UebrC. 2Ui). Igaz értelmét es magyaraz-attyát el akaruac

nyomni (Helt : Bibi. I. b2. c3). Regislroma es magyarazattya

egy nehany sido igéknek (MA: Bibi. Magy. IV Glossa magyará-

zat (MA: Tan. 1417). Elme t-s-alo magyaráz:it (GKat; Tilk S27).

2) (verao ; übei-setzung, interprelalioj Ralxmi. kinek niaéiuii-

zatt'a mester: rabbi, ipiod dicitur interpretalnm magister (DtfbrC'.

390).

Magyarázatlan : inenarratus C.

Magyarázatlanság. Az csavargó gyennocskek scajáluin az

gögilelés az botló nyelvekuec magyarázatlaiisagával édexAdic

(Prág: Serk. 467).

(Magyarázdogálj

ki-magyarázdogál : edisserto C.
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MagyaráahataÜan : iuexpHcHbilLs MA. liiMt'rklarlich].

Magyarázó : explicator, expliuiator C. iuterjires MA. dol-

nietsvher, a\isleger PPB. Isteui rendelésnek niapj'aráztija : fati-

dicas C. Masarazo irasa: glossa NéniGl. 373. Magiarazo iras

(VirgC. 11-L ComC. 128. Zrinji 1.23).

álom-magyarázó : iuterpres suDiuioriim Kr. [traumdeuterj.

(Helt: KróiL 221.

irás-magyarázó : (interpretator, commeutotor]. Irasma^a-

razo meslJr ((JiiaryC. 3). Iras nuiiíarazu inestór ekkei)en maga-

raz (NasyszC. 225). Inls mas.'varázo hSltsec (Zvon : Post. 1.27).

írás magyarázó doktm-ok (Mad:Evaug. 318).

J6gy-magyarázó : (augur, hariispex ; zeichendouter]. Mi

koron bémeuendesí abba az fidbe, mellyet az to mad istened

adand tenéked, ne találtasséc te közötted so bflbiijus, so 5rd5u-

g5s5ktiil tudakozó, se jegyinagjaiázó (MA: Bibi. 1.175).

levél-magyarázó : (dolmetscbj. Mészáros Mihály költött

el búza feliM val.í levél-magjarázókra 1 fi. 24 dénár (MonTME.

1.1951

törvény-magyarázó. Ha jó vigyázó, s törvény magja-

rázó, to directorá tésák (Felv : Dics. 58).

Magyart : (ad Hungarium [lertinens, huugaricus ; ungarisehj.

Ez nemesseges zeut zvz mageri kyralnak nemes leyanya (WargL.

22). Magjary wrak (GyöugjC. 4. ÉrdyC. 396 396b. 544).

Magari kiralnak leánya (TihC. 18. 25). Heet niagyary meelfJId

(ÉrdyC. 50). Az kylenchedyk eeg ez feldnek kerekseegheliez

zaz ezerzer walo ezer maagyary mely féld (ÉrsC. 135). Magiarj

forintot (RSINy. 1121 >. A magyari wrac tanáezot tartánac (Helt

:

Króu. 45. 46). Panaszolkodnac magyari nagy wrac (Valk: Gen.

6). Hogy János király mmadjou az magyari királyságban (Mon-

Irók. ni.41). Magyari királyok: reges Hungáriáé (Ver: Vevb.

15). Magyari szentséges corona : sacra regni Himgariae corona

(16). Magyari kinily illetlenfil van mondva, mint ha ki németi,

vagy törki tsászárt mondana ; magyar király az ; mind-az-áltíil

jol mondatnak: magyari \'itéz.ség; olaszi ravaszság (GKat: Titk.

117). Magyari szóllások (Meg)': Diai. Elób. 12). Hatvan magyari

forintok (Tliewr: Nyelvk. 6. 7).

Magyarizmus : [hungarismus ; echt ungarisclie ausdiueks-

weise]. Ezt gondolván konyh;m költ magyarismlissal ték egy

néhány jegyzést magamnak (TörtT.^ L36S).

Magyarkod-ik : [more himgarico ago ; sich nie ein uugar

benebmen]. Deliniau a keresztényekre igen agyarkodik, f-

képpen ritézül a ki magyarkodik (Kóuyi: HRom. 127).

Magyarkodás. Hlyen gyümölcsei lönek a török császárral

való újvüná.sniak, magyaros magyarkodásnak (Szál : Ki'ón. 406).

Magyaros : morém hmigaricum redolens Kr. [liungaricns

;

uiigarisch]. Magy.irosan : more hmigaiico, categorice Kr Ö sze-

gény már az magyaros [magyar-lakta] földre a Dunán átkelt

(Moulrók. V111.372). Mentém négy [van] minden napra, magya-

ras veres knrta anglía ezüst gombokkal iRadv: CJsal. I11.359b).

Magyarosan kimondani a dolgot (Kiss' . Adag. 460). Németes

inget sem viseltek, de most már kevesen vagyunk, a kik ma-

gyaros inget viselünk (Hazánk. 1295). Fnüistuk, vagy magya-

rosan flöstökömezvén, nagy lövódözéssel a lakadalmas házhoz

felmentek (Hazánk 1884. 362). Akadékos szeges munka az

idegen nemzetnek nyelve járását, és annak tulajdonát, szakasz-

tott úgy magyarosan ejteni (Fal:UE 361).

Magyarság : 1) [interpretatio huugarica ; ungarisclie übor-

setziuig]. Damdnac magarsaga : ers karú (DebrC 400). Ewan-

gelyomnak ez keppen walo magyarsága wagyon (FozsC. 19).

Halwan es erthweeu az zeut jiasnak magyarssagaat (ÉrdyC.

39b). [Az Ágoston névnek] sok uewes magyarsága vagyon (516).

[Az epistola] bewlew zereiit valo magyarságba (511b. 249. 349b).

Katalennak magyarsága myynd isteeneknek romlása (ÉrsC.

454). Az nehéz igéknek magarsigarol (UMNy. 11 ViV Tulajdcm

magyarsága, értelme az mi volna ez enangolionmaL', arról im

szóltam (Ború: Préd. 459). A mái evangeliomot iria-meg szent

Lukáts evangélista, mellyuek bötrt-szerént-való magyarsága e'

képiien vagyon (Pázm : Préd. A). Ajánlott szép könyvet, liogy

magyarságunkra fordítsam (Patk. EWb. 1). 8) gens nngarica

MA. [ungJUtiim]. Az egész niagyai-ság (Helt: Krón. 34). Nem

látlak már, mimkácsi vár, isten niegáliljoii, megengedjen az ma-

gyarság, már ezt kiáltom (Thaly:Adal. 11.317). S) migarismus

iU.

Magyarságú Ha melly szókat penig ollyanokat találsz,

mellyek nem .iz helyes magyarsági kinevezés [kifejezés] szerint

valók (Felv:SebSal. 2).

Magyarul: I)hungariceKr [ungari.soh).Ma)i^nilvgy ertbyed

(DebrC. 527). Fz neuuek raaria magyarol neue meg vylagosytto

(TelC. 322). Exiiltabunt sancti, magárul fin kflwíiiök zökkölneek

(SándC. 12). Mosesnec harmadic könjTe, mellyet magyarol

mondhatvnc : az lewtaknac szolgalyalokrol iratolt könj-vnek

(Kár: Bibi. 188). Magyarul leg-igazabban s-tisztábban a tudna

szólni és imi, a ki egyébként értelmes ember lévén, semmi

nyelvet nem tudna (Megy: Diai. Elób. 12). Mandragóra, mellyet

magyarabbul nadragulyának mondanak (Bod : Lex. 32) 2) cate-

gorice Kr. [grad heraus, deutlich, unzweideutig]. Hogy pedig

fondamentom-szerént, szegesen, és magyarul meg-felelhessünk

az barátinknak i Pázm : Kai. 659). Nem tartjuk sok baszéddel,

hanem kerek szóval, magyarul mondjuk, hogy szem-látomást

hamissat mond (Pázm: Kai. 1766. 420. Kr.).

MÁJ ; bepar, jecur C. [leber]. Májhoz való : hepifarius C.

bepaticus MA. Beel, maay, ifidö (SándorC. 8). Vegyed á may-

kernyfil valo köuerséget, es á két vesét : sumes et reticulum

jecoris ac duos renes (Helt: Bibi. 1 Qffl). Vegyen az oruos

doctor dorong peczenyét, sulyoc máiat, mo.sofa lepénl, czép

hadaiófa fánkot (1550—75. Toldy: Adalékok a Régibb Irodalom

Történetéhez 23). Az köuér, melly az máyon vagyon (Kár:

Bibi. 189). Az m&yja mellet (MA : Bibi. 195). A pisztráng májjá

(Teleki: IXéI. 39).

I&ólások]. Most váUk el a" ganély a' májtól (Kisv: Adag.

113). Haragját nem tartja s máját nem gyzheti (Orczy:

KöltH. 192). Ugy is meg-tetzik, mi forrallya máját
(GyöngyD: Char. 181).

Májacska : jecusculum C.

Májos : tomaculiun, hilla C. tomaeina MA. A klbá.szok,

májos hwkák : kleine knackwiirste KirBesz. 32. Rostélyotskán

kolbászt, májost stt (Com: Vest. 50). Disznónak aprólékját,

kolbászit, májosit, gömbötzit, véresit illend árok szerint adgyák

(TörtT. XVni.2421

MÁJOLO : genethlia MA. születés ünnepi lakodalom, pusz-

darék Kr.

MAJC, MAJSZ : kantárnak drágább iszirböl készült szára

Kr. cingulum aureum Szirmai : Hung.'iria üi Parabolis 4S. Kr.

Beechben vagyon egj* ev [öv] vagy mayc, kit mondnak hogy

azzonyouk maria zevtte (ComC. 38). Keeth maycz, hozzwk,

arauyassok (RMJCy. 1135. 170). Matthiae venit imus baltlieus

cum suo ciuctürio, vulgariter mayczawal egyetembe, contineus

quatuor marcas et 17 pisetas : Mathyasnak jwlotb egy partba

iv, kyben vagyon mynd mayczawal négy gyra e-s tyzenketh

nehezek (Radv : Csal. 11.40). Selyem szél szablyára való mayz

(123). Egy asszony embernek való ov, maiczon, bogláros (128).

Két maicz párta öv ezüstes aranyozott gazdagon (141). Egy

maisbúi csinált hüvely szablya (177). Egy öreg ezüst párta öv

aranyozott, másik ezüst öv maicz (192). Egy maicz hüvely
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t'irkésscl lakutt, ezüstiis, jiraiiyos liüvelyü üzahlja ; uiásodik

liáriim txinlání, iiien^ niayraal vert liilvo]vii PziistHs siiablya

zoniaiiezos az bogiarai (119). Epy inaisz iii('nljára csinált ezüst

nyel b<it (17Í'). 1 partlia cw eregli aranyos niaylzon, 1 partlia

oA zederjöH aranyos maytzoii (23). Egy ev maiczon aranyazott

(227). Egy ezüst inaycz öv (252). Egy kopott inaycz, csatt

niHkiil (362). Az liárom Hzáz .sing hevedernek való niajczof

rzegMve csináltattínn (MonTME. IV.2fi7,). Egy szablyára való

májra (VeetTrans. 10). Kikre sinórt gonilwt, (TlzSt, ismét niajtzot

(SzentiQ : Kaim. 7). Visel ennek liíkje selyenibiil niajczokat

(Gyítugy: KJ. 107). Által tördelt, és bé vert arany majtzokkal

gazdag szerszáma mint egy játszott a ragyogó nappal (Fal:

TÉ. ti37;.

Majcos. Egi mayczos bogláros eA (liadv: Csal. II 96). Egy

ezüstös, luajczos szablya (180). Egy aranyos fék, c-seli gyémánttal

rakott majczos sziigyelöivel ti. 30 érö (360). Majczos zabola

(357). Viseltes majczos fék, ehhez tiirkés,sel rakott virágos

aranyos orrozat iMonlrók. XXIV.17-1)

MAJD : 1) niox C. .statim MA. [bald, sebr baldj. N(j mayd

meg laatom (SiindC. 29). Ez mái napnak világa tlhuik majd

ül múlik UJlííiI : Ker. 7). lm m.'iid el i az dó njollyben amaz

rettenetes .szózatot meg hallod (Lép: PTiik. 11.125). 2) paene,

termo C. tere MA. (bald, beiniUie]. Snbjbscurus : majd homályos,

snbagrestis : majd paraszt C. Kére : majd, tsaknem Com : Ve.st.

129. Mayd mind a kit tábor el veszet vala (Helt: Krón. 191).

Ez is igen ió forma, és maid uémellynoc vgyan k5nnyebnec

tettzic, hogy nem az ol.so ijlelt : Arit hm. 7). Az ajH^tolok ideié

vtan, az halottakért való kónyorgftsríil maid ket .szíiz esztendeig

semmi emlékezet nem volt (Zvou: l'ázmP. 8). Sok iwlyva va-

gyon közötte, és majd töb az polyva a tiszta szemnél (Pázni:

Kai. 577). Semmit az érzekenségck maid lollyeb nem érzenek,

mint az lángot (Lép: Kl'iik. 1.118). A mezben majd szomjúval

haló hadainak víz-forntst fakasztott (Tarn: Szonts. 2ti). Már

vallottam kárt majd >i ezer forintig iKákK: Lev. I.lOSi. Ijiktani

kerekesnél, majd nehezebb me.ster.ség ennél nem láttatik (ötv-

Mest. 46. V8z.). <)tt koniMs kenyérre mikoron rákaplak, élicn-

mohón ették, majd mind megfulladtak (Thaly: Adal. 11.346).

Az ollyau meleg tartományokban, ahol majd tél sintsen (Mik:

TLev. 176). Boszaiikodtain ezért, a hideg majd kilelt (Gvad:

RP. 34).

(Szólá.sok]. (A szerencse) néha oly mint édes atia es maid
oly mint mostoha anya (Mik:ÖrökE. 44i. Majd majd: jam-

jam, protinus, illico .Sí. Jay énnekem merth az lakozasom ygheu

megli koslelth engemeth ; niygh leezcn az mykoron énnekem
azt mongy!Ü< wary mayd mayd kowesse esnieg kewe.s.see (Ér.sC.

3ütíb). Ok majd egy <illyan formán éltek, mint az barátok

(l'ázm: Kai. 269). Ittis majd egy a képjien esik a dolog (635).

Egész háza tája majd mint-egy lángozott (Gyöngy: MV.
18). A Sötétség majd szinte el borította szemeit (Hall: Tel.

281). Majd ugyan: tere, pro|)omodum MA. Majd ugyan

harminczan voltak : erant l'aiile triginta PP. Az farkát maid

vgyan eyszac felé fordította volt (Kai. 1591. C7^ Ortzám tfiz

miatt majd ugyan meg-gyiilad (PhilEl. .5).

ingyeri-majd : mox, e vostigio, c-onfestim MA. (sogleich,

.sofrt, sebr balil| Monda az vr ingiammait (i'gy) a Ixirdeliba

vitetlek (DobrC. 29 1. Jer hoziam zegen lelec, mert ingen mayd
meg öleted niaga<lat hynnec miatta (347). Emlékezzél emberi

állat, ingyen-majd meg kell lialno<l (KMK. I1.7U1. Ingyen mayd
el fogyoc es .semmié leszec nagy ke.sersegemben (15orn:Énok.

526). A C'hrisliis fel támadás,!, a mint ingyen maid meg mon-

gyuk, mi életünk ^Tel: Evang. ILiabi. Ollyanok vagyunk mint

a virág, melly ingyen maid el hul (669b 15SI. Tevék neki

hirré, hogy Ali bég jtlune, Erdélyre sietne, ingyen majd Erdély-

nek határára énie (Thaly: VÉ. Í60).

Majdan (Huiidon Hall: llllist. 111193. Illy:Préd. I 102.

mnyiluii Mad: Evang. 166): I)jamjam, mox, statim, protinus, e

vestigio, extemplo MA. |bald, sehr bald). De en maydan bel

tell.veseytöm az te akaratodat (ÉrdyC ."i49b). Ha nem twduaam

az te eeggyegyA ártatlanságodat, mayilan kywe yzneelek (570).

De maydan el yew (604). Ez botegsegbevi maydan meg kevuye-

bedel (DomC. 17(j). A mit megértettél, majdan mindjárt, leg

ottan miUsal közllyeil : mox statim, e vestigio alteri communiua

(Com:Jan. löfi). Hallván I'árLs, majdon meghalmidó kedves

altyatiának utolsó beszédit (Hall: HHist. III.193). Mikor Maria

Bcthlehomljen majdon az isten tiát s-zúlendS lévén (Illy: Préd.

II 02). Maidon meghalandó lévén 1II.I6O1. 2) Ipaene, fere,

ferme ; beinahej. Neniis tudliatá hogy mikép[jen 8z<'>llna hozzája,

mert m.ajdan nem-is éraett (Tess: SzMag. C'öi. Az ö szemei

meg nem látták ezeket a sziveket lankaszto és majdan kétüég-

ben ejt keserves csapásokat (Báth:Tromb. 172).

(Sziiliisoltj. Az poganyoknac birtokában, i m m a y d a d esiic

markokban (Boni: Ének. 278).

ingyen-majdan : mcjx, e ve.stigio, confestim MA. jsulir

bald, sofrt). Ha nem iliatandom, ingieii maydan meg kel hal-

nom (VirgC. 46). Végy hozzad az halnac epeyeben mostan, ot-

uos.sagnac .szükség le.szeii ingyen maydan (Hofgr. 271).

Majdani: proxime futurus, venturus Kr fbaldig, naclist-

folgendj. Majdani szemünk béhúnyása lehet az utolsó, és még

ma úgy elalhatunk ebben a világban, hogy csjik a másikban

ébredjünk fel (Fal: NE. 48).

MaJdauBág : (mox ; bald, sehr baldj. Uátori luam ! újságot

mondok : majdaaság itt lészen társoin Camilla, ide fUtytyentette

szép hiVe históriánknak (Fal: TÉ. 659).

MAJÉSZTÁSSÁQ : (majestas). Szólnao az OiristusiLic

niaje.stjls.ságáriil felséges diczö.s-ségéröl (MA : Scult 606X Az fl

majestá.ssága és isteni felsége (971).

MAJOM : simia C. simius MA. (alfej. A mayum, micuron

a diófára haag, a diába zakazt (NagyszC. 248. DebrC. 601).

Az m;ijomnak termé.szeti igen játékos, mit mástul Iát azt mö-

veli, olyan okos (Tin. 265). Addig iáránac, hogy végre nuijom

országlwi iönénec iHelt: Mes. 188). Maiom módra kuetni akar-

lak fitet (Fél: Tan. 442i. Halálra lehetett nevetni, midón az

ember az oUyatéii tsúfos majom ábnizatúakat megtekéntetle

(Kónyi; VártaM. 65),

(.Szólások). Majmot bá rsonbau ültöztotni: saltanlis

personam in tóga indncere (Decsi: Adag. 120).

[Közmondások]. Az mayom vgyan mayom, ha aranyas ruhába

i'ltííttetikis (Decsi: Adag. 47).

éb-majom : simia cyiiocephalos MA.

ember-majom: simia aiithroi"imorphos M.\. Mint valami

értelem nélkiil való vad emberek vagy einbor majmok (Misk:

VKert. 311).

farkas-majom: cercojiithecus C. Com: Jan. 47.

hosszíifarkú-majom : cercopithecus MA.

lamosfarkú-majom : corcholipis C.

macska-luajom : simia galeoco|>halos MA. cercopithecus

Pl'l.

Majmocska : simiolus C

MajmoB : imit.itor Kr (;it1"en-, aH'enni;i.*ig). A nyelv eskütl

baráltya .1 majmos tziuki>«<<ágiiak, vér szerént való alyatia a

sült Uilon(l.s:ignak (Fal: l'E 47 1>. Iniilyen majnios alnkox, i«aii

s képmutató virtusnak bekét lutgyuiik (Fal: NE 4i6. .Siha a

majmos módikou uem kaptak (Gvad: FNót. W".
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Majmoskod-ik : simiam ago Kr. fsicli wie eiii affo beiieh-

iiiiMi. :itit>iit« •v'*!! Ireilien|. Kép niutatis képiitMi majniiwkoiliiac

iZvoii: l'iist. 1.471. lI.2i>SV Nám tijs maimoskmináiiii. .siii>eriii-

teiuleseket emellek fel iBal : Csl.sk. 405). A píipUták majmos-

kmliLik tsak, mikor hallal akaruak WjtJlni iKer: Préd. 285i.

Csak majmtwkixltak a sz. irá.«s.il (Matkó: BCsák. 40S. Misk:

VKoit. 229). EfíV cinkcxs játszó a thcatnimokon róla majmos-
'

kiKlváii, Kiufra kezdé ütegetni erkölcsét s magaNiselését (Fal:
1

UE. 101).

Majmoskodás : [|>os.sen, komödien). Hol-mi ro,«?. irá.s(>k,

és majniiKskod.isok-által akarnak az ttrdög segítségével világi

jókat iivoriii ( Fázm : l'réd. 405). Nem vóliia vihigoii oly majmosko-

d.i.s, meljet religióbaii uem foglalhatnék (Czegl: MM. lm'.. 39.

Mi.sk: \ Kert. 230i. A nagy és :illiatatos enilier békét hagj- a
j

m:ijmoskodásiiak (Fal: UE. 401). !

Majmoz: imitor, nt simia sólet Kr. (uachatlenj A szegény

piiiuizóo immár maymoznac azzoe vtán (Vallást. Pij). Mis vala-

kinek képét, maga-vLselését ábrázolja, majmozza, mint a

comoedia jáozók (GKat : Válts. 1.248). Ezen mnnkátskánibaii

valamelly erkOltsfis tiidomáuj-uak niajmozását keresd iKóny;

VártaM. Elszó. 3). Jobb poéták voltak mindnyájunknál, é.s mi

íket cs;»k niajmozznk, és gondolattyaikat lopogatván, nj festék-

kel n):izollyuk (Gvad: RP. El<3b.).

Majmozat : [imitatio ; uachahmungj. Ordígi majmozatja

(e szeretetnek) amaz 5 els5-szfiI6ttjét meg-áldozó Moáb királyjájé

(GKat; Vált.s. Ilb. b),

Majorokod-ik : (posseu treiben]. Mayomkodnak a Moses

ceremouiaiual (Mai : SzJán. 282).

MAJOR : I) villiciis C. coloniis MA. banersmann, meier MA.

(Helt: Mes. 120), A régi tudós major a ro.s7.sz ffivek temérdeksé-

gébfll, eszébe vészi a fold 'zirosságát (Pázm: Préd. 26). Tisztar-

toc, gond\T.sel5o, majoroc, szolgáé. (MA : Scult 800). Az argu-

mentumnak elsS ága majorja szája izint való (Matkó; BCsák.

21 ». 2) praedlum, villa C. colonia MA. praedium MiinchC. 101.

meierhof Com : Ve.st. 61. 150. Majorból való : viliaris ; majorhoz

való : villaticus, praediarias C. Addig végjük fedél-alá a majort,

mig jó idó vagyon : *pertegamas villám, dum sudum est PPBl.

Varasok ew mayorj-val (JordC. 316). Az mayoihoz közel : jiixta

praedium (633). Mayorbelj marhám (RMNy. 11.218. Fél : Bibi.

46). Uram azt az majort mind vetésestól csak magamnak adta

vala iLevT. 0.101. MA: Bibi. IV.135). Ki majorjával, ki ökrei-

vel mentené magát iLand: UjSegíts. 11.283). Majorját fel nem

gynjtatá (Diósz:T3l. 142). lígy nyomorult udvar házban, vagy

is majorban vagyon szállva (MLsk: TLev. 106). Pajták, csflrSk,

majorok, melyek mind az 8 bfi-markú kSltségén épfiltek fel

(Szeg: Aqn. 100).

paraszt-major : ras C. rusticum praedium Balog ; Com.

278. (baueniuirtschaft).

Majori: praediatorius, viliaris, villaticus MA.

Majorkod-ik : vilüco, villicor MA. [wirtschaften, eine wirt-

schaft betreiben]. El-jámi a majorkodó helyeket : circumire

praedia PPI. Az leloknekLs keres es gyöit es maiorkodik (Frank

:

Hasv.iiK. 07). Adgy számot majorkodásodrúl ; mert immár nem
majorkodhatol (Pázm: Préd. 855). Szánt ember, a majorkodik

(Ben:Rithm. 123). A református papok adót nem adnak, míg

úgy nem majorkodhatnak mint a kösség (Bod: Pol. 147).

Majorkodás : agricnitura C. villicatio MA. flandwirtschaft,

líindliche wirtschaft]. Istennek zanta-sa, kapálása, maiorkodasa,

istennek ypeyty.se vattok (Komj : SzPál. 13-3). Maiorkodassokhoz

kezdiiec (KKrakk. 1573. A4). Az maiorkodásnac szeretié vala :

erat homo agriculturae deditiis (Kár: Bibi. LSyGj. Saturnus az

majorkod:isnak gubemaló fejedelme (KNagysz. 1613. Dö). Szflk-

ség hogy az szj'uitas vetés és maiorkodás mellett az Lsten se-

gétségSl bivattasséc iKCsepr. 1621.. 1)7). A régiek nagy diclié-

retet te.sznek a majorkodásról (Veresm:Lev. j). Szííntás vetés,

majorkorlils : agi-icultura (Com: Jan. 72>.

Majorkodó: [agricola; Imidwirt). Serény majorkodó : agri-

cola assiduus PPI. KereskedS, maiorkodo, ea minden rendbeli

eleta (Bom: Préd. 555). Majorkodó, szolga (Kár: Bibi. 1.396).

Majorkodtatás. Jószágaiban való m.ajorkodtatá.sának déz-

máját szegények számokra rendelte (Bod: F^ex. Elilb. 9).

Majorné : villatica MA. villica ;
meierinn Com : ()rb. 95.

U|»orban azt a régi majomét kell álbitni, a ki mostan Bijrsiban

vagyon (Évk. XIII.62). Szurkos majomét bé bínak, s kérdezik,

hány lúd hizlalóban (Orczy: KöltH. 158).

Majorooska: villula, praediolum C. (kleine wiitschaft, klei-

ner bauernliofj.

Majoros: 1) villicus, praediatns MA. [nieier|. Ronszul vau

amiak az urnák dolga, á kit az majoros finit : male agi cum

dominó, quem villicus docet (Lipp: Cal. 8). Jó vincziér, majoros,

szántó, vet, halász (Orczy ; Nimf B2). a) (praediatoriits ; vrirt-

schatls ]. A vadak, barmok, majoros állatok kinnal keresik ele-

deleket (Fal: BE. 571).

Majoroskod-ik : villico C. villicor MA. pandwirtschaft

treiben].

Majoroakodáa: villicatio C. [laiidwirtschaftj.

Major8á,g: 1) praedium, villa MA. [meierei, wirtschaft).

Paraszt major.ság : rus C. Kerti-majorság : olitoria annona PP.

Martlianak adaak Bethanyat, hol ott az papy feyedelmeknek

maiorsagok vala (ÉrdyC. 424). Sarkani Amburns maiorsagat,

erdth immár magmik szamara foglaltuk (RMNy. III.105). Az

jo mayorsag jo ewkrwknekywl nem leheth (LevT. 186). Soc

hazoc, maiorsagoc (Bom: Préd. 388). Mez, paraszt major.sag

(Ver: Verb. Szót 28). Reánk bizatott a te.stnek majors;íga, a

hova tartozik a jó egesség (Mad: Evang. 583). Hogy az isten

majorsága legyünk: ut dei cultiu-a simus (Illy: Préd. 1.276).

Örökség és majorság ház, mindé gazdagság maradnak az

atyáktól (Kisv : Adag. 85). 2) villicatio, agricultura MA [land-

wirtschaft, landbau). Hasznos maiorsagokat akarnánac indítani

az országban (Helt : Krón. 54). Mezei majorságod : fmges tuae

de agro (MA: Bibi. 1.69).

Bzányas-majorság : altilia Kr. [geflügel]. Szárnyas major-

sjig : kakas póka no. 2 ; tojó póka no. 7 (Radv t Csal. 11.404).

A szárnyas majorságot kötik a rabszíjra, és lolnjgó zászlóval

viszik a nyereséget (Fal: NA. 214).

MAJOR : (praefectus cohortis) major KirBesz. 146. A fél

kerék végén kellett megállani, .szentencziád fogod, sz(')lt major,

hallani (Gvad: RP. 128).

MAJORÁNIÍA (majordng Lipp : PKert 11.19. 61) : aspa-

ragus, sampsuchum, cnecion C. amaracas, samsuchum Com
Jan. 28. [majoran]. Sampsuchinas : majoráiuiából való C. (Mel

SzJán. 205). Gyöngyvirágom, tulipám, édes majoránnám Cfhaly

! VÉ. 1.277).

neméa-majorárma : majoránna Mel : Herb. 111.

Bpanyor-majoráng : római chóván, nrtica Romána Lipp:

PKert. n.61.

Majoránnás : samsuchinus MA.

MÁJUS (7nayoi> ConC. 193) : mensLs Május Kr. Mayos haua

(CornC. 193.Zi-ÍDyi.L17).

MÁK : papaver C. magsamén Adámi : Spr. [molm). Papaver,

mák, tellyRS és par.^szt (Lipp: PKert. 1.95).
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bi]jdo8Ó-mák : papaver orraticum Mel : Herb. 00.

CBik-mák : cocetuin MA. speise von lioiiig und niuhii berel-

tet PPU.

CBÖrgö-mák : [kl.-itstlirose]. Czattogalo ozOrgö-mAU vagy

iriAlí küszt termi ro-sa (Mol : Herb. 60).

disznó-mák (Mel ; Herb. 60).

eb-mák. Hosszú fejii eb mák (Mel: Herb. 60).

fekete-mák : papaver iiigrum Mel : Herb. 59. Fekete mAk

avaKy k'"' Omi: Jau. 26.

kerti-mák: papaver .sativum Mel: Herb. 61.

szarvas-mák : piipavor eornutuin Mol : Herb. 62. l'l*. .st.ache-

lieliter uiubn PPU. papaver carniculatum Lipp:PKert, 1.06.

vad-mák : aiieinouo C.

szarvas-vadmák: ceratitis Pl'l.

vörös-mák : i>ap:iver rubüuni Mel : Herb. 60.

Maki: pnpaveriinw MA.

Máknyi. Az én tlolRom csak .az, hogy istenemnek könyí>-

ri'ngek, bo^y ne adjon ko.serfl.sét;et kdén é-t kd ut;'ui az ony kis

míiknyi Kyernieken (NádT: I.iev. 113).

Mákos : papavoratas MA. [nii)liii|. Kilnek küldtem apní bé-

livit, m;ikos rétast, v.'ilami aszú gyiimíSlcsíit (N:idT: Lov. 103).

[Hzólásukj. Mákos a feje (Fal: Jegyz. 927).

mézes-mákos : coccetiim C. cocetuin MA. oiiio .speise von

lionit! und uiolui liereitot PPB.

MAKACS : temerarius ; hartnackig, vorvvegeu l'Ptí. Kolot

felé vágynak a ni.iUaLs nemzetek (Orczy: KöltSz. l.'>4).

MAKAHIA : f.s|)Ocies plrl ; eine art birnen]. Küldtem

Kelnek e^y tung niusk:it.ál almát, kinek .'iz aljáb;i egy kevés

uiidiaria v.-igyou (NádT: Lev. 102). Kél tung birsalma, niakaria

klirtvél apn') tuiuVba (106)

MAKARÓ, MAKKARÓNI: (maccaroni). 01a.sz makaró

(Szakác.smest). A ni:UT;ir(inibúl .lános mo.ster egy sort vett ki,

nem tölibot (lortT.* UI.HI6).

MAKK: i;lan.s, lalanus C. (eicbelj. Makkon InV.hd.'Ls : gl.an-

datio MA. Makkon liízá-s; glandarium pabulum, glandarias

p;Lstus Pl'. Az zenth atya lioza nekvvnk valaniy tyw gywkureth

es makolb (TelC. 2'.ui). Adok makkot lutky bogy ennek (299).

Az m.'ikbolis auagy az fa bimbóból kenyeret gynriiac (Born:

Príd. IfiH). Melegitö és szára,szto az gasztenye, mint az m.akoc

(Mel; Herb. 15). Ni'mi oly mohon ásol néki, mint az di.sznó a

máknak: .xsinus in palwis (Uecsi: Adag. 123). Fáról le-liullolt

makk lííKat: Válts. IL120UJ. A tsernek tormaszeti gyflmi^tso

makk, neli:ii gyftmiitse [leuig gallos éa tsore enyv (ACsere:

Knc. 2.'tl). Töknél tükebb, máknál ia makjabb tromfo<l (CzegI

:

Tromf. 96. Kr.).

|.Szi'>li\sok j. Válogat az ételben mint d i s z n é a m a k k-

b a n (.SzlJ: MVir. 1 10).

(Kiizmond.isok). A hitváii ni;ilac makk alá jár (Kai: Jegyz.

9 IS).

bükk-inakk : lul.ins f;igi, glans fagea ; bucheiclml, l>uchecker].

Az liikkinakkolaj tiVét megtudja csinálnia (Ná<IT:l.«v. 137). A
bflkk m:ikk a disznóknak az édas.ség kedvéért igen kedves

(ACsere: Knc. 230). .Szent Mihály nap tj'yban az árt.ányokat é.s

más hizlalni való dam.'Lszokat az ólban rekasztik hizlalni, az

kiket pe«lig az tSIgy vagy bikmakra lujtanak, hamar ntánna,

hogy meg ne csapouuyanak (Lipp: Cal. 52).

; cser-makk: glans carpini Kr. Csere makk (PP: PaxC. 261.

Hothl: Élet .522).

tölgy-makk : earyon C. acylon, acylos PPBL glaus quer-

cina Kr. (eichel der eichej. A ti'ly mákot törd meg es id meg
borban, mergós italt auagy Ijogar italt az vizelet által ki fiz

(BeytheA. FivK. 17b). Tílgy máknak a tokja (PP; PaxC. 86).

Az alávaló disznó tölgy makkot eszik (KLsv: Adag. 220).

Makkocska : [glaudula ; eichelj. A tej a tsetsek makkuts-

kaiba r>zettetet verbi'l laszen (ACsere : Ejic. 150).

fenyö-makkocska : [glans piuealis ; zirbeldrüsej. Mluden

érzékensegeknek fészke, a fenyS makkutska az agyban (AOere:

Enc. 154). Az elmének termasz.eti helye az agynak abban a

részben vagyon, niollyet kSz érzSnek és fenyS makkotskáiiak

hÍTOuk (161).

Makkos : glandarias, glandulosns C. habeos glandes Otr

:

OrigHung. I.XXIV. feichel-]. Makkas fa: suber Com:Jaa 24.

Makkos tserefa : liemeris PÍ'Bl. Nagy bárdos, es makkos erdfi,

bárdolni es vada.szni jo: silva major, puta dol:ibrosa ot glandi-

fera seu sub dolabro et venationo exislens (Ver: Verb. 213).

(Sz/SlásokJ. Makko.s király: pomarius Hercnlea (Decai:

Adag. 136); bos in quadra argentea (302). Kebledben t-ucz e?

féle makkostronfidat (Zvon : Pi'izmP. 284).

MAKXJIjA : macula, naevus MA. sordes; muttormal PPB.

(tieck, makelj. Ha egy makiilát találtam volna benne, nem

vettem volna meg: einem einzigen tiecken Kirlíesz 57. Nyni'en

macula A bennok f.SándorC 1) Myudden makwlaiial kyl

(ÉrdyC. 530. 493b). Ép maculauélkM való keczke bac: hircHS

de capris immaculatus (MA: Bibi. 1.91j. M.icula nélkül való

a'ázm:KT. 464). Förlozetlen és makula nélkfll való volt (Mad:

Evang. 286). Ha a vétkeknek minden makuláit elmossuk (Uly:

Préd. 1.25.442). Hire-neve szép fényét (nem akarta) legkevesebb i

ni.aculiVval ia meg-szenyesíteni (Gyöngyi) : UK. 157). Makula,

motsük, szeny (Bod:Lex. 114).

Makulál : maculo Kr MakulákVkUnyv, melyben ember

elsólien elmólkedésit boirja : liter litor.arius ; schmierbnch PPB.

meg-makulál : commaculo, coiispurco MA. vermideln, be-

scbmieren PPB.

Makulás : sordiatu-s maculatus MA m.acul:un haliens JordU

108. (befieektj.

Makulátlan : imm.acni.itns MA. (unbefliHkl). Maculátlan b:i-

rány (JhristiLs((JKat: Válts. 1. a3b). Maknlátl.an hdség (Gyöngyi):

UK. 154).

1. MATi: venter, p,ars corjioris iufra [KH-tiis Kr. [bro"'

wamme). Madarak kykkel nem yllyk e<lny: kcselyAlli, heeya <

heryotb, maian fekwtb (málán fokvötVJ íJordC. 91). Egy n

goroznat kwldek (LevT. 171). Tartozunk .szolgálatjilban

mente alá vaM róka bélé.s.sel akár mái s akár Imt letw :

(LevT. 11229). Pigvet hátat vétassen, de csak .-U! hátjít, n.'m

kell a m.álya (LevT 11.32). Tarka a héjiLsziiak mállya (G\ i

FNót. 50).

farkas-mái (VectTrans. 4).

hiúz-mál: [[lollis lyncea snhventralis; luclmvanmiej Kis mi

hewz mállal bellett (Uadv: (Ved. 11 139 251, Szentm: Kaim

Székely I.w.lónak adlam egy hiúz mái liérlést lall. l'Jii (T"

XX. 101). A hiúz mái bélésért való s-yiizluLsz tallért kivan

(no).

hölgy-múl : I) ;irgentill;i i\A. hermelinwamme PI'H

hölgynek Uiisn' l»óre Sí. t£) piK».sella niiinir pnrpureo "i'

sniistijach utnnnque LVoaticé, tamet^ nonnulli hölgy n

utramque voceut (Igyj (Be.ttbe: Nom. 7).
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nyúl-mái : (pellis leporiim subvenfralis ; hasennamme]

fteresa imTgamal wj-selew swba, nywl malal belleth, galléra

jereme pogj-wet hat (RMNy. 11.35).

nyuazt-máL Niunt mii suba (VectTrans. 3). Nyuszt- és róka-

náll (RákF: Lev. n.395).

róka-mái : mollior pellus viilpma subTentralls Kr. Róka

nai swba (LevT. L170). Róka uial gallér (Vás : CaiiCat, 470.

t'ett'lVans. 4. RákF: Lev. 11.1395). \'ezér urunknak itt létekor

Ittunk egy róka mái bélést (MonTME. 1.13S). Rókaniál nincsen

iz mentéje szélin (Thaly: VÉ. 11.111).

2. M ATi : [berglehne ?] Vineta, quae Berenmal dicimtur

i243 iCodPatr. VL41). Irughuial 1252 iszöWhegy Jemey 150).

{iimolovmal, coUis 1264 (Kovács). Vinea in monte Ele\Tnal

.269. 1402 (Jemey). Kykmal, mons 1275 (Wenzel XIL145).

Jjmal, promontorium rillae S. Jacobi 1295 (Czinár).

part-málja : [seitenhöhlung, uferhohlung] caviun littorú!

ír. Bezzeg nem csekély vízben tapogat ám a jámbor, hanem

igyau a part mallyát turbokollya és e derék sz. Írásból fesze-

leti mondásit (Pázm : Kai. Appendix XIV. Nyr. 11356. NyKözl.

ÍV.347). A part mályát turbikálja (Fal: Jegj-z. 919).

MATiAC : sucula C. porcellus, porculus MA. sfild disznotska

;

lorcellus Major : Szót [ferkel]. Sfití malatzok : porci nefrendes

íom. 95. Vadkantól és szelíd emétól fajzott süldP, disznó, malatz

:

lybris PPI. (Bosv : ToldL 9). E malatzoc nem tisztáé még : mert

nég nem auattác be 6ket ; hói kel 5ket be auatni ? Nem la-

00 semmi vizet (Helt: Mes. 301). Mint egy malaczot mos.satoc

Mon: Ápol. 317). Bárány, méz, lúdfi és pasit malacz dézma jár

[i Székelyfaluból (TörtT. VIU.233). TltStt malatz (PhilFl. 58).

1 deltin avagy tengeri disznó az fajzatit avagy malatzit nagyon

zereti (Misk: VKert. 540. SzékOkl. 11.193). Egy tavaszi malacz,

iz idei pecsenyének (Monlrók. XXIV. 130).

[Ktémondások]. A hói malatzot igemek, sákoddal ott légy:

;um sacco abire (Decsi:Adag. 300). A hol malacot ígérnek,

itt sakkal forgolódjál (Kisv: Adag. 101). A hol malacot Ígérnek,
^

sákod légyen hozzá (Fal : Jegyz). A koszos malatzból lészen

[üzdó ártány (Orczy: KöltSz. 210).

Malacka: cw Meg hyzlalt malacka (TelC. 125. 241).

Malacoz-ik: porcellos parit SL [ferkel werfén]. Malaczozík

1 disznó (GKat:Titk. 1116).

MAIiASZT (Miíosí HB. maZ/dzj-aba GyöngyC. 44) : gratia,

:lementia, &vor MA. Malaszttal teli : eutheus C. Mennyi milost-

)en terumteve eleve miv isemucut (HB). Yelenseges malast

;

)raerogativa speciahs (EhrC. 2). A házi afanac malazfa (BécsiC.

(. 53). Malaztal télies : gratia plena (MünchC. 108). Mert irgal-

nassagot es igassagot zeret isten, malaztot es diczeseget ad vr

AporC. 39). Malaztya vagyon az zolgahoz : gratiam habét servo

JordC. 587). Mwleek ky ez vylagbol tellyes zenth lelek malaz-

yaban (705). YewendS mondásnak malazttya ees vala ew benne

ÉrdyC. 544b>. Oistusnak ehvte nekyk irgalmasságot es malaz-

ot lel íVirgC. 50). Énnekem nycz malaztom zolasra (69. Komj

:

5zPál. 84). Malaszt nektek, és bekes-seg az istentfii (SzölI : Dáv.

!54). Serkenti és segélte malaszt (Bar : SzBúcsú. 22>.

Malasztos: [gnadenvoll, salbungsvoll]. Malasztos emb6r5c

GuaryC. 28). Lehetnec malaztos es kellemetes az 6 zinenec

ílStte (DebrC. 269). Malaztas tudomány (JordC. 862. 531). Malaz-

ns eelet (ÉrdyC. 527). Emberekkel malaztoson kedvesevn eelye-

lek (ComC. 158). Ez malaztos atya (DomC. 118). Ha az zentet meg
jantanaya, az w malaztos társasagát el vezteneye (VirgC. 42).

Fala zolasba igen malaztos (78.i.

Malasztosság. A meennyey eeletnek vygassagus malaztos-

lagarol (ÉrdyC. 514b). Az zentoket, kyk nagy malaztossago-

isX eerdemlettenek (576b).

H. NYELVTÖRT. 8ZÓTÍB. U.

MALÁTA : siliqua NémGl. 297. silíquae, cibus porcorum

Kr. Szölómont, maláta, törköly : vinacea PPI. Czak ho^ az

malátánál tSlthetne be az ii ha-sát (Sylv: UT. L108). Maláta:

iegez ez ighe minden allatot, mellnél disznót tartanak, akar

tSrkíly legén, akar bor sepríi, akar .ser seprfi, ak;ir felezel

(IL167). Kivánnya vala a liasjlt bé tölteni a malátával, mellyel

a disznók é.sznek vala (Land: UjSegits. II.28S. Káldi: Bibi. Luc.

15. 16. Kr). A disznók malátájával él vala (Illy: Préd. n.451).

Sürté.sok malátája (Csúzi; Síp. 316. Kr.).

j
Malátás: habens siliquas Kr. Malátíls kuriia (Csúzi: Síp.

i
54. Kr.).

MAIxE: 1) [triticimi turcicum ; kukuruz, mais]. Szórös

máléban nagyokat liarap (Thaly: VÉ. II.4). Elbujatolt málé

közé (RákF: Lev. 1.170). 3) placenta miliaria MA. kucben von

türkLschen weizeu Adámi: 8pr. H;mt kasával as maleval-is

i alig tölthette megh (Alv: Itin. 236. Misk: TLev. 17). S gyomrát,

kit éde.sség nagyon meglágyita, tarhó vagy máléval ismét gyó-

gjn'thatta (Orczy : KöltH. 88). Te pedig, tsillagász ! bár akár ki

lehetsz, kedves rukonidhozz töstént viszsza mehetsz, vélek szá-

I

raz halból készült málét ehetsz (Orczy : KöltSz. 239).

W ATiTTA : vidulus, bulga MA. sarcina PP. felleiseu Adámi

:

Spr. [bündel, gepack]. Málhába köti : in .sarcinam cogit, compin-

git ; málhába kötés : ín sarcinam collectío ; málhába köt : sar-

cinarius structor ; málhába kötött : in sarciuam collectus PP.

Sác, táska, málha, túrba, táskaczka : corycium MAI. Ruha hor-

dozó nagy b5r sákoc, málhác : coactilia MAI. Az en zöld suby-

czames ot az ber malhaban wa^on (LevT.L27). Eszközei málhákba

kötöztetvén (Szál: Krón. 319. VectTrans. 18). Régenten egy

király ment sokadalomba és magával egy mestert-is vitt-el

tanítványával egyfltt ; kik meg-állván a piatzon, nyólcz málhát

látnak teli árukkal (HaU: HHist n.328).

Málhál: .sarcino, in sarcinam cogo Kr. [packen, bepacken].

Nagy fa képpel máihálni akaránk (Pós: GBot. 32). Eszközei

málhákba kötöztetvén, vezeték-flovaira málháltattak vala (Szál

:

Krón. 319). Egy egy maihalt barmot haj-tani liagya (Castriota

C4).

meg-málhal : cw Megmálhált görbe háta tevék, ide bé-nem-

férkezhetnek (Csúzi : Síp. 89).

Má.lhálás : (sarcinatio; das packen]. Ezen szentség magyarul

hermálásnak vagyis bérrel-málhálásnak neveztetik, hogy tudni-

illik ezen szentségben teljessen mint-egy tetézve és málhássan

adatik az isteni ajándék és kegyelem (Bíró: Ángy. 261).

Málhás : sarcinis onustus Ki-, [bepackt, pack-]. Terh hordozó,

málhás nyergec öszvérre tétetnek fel (Com : Jan. 88). Málhás

teve (Pós: Igazs. 495. L. Málliálá.s)

MÁT.T.-TKT- diducitur Kr. [zergehen, sich bröckeln]. Nem
ingott, mint a nád, ámbái' búban márlott [így], tenger habjai

közt mint kíszikla állott (Kónyi: HRom. 16).

MÁTiTJA : fructus nibi idaei, bacca idaea ; himbeere Sí.

Málna-fa : rubus idaeus; málna gyümfllts : morum idaeum, bacca

idaea PP.

MAXiOM (jnoíínazeg, moiomuta, molum-zeg, molun-hel Czinár.

mimhalmu Nyr. IX.105): molendinum Pesti: Nom. 41. mola,

moletrina, pistrinnm C. [mühle]. Malomhoz való : moláris, pistri-

nensLs ; molendinarius : malomhoz tartozó ; molarius : malombeli

C. Molmiialmu 1075. Malomsok 1217 (Nyr. IX.105). Molunhel,

méta villae Bogha 1268. Moiomuta, via ad molam 1277. Molum-

zeg, possessio in Bihar 1300 (Czinár). Ketten lesznec rlóc eé

malomban (MünchC. 60. JordC. 29. Ozor: Christ 250 Sylv:

UT. L39). Mindenik malom három-három köre forgó (Gér:

KárCs. IV.318). Méltó, hogy neveket felbjuk ezeknek : szappa-

uas, mészáros, ács, erszény-gyártóknac kerengS malomlioz látó

molnároknac <Nógr: IdvK E16b. 15).

43
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(,Sziil:lsok|, Maliimban li e g e d fi 1 n i (Decsi : Ad.-ii;. 16G)

;

inatiiter aiiuaiii coiisiimere, niilium tunio sculpere MA. Csak

iiialoinliaii IiukihIíiI (CzbkI : .lapli. 158). Többet az uialumba nem

licKoilftlt vala(Il!yol": .Iciplita. 2f;). Malomlau begeíiiiltom : a nw/.

Kyurmek egy negédes niosulytjással fogadta bftszédemet, el Ls

ballaga (Gal ; NU. 277). Malomban begedöltek, .semmit sem

vís!(«tnU (Fal:TÉ. 740 1. I.átván. hogy ez nem jó v íz a z fi

malmára, niegcsiikkent (Fal; TE. 764). Ez viz má.s malmot

hajt; nincs anól kérdé.s (Fal: TÉ. 667). Ez az erség meg

akasztja malmodat (.SzD: MVir. 19).

(Közmondások). Malomban hegedülni, sikethez gyónni bolond-

ság (Rosnyai: riorül. Tnrcicum). Puszta malmon, száiaz gátonn

vámot nom vehetsz (.Szl): MVir. 45H).

baromhajtó-malom : mola jumentariaCom: Jan. 7.5. ross-

miihl Com: Orb. ÍI9.

borB-malom : (pfeflermiUile). (Szentm: Kain-,. 11).

caont-malom. Jobb volt lóoldalbim és p-sontraalomban,

zab-.sziiszékban, setét boltban, mint Liptovában fl'lialy; VE
U.8).

daráló-malom: mola miliaria MA.

folyó-malom : molondiimm de.super volvens Vor : Verb.

215.

fölülcsapó-malom : raolendinum desnper volvens Vor :

Verb. 21,'i.

fürész-malom: (siigemiihle] (Kár: Élet. 237. 271).

hajós-malom : mola nantica Sí. (Com : Orb. 99).

kásatör-malom : pilnm miliarium PP.

kótkövü-malom : mola bina i'P.

kézi-malom : mola trusatills PP. handmühlí! Nom. :!fi.

(Cfjm: Orb. 99. Bod: Lex 115).

liszt-malom (SzCsomb : Utleir. 59).

lóforgató-malom. Mola asinaria : szamár-vagy lóforgató

m:dom Nom.^ 4U9.

olaj-malom : trapes C. trapetimi MA. (ölmühlej.

papiros-malom : chartaria officina PPBl. [papiennühlej.

papiroscsináló-malom : (chartaria moletrina) (SzCsomb:

Utleir. 59).

szamárforgató-taalom : mola a-sinaria Nom.^ 409.

szamárhajtó-malom. Szamár és barom hajtó malmoc

:

molao asinariao et jumontariae Com : Jan. 75.

száraz-malom : pi.striniim, mola asinaria MA. I'P. Sámsont

vetook Ibgbsjighban az zaraz malomba ewrSlny (JordC. 345.

Bartha: Króa 12).

szél-mialom : mola pneumatica Kr. (windmiihlej. Szél avagy

mJuuyiui malmok : molae ventosae .sira alatae Oim : Jan 75.

A vondcg azt tartja, hogy nem fogadták jó .szívvel, ha (lotroba

nem piitl'adott annyira, mint egy akós hordó, és a feje nem
zúgott úgy, mint a szélmalom iFal:NU. 303).

vizi-malom: mola ai|uaria SK. (Kár: Élet L94).

viztekerö-malom ^SzCsomb; Utleir. 102).

Maimocska. Siilóorszilgban voltának ollyan koldus emberek,

a kik ;ityéle apró folyó órl malmocskákkal jártának fahmként.

s táplálták életeket (Tuf: Züolt. 743).

Mulomi : moláris, molarius, molendinarius MA. |mülil-{

Malomi (VB4«téknév XVI. XVU. száz. Nyr. X.227).

MÁLYVA, MíLLVA: nuilva C. (malve ; kiisepappel).

(Mel: Herb. 166. Com: Jan. 29).

fehér-mályva: hibisciis C. allbawi ISeythe : Nonu 1. PPI

ebwciLs Mol : llerb. I(i6. Feier malua: allhaea; eibiscli Fnclis:

StirpH. 7. Fzd meg a feiir mályvának gyökerit es azt meg

törvén kumiiiy kelevmyre ted reá (OrvK. 5U).

köz-mályva: malva vulgáris Heythe: Nom. 6. Vad mályva,

küzmályva (Mi.sk: VKert. 511).

vad-mályva: althaea PP. alco;i C. (Misk: VKort 511).

Mályvás: malvaceus C.

MAMA : (mater ; mama). Movit nos majori quadam admi-

ratiíjne, qiiod infantes ip.si et horriduli ot .sordiduli vixdum fari

incipieutes nianmiani atqne tatám latiné balbutiunl, ii«ia quoque

matribus non intellecti (írja egy hazánkban járt XVL századi

olasz tudós) (TudT. V.162).

Mamácska : [matorcula ; mütterchenj Itt N'énns mamáu-

kánk járt fehér szoknyábann, kis Cupido pedig kurta kankóts-

kiiban (Orczy: KöltSz. 157).

MAMMOQ : (murmnro ; mummelu, murmeln). Szájokat

rágván, igy mammognak i Nad : Kert. 264).

MAMMON: mammona MündiC. 24. (manmion) Nem zul-

galhatlok ogzorsmmd mynd istennek es az mamonnak : non

pot&stis deo senire et raammonae (JordC. 371). Ha az áluac

mammonba hüuec nem vóltatoc : si in iniquo manunona lideles

non fuLStis (Helt: UT. T7). Mammon imádás (TKis: Pan. 2).

Nem szolgálbattok istennek és a niammonn:ik (llly; Préd I

362).

MÁMOR: dolor capitis et moestitw ixxst erapulam SI.

[taumel, lUi.sel, katzenjammer).

Mámoros: post exhalatara erapulam male dispositus 81.

semitemnlentus, nocdum pleue sobrias Kr. [tóumelig, duselig).

(Thaly: VÉ. 11.126. 0<úzi: Tromb. 5. Kr).

MAOTJOIiA, MONDOLA : 1) amygdala C. amygdalmn

MA. amygdalus Bcythe: Nom. 1. ainygdjihi Com: Vest 119.

Aaronnak vozzóeth megh vyragozny lataa, ky leweleketh orerth-

vveon mondolath teremthee (JordC. 158. Helt:liibl. L x3).

Báij'uiy czimör mondola tejjel (Radv: Csal. I11.39b). 2) Moudo-

lák (az állkapca alatt: tousillae; mandeln) (PP: PaxC. 89).

Mandolás : habeiis amygdala, amygdalis couditum quid Kr.

(mandul-, mit mandeln). Moadulás béles : placeota amygdalacoa

(Ben: Ritm. 202).

MÁNQOL : telam levigo, vestes lineas cylindro complano

Kr. Mángolatlan : (non laevigatus ; ungeroUt). .Száz réf vékony

hiizi vá-szon mángolatlan ; ötven rfif luizi vékony vászon megnum-

golt (R.idv:Usal. 11.370).

Mángorol i,>nongorliis, mongvrolm PP.): telam laevigu

expolio PP. lintea compliuio cylindro PPB. (roUeii, maugeu).

Máugorlott vi'iffiou gyólts: liuteum levigatum PP.

ki-mángorol : cv Két vég kimangorlott abrosz, leiiból való

(LevT. 11.392).

Mángorlás. MougorhU: laevigatio, politio telao PP.

Mángorló : machina linteis levigaiidis apta Kr. (rolle, niau-

gel). Ha mángorlóra voiLszíumk is (CzogI : Trompli. 303).

MAJNQOLT: blitum; miltcn, eiii kraut MA Uáiiguld:

miltenkraut Adáiui: Spr. (mangoldj.

MÁNQOR, MÁNQUR: terunchus mica ; brílckleiii, bn>-

samliiin M.-\. nunigcr, liellcr Ailámi : Spr. Hllyiir »v;i(i nuui-

gnr: obuliLs sen iinadraas ^ Ver: Verb. 2Hi. Tsac kicsiny
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[jvini;nnii kAiiyvtvké váliiai* azoc (Cr^Kl : Japli. '21). KStetk

irra niacatiíkat hogy mi csak ogy maiiguri dolgot sem jeleiit-

lottfink ollyat (Mt: Itin. 38).

Mángomyi. Egy tnáncomi: Mratium C. Mangonii: cera-

;iimi, uihili MA.

M-ANTROS : (hiimanus, urbánus ; höflicb, manierlicli].

Igon iiianirivs, udvaros kegyelmed : ilir seid gar ?.n höflicli

KirBesz. 42X Igen maniros, emberség hidó : s\e ist .selír manier-

ii-li (52>.

MANKÓ (bankó Fal: XK. 7. banUs ITialy. VÉ. 11.174):

icipio MA. [kriieke]. Mankón jár : fiiloris siibalaribus incedit PP.

Haiikó : cambiica, cambuta, cambota PPBl. Maiiki), gamó

:

^.snbalaria fulcra PPBl. Manku, istáp : scipio Xlajor : Szót. Man-

ío<it taj-tliwan ew kezeeben (ÉrdyC. 633b. 314b). Legyen kór-

ágos, és poklos, és ki mankón iárion, és feg.mernee miatta el

isséc (Helt:Bibl. IL184). Nem gyönge nád-mankóhoz hanem

nerfl erra bothoz támaszkodik az mi vallásnnk (Zvon: PázmP.

227). Trombitáját ellopta darunak az varjú, hollónak olvasóját,

iz Máthénak mankóját, báránynak k laz.snakját (Thaly : VÉ.

1.351). Mankó; fulcrum pedibns impoteutium (Otr:Hung. I.XX).

k-i idSnek mankója tSbbet vihet végbe hogy sem Hercules híres

xittya, villám hamarsággal-való kere.sztíiltsapással (Fal : UE. 395).

[Szólások]. A religio dolga azon bankón jár, nints-is

tíilSmb tehintetben a' józan észnél (Fal : NE. 7).

[Közmondások]. A mankónak az horgasa jo (CzegI : MM. 188).

\ beszédnek igyenesse jó .s-a mankónak horga.'^sa (riyef: BCs.-

fomp. 296). A beszédnek egyenessé jó, a mankónak horga.ssa

SzD: M^u'. 264).

Mankós: 1) [fiilcro instructus; mit einer kriieke versében],

^fankós : íjui subsidio fiilcronmi incedit Otr : OrigHiuig, I. XX.

Vliért citált legyen apám uram annyi pápista doctorokat az (S

<egyelme Barátsági Dorgálás nev könyvében '? Erre tsac ezt

nondgya a jeíniita, a tudatlan orvos, mankós Lspitállyábul (Czegl

:

laph. 34). Ha engem valaki megkérne annak bátor csak fél-

izeme lenne, az lába Ls áátor bankos lenne, csakhogy az én

iziifc=égemról tenne (Thaly: VÉ. ttl74). 9) [?] Vrad er&b az

igyban nálladnál, igen el íti raitad nagy mánkas.sánal [feyj

FortSzer. K).

MAIÍTÍA (meetma JordC. 644. ÉrdyC. 277. KnlcsC. 190.

iiCTia Het: Zsolt 212. mmna MünchC. 181. WinklC. 220. TelC.

ntfnna Komj: SzPál. 158. minna RSJKy. 11.47. Sylv. ÜT. 1.135):

nanna C. MünchC. 181. Izrahel fyayt eltette mennaual (ComC.

i9. JordC. 644. 888). Meg nitnan a koporsót semmit nem lelenec

lanem cak nienúat (TelC. 188). Az mannath (Po2.sC. 23. ÉrdyC.

277. 632b). Menaual tartha (TibC. 14.5). Manna sido szo, ennen

ragon eredete ez szónak minna, mellet az zent irás angali[nak]

izokot nevezni (RMXy. 11.47). Az mfi ataink minnat fittének

iz pusztában (Sylv; LT. 1.135). Éhséget biua á ffildre: es á

<ennyérnec ménáiát eluóue (Helt: Zsolt. 212. Pázm:KT. 2).

MANÓ : malus genius, daemon, mandncns Sí. rossz lélek

<zD.

Manóság : [?] Izzad az homloka az szegény birónak, mert

rósz kedve vagyon az sok manóságnak (KecskTörlT. IL500).

Mantli : [mantel]. Valami nagy keszkenS-forma fekete selyem

nateriából való cedelét is vetnek az úri-asszonyok nyákokba,

nelyet mantlinak hivnak (Hazánk 1.296).

Mar (moryoyi VitkC. 6S. Jnoratnac 90. moras 91. morczong

ívon:Post. 11.414. Mel:Préd. 115. J7iordos TelC. 278. marrás

UehHerb. 14): mordeo MA. [Az] lob erSssen maruan es rug-

losuan (DebrC. 120). Maryak, ragyák (NagyszC. 68. Helt: Bibi.

I. Aa4i. Ha een azt myelnem, melto lennek, hogy ez maras-

lak ttlanna meny eb nagyon myndenyk hozzam mama (Pesti

:

Fali. 65V Az dühtis eb mart .sebet ki nyisd (Mel: Herb. 142.

Zrinyi n.5',i. 90). Az balliác ha igen ezipnoi' és mainac, esS

lé.szep (Cis. G4).

[Közmonnások]. Ha már, teis harapiad : deutem donte ro-

dere (Decsi: Adag. 130).

le-mar : demordeo MA. [abbelssenj.

még-mar: 1) mordeo, commordeo, admordeo C. fboissen].

Megmarattt : morsns C. Megmarom, el-liarapom : praemordeo

PPBl. O kezeckel megmaruan : confricantes manibns (MünchC.

119). Keresnen kit meg moryon (VitkC. 68). Kyc a kigoktol

meg moratnac (90). Megh marya az zomak (WinklC. 134). Ne
mard-meg a te attyadfiat penznec vsiu-aiuai : non foenerabLs fratri

tno ad usuram pecuiiiam (Helt: Bibi. I. X.\x2i. Mikor engemet

.•ikarsz-ls megmarni, magadat harapod farba (Matkó: BCsák.

67). 2) dnvoro [verschlingen]. Egy zernyw farkas . . . uemczak

baromy lelkeseket veztuala el, de embereket es megmaiuala

:

et homines devorabat (EhrC. 146). Nem czak barmot, de meeg

embert es meg mar vala (a farkas, VirgC. 53). Megmartac 5

biraiokat : devoravenint jndices .suos (BécsiC. 190). Mégmarac

adicSségeséket : devoraverunt inclj-tos (74). KórSl iar keresked-

vén, kit meg marion: circuit quaerens quam devoret (Dübi-C.

; 351). Orozlan . . . keresween kyt megh maryon: quaereas quem

1
absorbeat (JordC. 854).

I

[Közmondások]. Az gonoz embert még az egéris meg maria

,
(Decsi: Adag. 62).

tör-mar. Gonozul tanaíkozuan Srdogtl, ganakodie vala

e scent Anna azzonlioz, es ebbe tri maria vala magát, [töpreng

vala], bog illen nag ázzon ket feryekSt kerest (TelC. 61).

Meghagyjad mindjáiást Komlóssynak, hogy valamennyi törött-

marott ezüst mi vagyon az tárházba, azt mind szedje egybe

I

(Nád:Lev. 52).

vissza-mar : remordeo C. Vissza-maró : remordeus MA.

Marakod-ik : mordeo invicem MA. [sicli gegenseitig beissen].

meg-ina,rakodik : [Inctor ; kampfen, sich messen]. Az mi-

nem fortélyban vagyon táborastul, megvárja 6ket és megmara-

j

kodik vélek (TudTár. XV.157).

j
Marakodás : [rica]. Marakodás, veszekedés (Hall; Paizs.

I

403).

' Marás : morsiis C. morsio MA. [das beissen, hissj. Az vsui-at

az iras marasiiac neuezi (Helt: Bibi. I.Xxx2. jegyzet). Minden

man'ást meg gyogyit (Mel: Herb. 14,i. A megveszekedett, dilhos,

dfihüsk8dó eb, idestova szellyel futkos, és a mire rohan, meg-

szaggattya, avagy marja, és marásával viztfil fél beteggé teszi

:

morsuque liydrophobima reddit (Ojm: Jan. 44).

eb-marás : fmoi-siis eanls ; hundebiss). Eh marástiil néked

vere.s hagvina használ (Felv: SchSal. 19).

farkas-marás. Korsag ellen, has ragas, fo fayas, czuz,

farkas marás es minden beteg.seg ellen soc istentelen imatsji-

gokat értettem (Born: Préd. 3941.

kigyó-marás : morsiis serjientis Kr. [sehlangenbis.s]. Kigo

mara.sbol meg gogohiac (VitkC. 91. Pázm: Préd. 90. Kr.).

kutya-marás: [morsns canis; himdebiss] (Nad; Kert. 309).

Maratás : [zerreissen lassen]. Az neluSknec bynei : Joth

[olv. T5th] igeret nem alias, erdSggel marathas (NagyszC. 356).

Marattatás : [morsns ; das gebis.sen werden]. Az éhezés az

ételnek kevánása, mely lészen a gyomornak az savanyó és meleg

nedvessegektSl való marattatásábol, mellyek a gyomrot, gSm-

bStzt sziu-dallyák (ACsere: Enc. 144).

Marcong (marcsong ? Zvon; Post. 11321. ExPrinc. 262.

martzaug EsztT : Any. 340) : dilanio, dimordeo, disseco, vulnero,

43*
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laedo, saiicio MA. (zerbeissen, zerreisson, aerfleisclien]. Ne mor-

czongy hát (Mel:Préd. 115). Miképpen marczoiigod az isten

neuet (Mon : Apol. 498). Nem kol a szont irast marczongani

(Mon: KépT. 128), Az testeknek pogáni módon morczongattatni

éktelenség (Zvon: Post 11.414). Az anya szent egyházat meg-

czonkittya, martzougja (MAtTau. 1182). Az én bizonyságomat

csak marezongja Baldiiinus (I'ázm : LuthV. 74). Az az. irást

meg vesztegetik marczongiák (Hal: Csisk. 417. 318). A pápisták

a Christus testének marczongói (Matkó: BGsák. 436). A helvetíca

confesaioban Alti kSrmét, s a/t marczon^a fPás: Igazs. 1.720).

Bizonyaáginkat marezongja íGKat: Titk. 288). Az szent irást

igy merték martzongani (Diai. 28).

meg-marcong : dilanio, consaudo Kr. (zerreissen, zerflei-

schen]. Nem talaltatot chac eé eretnekis, ki bele nem kapót volna

az Írásban, es valami részébl meg nem marczongotta volna

(Mon: Apol. 316). Istennec beszedet meg marczongani, ollyat

tenni oda acki nem oda valo (Mel: Préd. 112). A sz. irást meg-

marczongják (Pázm: Kai bl). A pártosok rútiíl meg-mar<aong-

ják a sz. irást (Pázm: Kai. 1766. 320). Megfogja a vad állat

marczongani (Gvad: RP. 510).

MarcongáB : laniatio Kr. [bLsso, das zerreissen, zerfleischenj.

Ar. flrdíg raytune tStt marcsongása (Zvon: Post. 11.321). Garáz-

dás marczongás (Zvon : PázmP. 98). Iras martzongas, iras teke

res [ferdítés] (Gyarm: Fel. 197). Azaugiistai contéssiot, a tudós

MeIan<'hton immár régen megmentette az ellenkezknek min-

den marczüugások ellen (Pós: Igazs. 1.490). El halgatám tb
ezekhez hasonló szent irás tsáválásit és martzongásit (1.146).

Marcongat : morsico Kr. [zerfleisclien]. Biicsületibe kap,

ezt agyarolja, marozongatja, és a mint legiszonyúabban lehet,

moi-skositja (Fal: NE. 101). A félénk a dögöt marczongatja,

kibon éltében nem mert kapni (Fal: 1!E. flOl).

Marcangol: dimordeo, morsico 81. Martzanglották (EsztT:

IgAuy. 326).

Mardos (mardcuf HeIt:Mes. 135. 221) : mordico, rodo MA.

(zerbeis.sen, zorfleischen, nagen). Mardosva : mordiciis MA. Bell

mardostatnak vala mergSs kegyonaak modyaara (SándC. 37)

Az bwimswket mind vvnvke zagatya es mardosa (VirgC. 56).

Latank egy azzonth kyth egy nagy fene sárkány orssen mar-

dos wala (TelC 277). Az aszoniallat magua .sorkat mardossa a

satan (Mel : Szján. 304). (A farkas) sebes testére kezdénee sietni

a legyec és darázsoc és mardosni és czipni kezdéc a testet

(Helt:Me8. 291). Isten iger rdg ellen is Atalraat, de miud

holtig az rdg mardossa .<<arkunkat, a mint erezznc ezer kisir-

getesit bnre es veszedelemre valo izgatasit (Bom : Evaiig. IV.

22Bbi. Éktelen szóllásuk, mardosó tréfálások (Pázm: Préd. 163).

Mibent vétkezik, mindgyárt mardastatik a lelki-ismérot (Pázni:

Préd. 29). No mardosd felebarátodat (Ozegl: Japh. 5). Azt Íté-

lik, hogy itt az mardosó fogoi'kal rágják azt (Ker: Préd. 599).

A matska sokszor a kígyókat és varas békákat-is mind egyre

szokta mardosni (Misk: VKiirt. 168).

el-mardo8. Ell olmardosom : praeraordeo C.

lé-mardoa: demordeo MA. (abnagenj.

mög-mardos : obmordeo MA. (wiederholt beisscn]. Azokat

meg zagatlad, mi«g mardostad (VirgC. 54. Pázm: KT. 72).

Mardosás : morsio MA. |das beissen). Fogánál valo mar-

dosas (NádC. 113). A test lelek ellen zugodnál (igy|, mozgódnak,

hog egetembe estének az toluayok kzze Rs a ki|^)knak mar-

dasi |olv. mardoaásiV] kzze (BodC. 13. CornC. 12öl. A hello

orrával és mardosisával kegyetlemiek látszik leuni (Illy : Préd.

1.108).

Mardoskod-ik : [morsico]. A hit miatt támadott distur-

bíumbaii és vLsz;ilkodásban kezdenek néniiueuifi lézzengk imín-

nen amonnan támadni és mint a legyek tavaszi fldn rejtekéé

hasadékokból ki mászni, vagy mint a farkasok a mezkön s

falukban mardoskodni (GKat: Titk. 17).

Mardoz : [mordico, rodo ; beissen, zerreiseo, nagen]. Az

anya.szentegiliazat mardozod (Mon: Apol. 43). A kigyó mardozza

meg kezét (TótliJ : IstN. 67). Satyra vagy hyperbole, azaz mar-

dozó, vagy nagjTamondó beszédet (Fal: NE. Si. Hallatnak né-

mellykor gonosz akaratbnl származott, méregben forralt mar-

dozó tréfák is (Fal: UE 385). A vad állatok, kik egymást

mardozzák és emésztik (Fal: UE. 434). Ugy mardozzák, hogy

vér t-iordul testekbül (Gvad: Idt. 4).

Mardozás: [morácatio] (Lép: PTiik. 1.139).

Maró: 1) mordax C. [beissend, bissig]. E>]g; orozva maró

ember esak kevés híjjá ln, hogy Cároliis II meg nem lé
(Liszny : Krón. 306). 2) [vorax ; verschlingeod, saufend). Bémé-

riilnek az bor-maró sok tombolásban (Tia 265).

[Marósj

Marósság: mordacítas C. [bissigkeít].

MÁB (imma WinklC. 83. NagyszC. 95. 198. LányiC. 9 VirgC.

55. má MA : SculL 469) : jam MA. [schon, bereils] Már most

:

jam nunc ; már régen : jamdudum, olim jam MA. Felele lesus

mcinduan raaar haad wgyan yo hy\vem mert ygyen yllyk : sine

modo, sic enim decet . . . (ÉrdyC. 347). Uram már támadgy fJI

(MA: Bibi. V.ll). Az fejedelem még eddig csak gyfljlötle, ok-

tatta hadait, már ezután akar inkább azon tanúit haddal hada-

kozni (Monlrók. XXVIl. 206). No már az emberek ffile hallat-

tára mond-meg, ki adott kezedbe, hogy minden oknélkfil meg-lly

engem (Hall: HHíst. 11.294). Ki tizet, ki egy tallért ád, amint

már birja magát (Mik : TLev. 95). Szegény magyaridat ha már

pogány nembül népednek választád, ments meg ez inségtiil

(Thaly: Adal. 1.13). Ha egyszer természeted megvásott, ha már

hozzá köszörülte magát a gonosz (una volta che sia viziata dal

pocoato), nehéz munka véle bánni (Fal : NE. 55). Ha már látta

szemmel, és megjárta elméjével a méltób' dolgokat, induljon

(Fal: NU. 330).

[Szólások]. M á r—m á r : (modo—modo]. Mir a tengeri tolvajok

készitnek veszedelmet ; már a tzet-halak fordittyák el a hajót

:

már a sirenisek megcsallyák a hajósokat (Mad: Evang. 151).

Hízelked emberek, kik már aserencséltetni, már csúfolni, már

hírekben nevekben .szoktak másokat mardosni (László: Pstr.

122). Egyszersmind némulni, már sokat beoellni (Orczy

:

KöltH. 152).

am-már : [jam tum ; zu jennr zeit .«chon]. Sít kílenczveo-

kílencz esztends U vala, az 6 felesége tíz héán száz vala, am-

már az természet tfilök elmúlt vala, hogy fogantatása Izsáknak

ltt vala (RMK. V12fi5l

hogy-már : (per .speciem, quasí ; angeblKli, als ob]. Dúlok

kóborlóknak lopóknak mondattok, de elhallgatjátok, hogy már

nem tudjátok (RMK. II.170(. Nem volt s nemís lehet az kéretsz-

tyénségnek színe-alatt isak egy eretnekségl«, mely az az. iráasal

nem szépegette volna hogymár az merigyes tanitáaát (Pázm

:

' Kai. 500). Semmi idt nem gondolhatni ki, mellyre vitethetné-

;
nek abban a könyvben bé-liozott, hogy már megltt dolgok

i (Pós: Igaza. 1.19). Kezdi mutogatni a kfilmb-kfllmbféle szép

' módjával meg irt históriákat, hogy már (Veresm: Lev. 127). Ha

pedig azt objiciáhiák, sok.szor volt Erdélyben török liai, ki

benn telelt, azt felelheti, az olyankor esett, mikor a nyughatat-

lan elmék, hogy már segíbiégre hi\-ták ket (MonOkm. XIV.

111) Szemfény veretes az, hogy pénzt adgyon az embernek,

hogy már az<inhan caei-ép vagy egyéb légyen (Dióm: DeKb. B21

A bátyámat ugyan akkori fispán Báuffi György úr mellé sze-

rezte volt be a nagyanyám, engemet pedig a szegény VLski
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Péter hátyAm BánfB Karkai i'irhoz, hogy már a fiaival, az

lolott tilbb szegíny nemes emberek gyermekei is nyomorgot-

:ak, ín is tanuljak (Haz. 1.138). Megbékéllénk ily fnrmán, hogy

iiinekelítte elsi^bben háromfelé, úgymint JobbAgy-HorvátTar-

«ily ré.szekre felosztanék, annakelítte 90 kilbölre valót a kii-

líiDségesbíl szakaszszunk ki, hogy már az 5 fára(iságokiiak s

kBltíiégeknek recognitiójában (1.373).

Im-már : jam MA. BécsiC. 1. 2. 7. [schon, bereits]. Immár

most : jam nunc ; immár régen : olim jam MA. íme imma

kedeglen id5 va^on (NagyszC. 95). Ymmar az nap fel támad-

ran (PozsC. 21). Imar el vezet ember (VirgC. 19). Imar lasuk

meg aztys (39). Ez ideigh valo nagh fewzetetlensegeketh el

mthak ees nyomorossagokoth, mert immár a nag zevksegetli

!es koplalassokoth nem zenwedhetyk (RMNy. 111.108). Immár

;öbb hatvan szám barmomnál holt meg (LevT. II.8), Menni

ideie es esztendeié immár, hogj' e világ teremtetet (Helt : Bibi.

I.a2). Jóllehet immár mostan erttyflc (c2i. Immár im most

meg keresic az 5 vérét raytunc : en sanguis eius exquiritnr

flelt: Bibi. LX). Immár im látod hogy 421 lyuk vagyon raita

'Helt : Aritm. G). Bizony io szerenche talált euel az hispannal,

mmár el élhetünk szép híldgyem (Helt : Mas. 457). Vaj szag-

;atnád-el immár valaha az egeket, és jSnél-alá, hogy tudhatnék

9 te nevedet (Pázm;Préd 151). Ha azt mondgyac, hogy az

keresztség io es igaz, immár tehát a mi gyülekezetSnc igaz

"cclesia (EiztT: IgAny. 48). Immáris eléggé megmutattam (MA:

Fan. 1186) Nem fllhetél a lapáton, s immár az assagonnis

fészkelMnJd kel (Oegl: Japb. 219). Békélvén immár az szüret

Nyr. X.470). Az világra kölykit csak alig hozha^a az oroszlán,

:iopy az im már is mutatja eríssége jelét (Thaly: Adal. 1.129).

már-már : (jam jam ; beinahej. Már már elveszni láttatnék

MadiEvang. 154).

Máran, maron : jamque MA [jam ; schon). Elem vigan

maron it ez világot (Adámi: Bar. 13). Mi is maron magunkban
íz hadaknak continuálására alkalmatlanok kevesen lévén (Mon-

Okm. XIV.361).

im-máran, im-máron : jam tandem MA. [schon]. Ymaran
íionozwl ysmerte hewtet hew zyweben : jam moechatiis est eam
'JordC. 367). Mynd azok, kyk jTnaran hyttenek vala : omnes,

jui credebant (713). Yme ymaran tellyesseggel ewt eztendey

wagyon, my wlta penitenciat tart (ÉrdyC. 339b). El yewt ymaran

?s bel tiMt az ydew (342b). Imaran ez velagot el hatatok (VirgC.

105). Hogy immár az bfln hátra nem térhet, immáran minket

pokolra nem vethet (RMK. r\'.72). Az egész község elótt mezít

rövel áll vala, csak egy haj.szál 6 fején immáran nem vala

íV.257). Egy pachyrta kewlte oly búza wetemenbe, mely im-

máran idesded wala (Pesti: Fab. 611. E^ pedig az példa az

idditioban valo, melyrSl immáron szóllyunc (Helt: Aritm. a5).

Az mi termeszetünk ugy annyira meg romlót hogy immáran

mindyajan bSnben fogantaümk (Szár: C!at. A4). ímhol la.sd, még
mikoron z. Pal élne, immaranis voltanac afféle hituan alnoc

Isauargoc (EsztT: IgAny. 255).

1. MARAU {Morodek, Morodyk. nomen servi 1028. 1082.

Dáair) : 1) maneo MA. [bleiben). Meghala Eliméleh Noeminec

ferie es 5 megmarada 5 fiayval : remansit (BécsiC. 1). Nem
marattatic [igyj k5 k6u5n : non relinquetur lapis super lapidem

ÍMünchC. 98). Vtanna maradok ; posteri (NémGl. 188). H\vneii

magának marada : solas erat ibi (JordC. 399). Mely házban

zokot vala raaradnya kyralne ázzon mykoron ju vala ez clastrom-

hoz (MargL 77). Marad vala imádságban (DomC. 3) Mezítelen,

chak az kiseb ruhádba maraduan, meny be az varosba (VirgC.

69). Maragyanak ez velagnak keserwsegeben (VirgC. 144).

Myndden felee nyelw el mwlyk, chak az sydo nyelw marad

(ÉrdyC. .541b). Marattanak vala neki feleségeiéi ket haladon

leányi (Helt: Kréa Eléb. 1). Ott a szigetekben nem maradliat-

nac sémi méhec a felette valo nagy hidegért (Ib). A király

mind oda veszté á ff) népeket, noha végre á mez(^ neki marada

(64). Monda a farkas: Houa marad a niai-adéc étec? Felele

á komondor : Mi patuar maradéc V niuczen ott semmi eöeiében

(Helt : Mes. 312). Ide halgas, ne maradgy inásut elméddel

:

mens videt, mens a\idit (Decsi: Adag. 293). A ki egyszer vét-

kezett, mind éltig bnösön marad (Pázni: Kai. 114). A?, isten

itiletiben az igazok-is alég üdvözülnek : mint maradnak tehát

a gonoszok? (Pázm: Préd. 20). Úgy el-gyfllölé húgát, hogy azon

házban sem maradliata véle (1147). Ha az én szavaimban

maradtoc, igazán én tanitványim lesztek (Pázm : LtitliV. 265).

Az é részek (örökségük) maradjon az anyjok kezénél, minthogy

édes gyermeki, elhittem hamissal nem leszen nekik (Radv:

Csal. 111.250). Melly veszedelmes rútság mind addig rajta ma-

radott az emberen, míg a menyei királynak tía meg nem szánta

(Hall: HHist. IL262). Némettel hazánkban hogy tovább harczol-

junk vagy itt országostul nékie bóduljunk : ellenzem, hogy

egyik mellett se maradjunk (Thaly: Adal. 1.95). Ha mire méltán

indulsz, abban-is az egésséges íz, és igaz mérték mellet maradgy

(Fal : UE. 383). Mindent eltr, csakhogy kedvében maradhasson

istenének (Fal: SzE. 514). 8) [mulctor, damnor; bestraft werden,

verurteilt werden). Walamellyik feel ászt fel indítana szász

forynton maraggyon (RMNy. 0.195).

(Szólások). Isten meg-áldja uram kegyelmedet, isten ma-

radjon kegyelmeddel: Gott befohlen, mein herr Kir-

Besz. 6. Vmiben marad. BSczfillye meg azt 4 pap, akar jó

akar hitván legyen, az mire bSczSllí azt [barmot) az pap, abban
maradgyon: judícans utrum bonum an malum sit, statuet

pretium (MA: Bibi. 1.115). Benne maradtál az nem igaz mon-

dásban (BahOIsk. 151). Azért, maradgyon ez most ebben

(Pázm: Kai. 646). Czerben maradni: haerere, fi-ustarí MA.

Ezek, és több hasonló ígéretek mind cserben mai'aduak, ha

a régi vallást bálványozásnak mondgyuk (Pázm; Kai. 1766.

1021). Jobbétások farban[?] maradnak (Megy: 3Jaj. 11.36).

Nem akarya, hogy az w jobagya karba maragy ou (RMNy.

n.31). Vmin marad. Mindketten urunknak tégedet mi vallunk,

te is velünk mit tessz, azon kell maradnunk (RMK. IL37).

Dián maradion (Helt: Krón. 166). Az kik az árvákat tSr-

venyre híjak, az árváknak dián maradnak (Ver: Verb. 209).

Fején maradjon; capital esto PPBl. Mel ember egeb

kyralt tízthel, ottan feien marad (DebrC. 331). Capítalis sen-

tenciau marad, az az, feyn iozagan (Ver; Verb.' 150). Vagy

fején vagy feje váltságán marad a letiltott fél; in capítalí

vei emendae capítis sententia prohibitus ipse condemnatur (Ver:

Verb. n.r.XX. cún, CzF.) Melyben feje, jószága vesztén

marad ; in qna et caput et bona amittuntm- (Kász; Kit 6. C!zF.)

Az két .szék között az földön ne maradjunk (RákGy:

Lev. 349). Vkire marad. Atyám holta után reám marad a

jószág; nach dem tode meines vaters fallen die güter auf mich

(Adámi : Spr. 198). Egy gazdag vr meg hal, reiad marad az

foltos kaptzáía (FortSzer. K2b). A mi kegjelmedé, az az atjjáé

is. Igaz, nem köteles, m/g él, addig adni jószágot, de mégis

kedre fog maradni mindene (Gvad: RP. 56). 20 pénz maradót

vala kézre az díuidaláskor (Helt: Aritm. E7l. Vmiid marad.

Még maradott egy ember, és egy keresztyén köztünk leg-

alább magúi (Fal : NE. 6). Vmivé marad. Irt vala nekem,

hogh ha ez therek nekem adossa maradna, az ew bitire

el bochassam (LevT. L326). Semmivel nem maradsz adóssá

(Hall: HHíst. IIL156). Fogván a jó lovat, fékemléjénél fogva

Hektor báttyához viszi, és fel-41teti arra a gyaloggá mara-

dott attyafiát (Hall : HHíst. ra.l26). Karosa (károssá) sem

akarok maradnom (RMNy. in.27;. Az ana ézuegge
maradót vala; kyrél mondottatec idefel : eggetlenegnec annya

ézuegye lét (TelC. 11—12. Tarn:Szents. 17). Vhogyan marad.

Titkunk tovább is titkon maradjon: engedj kinálásinak,

csald meg csaló szándékát (Fal : C!onst. 828). A gazdák is vallják,
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vékonyan maradtak: többet vetettek, hogysem learattak i

(Fal: Vers. 914). 1

el-marad : I) reniaiieo MA (.'<iii)ersiim ; zuriiokbleiben, üb-

riKbleiljpii, hiiit(>rl.'insou werilüii, wejiKOlajiseu werdeiij Elmara-

dott : relictiis MA. Elmaradandíj gabona fíik : sjneae remanentes

(BécíiC. 4). FII niarattaiiak vala az mür.>!alekokbol : Buperfuit

de fracinoiitis (JordC. iO'i). My oka leen, hogy wr Jesiis el

maradn evv zleytewl Jeriisalembcn (ÉrdyC. 68). Roxána a.«zoíi

á naj^ Sándor lelesige temérdeken marada el tlle, eg fiat

sznie (Szék; Krón. 58). Nem gondolván azzal merirt Nyáry

Unjos uram, azon [elhalt) Nyáry Petertíl elmaradt jószágot épen

c.«ak magá(''rt foglalván (1-evT. 11.313). Elmaradván az vászon

elíkíit.Sk s [lendelyek, li()z.attunk neki Budárul egy vég fejtW

és tél .sing bársonyt íMoiiTMK. 1.291). Barátom, el-ne szakazd

lie,szédodot; kárallanám, ha valami elmaradna )Fal: NU. 334).

!í) (manoo, persevero ; bieiben, aiisharren). Ehennis el maradót

('hri.stu» wruiic mellet (Born; Préd. -liJOi. il) [mnlctorj. Hadi

székfmktíil 12 forinton fognak elmaradni i Rák: Art. 4).

(Sziilások). Akar meel orss ka/dag hatalmas leegyen, niynd

el maradnak t e w 1 o [a füldi javak], ehak ennen maga

meogyen zamot adny az vir istennek eleyben (ÉrdyC. 7). Ai

isten diczóségétiM elmaradtac : egent glória dei (MA : Bibi. IV.

139). Az joszag melfll törvény szerint el marad es el

veszti (Ver: Verb. 138).

elmaradás : remanslo, relictio MA.

fólben-marad : non perticior, ce.sso, desino Sí. [unterbro-

chon vvorden, aufhüreuj. Félben maradt mnnka : opu-s mediis

ablaUim incndibu.s PPBI. F§lbe maradót az épités (Helt: Krón.

3). Dolgai f9lbo ne maradnauac (Born: Préd. 555).

föl-marad : [s\ipermaneo ; bastehenj. OrSkké maradgyon-fel

emlékezeti i (Jyngy : (Jliar. 11).

fönn-marad : supermaneo, remaneo Kr. [fortbcstehen]

Azoknak dit.séretek fenn marad : illorum laas *emori non potest

PPBI. Fon marad eudekezote (Land : L'jSegits. 1.384). Minden-

kor fen marad az a félelem, hogy el ne ve.szessfle a hitet és

fKlvó.s.ségot (Piizm: LnthV. 437). A bflu-meg-engedés ntán nem

marad fen semmi (CzegI: MM. I(i9). Fen maradnak az idsze-

rint való ostorozások (172). Fenn maradandó emlékezet (Misk:

VKort. 18). (Némely nrliak) szeretetet gerjesztenek a szivekben,

de ngy, hogy .sértetlen fen-maradgyon s/jimokra a Wtsíilet

(Fal: NE. U).

hátra-marad : I) remmieo MA. remanesco Holt: Bibi. L

Gg2. (znrückbioiben, übrigbleiben|. l'enn, vagy hátra-maradt

snmma : snmma *excurrens PPBI, Hátra marad : reliquus, re-

li'innm ('. Magamban ezt el negezem, hogy hatra maradót

idflmet, az ksseg gondgya uiselese kiiu"il vinnem által : mihi

reliipiam .lotatem a re pnbliia procnl liabendam decrevi (üecsi:

SallC. 3). Elhátra maradimé (MA: Tan. lOS.'ji. Hátra maradó:

remanens i Csúzi : Tromb. :")!i.'). Kr.i. Egy óraperczentésnyire való I

idiiesko sem marad hátra az isten s virtus számára: non ei

resta punto di tempó i)er iddio, e piír la virtu (Fal: NE. ''vl).

A mostani világ igen hátra maradott (Fal: NU. 318). 2) [prae-

tereor ; ilbergangen werden]. így marada az S kiuansagoe hátra

(Helt: Krón. tífi). Akkor emeltetének királyi felségie; a kik

pedig okos tanátsüsi, és vénei valának a z'idóságnak, hátia-

niaradának (l'ázm: Préd. 23).

hatramaradás : (reniansio ; das zurückbloibon]. Méltó-is,

hogy az S iiéldájuk foganatosb légyen mi bennfnk a lelki jók-

Iwn-való olíVmenetelre, hogysem némely lankadtak tunyasága

a hátra-maradásra (Pázni: KT. 'i7i.

hátramaradék : Ireliipnmi ; rost, ill>rig). Az mit kgd ir az

arany IíjIóI, iw az hatra maradék sareza felól (1597. VasUjs.

X.127).

ki-marad : emaneo MA. (drans.^^nbleiljen, aiisbleiben, aus-

gelassen werden) Mykoron myndenek az veternyere meenlenek

vona, cliak ennen maga marada k> iErdy('. 472b). Ha az úr

reá nem emlékeztetolt volna, ki maradtak volna (Fal; TE. 799).

kimaradás : emansio MA.

még-marad : 1) maneo, remaneo, persideo C. (bieiben,

zurüekbleilienj. megmarada •' Hayval : remansit ipsa cum

filiis (BécsiC. 1. 31 1. C'ak az zent Iwkeseg maran^on [így] meg

(GnaryC. 65). Oreke megh maradal az thc aldoth fyaddal

(PoKsC. 32). Az fráter czak wnwinnaga az egyljazban meg

marada (VirgC. r>9). Az 8 Z(jlgalr\tyaban megmaratak íllfi).

Ne talantal mynd ez ydeyglen niegh marattanak vona : forte

mansis.sent nsíjue in lianc diem (.Jíirdt.'. 387). Ev vele megmaradó

io .sororoknak tarsossagaual (MargL. 4). Te kedeeg wr erekkee

meg maratz (ÉrdyC. 18). Nynehen Lsten feeViknek batorssaga,

hol ott meg maradhassanak (40b). De az nyy es feye meg

marada (52nb). Meg maradót ew tars.sat^vl [el maradt, magára

maradt] (ÉrdyC. B43bi. Sem meg nem maradnak hamyssak

tlie zemeydnek elette: neque permanebunt injn.sti ante ocnios

tuos (KiilesC. G). Én nem tudom, miképpen én megmaradhas(>am

(RMNy. 111.23). líemyllem en valamy ideyglen tynalatok meg

marattomot (Komj: SzPál. 19(^). Akarnám hogy 5 meg marad-

gyón: volo eum manere (Holt: ITT. f.4). Erdelnéc egyic szegle-

tibe meg maradandók (Helt: Krón. 22). EgyenlSM meg marat

(Mon: Apol. 9). Az kik mennél erfisb vitezec voltanac, auagy

az harczoti meg halanac. auaé na^; sebesen maradanac meg:

strennissnmus (iHÍ."qno aut oeeiderat in proelio, aut graviter

vulneratiis disee.'iserat lüecsi: SallC. 51). Épi«>n akariák meg

maradni az jiápista vallást : salvnm vohmt es.se religionem

catholieam (Toln: Vig. 95). Még egynehányan megmaradlmik

az ellenség fegyverétl (Hall: HHLst. III. 189). 2) superetse

MiinchC. 43. [übrig bieiben). Mogmaradott, megraar.-idt : reüquiLS

MA. Kik marattanac meg az zi'n vizbe (Helt: Bibi. I.e4). Az

mel kenier es lH)r meg marad az vniak vaczoraiatul (Fél : Tan.

407). Az mi meg marad ez aiándokban Aaroné légyen (Kár:

Bibi. 1.89). Ha val.imi megmarad az husb;m : quodsi remanseril

de carnibus (MA: Bibi. I.7li). Az mi megmarad az mi ételink-

t(M: quod manet de cibLs nostris (MA: Bibi. IV.lGi. Csak egy

sem marada meg bennec : nec uniun qiúdem sn|ierfuit ex eis

(Illy:Préd. 1.13). ») persi.sto C. [.standhaft bleibeu, stjuidhart

sein, beharren). Végig megmarad: perseverat, perdiirat; állha-

tatosan megmarad : iiermanet, .substat C. Ha még maradan-

dotuc: si |ierseveraveritis iBéesiC. W). Vala ky megmaradand

mynd vegliyg, az ollyan ydwezwl : qui perseveravit usque in

tinem, hic .salvas erlt (JordC. 383). Zyzes,seoghben meg marad-

wan (70,'5i. Valanak eegyetemben megh maradwan zenth yma-

ezaghban : perdurabant eoneorditer in precibiW (708). Meg zukol

alazato.s.s,Hgba meg marad (VirgC. fi8). Fráter Masseoü marada

meg nag Isteni édességbe (78). Az mint eleitúl fogua hallottatoe

abba, meg maradgyatoi- (ilon: A\>o\. 3). Valanak t'ikelletJineji

meg m.iradvan az apostoloknak tudomauyal)an (Szár: Cat. N3X

megmaradandó : (permanens, durabilis ; bleibend, beliarr-

lichj. Azon eek('>.s.seegben megmaradandó (ÉrdyC 536. 461 1. Min-

den jó szerene.se nékünk várandó, kit hiszek mivelünk meg:mara-

dandó (RMK. IV.120). Az vala.szlottakban giJkeres es meg

maradandó az vyoniian való születés iFel:Taa 318). Megmara-

dandó liirrel halok me»; iZriuyi. 1.57)l

mégmaradandóság : (durabilitas : belutrrliehkeitj. St Pal

az szeretetnek méltóságát ielenfi meg, ennek meg maradandó-

sAgaual (Kél : Tan. 29R).

megrmaradás : maosio, remaiwio C. permaiisio, duratio,

perduratio MA. |d:is bieiben, beharren, lx>liarrlichkeit, Iwa.r

Voeghyg való meg maradás: perseveratio us.|ue in tiuen(hr

:

121). Zyzesseegben való meg marada<ja (áylbX At hyibeu wilu
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lee maradaas (fi02b1. Bixlak Otínaii Bek kojp ala, kinek otalma

s birtoka alatli bektísegew nicgli uiaradastok lesy^n (RMNy.

Il.llöi. Ilaltxassát'ik 82ii,'etiiek meKSzáll.is.it, tiiriik miatt kiet-

>ii megromlásiit, kevís ii^piiok solt ellmi b:Uors;it;át, posáiiy

lliMi híven niegmaradilsát (KMlv. VI l:U) A t nicí; niaradas-

ikeit iKvhatot ensemet ido az biten tfi elúttetec : pro siilute

estra (Helt:Bibl. I. Y4). Követségben küldetett a torok

^uve« portához, hogy az haza raegmaradásíiért epekedjék

iiKl:Pol. 91).

megmaradók: I) [rftsidiuim, reüqiiiae; rest, überbloibsel].

' mógmaradi'ktok : reliqiiine vestrae (BécsiC. 220). Foaagyad

z en gyarlu.sagüs eletomb<"l az een ezteiiduymuek niegh ma-

ídfkyth ^WinklC. 26!). Veted wketh liatra, the inegh mára-

ekodba (in reliijuiis tuis) zöraed nketh (KesztliC. 59). W meg
u'iradekokatii ózta w fyoknak ; dimisenmt relitiui;^ suas par-

nh-'i snLs (KulcsC. 27). Magyari uraknak az megmaradóka az

ükü.sra felgyiile iRMK. IV.:52). 8) posteri JordC. 101. (nach-

oninien]. JEz leszen néktek jeles krónikátok, kirl euiléközik

i me^maradéktok iTin. 71. Király ezeket felemelte vala, jó-

tággal 5ket íirrá tötte vala, ezeknek mind megmaradékjok

ala (349). D5g halál, czapils szállyon S hadokrá, mindeunemfi

meg maradékiokra (Valk ; Gea 15).

oda-marad: [verbleiben, verfallen]. Ha valami el adót

larliat viszsza nem váltimk, oda marad (Ver : Verb. Szót.

3). Odamaradott egj-néhány az 5 lovaik közöl (RákF: Lev.

,2fJ7).

2. Marad : haeres fsuccessor ; nachfolger]. Maradyara szál

:

•aiLsit ad haeredes NémGl. 381. Ez megh newezeth Palaticz

ieorgioth, se maradekiath se en, se az en maradjm se attiam-

aj sommi kepén ne keressessek 1565 íRJlNy. III 56).

omminemii maradaitt (1680. RMNy. I. LXI). Bertók Annával

s maradainkal ; ne lehessen seminemü maradaimnak jussok

1707. uo.). Hogy bírhassak maradajokrol maradakira [így]

1772. uo.).

Maradandó: maneas, permanens, durabilis Kr. [bleibend,

eharrlich] (ÉrdyC. 32). A szép nem mind végig S/:ép ; de a

) maradandó, és a jónak jó mellett jól lesz dolga (Fal : NA.

06).

Maradandóság : diu-abilitas, perseveratio Sí. (beharrlich-

eitj. Xemelliek nagiobnak mougiak az szeretetet, az maradan-

osagert iFel: Tan. 296. Nógr: IdvK. Elíb. 22. Thaly: VÉ. U.

53).

Maradás: mansio, perduratio MA. [das bieiben]. Az én

tiamnak hazában sok maradásra való heliek vadnak (Fél : Tan.

39). Ü hozza megj'fink es maradást 8 nála teszöuk (Szár : Cat.

2). Memiyetec el és tudgyátoc meg az helyet az hói maradása

agyon (MA : Bibi 1.268). Nem soká tart az itt maradás (MA

:

cult. 984). De ottan sem lehet maradás sokáig (Zriuyi 11.70).

la magunk tekélletes viselésének végig-maradásában bizonyosok

em vagytmk (Sall: Vár. 304). 6rókké-maradás (139). Igen

karom, hogy maga is Stipnei jobbnak találta az kegyelmed

íenvaló maradását (RákF: Lev. 1.645).

Maraddogál : mansito C.

Maradék : 1) residuus, reliquiae C. residuum, reliquus MA.
iiberbleibsel, übriggebliebeu]. a) Felvéve a maradékát: reliquias

[íécsiC. 5i. Derebecnéc maradeka (MiinchC. 41). Fel gyeyteek

z maradekyt: tulerunt reliquias (JordC. 399). Az húsnak ma-

adeka (üomC. 60). Hogyha penig valamint az szónak módja

;ilembez, és az szóllásnak új folyamása leend : mindjárt az

égi székelyek nyelvére tekintsen, kiknél tiszta magj'ar nyelv

oaradéka vagyon (RMK. VI.255). El kél azért, noha maradék
Dei'si: Adag. 17). Az lisztnec maradéka légyen az papé (Kár:

íibl. 1.91). Dávid kezdte megeppiteui az váiost, Joab pedig

megeppité az 5 maradékját : Joab autem reliqua urbis ex.struxit

(MA: Bibi. 1.369). Ennek penig az baluanyozasnac maradoki,

talaltattan.ac az Bathuel haza népe kSzSttis (EsztT: IgAny. 78).

A szakáti mester a meg-maradott maradékot is ol5 hozza

(Coui: Jan. 82). ök-is hiirpögették a maradékokat, a mint hozzá

fértek (Fal : NU. 307). Egy pár arany tTiggij az o ajándéka, a

melly Arachának [így] régi maradéka, igen tsudálatos munkás
faradéka, sok féle színeket mert visel árnyéka (PhilFI. 2ít). b)

Az Panoka köntösét oda küldtem valami maradék béléssel

(LevT. 11.277). Az maradik fldi'iben : qnod reliqnum est tenipo-

ris (Sylv: UV. 11122). Volt egy kevés maradék bora iMonli-ók.

III.166(. Az maradék keresztienekei (Mel : ÖaJán. 319). Maradéc

olay (Kár: Bibi. I.lOl). Tudakoz;im az fogságból meg szjibadult

maradéc .sidóc fell : interrogavi eos de Judaeis, qui remanse-

rant et supererant de captivitate (Kár: Bibi. 1.427). Maradéc

darab kenyeréé (Kár: Bibi. IIL37). Az maradéc darabokat felszed-

gyéc (MA: Scult. 310). Meg holt szentek maradék tetemei elStt

szövétnekeket gyuytani (Pécsv: Fel. 783). Maradék-nép (Thaly:

VÉ. 1.260). 2) posteritas C. ElirC. 156. [nachkomme, nachkom-

menschaft]. El-fajúltak a m;u-adékok az fi eleiktfil : degenerarunt

eorum *pu.steri PPBI. Morodek, Morodyk, nomen servi 1028.

1082. (Czi:iár). Morodeku [férfinév 1216] (VReg. 250). Morodec

[személynév 1220 körül] (343). Te némédnec mai-adeka : suc-

cassor famíliáé tuae (BécsiC. 10). maradékok : po.steri (18).

HA maradeky: semen ejiis (JordC. 726). Maradeknac várása

(TelC. 25). Kyuek maradeky vannak, ya Ö'ya (ÉrdyC. 612).

A szenteknec maradeki leggonoszb tyranosocka 15ttenec (Helt:

Bibi. I. C2). Most Ls ot laknac az 5 maradékioc (Helt:

Krón. 2). Ki vágom giókerestíil atte maradekidat es Haydat

(Mel:Sám. 355). Az maradekoc az isteni keduunec u.alasztasa

szerent meg tartattanac (Tel: Fel. 124b). A mit az fi regi

attioktol vettenoc, azért az S maradekoknac kézrl kézre attae

(Mon: Ápol. 2). Az ur isten ngy áldjon meg titeket jártotokban

költtökben, és ugy adjon maradékostól hogy az árváknak igazán

gondjokat viselitek (Radv: Csal. III.224b). A mi maradékiuk

fognak bennünk vizsgálni (Kisv : Adag. 500). Jól-lehet reg-atyád-

nak nagy-attya gallyas ur volt, ha niaradékit egyébben osztá-

lossá nem tette, hanem fogyatkozásiban, én etet szánom inkáb

mintsem ditsirem (Fal: NE. 13). A jó Írók fellyebb jártattyák

a meg .szerzett btsfiletet, a világ széleire elhordgyák, stt még
késn érkez maradékinkal-is dítsérettel kzUk (Fal: ÜE. 387).

A mit rks maradékinkra akanmk nyújtani, elévé hosz.szú

és mint egy rök készfiietet kíván i395). Irigylem sorsodat, ki

te heted ízig látni fogod maradékimat (Fal: BE 577).

Maradoz : haesito C. mansito MA. [bieiben, zaudern]. Nagy

sok vitézl nép utána uala, kik varasban maradoztak uala

(Tín. 324). Az mi elménc és szívfinc czac itt alatt az fidn
czfigg es mai-adoz (MA: Tan. 97).

el-maradoz : .saepius remaneo Kr. Mely miat megfil mara-

doznak el (Szob: Dáv. o).

Maradság (marabag Ver: Verb.' 73. MA.) : mulcta jndíciaria

MA. [strafe]. Fejen való maratsag: capítalis sententia Ver:

Verb.' 321. Vadazastb, madarazast három foryuth maratsag

alath ne meryen tenny (Ver: Verb.' 73). Méltatlan ke-

resetekben és egyéb köz maradtságokban : et alíorum sim-

plícium convictionum (Kász: Kit. 6. CzF). Ha helyt nem adnak

szavának, maradsága semmi nincsen (SzékOkl. 11.121). Haki

jelen nem lészen, egy pint bor maratsága (KecskTürt. 1L282).

Maradt : relíctus Kr.

atyától-maradt : [patrímoninm ; vaterliches érbe]. De
levelét pecsétét küldé, adá, atyjátul maradiban megoltalmazná

(Tín. 306). Atyától maradott örökség (Illy: Préd. I.16U).

östöl-maradt : avitus MA. avítíeus Kr. [ererbt]. Elveszte

I minden jó.sziigát, fisti maradt kincsít (Ver: Verb. 103). Az
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attyafyak kere-itek az eorSkeot Orozkan, ky nekyk eoatul ma-

radt altyaktul es anoktul (RMNy. 162). Minémii uagy riividnéget

.sTOiivedjenek az én szegény árváim reájok östíl maradt j6»zág-

Kokban cíak rövideden azt Ketek oleilje terjesztem (LevT. 11.313).

Ez gereni eo.sHU maradott hazamra reia iütt es megj hagiuan

liazamat mindenekbl kegietlenfll megj du!a (Ridv : Csal. ül.

123). Vamiak egyfltt Lf másuttis, némelly ostftl maradott, es a

nemzetségekre ol-eredett vétkek (í'al : UE. 367). Ama tündüklí

miuemfiségek , a mellyekkel ékes és bflves, nem -stfil maradott

.sajáti, liaiiem az istennek különös áldomási (Fal: NE. 100).

Maradva [posteritas ; nachkommen]. Tanácsul is adom min-

dennek ezután az éu maradváimnak is (Cserei : Hist. 339).

Maradváiuknál éjjeu feledékeaségbon ne menjen, leirom (Mon-

Irók. XI.31fi).

Maradvány : 1) reliquiae, analecta Sí. [üWrest, über-

bleibsel). A szenteknek maradvány!, isteni tisztekftért csókoltat-

nak megh? (Czegl : ORoml. 217). A szentek maradványit ti.szte-

lettel illeti (Czegl : MM. 32. 256). Meg-hagyott még valami

kevés maradványt kozzfilfink (Otr: Besz. 194). A székelyek az

Atylla idejében való igaz magyarok maraJváuyi (Llszny: Krón.

202). Maradvány (reliquiae) a marad (relinqiútiu-) (Otr : OrigHuug.

n.S4l. 2) liaeres WK. [érbe]. (A püspök) kevesebb gondot

tartott az ekklésiákra mint maga maradványira (Bod;Pol. 89).

MAHASZT: 1) retineo, relinquo, remanere facio MA. [zu-

rücklialten, bieiben las.son, aufheben]. Ha valaky harmad napra

maraztangya: .si ipiid in diem tertium remanserit (,IordC. H7).

Mirazta.-* nála (ÉrdyC. 653b). Aszszoni, igen felfluk, hog eé

nap czak el liacz, sok io hiueidet boligoban maraztasz (Istv

:

Volt. 3). Isten az testi lialált raitunc marasztotta (Kulcs : Evaug.

492). Az várban marasztac (Helt : Krún. 79). Az f<' Idet szárazon

marasztya(MA: Tan. 132U). Marasztliatsz kimélletes t;ikarikossá-

goddal valamit az te munkádból az te tiaidnak, hogy azzal osztán

elmenetelek, életek lelies.sen (MA : SB. 146). Tizenkét kosár mor-

salékot mara,szta iiz öt keuyerecskébfil (Pázm : Kai. 704). Vacsorá-

jára ne maraszszaíHall: Paizs. 208). Jó vendég marasztó szolga vol-

nál (Hall: UHist. 11.32). Maraszta el)édr6(Bethl: Élet. 11). Ezt 6k

5r5k halgatásban akarták mara.sztani (Megy : SzAÖröme. 251).

Ebéden ott mara.szta (ErdTört. 11.233). Életünket nem tsak

tovább nyújtotta, hanem rök idkre marasztotta, idvességet

nyervén minekünk (Hall: HHist. 11.163). Fejér kenyeret, palatzk-

bort és kóltsükat mutogatván, marasztotta vendégségben a jöve-

vényeket (11.338). Egy galibának jobbára más nagyobb vagyon

nyomában, és ha eggyikébe a szabad akarat ejtett, a másikálja

a szökség fog marasztani (Fal: UE. 391). Szent óldalá:i marasz-

totta, hagyta emlékezetül, oUy tágason tátva a dárda lyukasz-

tását (SzD: MVir. 106). 3) mulcto MA. [damno; verurteilen]. Ket

.száz foryiiton marasztottak vona trueny szerentli (RMNy. 11.

73). Hat giran marasztyak: sex marcarum conviucetur (Ver:

Verb. 185).

(S7/>lásük]. D i y j a n maraszt o gira (Ver: Verb. Szót. 16).

Fejé n n i s m a r a s z t á k Jeremiást, hogy az 5 el-pusztulá-

sokn'd profétála (Pázm: Kai. 550). Azzal feneget, hog kiral

zekire hevvat, es se n te n cián marazth; minket mind-

nyaian feyenken akar maraztliany (LevT. 1.236). Nyel v a 1
1-

s a g o n kel azért marasztani: in emendatione lingvae

eorum convinci et aggravari debere (Ver: Verb. 51).

el-maraazt : (condomno ; verurteilen]. A sontentia avagy

elmara'tzt avagy valakit felszabadit : condemnationem vei abso-

Intionem continens (Kász:Kit. 286. UsF.).

(Szólá-sokJ. Fejedelme ellen való vétken el-marasz tan i:

*d;uniuire de majestate PPBI.

ki-maraszt: (omitto, praeteroo; woglassen, übergehenj. Azt

sem mar;bii^tum ki ir;u>omból, a mit az els embernek boldog-

aágárúl, halalmáról írv:i hndtak a jeles tauitók (Molii : JÉpül. 4).

meg-maraszt : (retineo, remanere íacio ; znriickhalteii,

zurücklassen, la&seu]. El akartának menny, de fyiettem nekyk,

es ig marasztottam meg \Vket (KMNy. n.144). Erre kérlek,

maradjatok meg én nálam, .szegény szolgátoknak az 6 sátorában

;

igen luigy kéréssel ket inegmarasztá (RMK. VI.206). Le vét-

kezek ottan mindenek lattara, cziak az e^ ingecskét raita meg
marazta (Istv: Volt. 19). Ha mit sz5ksegfinc fSltt meg ma-

razt az isten, azt masszora el tegySc (Boro : Préd. 456). Mon-

dom azért 2 liat tészen 12; leirom az 2 és meg marasztom

az 1 (Helt . Aritm. Cö). Meg akarom maraztaoi : eum volo

manere (Fél: Bibi. 178). Megmarasztó! az ur ez pogányokat és

ki nem flzé ket (MA: Bibi. 1218). Marasz és tarts meg minket

az seregeczkében (MA: Scult. 300). A szflkességre ktelez, ál-

ortzás fogadását-is örömest meg-maraztan;'i (Czegl : Japh. 235).

Mind végiglen máraszsza meg az ö szent beszédének hirdetettét

iMatkó: BCsák. 71). Ester-is lakodalmat indít, mellyben a királyt

meg-maraszttya, és Amánt-is hivattya (Hall : HHlst 11.336).

Thámárt és Zelimet megmarasztá, és mikor csak négyen ma-

radtak . . . (Mik:MuIN. 232).

Marasztal : retento MA. [zurücklialten]. Mit várhatsz az

toldeu, szép házad marasztalé tégedet? (MA: Scult. 613).

meg-marasztal : retineo, remanere facio MA.

MAEAGAROD: [P]

[Szólások]. Maragarodgyába menni mászszor is

:

eamus Athenas MA.

MARÁZ : pruina (reif, gefrorner schneej. Myutli az ma-

raz le esyk az földre : in similitudinem pruinae (JordC. 45).

zúz-maráz (az vz rnnráz Kár: Bibi. 1681. i'zmaras$zoe Cia.

E2): pruinae SzF'abr.' 2. pruina MA. reif Com: Vest. 143.

[raulireif, rauhfrost, gefrorner .schneej. Harmatok ees zwzmara-

zük algyatok vmak (AporC. 138i. Aldyaatok harmathok ees

zwzm;irazok wrath : benedicite rores et pniina dominó (í'eetC.

33). Dere.ss zuzmarázoc (MA: Bibi. V.66). Az pedig történik az

kö-essöktl, és hó-harmatoktól, a' vagy zúzmaráztól (KNagysz.

1613. E2). A téli zuzmaráz miatt homályosok (Pós : GBoL 42).

A zuzmarázok, ködök, jégessök természeti okokból származnak

(Illy: Préd. 1578).

zúzmarázos : pruinosus MA. [mit rei£ rauhfrostigj. Acko-

ron kemény vzmarasszos tél, szeles tauasz és nedves, ió nyár,

ió és mértékletes sz leszen (Cis. E2). Els negyede boyt más-

nak le.szen boyt el hétfn szeles lagyullassal ; kedd zuzmarazoa,

szerda deres (KNagysz. 1621. Jj.

MÁRC. Martius: mártz, ser PPBI. 607.

MARCAPÁN (martzepan Born: Préd.-91): martius panis

MA. marcipán PPB. Vad, madár, martiepan, béles es frissen

fzött étkekbl oettec (Boni: Préd. 91). A ki pisztrángot és

martzapánt akart enni, oUyan ízit érzette a mannának, mint-ha

azokat ette-volna (Pázm: Préd 736 1. Meg az marczappannak-is

csemert iiidit az bsege (Prág: Serk. B3). Jo izfl gyAmltskvel,

marczapánokval, megtöltöznek (GKat: Válts. 1.1047. Lipp: PKert.

II1201. Kadv:(iial. 11158). Tornyos, lapos tortátája, pistélum

és marcipán, mesterséges pogácsája megvan nemes asztalán

(Fal: Vers. 878).

MÁRCIUS: [mensis martius; miirz). Március (MUucIl-

C. 3).

MARCONA (morcAona Nemül. 303. ÉraC. 5116. morcha-

rnisag Némíil. 301. marlzana HeU: Mes. 373): 1) (oequam

;

niclitanutz, nichtíwürdig, wertlos, geriugfiigig). Meraz avag mor-

chona : pusillanimus NémGl. 303. Üh mordicoa genyeüi ember,

istennel myl wetekowdel (ÉrsC. 511bX Vannak oly marcaouak,

es el vetetek . . . (VirgC. 129). Nem zokasom hogy marcbona-

ert eskwdnem (LevT. I.63X Ti marciuua itBak, ackic á véo
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emliprt suiiiilljátin-, tanullyatoc innét (Mel: Síim 371). Egy en-

ni'koni, lia farkam alat lés?., akar iiom, to niaitzana féreg

iHeltrMo-s. 211). Monda a bac; egy hógj'agozó é.s fimdarlil

martenia latorka vagy (373) Mai b.ona fc .semmire kellí (Hall:

ílHist. III. 134). Balgatagságdk, é.s marezona kAb.asjígok vannak

az Mahomet tanitás;iban (P:izni: Kai. 111). Marezona fpfitom]

árron ailottel illy nagy kéneset (GKat: Válts. 1161). Gyakorta

t-sak valami matzona dologért-is hséges szolgájukat a' méltó-

.ságból le-vetio (Tyúk : Józs. lilií). Martzona okokért ne 15tt

volna pribékké (Megy: Diai. 47). Akar-mi martzona dologért-Ls

meg-íli felebaráttyát (Ker: Préd. 813) A gyermekek midn a

.sárU'il házat cliinálnak, azt vélik, hogy nagy foglalatosságok

vagyon, holot a mi itiletnk szerént mer5 marezona hiúság

minden dolgok (Elm. 256). 3) feroculus, ferociens bpstiola MA.
Marcona felelet (Fal : Jegyz. 935).

Marconaság : 1 ) [kleinigkeit, gerlngfüglgkeif, bagatelle].

Mrehan.a.«ag : pusillanimita.s NémGl. 301. Aprólék alakokat,

bábokat és holmi martzonaságokat tsudálva néz (Pázm:Préd.

762). Nem emlitem az calvinisták sok marczona-ságit, mellyek-

kel hadakoznak (Pázm: Kai. 704). C^k gyermek i.iteknak, es

marczonas.ágnak ítélitek lenni az Síimson sanyaruságit (Lép:

PTük. 1.350). Az fejedelemhez nem illic aproléc marczonaságot

beszelleni (Prág: Serk. 797). Az ur isten-is pedig, magát mar-

czona.ságba ártoná-e? (Veresm:Lev. 194). Megbizonyítom, hogy

nem tsak ezeket a marczonaságokat, de még az igaz meg-holt

szenteket-is ne légyen szabad segitségill hivni (GKat: Válts. I.

112u). Meglátja ngd, elromlanak az lengyelek s bár ne inso-

lesc<aln;uiak akármi marczonaságon (TörtT. XV.30). 8) ferocitas

puailla MA.

MAKHA inujrha JordC. 853. ÉrdyC. 18b. RMNy. n.24.

m.30. Born: Ének. 83. Kár: Bibi. 1.497. Zvon: Post. I.90B. Lép:

PTük. I.122I: 1) res, suhstantia M.A [sache, gegeiistand). Köl-

csönadatott marha : commodata C. Marha avagy állat : res

EhrC. 142. KwISnb kwlSnb marhakai megh vanak terheltetiien

[a vizén átmenS szerzetesek], nemelik kwnyuekel, nemelik

kepekel, nemelyk kedig zoknyakal es ezekhez ha.sonlatos.sokal

(VirgC. 109). Az mi aranyat, .selöm-morhát találnán-nk, elvinnék

(Monlriik. III.202). Ha az wr olly igen .szereti e.szt az apró

marhát, milnel inkáb tégedet kezd szeretni? (Helt: Mes. 46).

Le tett marha : res depositae (Ver: Verb. in Prol. Tit. 2. Kr.).

Az dolog, marha, jószág szükséges, avagy híjában való : res est

neces,saría, vei supervacna ; díe sache, das ding íst nötig, oder

unnBtig (Com:Vest. 16). S) res; das gut Pesti: Nom. 44.

peoulíum, possessío, bona, opes MA. Keresett marha : peculium

C. Mellec Olofemas marhaianac bizoneitatanac lenni : quae H.

pecnliaria fuisse probata sünt (BécsiC. 44). Mas morhayanak

zomehozoja : alienanim rerum in.si)ector (JordC. 853). Baratliod-

nak marhayat gonoswl ne ky\vanyad : non concnpisces rem
proximi üli (PeerC. Ri. Mely olczon adad a nagi drágalátos

marhat [Krisztust] (WeszprC. 28). Ménének az fráterek kevnyuek-

kel es egjeb marhayokkal (DomC. 107). Mykoron embernek

haza tfeel gjwlad as syet ky ragadozny niorhayaban es draga-

latns yozagaban, hogy meg ne eegliyfln (ÉrdyC. 18b). Meg
foztattanak vala mynden yozagoktwl es morhayoktwl (361).

Atyám ad megh eimekem az marliaat, ky engemet yllet:

portionéra substantiae, quae me contingit (ÉrsC. 11). Az ingó

morhából megadják, baromból, búzából, ezfelé morhabol (r.«vT.

II.7). Illyk (a poganokes) evylagy fvVldy marhában zolgalyanak

eivnekyk i Komj : SzPál. 103). Reytekmarha : thesaurus (Sylv

:

UT. L103>. Minden marháiát elköltötte vala : erogaverat omnia

8ua (Helt: UT. K3). Itt nem a gonoszul kereset marhát érti

urunk hanem a mi saját igaz jó.'Szágunliat iTel: Evang. 11604).

Gondollyatoc házi ezkSz marhátockal: nec dimittatis quidquam

de snpellectili vestro iMA: Bibi. 1.43). Keresztények ! nints e

világon drágáb' marha a mi lelknknél (Pázm; Préd. 382).

Minden mi kiuanatos morhainc romlásra fordultanac (Zvon

:

U. NYELVTÖRT. SZÓTÍR. n.

Osiand. 237). Meg ne kivánj valamit az 5 marháiban: non con-

cupiscas ex rebus ip.sius aliciuid (Káldi: Bilil. 248). Nem szabad-é

nékem az én marhámból azt mivelnem, a mit akarok ? (Pós

:

liiazs. 11.89). íjidákba, és szekrényekbe marhát rejtfmk (Com :

Ve-iit. Sil). Kints, drága marha : the.sauru.s, g.aza (Oim: .I;m. 141).

.Szftnyeg marhája had legj'en olyan felségednek az minémfi

másnak ezehMt Erdélyben nem volt (ErdTört. 1.257). Nincs e

világnak nagyobb marhája mint a közönséges igaz hit (Illy

:

Préd. 1.556). S) mereantia Pesti: Nom. 31. merx MA. [ware].

Az Saturnus mely órában wTalkodic, abban kellemetes nehéz

marhát venni és el adni, vgy mint vasat, onat és egj'éb metal-

luraot (Cis. L3). Az io marha mellet, mint az alnoc chaplar es

a hamis kalmár, hituan borát és marhaiat el hozza (Tel: Fel.

4). A csaplár, és kalmár marháit árullya (Illy: Préd. 11.558).

A sok külömb-féle benne (a londoni Clieapside útszában) eleget

adna a szemnek, ha más marha ubin nem járnának az lu'fiak

(FahNU. 267). 4) grex, armentum MA. [viehj. Hizlalt morha:

.altilLs C. Marhát hajt : minat PP. Marha tartani való fold

:

terra apta animalibus alendis (Kár: Bibi. 1.151). Az iclmeumon

azon Aegyptusban term kis állat, a crocodilhoz képest igen

kitsiny marha (GKat: Válts. 11.903). Meg hala minden marhá-

jok az Aeg)-ptiusoknak a dögben ; marhajokat jó idején paj-

tákba hajtották (Megy: Szov. 32). Egy marhát négy katonák

elloptak (Gvad: EP. 117).

[líözmondások]. EbflI gyitet marliának ebfti kel veznils (Decsi

:

Adag. 237). A roszszt'il keresett niarhác, roszsznl vesznek-el

:

mala párta male dilabuntur (Com : Jan. 188).

ajándék-marha: dos Ver: Verb. 159.

[Közmondá.sok]. Aiándék marhának nem kel az fogát nézni

:

donum quodcunque dat aliquis próba (Decsi : Adag. 263). Ajándék

marhának nincs odva fogának (Ben: Ritm. 203).

arany-marha : aunim eaelatum, vasa amea SL [goldene

gegenstíinde, goldsclimiedai-beit] fleleki: FLél. 95).

áru-marha: [merx; ware] (Teleki: FLél. 40).

egyházi-marha : peculium ecclesiasticum Kr. Píirclien-

schatz]. El koborlác mind az egyház mai-hákat [így] (Helt : Krón.

35). Az egyház marhákban mindemlt s'ákmánt tnec (93). Egy-

házi marha (Pázm: Préd. 949. Kr.).

ezüst-marha : argentaria Kr. [silbergegenstSnde} Nagy

bfiseeggel lianyaak vala el pénzt es ezyst morhaat (ÉrdyC. 404.

Pázm: Préd. 1194. Kr.). Mindeneket igazán elad, miml pénzt.

ezüst-marhát, lábas marháját (MonTME. 1.52).

ingó-marha: mobilia Kr. [bewegliches gut]. (Pázm: Préd.

1233. Kr).

kaknár-marha: merx MAI. Com : Vest. 136. ware Com:
Orb. 183. mercimonium Sí. A kalmár árul, kalmár marhát

forgat : mercator tractat merces Com : Vest. 53. Öi'egbál árúk,

kalmár maihák : aegiuaea PPl.

lábas-marha : animál Kr. [vieli]. Egy pénzünk sincs immár

hanem 14bas marhánk, kérünk adj kenyeret az barmokért,

hogy éljünk, Joz.sef parancsolá, hogy oda hajtanák egé.sz Egyp-

tusból 6 lábas barmokat, tehént, lovat, szamárt íRMK. IV.25.

Gyarm:Fel. 45 Radv: Csal. 11.17. Nógr: IdvK. 1366. Gér:

KárCs. IV.23. Fabó: Orsz. 255). Mindeneket igazán elad, mind

pénzt, ezüst-marhát, házközbeli partékát, lábas marháját (Mon-

TME. 152).

mag-marha : [magnak yaló szarvas-marha] (Radv : Csal.

400. 401).

ruha-marha : [vestes ; kleidungsstücke, garderobe ; ruha-

nem]. Az aranymivek és mindennem ruha marháknak száma

(Radv: Csal. n.105).

44
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sertés-marha: p<jrcns Ver: Verb. S»)t. 21. (schweiue).

Valami sürtés marháit hajtotta volt ide által az Tiszán eladás-

nak okáért (LeN-T. 11.227. Sam: Cer. 221). Az gertésmarhákat

az árviz kiszoritotta az erdíkriil (Évk. XIII 62).

szarvas-marha: ijecora eormita Kr. (RákF: Íjöv. 1221).

A katonák a falulielyekre ütnek éa a szarvas, sertés és gyapjas

marha kiizt vagcialkozuak (Fal: NA. 214).

vágó-marha : animál macello da.sfiiiatnm Kr. [.schlaelitvieh]

(Pázm: Préd. 808, Bartha: Krón. 72. MonOkni. \aTI.2fi3. RákF:

Lev. 1.253).

veszett-marha: nsncapio Ver: Verb. Szót. 34.

vonó-marha: pecora jngalia Kr. [zngvieh] íPázm: Préd.

1216. Kr. Rj'ik:Art. 12. 27. MonOkm. VI.171).

vonós-marha: cw (TóthJ: IstN. 76).

Marhácska : recnla C. [geringe liabe). Amy keve.s morhaf-

kat naluala (KazC. 5.")). El hagyaa a my kewe.s morliaachkaya

vala (ÉrdyC. 364b).

Marhal. Atyám, ad meg énnekem a marhái ré.szt : páter,

da mihi portionom substautiae (Ilelt : UT. T,í).

Marhás : 1 ) |)eeulio9ii.s, pecnliatiis C. fbegiitertjWolhabendJ.Val-

lyon talalhatny ee mastany ydSben eellyen rendhely morha.s neepe-

ket ? (ÉrdyC. 44(ih). Harmad oka, mycrt yndwltatnak emberek tw-

domant es b81cc-he,sseegt tanwlny, ez wylaghy keweelseeg, hogy

kazdagsagot gyeythes.sen, niorhas."! lehes.san ez eellyen bólche.s-

segeert (517). Nem gondol sem naggyal, sem kicsiddel, nem
marhás.sal, avagy .szegénynyel (RMK. VI.UO). Vala einiec egy

iámbor vény azomszédia, ki monilhattlan igen szegény vala de

nem soc esztendeig igen marhás 15n és igen meg kazdagula

(Helt: M&s. 322). A szép Nilus vize hét tág-ágaival, gazdagít

népeket marhás hajóival (OyíJrgy: Char. 1. DictaGr. 5X 2) Oly

rútul valának, hogy ökrekkol Ls vontatnak vala az királné

asszon marhás .szekereket (Monlrók. IU.C9).

[Marhásod-ik]

meg-marhásodik : [opnle.sco ; .sich bereicliern]. A mi föl-

dilnkiln ugyan megmarhásodott (Nyr. X.121),

MÁRIA: [Míiria],

Máriás : nnmnnis Mariamis, moneta cum effigie Mariae Sí.

[siebzehn kreuzerstiickj. Máriá-sokat avagy 17 krajczárosokat

veret, egy 15 lattos gira ezüstöt, 33 piseta ligát (TíirtT.« 1.374).

[MARICSKOL]

egyben-maricskol : [prenso, comprelieudo ; zusammenraf-

fenj. Kapia az maroc vezzót es egyben mariczkolumi az tzre
veti (ComBal. 4).

MARJuli : (eluxor ; sich verrenken, verrenkt werdenj.

még-marjul : cv Az gyermek azon állapottal van, :a új

keresztj-én borljély s az váradi is azt mondjji, inai marjúlt.-ik

meg (MonOkm. XXIV.363).

MABKAIiÉT : dipondinm [zwei pfennigé ?] Nem de ewt

verebek veetethetnok ee egy markaleton : nonne iiuimiue pas-

seres veneunt dipondio (ÉrdyC. 356).

MARKALF : Marciilphiut, Salamon királyimk udvari bo-

londja Kr. (Pázm: Kai. 17C6. 274. Veresm: Ijov. 127. Kr). Aztid-
vari bolondok, markaifok, és társaság bolondjai (Nótl^M. 29).

MAEKOTÁNY (markotán PP): sutTaraneus, rastreasls

propola PP. Imarketender). Tálx)rl);ui kufárkodó, markotán,

markotáuné: sutlaraneits PPBl. A táborban lévó ker«»ke<lik

vagy kalmárok és markotáuyok (Rák: Art. 37).

Markotánynó : síiffaranea PP. fmarketenderin) Tálwrban

kufárkodó, markotámié : sutfarauoa PPBl.

Miirkotányos : proinla ca.strensis SL markotender KirBesz.

147. Táborunkba vlszszji-mentimk, ditsíséggel, markatányotiok

uak (így] jó hasznot hajtottunk íGvad: RP. 112).

Markotányosné : |marketenderii)J (Mik:TLev. 483).

MÁRNA : barbus piscls MA. muUus ; barbe Com : Orb 09

barho l'P a:il[?] Adiimi: Spr. (SzBodó: SiíDics. A4).

MARÓDI : (laugviiliis, invalidus, morbidus ; marod, maró

deurj Maródi ; széljel kóbürl'i katonák PPBl. 607. De sok jól

nem viselt az lovára gondolt, ki mijatt sok maródi utáu elmara-

dott (Thaly: Adal. 11.3.59. RákF: Uv. L63.5).

MAROK, MARÉK (lezek halainak morla\>iui PeerC.

196): 1) vola MA. die hohle hand Com: Vest. 151. Mnltaii

esic az MíC halalnae morcába (fiuaryC. 3). Ty ellenseegtek-

nek markokban .idattok (JordC. 114). Tahat zent Margit azzoii

markát tárgya vala az beteg eloyben (MargL. 49) Maroglwi

be zoritaui (NagyszC. 189). Atyám te markodban ayanlom en

lelkometh (CzcchC. 20). Az fevidet markodba tart<jd (CVimC.

91). Az istennek hor.zw allo markában eeuy (ÉrdyC. 545).

Markodban ez vylagot be zoroytliatod (563b). Az markát

elfolyá piros vére, 6 kezébiM kiesek hegySs tflre (Tin.

312). Miért hogy ily szoros markotok? azt hiszem hogy

megszegényedtetek (RMK. IV.239). Dücsirünk és áldunk tége-

det nagy isten, ki megszabadítál hatalmas markáb<)l, és az

kegyetlen tíznek nagy kénjáliól (RMK. VI.93). Ne fellietek, az

Jézus Cluistu.s kezébe, markába vatfok (Mel : Szjáa 48). Júlia-

nus czaszar az vert az markauai az égben hauiuan ezt kid-

tia vala (Fél: Tan. 211). Az 5 markát m3g uittya az szegéíinec:

manimi suani aperit inopi (Kár: Hibl. 1.622). A ki eleven tüzet

vészen markába, hogy mí'ist égesíion, eléb maga kezét égeti

(P;izm:l*réd.l28i. A kik életeket pézgyíSjtéstjen töltik, végre üre-

sen talállyák markokat (Pázm: Préd. 821 1. Iveikét ayáluáii isteimeo

ni.irkába (ViLs:CaiiCat. 257). Ragadgyon egy m;u«k vizet iMA:

Z.solt.79). A kar 6 magában foglallya a kez^t, könyökét, mar-

kot : volani (Com: Jau. 49). A marok kiloije.sztetvéu tenyér, be-

vonattatváii ököl (Coin:Jan. 49i. MarkuiikUin szablyát szorit-

hatunk (Zrinji. 11.173). Marékkal hányja (Mik:TLev. 44o}. Roma
egy fiS papnak siidídik markában (Orczy: Költíiz. 192). Amaz
tSrvényinket hordozza markában, de keze fertzött idegen mar-

hában (Orczy: Nimí A6). Vetke/j! le kiskorig pfispöki ruliádbúl,

hegyes sSvegedb&l, rojtos iKilástodbúl, arany kamós pálczád

erftszd ki markodbúi (B3b). 2) nianipulus MA. dragma, mergas

C. (eiue haudvoll, garl>e]. Manipularis: egy marokhoz való;

manuális : egy marok
;
palmo : marokban kOtöm C. Marok

gabona : manipulus PP. Egy marok hamu : pler.a mainis ciuerls

(JordC. 23). Mykoron megh aratandod the gabonádat es el

feledendez awagy keweeth awagy markot ne tery hatra fel

veuny (25). Ha ki'>zepfitte volna eg inartx- laa;^ len cöpfi, aiiag

z5z (NagyszC. 75). Egy n>arok ponzt Siluoster vniak kebelébe

vete (VirgC. 85). Marokolyatoc egy egy maroc lianmial á ke-

mentzebfil : tollite plon.^s maniis cineris de camino iHult:Uibl.

I. Ft^3). Egy markot virágostul fzd meg ez centauriaban lior-

bau (Mel: Herb. <>8). Marok szííkz : manipulus slu|vie (Pázni:

Préd. 469. Kr). (A kalászokat) markonként lo-rakjáe iCom:

Jan. 74). Alig ha adjak marokkal is azt, a mit e<ldig vékával

(Monlrók. \'IH.2fiO).

(Szólásokj. Hlyen igen markodban k a p i a k, az nagi

hazugságot ( B.il : Cslsk. 117i. Markodlwm kai^itt dolog azért

ai liazngság (163). A magyar közmondás .szerint, gyakran

a markában kelletett a lelkét hordozni a gyakor

ve»7.edelmek között (Gyilngy : tliar EWb. 11). Ila nem ara-

n y z o d pi-ókátorod markát, késAbbre jutsz peredhtv. : *Hxis

si non nngalur, iter lardiiis Conliniuitur PPBl. Nem-is hallatik
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a világon, valamihez ti hozzji kezdettetek, hogy markotok-
ban szakadott volna munkátok, é« ortzjitokra tért volna

éretlen tselekedetotek (Hall : Hnist. III.2>S). Látvj'ui azért Luther,

hogy itt markában szak a d, azt mondja : hogy i'ítet a feje-

delem, és világi tisztviseli^ rendek bittiik (l'ázui: Kai. 117). Hol

torkodba verte, hol markodba szakasztotta szemtelen

liazugsíigidat (Fal: NU. 250). Régi jiéldabo.széd : Körmetleu, fára

liág ; sok ízben st>kaUnak markokban tört az lig (Thaly:

Adai. 11.203). Szegyenlic észt fi magoc, mert m árkokban
tapasztaltáé (Ilon : Ápol. 30í). Másnak vagy markán
(Gyöngy: MV. 12). Markát pöki: proludit MA.

bö-markü : H'U'gi'Si liberális ; freigobig]. Pajták, csfirSk,

majorok mind az bfimarkú kéltségén épültek fel (Szeg:

iqiL 100).

búza-marok : merge.s, nianipidus MA.

össze-marok. Össze marokkal, egy 6.ssze marokkal : plena

iola Kr. Bi-y 6szve marok liszt (Mel : Sám. 196). Kft Sszue

narokni (Boni; Préd. 398).

szoros-markú : tenax, pai'cus, immnnificus, cumini .sector,

3i-i divisor MA. [karg, geizig]. Szoros markú sobráknac lenni

:

parcum esse Com : Jan. 188. Szoro.s marku a szegényekhez

Agend. 97). Igen szoros markú (Kisv: Adag. 207).

szorosmarküság : zsobrákság
;

parcitas PPl. [karghelt,

^iz].

Markol (maroioíyatoc Helt: Bibi. I. Ffá. meg marokolm

,ép; PTük. 1.274. muroUol Forró: Curt. 391. SzAÖröme. 69.

7i<iroi/ottác Pr;ig: Serk. 859): capio, prehendo, palpo, contrecto 81.

greifen, raften, fassen]. Szorosan markolt : strictas MA. Maro-

íolyatoc ogyegy maroc hammat á kementzebSI (Holt : Bibi. I.

ffS). A régi atyác az kardot bodajánál fogva maroklottác (Prág

:

Serk. 859. Zrínyi 1.129).

által-markol : [complector ; umfassen]. Satibaizanes az lan-

,-zat kézivel által marokkolvan : manu complexus (Forró : Curt.

!91).

be-markol [?] : (concludo ; vei-schliessen ?] Elewzer kel kew-

lyergetny az wr ystent hogy az ew be markwit awagy be

•aagaztot zayat ayakat meg nyssa (ÉrsC. 366b).

föl-markol : [prehendo, arripio ; anfassen, auíraffeu]. Efféle

egyenetlenségeknek el igazétásában nem jó edgyszer sok dolgot

el-marokkolni (így] (Megy: SzAÖröme. 69). Önll válaszának, s

iiagát viga.sztalja, édese küldötte levelét csókolja, János Ls az

aetven tallért felmarkolja (GyöngyD : MV. 47).

meg-markol : [prehendo ; anfassen). Ha kirántya torét es

nivelyet el hagyttya a földre, kett kézzel marokollya meg es

ellyes ereiével az ellenséghez csap (Lép: PTük. 1274).

Markolat, maroklat : manubrium C. ansa, capulus Kr.

left am mes-ser Nom. 47. griö' Com : Vest. 132. Zablyam ma-

roklattya (RMSy. 11.211. Kardgya maroclattya félbe szackada

Görcs : Máty. 69). A kard maroklattjánál fogva ki-vonattatván

Com: Jau. 147). Eg zablya kjuek az hyvele aranyas mynd
naroklatyaiglan (Radv: Csal. IL4). Kezében a kard niarkolat-

yát adván (Teleki : FLél. 219). Koczperd maroklatja (Betbl

:

Élet. 296). Kardnak maroklattya (Deák : Grád. 20). Kardomnak

maroklatja egy török tegezbe akad (Monlrók. \TI[.478). Egy
legyes tíír, német forma markolatú, aranyos (XXIV.140). A ki

^libe kap (a fegyvernek) sebbel rántya vissza kezét, a ki [ledig

iiarkolattj'ába, oltalmazbattya magát véle (Fal : NE. 408). Van

lékem kis baltám : Bagladom tsinálták, nyelét, markolatját

'yöngyházzal futtatták (Fal: Vers. 910).

Markolatocska : manubriolum C.

Markos: I) fortis, viribus pollens Kr. [kraftig, energisch].

Kiki maga munkájahoz markossan nyúlni sietett (RákF; Lev.

IV.749). Markoson, körmö.söu, trrel paiz-s'al oltalmazni az fisok-

tól reá-.sz;Ulott vélekedést (SzD: MVir. 333). 2) [tena.v, jiarcus;

karg]. Fösvény az adakozíisban, m:u-kos a megtartásban (Pázni:

KT. 440). Ha azok a mik ki adatnak, enjnmek volnának, talán

jól a magamébúi markos lehetnék (Fr: SzJán. 20).

Markosság : [tenacitas, parcitas ; habgier, kargheit]. Az mit

Dárius el vesztet, azt fösvénységgel és ocsmány niarkosságaval

eytette el (Prág : Serk. 822).

Maroknyi : volaris, pugillaris SL [eine handvoll]. Dragma

:

egy marokni C. Marékni seregecske (Alv : Post. 96).

MARS : [procede, procedite ; marscli !]. Kiáltottak : mars

!

mai-s! mentünk nyakra-fre, sok öreg katona rúgtatott elre

(Gvad : RP. 108). Mindenik „gráczia !" mégis kiáltotta, 6 pedig-

len, mars ! mars ! szólván, kihajtotta (133).

MAESmOZ, masíroz : marschieren. A mi seregfink

hamar idón masírozni fog, meg fog indulni : unsere völker

werden bald marschieren KirBesz. 73. Üljünk lóra, marsirozzimk

a többi vitézekkel (Amadé; Vers. 109).

MASÍROL: cc (RákF: Lev. m.335).

MARSUS: [íter militare, profectio; marsch] (Thaly: Adal.

n.347. 351. 360).

MARSAIjK : [mar.schall]. Egyik az morvái marsaik (LevT.

11.44). Udvari-kapitány és marsaik (RákF: Lev. 5. RákGy;Lev.

512. 513. 514. 517).

Marsaiság: [marscliallwürde]. Nádasdy közlegénységbl

ment fel marsaiságra (Thaly: VÉ. L297).

MART: ripa C. lítiis MA. [ufer]. Villa Mogos Mortu

1220 (VReg. 184). Knndiu-mart? possessio in com. Doboka

1230 (Kovács). Folonac marttá: ripa flumínis (BécsiC. 166.

MiinchC. 37. 214). Hegyeket, mellyeket az isten az vizek-

nek partid és erSs martul adott (MA: SB. 248. GKat;Titk.

1118). Meredek mai-tja volt (Betlil: Élet. 273). Az alattam lév

ló bészökék a Küküllbe, engem a marton lév fáknak ágai

kivonának a nyeregbl (Thaly ; TörtK. 13).

Marti : riparius, líttoreiis MA. [ufer-]. Marti lapu vagy tussi-

láng [?] (Nyr. XIX.41).

Martos : habens ripam, riposus Kr. [mit—ufer]. De ott is

meredek martos volt [a patak] (BethI : Élet. 273).

MART: tingü, intingo MA. [tauchen, eintaucheu, tunkeu].

Maréad te falatodat az eéetbe : íntiuge buccellam tuam in

aceto (BécsiC. 5). Marta 8 kezet ; íiitingit niaumn (MüncbC.

64). Taalba martya (WinkIC. 147). Mykoron belee martangya

hvV wyyath íJordC. 84). Marttya hw kezeet a' falba (439). Ew
teeueked egy vyzes toot mvrtat, kyben ha baromzor belea

martandod magadat, ottan mynden poklossagodbol meg vygazol

(ÉrdyC. 185b). Hogy martasseeg the lábad veerbe (KulcsC.

159). Ennec á vizében márcz egy kis tiszta posztótskát (Mel:

Herb. 72). En velem eggyflt márt az tálba (Kár: Bibi. III.27).

Fogságba bé vetnek, vízbe mái-fot kenyérhéy lészen élésed

(FortSzer. I). Az roszúl való meg senjTet faggyal igen bSvön

ne márcs az vékony gyertyabélre (Prág: Serk. 844). Marcsa

vízbe az uja-végét, hogy hívesitse meg az én nyelvemet (Mad:

Evang. 446). Ama nagy ffildi béka megszáraztassék, az után

etczetbe mártassék (Web: Ámul. 89).

[Szólások]. Más ember dolg ába mártani magát: in

aUeuo chore pedem ponere (Decsi;Adag. 94). Az ki nagyba

mártia magát, ne iádzék : equitandi peritus ne cantet (318),

A vendég azt tartja, hogy nem fogadták, jó szívvel, haborkádba
nem mártották, ha potrolia nem pufladott annyira, mint

44*
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egy akí.s liordii (F.-il: NU. ;iO.J). Mézbe ni á r t j á k minden

igéjeket: inusolyog szemek (Fa!:NU. 331). Kagygyazok, gyer-

tyát mártok: *s«vü, *Hebo fjmdelas Pl'BI. candelas fingó

Kr. kerzoii ziehon Pl'B.

be-márt : iiilingo, immergo MA. (tauclien, eintauclieu, lün-

kén]. Az ki 1)0 mart cri velm: <iui intiiigit niecnm (Fél: Bibi.

45). Egyél kenyeret és márts-bé a lo falatodat az oczetlje

(Káldi:Bibl. 233).

meg-márt : intingo C.

Mártalék : a mit mártva szoktak enni ; tiuctuni, intinctum

;

sauee Kr. (BiróM: MIcae. Elíb).

Mártás ; tim-tus, intinctus MA. (.sauce, brübo).

Mártatlan : abajJius MA.

Mártható : tiuctilLs MA.

Mártó : tingeas, tinctor, tinctorins Kr.

gyertya-mártó. Gyértyamártó itsszDiiy : niulier lychuaria

PP. kerzenzieberin PPB.

Mártód-ik : |intiiigor ; tantbon, getaiirbt werdenj. Meg
setétSlt naimt, vérben martodut boldat fognak szemlélni (Lép:

PTük. U.86).

Mártogat : saojiius intingo Kr. [wiederbolt eintnnken). A
sfilteklioz adattatnac martngatni való étkec (Com: J;ui. 111).

Az maradék étket kedvf.st mártogattya (SzBodó : .SóDies. A4)

Kenyérrel mártogatva ff^nrak ebetik |)flc.senye mellett (Radv:

Csal. lll.iíi).

fSzóliisok]. A gazda elliiteti magával, bogy forrón szeretik,

bolott .szinte azok, kikkel mártogat, törekednek ellene

(FaI:BK. ^18).

föl-mártogat : [absinnci repetitis intinctibus ; anstimkeuj.

fölmártogatás. I'\M mártogatisra való jó izi'i levefske

(Com: Vast. 127)

Mártott: tinctns MA. Mártott tálat: intinctum PP. Az kynok

ez martot kynyer zeletet adom (ÉrsC. 88).

MAKTAIjÉK : I) praeda, maniibiao MA. Martalék, raga-

domány : piawla: raiili Com: Vast. M2. Kfel kelee oeyel

e.s marlaleokot ada ow baza iiopeenek os eetelt ew le:uiy-

nak
:

dfditque praedain domasticis snis (ÉrdyC. '114b). Mar-

talékra es vaszedelemro vitte elet t-t {MehSilm, 40). Hogy az

5rd5g könicbben martjilekot toliessen az binokbo (Mon: AjkiI.

258). No Hzenuedgyenec diiliíis mart;ileküt szerzeni az iistennec

nyaiaban (Mon; KépT. 3). Maitolék-prédával jnek viszszji (Com:
Vest. 98). Szép drága martalék, nyerd el édas lovatwkáin (Kisv:

Adag. 177). 2) Iprimnni agmen, volitas ; vortrah, i>l;inklorl. Oe
ezek tsiik csatázó martalékok

;
jer, menjünk a dandiura (Piizm:

Kai. 17t)6. 456). A fejedelem elsben martalékot ás csatát ren-

del
; aniiak-utánna az ütközetre bátorsjlgos vitézekbfil dandárt

és derék sereget rendel (lUll). Az asztalnál legelSszür apró

Iiobárokkal kezdik el a csatjit, mint valami martalékokkal:

azután a derék barczok kezdetnek nagyobb [wliárokkal (Piizm

:

Préd. 222).

MARTALÓC (marOMsz Monlrók. IlUKi): I) mangó C.

Ver: Verb. fízijt 21. Martalótz, a ki embert, lovat, vagy egye-

bet lop, elad vagy tserél : fnango PI'Bl. Baslia, martalócz, jan-

csár nagy sok jve (Tin. 37). [„Martalócz: ker&sztyén /.soldos,

kit a liiriik rendesen asak várírizetre basznál, de szllkség esetén

egyél) badi szolgálatra is." Szilády jegyzj. Lipiviban liogyá két

ezer terekkel, jeles besliakkal, martalószokkal (Monlrók. 111.90.

LevT. 1.335). Az toliuiyoc, niaitaloi'zoc, tataroc messe tiildre

elfiitiiac egy kis nyereségért (Bom: Evnug. 1V.21). Haydn, ki>-

borlo, rabló kSnifl, gialog sereg, mint ammi kóborló bayduiink,

vagy baraniiáink es martalócaink, lopna iáitak (Mel: Sám. 418).

A szent bibliát megmeri si'ittetni, mint valau)i martalót-zol,

pribéket (Matkó: BCsák. 2U8). PriWk, avagy martalót-z (3Í»2).

A ki a meg-újittatoti avagy tlsztogattalott ruliákat eladni ki-

té.szi, sibv<á.sáros martalócz ruha tisztito és ékiisgetó az (Com:

Jan. yS). Martaloczot janczárokat vagánac (Salánki: Clad. A3).

Martalócz modgyára fitvéu a' praedára (Paskó: ESir. A3. Hall:

Paizs. 228). 2) [praeda?]. Praedánac, martalócznac okáért;

praedae causa Com: Jan. 148.

Martalóc! : mangonicos MA.

MÁRTIK (iimtUV Si'mdorC. 15. Istiian inarUly Bas: Credo

137. marlilio\í Irat: Perk. 114. mnrtyll ÉrdyC. 153b): martjT

MA. [miirtirerj. Martyrokiiak fencws serege (KeszthC. 70). Fwlivl

mula minden martiroknak tiztessogot (VirgC. 28). Azt bitek,

bogi meg giwztek az zent martyrokat (89).

Mártirizál, mártizál : [tonpieo, cnicio ; martem]. Tevb

martyrokat as martiz;ilUik vagy meg ovitok (CornC. 67). Egy
zwz, kynek neewo wala cordwla, follel)en azon evei el reytezet

wala, demaga liotakeKve ky yelentemaagatb es martyromsagnak

koronayat wowe; de bogy ez zívznek ynnepetli nem ylleiinyek

az egyéb zwzekel, azort bogy az egyéb zwzeekel nem marty-

zaltatoth wona . . . (ÉrsC. 583b).

meg-mártirizál : cv Az zegbeen kerezttyeneket, kyket

Almacbins foyedelem meg n)atirizal vala, \'aleriamLs, Tiburcias

nagy tyztösseeggel es isteny feelelemmel el temetyk vala (ÉrdyC.

651).

Mártirom : martyr MA. [maiiiror]. Mártirom, a kit meg-

égettek : massa candida PPBl. Profetaak a[)Ostolok niartyroraok

(SándorC. 1). Martiromnia zentiMo (NádC. 475). Cristusiiak niar-

tiromi, kik . . 5 véreket nitottak (BodC. 29. DebrC. 134. TelC.

264. ÉrdyC. 80. 506. Born:Pi-éd. 2;J). Mártiromok és mind

az régi szentök, egyött lészen szentöknek sokaságok <RMK. VI.

41).

Mártiromoz : tonjueo, crucio Kr. Az eretnekektevi bodog^vl

meg martyromoztatot (DomC. 301).

Mártíromság (martyrunuág MA : Scull. 4 ) : martyrium

MA. Keuanya vala az martiromsagot (VirgC. 28 WeszprC. 105.

DomC. 25. DebrC. 2Í)). Nagli martirom.sagli (PozsC. 19. ÉrdyC

352b. 358). Martiromságnac coronáiát veendé voliiánac (Holt:

Krón. 34. Zvun: Pü,st. 11.414. Zrinyi. 1.41. Illy: Pré<l 1.334).

MÁRVÁNY : marmor MA. Az verevs marvan koporívt

az serre tenny (MargL. 107). Manvan koporsó (ÉrsC. 413.

CsomaC. 33). Mái-vány golyóbisocskác (CV)m : Jan. 208X

Márványos : [marmorbiiltig]. MonnyAnk ált inárványos

begyeknek szorossan cseng tiszta viznek pisztrángos patakján

(Orczy : Nimt B8).

MÁS : I) alius C. (ander-, oin anderer] Mi'is nimlon : ;iliter

MA. Más nlán énoklfi : succentor ; másra magyanizza : aliorsum

accipit PP Mi'usé : alienum MA. Másén kapdosó : vultnrins PP.

Másélx'il gazdálkodni : alienis copiis doos venerari l'PBI Twr

tenok egy nomy fráternak mas fráter ellen vetelgedny : in

fratrom aliimi (ElirC. 93) Felelet vénén almocban, lio^ no

raennenec meg berodesliez, mas vton fordolanacmeg Aorzagocba

(MiliicliC. 17). Ki koiiíereitend legedet (>zer vépénro, meíi aunal

mas kettt : alia duo (22). Lata mas ket atyatfyakat : vidit alioa

dno« fratres (JordC. 364) Ygben lianiar mas lewelet yraiiak

(ÉrdyC. 547bi. Taileus auagy mas nenel Judas (598). Vallom

bwnwsse magamat maa.stb meg vlaluan (VirgC. 8i Akyt egi

liolbwl masla \izuek (t'<M Az maset, amy nem wae, azt íigia

meg (96> Hatalomnál mas^t el ne vegyfic (Boni: Ének. 85X

I IniiLír mássá változik : siibito aliiis (Docsi : Adag. 290). Valaaii
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gyen mep eshetett, másonis niej; e'ihetic az (Zvon: Post I.

9). Az edénveket eggjos italra, vagj- a miro másia akariátok,

ra depiitállváfok (Ril: Csisk. 31). Isten akaiattyát mássá tehet-

i (ZrinW I.tíí). Mi-is másat (igy) olvasuuc a 15ucerus lialálán'il

eidannsiiál (Pós: Igazs. 1.451). Az euiber luássá lé-szen: eftlei-

r homo alius (llly: Préd. 11.26). Még ha nuús firliezbirja az úr

eu is, oz jószágokat holtáig bírhassa (Gér: Kái-Cs. III.307).

ép rendbe szódé a kollégyiomot, kívánta onnan kiirtani a

ások ninnkájohkal élí heréket (Bod:Pol. 178). Az után nem
<t, a mit máisok kivannak, attól nem tart, a mit'l! mások

ttegve félnek (fal: NE. 9). A\Tal meg nem menekcdel a

intetéstiil, hogy veled sok más vét (FaltSzE. 515). A ki

á.'stól vár ebédet, nem mindenkor lakik jól, nem aszik egyest

ha.'iával : ner da wartet, bis eiu ander ihm zu essen bringt,

•r wiid ortnials schmal belssen müsseu (KirBesz. lOS). 2) al-

r MA. [secundus, seqnens; der andere, zweite, folgendo],

iczata kyralne azzonnyhoz ket kenettet egymásután ; megfor-

)la elseiv es az mas kewetjs meg tere (EhrC. 122>. lg olSzer

raéghalnan azonképpen a masot vizikuala mégkaromlatra;

quentem deducobaot (Bé&siC. 86). Ma vagyon, es mas nap

; kemenczeben vettetyk : hodie e^t, et cras in clibanum mitti-

r (JordC. 371). Ne legyetek zorgalmatosok egy napról másra

'esti: NTest 12). Három reudbely zomorusagot ualnak; elsot:

sssernes kalalt ; mást zomorusagos kessersegSt ; harmadot

ttenetSs felelmet (KazC. 1). Sirnak mikei>en ha maas

egh sebeswit eristust latnayak (VirgC. 29). A felét a

edalóknac adá : a más felét adá azzoknac, kic vigyáz-

nac (Helt: Krón. 196b). Szent luan hónak mas napiau

.-án] (Görcs : Máty. 68). Ha az korczoman igt-n meg loholliakis,

ste faia.saboI ismeri meg mas nap (Dec.siG: Préd. 31). Méué-

íc hozzája más esztendSben : venerunt quoque anno secimdo

IA:Bibl. I.45V Els rendbéli, más rendbeli, harmad rendbéli

1.3). Egy kezzol istenhez vonzzon, má.ssal viszszataszít (Pázni:

réd. b4). A más életben ismég oszve-hozattatúnk (Mad : BHal.

!0), Ha csak eggyet hadsz-is az fészekbe, más eszteiidSro

egént ott tojik (Lippí Cal. 33). Nem adatik menyei korona

jekre, ha rázogatják vallókról a törvénynek terhét, más világon

sm SltiWek ditsilségben (Fal: NA. 133). 3) [par, similis; seines

eichen, ebenbild]. Termeezetynek nemesseegeewel nemykeppen

tsonlatlan volt eegyeb emberekhez es soha senky enneky massa

3m volt, sem leezen ÍÉrdyC. 529b). Ez dolog közt mondok rettene-

s csudát, kinek soha nem hallottátok mássát (RMK. IV.171).

lép leánt láttanac, kinec mássá nem volna mesz.sze fSlden

Jelt: Krón. 81). lm egy króniliát mondok, meghalljátok; talám

ás.sát soha nem hallottátok (Tin. 10.5). Mátyás király régi ió

yedelmec má.ssa vala (Görcs: Máty. 57). Az istennec ki lehetne

iá.s8a? (MA: Bibi. V.9i. Olly nyomoríiságos k5.szvényben gyfitrS-

Itt, kinek má-ssát nem sok ember látta (Hall:Paizs. 439). Se

neu, se túl a tengeren más.snt nem látták : ki vidámságát, ki

lódos reá-tartiisát, ki kegyes erköltsét, ki szép elméjét ditséri

'al : NU. 259). Mennél kormossab' mássát, annál igazáb képét

lám azért a városnak (Fal : NU. 269). A vad mását, édes

rsát példa miként sajnálja (Amadé : Vers. 30). De akadt társára,

ibjának má.sára (42). Mennék vele, leszsz ott te.stemnck nyug-

isa, nintsen tanyájának korfllbelól mássá (Gvad : FNót.

J). 4) antigraplium C. copia, exemplum, typus, trans-

impttim MA. [kopie, abschrift] Mássát veszi : transscribit

. Mássát adom vminek : jiario ; mássát adá.s, [mássát]

elekedés vmi dologban : pariatio ; mássát adó : pariator PPl.

z leveleknek igiröl igire való massa: transumtiun (Ver: Verb.

lót. 31). lm az cifrának mását kildém, gondolám, hogy talán

[egyelmedjnél mást nem volna a cifi-a (Nád: Lev. 138). Annak

; levélnek) massa illyen módon vagion : eanini exemplum infra

Tiptnni est (Decsi : SallC. 25). Ez massa az leuélnec : hoc est

semplar epistolae (Kár: Bibi 1.411). Az irá.siiac más.sát ki ad-

ic (L503). Kéri az pápát, hogy kfildgye mássát nékik az gy51e-

zet végezésinek (Pázm: Kai. 173). 5) [responsum; antvrort.

entgegnung]. Mássát adni vagy Kzebii : *pen.sare vicom PPBl.

Ez lewelnek ma.satli k\vldh[j) (LevT. 12). Hogy má-ssát adgya

|az iité.sneki (Hall; HHist. 111.125). ellenséginek még máfisit

küldötte (feleletet küldött, megfelelt| Cl'luily: Ailal. I.2Ü). Eltúrni

a csi|)íi tréfát, és nem adni in;'i.s.sát : southir l;i raillorie, mais

ne ixtint railler (Fal;lIE. 486). 6) Szüló a.szszonynak a mássá

:

secnndae PPBl. (uacbgeburt).

[Szólások]. Egy kew m a s o n megh nem marad ; non relin-

(juetur lapis super lapidem (JordC. 602). Egy nép á más nép

ellen támad: exsm-get gens conti-a gentem (Helt: LIT. M8).

Egy éy az más éynec beszél (MA: Bibi. V.9). Egy napról másra

ébii : ex tempore vivere iDecsi;Adag 59). Más az hogy:
ceterum, deiude, alterum quod est MA. Egy okaert mert;

mas okaert mert (ÉrdyC. 591b). Nem igJíz, hogy . ., mert egy az,

hogy . ., más az (Zvon; PázmP. 279). Ebljöl nem következik, hogy

a szent irás csak 5nnen maga jo magyarázója moudásinak;

mert egy az, hogy . ., más az, hogy . . (Sámb : Isp. 33).

Egyic eggyel, más mással mentegeti magát (MA: Scult.

45). Egy ezt, más meg mást forgatott szivében (137). Oh mely

nagy öröm lett mindjárt a nép között, egyik róz.savizzel, más

mással öntözött (Gvad: RP. 145). Kinec egy, kinec mas
röttenetes nyaualyaja volna (Ború: Préd. 218). Ki egy s-ki mas
módon (Ver; Verb. E15b. 3). Legyen tennen bennetek soo ees

legyen bekeseg, egytek mastokhoz; et pacem habete

alii cum aliis (Pesti ; NTest. 91). Egyitec epitse a mástokat

:

aedificate alterutrum (Helt: UT. Ff 6). EggitSk se vtallya az

mastokat (Beythe; Epist. 6). Eggyit5k az mastok ellen ne szol-

lyou hazugságot (Szár: Cat. A4). Elttem mást, másutt meg

mást mondott (Fal ; Const. 829). Mást szól, s mást gondol

;

alia Lacon, alia Laconis asinus portat (Decsi : Adag. 97). S e

mását, se párját nem találja a sz. Írásban (Fal ; NE. 53).

Se párja se mása .széles e világon (100). A szépek ritkák, a

kik valóban azok, .se páijok, se mások sok országokban (Fal; TE.

777). Másegygyik; altér C. MA. A k5zép.szer érteUn

ember, ha ugyan tsak k6rm6s kézzel nyúl a munkához, továbra

bírja, hogy sem más egy felséges esz5 (Fal; NE 373). Muto-

gatja ugyan eredetit, de más egyéb kívánatos jó nincsen

bemie (Fal: NE. 14). Más mi: aliud quid Sí. Másnémely-
I y e k e t, a világi érték és gazdagság segíti az isteni szolgálatra

(Pázm : Préd. 597). Ábrahám, nem másnak valakinek,
hanem magának hitt az istennek, mikor meg igazúla (Pázm:

Kai. 451). A gono.szság nem agg a kisbiróval, ha nincs kitöI

mástól féljen (Fal; NE. 24). Ö mind-azon-által többre
másra soha sem ásítozott, meg elégedvén azzal, hogy meg
felelt kötelességének (Fal: NU. 278). Az más éjjel oly nagy

gyomorfájás osék vala reám, hogy .soha oly igen az én gyomrom

nem fájt, de immár semmi dolgom (LevT\ 11.32). Haza megyek,

a más éjjel sem aludtam (Gvad : FNót. 84). Ez elmvvlth mas
h e t h e n (LevT. L262). Más dolgába avatja magát ; alie-

num arat fmidum MA. Más kárán tanúit : alieno periculo

cautus PP. Ezután aöelében más szájával nem aszem s

szavát sem fogadom (Monlrók. VIU.64). Ezekbl erthettySk, hogy

e\v hozyaa azon malazt b a n ez vylagon fele es massa nem

volt (ÉrdyC. 560b). Fogadban is nem lesz tsorbaságbau má.sod

(Czegl: Japh. 6). Azthsem bannam, ha kegyelmednek maas
tyztartoya lenne nálamnál (RMNy. 11.79). Náladnál én más

bírót nem keresek (^'alk: BBán). Nem szaljad más szószólót

keresnünii annál, kit 6 ajánlott (Magy; OrszR. 19) Nem látott

ember mást kezében a bibliánál (Fal: NA. 176). Az menniere

A Cliristus rendeltetet .szemel az valf-sagnak tisztire, mas az
attiatul (Fél: Tan. 252). Ki érheti által, hogy a ki születik,

annak más természete nincsen a .szfilfitfll? hogy az atya nem
id&b a fiúnál? (Bíró; Préd. llOi. Ha a .sz. lélek má.s az

atyátúl, és fiútúl, tehát külömböz mind a kottStftl (111). Kinek

az egész világon nem találkozott e r 6 r e párja, sem mássá;
cui par est nihil et nihil secundum (Martiak Bíró; Préd. 11).
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A ma HU ne, anagy A liaraiadimc eszébe venne (Helt: Bibi.

I. c2). Eggiiic az másunknak vallást tejo'en (Fél:Tau. 245).

Az corrigálás lelt liul egiikúnktfil, s-hol niá^unktul íZvon: PosV.

a. I). Mi is legenten valaiik . . . gjlólkfldSk, eggyikfink az

raasnnkat gynliilven (Sz;ir: Cat A2). Eggykewnk m a s s y n k

hjrenekevvl nem zall walainy zerzesekre (RMNy. 11.32). Sem
aathya egyewnk magát niassyuk akaratliyanalkwl valamy thyztbe

(38). Eggykownk ma.'sj-nkotli tanycha : altor alternin duceíU

(Heyd: PCF. l.'i). Amy egyteknok kedne-s, mastokuak ne

legyen vtalatos (VirgC. 123). Legyen bekaseg, egytek mastokhoz:

habete pacem alii cum aliis (Pe.sti: NT&st. 91). Egyitec á más-

tokért fel ne fnalkodgyéc egy más ellen : unus adver.sii.s alterura

ne infletur proalio (Helt : UT. 3). EggitSk se vtallya az másto
kat (Bothe: Epist. 6). MindJnitSk A maiitoknál aláb valónak

itellye magát (208). Eggitec a mastokat varua kestec: alius

alinm expectantes cnnctamini (Decsi : SallC. 43). Nincs nagyob

okom, liogy eggyitekhez liajollyak iiikáb, hogy sem mástokhoz

(Pázm: Kai. 64.">).

[KOzmondíisok]. Köimyen felejti ember a niá,s nyavalyáját:

cito *ar6.scit lacinyma in alieuis malis PPl. Az ki másnak ver-

met áss, 8 maga esik bólé : incidit in fovejnn quani fecit

(Decsi: Adag. 5.2.51). Másnak gyakran a kit kíván ember, maga
esik bele (MonTME. V.4!)8).

ajándék-mássa : antidorum MA. gegengescheuk PPB.

böjt-más : fmensis martiiLs ; miirz) Elsi^ negyede bSyt ma.snak

le-szeu bíyt el5 hetfSn szeles lágyulással (KNagysz. 1621. I).

1. eggy-máa : altor et altér MA. íeinauderl. Egymást: se

invicem ; egymás után : alternate, alternatim MA Ejjymás há-

tára törvényeket inii : leges alias super alias *acervare ; ellen-

kednek egymiissal : *inimicitiae sünt intor eos PPBl. Egymás-
gyülölés: ódium mutuum, reciprocum .Sí. Egymá.st megesmernéc:
se cognoscerent (BécsiC. 7). E^mas ellen : eontra se (74). Ón
ejjmast elaroWac : invicem tradent (MüneliC. .'>8i. Egy mas wlan:
nnum pást unum (.lordC. 652). Egy mas akarrattyawai : uni-

verso concilio (.509) Kenyerglieenek egymás akarattyawal wr
istennek rÉrdyC. 513b). Zoressotfik egi ma.st (DebrC. 71). Azok
igftn eg maast zoretMk (SándC. 1). Egimasnak kwzmienek
(VirgC. 87). Egimas zauat nem lialanaak (lOöi. Egymashallga-
tásban egyenlík valának (RMK. \I.52). Egym:is ellenében:

altrinsecus (Helt: Bibi. I. F4). Méglen az emberec egyenlS
ackaratiiac, igen uohozeu fér valaki bozáioc ; de ha kétségSssec

lesznec egymjíshoz, oda ve.szet minden diilgoc(HeIt: Mes. 419).

Egy másra kepast siniae nagy iay szóual (Görcs: Máty. 56).

Egy más kezére adni : sphaeram inter se reddere (Decsi: Adag.

185). EgjTOástnl maszi idínel születet emberek (Diai. 121).

Soc egy miistid kfilónózS foltokból áll az mise ruha (122).

Egy-más utánvalo k5vetkeze.sek iToln: Vig 32). Egy mas nyo-

morgatóc (Born: Préd. 215). Said és Jonathas egy mis szeretje

valáuac (MA : Bibi. 1.277). Azzal akarta az alázatosságot, és

egy-más szeretetet bennünk gyökereztetni (Pázni: Préd. 268).

Egymás nitolás (DecsiG. Préd. 31). Szépec legyfluc hittel, reméu-

séggel egynuls szeretettel (Ujf: Hlínek. 13). KSltsSnfis, vagy

egy-más segítség iMad : Evang. 509). Az egy má.ssal való jó

tetei a termé-szettfll avatik belénk (Laiid: L'jSegits. 11.832).

Jöjjenek el a terhes kosj'uokkal az emberek egymás után, az-

uljinjSjj-ljétü-lsdlall: llllist. 11.210). Tovább nem baszélhetüuk

egymá.ssal, nehogy valaki egymiLssal kapjon (Mik:MulN. 219).

Paritly;izzon egyni:i.sra a két fél, az egész pjisztorság szeme

láttára vérzí sebig (Kai: TÉ. 711). Egymás derekába kapnak,

megforgattyák tjirsokat (Fal: Vers. 869).

[Szólások]. Eg: m a s ni a s i c t o I mégual:iztati>tt ; a so miituo

separatus (Bét'siC. 55). Tartoztok egymás mastokuak lábait meg
mosni: vos quotpie debetis alii alionim pedas lavare (Sylv: L'T.

il48). Egy masuukuac terhet liordozzuc (Born: ftéd.

289). Egy mastoknac birodalma alat esoierietec magatokat

(Pécsi : SzilzK. 43). Thwes egietík amastoknak labokat

meg mossatok (WoszprC. 47i. l'eyeukynih e g y k \v n k m a s y-

k unnak t;tgay : singuli altér alterius membra (Komj:SzPál.

Róm. 12. 5). Szíveskednek egye másikot segitvén (Gyöngy:

KJ. 77). Szolwan eggikmassal (RMN'y. UI.121).

2. eggy-más : recnla mi.\t-i, ntensilium congcries MA.
(verschiodene dbige, allerhandj My drabantink ky aratoknál

ky egniasual ky^v^vl forgolotak (RMNy. 11.175). Az házassághoz

sok kell, biV kStség, szóIgállok-kSrfil-vali') sok egynaas (Hall:

Pai7.s. 337). A tselédes gazda hogy ragadtKza egymássát (SstIgS

házából (Megy: 3Jaj. 11.36). Több egymás dolgoknak elflhoiása

után, mind a nyolcz dámák körül vettek és kértek (Gvad: RP
Elöb).

éggyet-más : (eggyet mást : varia, diversa Kr.]. J;ivat8kája

valakinek egyetmása : recula I'PBl. Egyetmá-sok : bagagia, ba-

gasia PPBl. írjon kd az ötanyi Péter uram nálam maradott

egyetmási felól (IjevT. n.394). Másod napon, egyetmás terhet

kibányánac a haióbol : sequenti die i:(ctum fecerunt (Helt: UT.

05). Elprédáltatott eggyetmás (Hall : Paizs. ö'.<). Ha léiben her-

teleu meg szarrad eggyetm:is pappiros auagy egyéb, nagy deret Í3

fagyot iegyez (Cis. G3). Az hadi egyetinas az ele bocsattatot

sereg után vitetik vala: impedimeiita se«iuebautur agmeu (Forró:

Chirt. 173). Péuzuek es egyéb fíjle egyotmasoknak komomiki

:

dispeasatores rerum etpecuniarum (Ver: Verb. 197). Az edgyet-

más dolgukuac, uiarháknac tartására befogadó helyec vannac

(Com: Jan. 108). Miért íilkzuek egygyet-nuls balog Ítéletek és

balgatag gondolatok a' ti sziveitekben? (GKat: Válts. ILI 262).

El-tírlJtték oszt a iiapisták: kik !iz í bSvSs, bajos edgyetma-

soUnak megh szentelésében minenulek a só, viz, via.sz, czikós

ágak, az istennek méltóságos novét betsteleníttik (VárM: Égíl-

Szöv. 53). Oda Ifinek sok szép [íénzemmel és egyéb egyetmá-sonmial

(Monlrók. VIII.351). Fehér lovat .szerzek, melyen ugy;m csak

kalammis ládán és egyéb egyetmásomat hordoztam (Bethl:

Élet. 365). Egyetmá.sát el5 adgyad néki (Gyöngy : Char. 141).

Felmentek az urak szobájában, az egyet-mással, a podgyászt

vitték-fel (KirBesz. 97).

eggyetmásooska : c\; Az lád:'unbaii levfl kevés egyetmásocs-

kám sz.imáuak rendi igy következik (Monlrók. \'IIi 266). Meetersé-

gessen tsinált edgyetuiasoLskákbul gazdagsíigut gyjtenek (Teleki:

FLél. 79). Nem volt szabiid, hogy .senki is nékik mosson, liauem

magok délben bele mártják vala a vizlie egyetinásocskájokat

(Bod: KOstr. 96)

fele-más : impar, dispar MA. hybridtis Sí. (uiigleicb, gemiacht,

gekreuzt], Királne ázzon felemaíö ynguel, kSrúikSzven aranaa

íltSzedbe, te iog feledre allajiek : in vaslitu ilaiiirato, circumdata

varietate (DöbrC. 101. KeszthC. 114). Alajieek kyralne azoiiy

the yogod felel felemás aranyas ellezethl* : astitil regina a

dextris tuis in vestitu deaurato (KulcsC. 110). Felemáshoz meg

ne társolkodgyéc senki (Helt : Mas. 24). Fele mas bamxit nem

szabad volt oszue fogni (Dáv: Utni. 96). A felemás vallá.siiak

házassága isten elótt nem kedves (Vallá.st. 3751 Felemás em-

berhez ne .sz:ily, a hol vén légyen a gazda, és iljú a gazdasz-

szony (Hall: UHist. 11.175). A fele-más, járom szegre vonc^ a vito-

szás rósz élet társai meg-veretetett házasság (UEmb. GE. 1 49).

Meg-korcsosodviüi a sido nyelv, ki tiltotta, hogy azon, a fele-

más nyelven ne Íratnék sz. írás (Siill: Vár. 34). Felemás nem

zetfi sziilékliM származott (GKat: VálU. 1.61). Fele más igál>an

vounyák itt a jármot veled iCzegl: MM. 97). Fele-más nég.\

lábú allatoo (oroszlán-jiárdutz, tevei«irdutz, íszvér .stb] (Misk:

VKert. 271).

gyermek-mássá: [secmidao; nachgeburtj. Ha az azz^my

allatokat meg iSróziSd benne, hauy korsagokbul tiztulnak

:

éennek m;Ls.sat ki hozza belSIAk (Bí-ytheA: l"ivK. 90liV

ing-más {nneg mát-a: femoralia MA.): tnnica &iA: Bibi. 1.

92. Az felyeu w:do nihawal az & lia testet által kóte, mert
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iiykeppen az eiiangelistaU iriak az imegli inastes le zárattak

lala roIa ( Li-sC. 9Sb). Cliinaly eyolchbol nniegmasokatis iiekic:

luios et funioialia linea (Uelt:Bibl. I. Qq). Az imeg nuktis

egye lel az 5 testére: vastietur et t'enioralibas liiiois (Kár:

übl. líiil Tsiiiály neki hibravalókat, imegm:ÍRok;it gyiiltsból,

z ö szemémiekiiek befedésére az ü veküiiyoktól fogva az l'>

omporokig (Bod: Lex. 106).

levél-mássa : Icvéliiekm.'lssa ; antigrapluini PPBI. faiitwort-

i'bruiboii). Megli ertliy tby keg. oz ieleii naio lenolokbl os az

ly leuelíiiikiiok massabol, liogy az nieKli neuezetli /.Piiiplieknek

gy szomb;ifby ember adossa maradotli iiolna (KMNy. III.97).

ravás-máasa. Egjk bjroja ewtli kapwtb nici'iitb lo az

luvasina-sarwl (LevT. 1.159).

Másfelé : alioi-siim C.

Másfelöl : ex altéra parte Sí. [vou der andern seite, ander-

aits]. I ) Jlykorth az ssentSk mongyak ; mas felöl az karhoztak

wtyk (SáiidC. 20). Tartyác vala az 5 kezeit, egy felfil eggyic,

iils fell luásic : sustentabanf nianas ejas ex utratpie parte

HA : Bibi. 1.65). Ibn'uii uram is túl másfeUM rajta leszen az ellen-

ágeii, innét mi i.s (RákGy: Lev. 170). 2) Angyalnac neveztetif,

e más felfil nevezi 8 maga magát istennec (MA: Bibi. 1.50).

lái-fel'il a g.azdag, minden-nap fi-issen öltözött (Pázm: Préd. 31).
i

Másféle: alin.s geueris, alius módi MA. [audervveitig, anderer

rt). Ez cellyen felee kwlcebokat engbedot Cristiis, de ennek

;lette vannak mas fele kwlccbay (ÉrdyC. 370). Tokaji boniál

lásféle bort doetor nram innja meg nem engedi (LovT. 11.370).

^gyic ám az igen iö szagú, az masic fele sárga a virága

Hel : Herb. 72). Sokkal másféle gondolattal jöttem ide, mint a

leüyel kijöttem (Mik: MulN. 286).

Másik : alter, allus MA. [der andere]. a.) Ma.'iic Celionnac

iuattatic : alter Celion voKibattu' (BéesiC. 1). Egic masietol meg-

aláztatott : a se mutuo .separatus (55). Egyket gywlljee es az

la.sykat zeres.s6: ununri odio habebit et alterum diligit (JordC.

71). Eggyk masyknak fty'a sem mondatyk, sem lehet (ÉrdyC.

6). Egyk teczik vala itynnak es az másik vennék (VirgC. 59).

[em bátorságos egy szomszéd az másiktól es egy atyafi az milsiktól

tfA:SB. 122). Egy naprul a másikra éldegél (Land: UjSegits.

,112). b) Misik oka mondatyk (OrnC. S). Másik bator.sag,

likr ember alytya . . . (VirgC. II). A ki urunk eisí jövete-

dnek alázato.s.«ágát nem bötsfilli, másik jövetelének rettenete-s-

égét el nem kerüli (Pázm: Préd. 4). Mindazonáltal másik

íszjill . . . (riy:Préd.n.2311. C) Forgolódik kiki, gyzedelmet

karván venni ellenség másikján (Hall: HFllst. III.232). Maga
lásikjában, avag)- baráttyában (Pataki: Reg. 191). fi) Az

ggyikfiuc adót 50 forintot : az má.sikunc adót 60 forintot : az

armadikunc adót 70 tbrintot (Helt: Ai'itbra. H8). Két szent

iisboli mondás, kinec eggjke vagyon irván E.saiásnal, másika

eremiílsnal (Zvon: Post. 11.269). És egy nyomorúságát a' má-
ik.a éri (Csúzi: Sip. 701). Egy régi philosophus azt kérdette

gy.szer a miisikától (Mik:TLev. 167). Ha pedig egyik éneket

Imondgyák, másikátis kezdhetnek és mondhatnak (BiróM.

mgy. 138).

[Közmondások]. E^yik kéz az másikat mos.sa (Decsi : Adag.

). Elggyik farkas az másiktól tanúi : áspis a vipera (296).

Másít : altero Sí. [andern).

még-másit : mnto Ver. [verandera]. A gondolatlan igérést,

agy éretlen eltekélést, jó alku megmásítani (Fal: UE. 494.

'ajda: Kriszt. 1.161. Kr).

megmásíthatatlan : inalterabilis Kr. (Vajda; Kriszt. I.

39).

Másként: .secus, alias, allter, alioquin Sí. [anders, .sonstj.

lert másként nem ksziklán, hanem fövényen építtetett volna

(Szentiv: Verseng. 64). Segéllyed nyavalyá.st, maskint el-temetem

(PbilFl. 19). E nekem igen jó asz.szonyom volt, másként is

drék, okos, értelmes aszszony.sjig vala (Haz. 11.54). Másként
nem tudnak segíteni magokon (l''al: NU. 291j.

Másképpen: 1) nliter C. [anders]. Tegnapy napon más-
képpen hatfam ez hazat, honnem mynt latom lenny (ÉrdyC.

51 3b). Maskyppen walo leweleth aggyon keg (líMNy. 11.123)

Johau ki maskípen Gangesnec moudatie (Szék:Kri)n. 8). Végy
kolom:'izat, másképpen szekérkennek biyák (OrvK. 82). Alamis
náküt tegyfuik, holott másképpen nem lehet üdvöziilniiuk (Illy:

Préd. 11175). Nem lehet hogy hiba ne légyen .seiddben, mert
milsképp az erkölcs nem lesz szép.ségiben (Orczy: Nimf. A7).

2) [egyképpen—másképpen : partim—partim ; einerseits—ander-

seitsj. Ezt egyképpen az isten ere.szti biintetésül közikben;
nijisképpen, az emberi vélekedéseknek bizonytalanságábólLs .szár-

mazik (Pázm: Kai. 576. Ver: Verb.2 152).

Máskor: alio tempore Sí.

Máskorra : [ad aliud tempus ; für einen andern zeitpunktj.

Hidat csinálUitott ki az bástyán, de én megírtam, hogy most az
hadak ott körül vaunak és hadná máskorra az lu'd csinállíist

(RákGy: Lev. 46). Az menyegzös ruhát máskorra téteti, az leol-

dott szablyát megint felkötteti (Thaly:Adal. 1.149).

Másod : alter MA. [zvpeit-]. Másod nap : postridie MA. Másod-
rendbeli : secundarius C. Másod szánfás : repastinatio MA. My-
keppeu másod Jacob: tamquam alter Jacob (EhrC. 124). Ki
ma.sod vágok

: qui secundus .sum (BécsiC. 8. MünchC. 53).

Másod meenes: secnnda profectio (JordC. 727). Másod reze:
pars secunda (KesztbC. 79). Másod ydöben [más alkalommal]
(ÉrdyC. 568b). Meely bezeedkbl keth dolgot erthetewnk:
eegyet azt, hogy .

.
; másodot hogy . . , (590). Mássod ymadczagh

(CzechC. 12). Zent margit ázzon kedeg ezyk vala másod aztalual

az zolgalokal (MargL. 24). Másod vasárnap (DomC. 107). Ma.sod

eyel, harmad eiel (VirgC. 85). A kire Ferenczet bizod, vagy
másod vagy harmadnap az te eljövésed után megsújtsa az
alföldet, hogy féljen tiö, bizony különben nem jó leszen (Nád:
Lev. 64). Másod nap eliue a gazda az 6 tianal es az arata.shoz

kezduen .szépen le veuek a buzat es kénekben kfituen kalan-

dgyaba rakak ászt (Helt: Mes. 483). Másod éyen be álla á Duna
(Helt:Krón. 114). Ezn az napon, es másodon ködöket mond
lemiie (KBécs. 1572. Ev4). Másod rend szerint való (Mon : Apol.

2). Az eretnek embert, eg anag másod intés vtan el tauo.sztas.s-ad

(Fél: Tan. 235). Az király v(áu niá,sod (Kár: Bibi. 1.510). Els
állandó igassag . ., másod igassag (Zvon : Osiand. 94). Másod
napon: cras (MA: Bibi. 161). Rubeu seregi másodoe legyenec

& menetelben: turmae Ruben hi secundo loco proficiscentur

(MA: Bibi. L119). Húsvét utóllya, vagy másod húsvét (MA:
Scult. 523). Másod nap uem-is tudgyák mi esett raytok (MA:
SB. 36). Másod napon : po.stero dio (Balog: Corn. 137).

[Szólások]. Másod magával: bini Kr. Másod magával lett

vólt a' világra (HalhHHist. 111209. Zrinyi. II.9). Másodmagam-
mal eltartom (Thaly: VÉ. 11.72).

Második: secundus C. [der zweite, der andere]. Második

reudfi : subsecundamus C. a) Tarcz hwneky az ma.sodykat es

[arcodat]: praebe illi et alteram (JordC. 368). Eggyk ollyan

zykseegb, mynt a masodyk (ÉrdyC. 133). Mynd eett ez vylagon,

mynd az másodikon az az holta wtan vezedelmes (517). Eeggyk

yrygly az másodiknak tyztös.seegeet (565). Eggik az második

böchletinek es tisztességének ellene mondoia leszen (KBécs.

1572. F2). Krisztus az atyátúl második az bcsölletben, és bi-

rodalomban (Pázm : Ka!. 385). b) Masodic fogadasomnac ellenys

vetkeztem (VitkC. 26). Az masodic iueteleuel ronttyael a

negyedic birodalmot (Helt: Bibi. ra4).

Másodképpen : [secundo modo ; zweitens]. Az fywsaag

kethkeeppen veetetyk es ertetyk . . . Másod keppen veet[et]yk
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az tfywsaf;li termo«zet zereiit való zjletteeskeiii>cii (ErdyC

461). Az istoiinek képe elsSképiien vagyon az lélekbeu, másod

keppen vagyon az testben (KCnipk : Woll. 67).

Másodszor (mnsoJzer BécsiC. 53. JordC. 441. DoniC. 50):

8«'Uii(lo C. ISécsiC. 53. MüiicliC. 65. (zwoitensj. Az fevldy

jegyast jiiimar miLsudzor vtala meg (MargL. 29). Ewa ma-sodzer

zylee IjA attyati'yat Aboltli (JordC. 14). Masodzer niegli neky

yoleneek Lstfinnok angyala (338). Ilozyank yme masodzer yewz

1)0 te tlyaddal (ÉrdyC. 340).

Másodszori : iteratiis Kr. [zweit-, wiederlioltj. A nagy-bányai

reformata ekklésiának másodzori ineg-zavarodásakor (Mltk:

VKert. 15).

Másol : altero MA. [iinderiil. I-^él na|jjaini után m.ls.solván

kedvemet (Megy: fijaj. VI. 8). Érti az liomlok s orcza Í9 másolni,

mint a szfi diktállya, nem ugy tolmatfolni (Gyöngj-: K.I. 78).

Inkább magam vesztem életemet, mint masollyam bozzád lévA

liflségeniet (Gyöngy : Cbar. 36).

még-másol : rovoco, muto coasilinm PP. [abiiudern, ver-

iindoni|. Meg másolja a vásárt: abit ab emtiono PP. Meg-

mástSIt alkalom: *interci.sae pactiones PPBI. Setetet boíala es

fket megsetotoito es í bezedit meg nem masla (UWbrC. 186).

MogmiLsolja .szerzését : irritum faeit pactum sunm (JordC. 324).

Nem masolbatak n\egli bw bezeedet : non iwtiienmt verbum

cjiis reprebendere (600). Bezedeet meg ma.slanaa (ÉrdyC. 81b).

Megmaslaa gondolattyaat (526). Hatra bywom es inegli maslom

(lírdyC. 206). ö be.szedet bogi megb nem masolnaja ((isomaC. 3).

Azt irliatom Kdnek, bogy Lóránt Orsyk megmásolta az foga-

dást (I^ivT. It3«). Es az én béremet tiz.szer másoltad meg:
immutjLsti mercedem (Holt: Bibi. I.P3). Elliattac k tóniént : es

meg másoltáé á paranoliolatot (Ilult: Bibi. IV.42). Meg nem
massoUync, nem bamissittyiic az istennec igéiét: non .sumns

adiilterantos verbum doi (Helt : UT. y6). Meg mislottjie akarat-

tyokat (Ilelr: Krón. l'.l). Észt az istennec rondolé.sét senki meg
nem masolhattya iDáv: KKer. K.'i). Az irá.st kit az király gyft-

rSiéuel meg iiet.sétolnoc, nem .szabad meg m;\solni (Kár: Bibi.

I.50fi). Ma arra kötelezett volna, som pápa, .sem conciliom azt

meg nem masolbatna (Piízni : LulliV. 59), A decretomokat meg
másolni és fel bontani illetlen dolog (Com: Jan. 135). ígéretün-

ket meg nem másoljuk (Monlrók. VIII.4y), A király megmásolta

a .sontontiát (Illy: l'réd. 11.476) Az kit igaz szerelem öszve-

bársolt, azt még az balál-is sóba meg-nem másolt (Kónyi

:

llRom. 177).

megrmásolás : [alteratio ; abandeningj. Mogmásolása a vá-

sárnak : emtion'is renuneiatio PP. rotractatio Kr. Meg mi'isolás

nélkül : absíjue retractatione (Káldy : Bibi. 248). Az béában való

szegüdésnec megm:lslás;'it inkáb ért tanáesnac, mint sem alha-

tatlanságnac kel tnlaydouitani (Prág:Serk. 939). Megmasolas:

revocatio (Ver: Verb. 243).

Máslás, másolás: 1) alteratio, commntatio, rcvocjitio MA.
(iinderuug, abiiiiderung]. Ima adác egymásnae á frigynoc

i'ickelit, bogy máslás nem lékelne az végezésbe (Helt: Krón.

128). Az vilagossagnac atya, a Uinel .semmi máslás nino-zen,

Bom változás (Dáv: KKer. M2). Egy az kórSzLseg, mollinec

mosását semmi masoliussal meg nem kíl baboretani (Zvon

:

Osiand. 125). 2) secundaiium, deuteria MA, Mre, máslás :vi-

num sccundarium, liiuren trank Nom. 43, Az io bor czigerS

(czigerré VJ és míUlás.saua ltt (Dáv: KKer. V2). A szAlJ magok-
tól avaé trkSlyúkljíl lre avagy csiger, nijislás (lóra seu posca)

líszen (Com: Jan. 85).

lMáslód-ik|

mee:-máslódik : (alteror ; abgeiindert werdenj. A frigy be-

csülettel megtartóztatván, meg nem máslódik (Monlrók. VIII.

229). Ez kegyelmes levelem érkezvén, az ti részetekrl az bit

és fiigykötés meg uom máslódik (MouTMR II145).

mégmáslódás : [alteratio ; andenmg]. De a meg.szontelés

a miuemüségnek megmáslodása és mintegy megfurdetlatása

(MHeg:TOszI. 101). Az Í5 végezésinek semmi meg inásIcxLisa

nála nincsen (Uzoni: Dáv. 65).

Máslódás: alteratio MHeg:TOszl. 135.

Másolhatatlan : inalterabilis Kr. [unabiinderlichj. Másr>l-

batatlan végezésnek mondgya, bogy minden ember meg-bal

(Pázm: l'réd. 4) Misolb.-itatlan bölcsmondás (Illy: Préd. 1.238),

Meguiásolbatatlanképijen elvégeztetett dolog ez (Megy: 3Jaj

11,104). Minden reményemet istenlx) vetettem, másolbatatlanul

áztat fel is tettem, hogy már életemet egyszer megjobbítom

(Gvad: RP. 104).

IMásra]

egyre-másra : [im ganzen, iiisgesammt). Mikor biró uram

Budára míjnt, kUltOtt akkor egyre másra 7 ft 52 d (MouTME,

1.34).

[Mással]

eggyel-mással : cw I.«hetett egygyel-máss.nl német gjalu^

12 ezer, 6 ezer lovas (Monlrók. VII.TO).

Másszor, mászszor ímaaer DebrC. 09. iinUtzfrre Tel:

Evang. 11.618) : 1) alias C. alia vice MA. [.soastj. Hat kocjwal

\vitbenek (gabonát), azaz cc^rjs baromal, mazorjs liaromal (I^evT,

L269. Tel: Fel. 65). Az illyen keserséggel egyszer-Ls má.s8zor-is

megismerteti, és megútáltattya a világ javait (Pázm: Préd

34). 2) [altéra vice ; zum zweitenmal, d:is zweitemal]. Valaki

a viztfil es a zent lolíktl ismeg mazzer nem ziletik (DebrC.

69). Ha e balogatas nem volna, eddig m!i8z,szorls megiittfiuc

volna: iam vice altéra veui.ssenms (Helt: Bibi. I.X3|. Wyionnan

maszor sziilue (Bom: Préd. 38). Az eretnokektül kere.uteltet

mászor kollyeu kere.sztolni (Pázm: Kai. 798). Masszr való oszlás

:

secuuda divisio (Ver: Verb. 89).

[Szólások]. Mint ba másszor lennék ez világra: iterum

tranquillitatem videó (Decsi: Adag. 90). Máaszor lennék én akknr

világra (Tbaly: VÉ. 11.79),

Másszorra : pro alia vice, ad aliud tempas Kr. Másszorra

tartja : reservat ; másszorra telietí : coudidvus MA. Maszorra

balasztá ókét : distulit illos (Helt : VT. n.T), Másszorra balasszuc

i

(Bom: Préd. 393). Egy ré.szét meg ótte, a többit másszere tólte

I

(Tel: Evang. 11,018). lob volna mostani vtodat m;iíBzorra baUua-

I tanod (EortSzor. L4). Mász.szorrais bagiok beime (Bal: üilsk.

34). Másszorra hagyd azt, ha frLS.sebl)et, furts^bbat nem tudsz

mondani (KirBesz. 13). A többit hagyjuk nvisszorra (Kai: Tíl

96). Másszorra múlna bár a le-fekfivés (Pbilll. 2ii), Másszorra

legyenek [máskorra maradjanak] (Orczy : Kliltl l 195).

Másszon : diversi temporis MA. [andenveitig]. Az mi meg-

marad az mi életfinktiM maszszori .szfikségre meg kel tartani

(MA: Bibi, 1V.16). Másszori idSmet l.sak sirás.s.'d, s jajgatással

tültílm (Kónyi: VM. 45), Hogy a [lénz emtx'rség, a niha tisz-

tesség, ám mátszori mondásomliól haliád (Kai: NE. 30).

Másunnan, másunnét, másunnat {mtuonnat -. aliunde

Kár: 2Könyv. 58 míisomut Mon: A|iüI. 4. ni<lniii»ia/ Tuln: Vig

117. mdsúmuU Hall: Paizs. 75. másúnnft Osiua: Sip. 559): ah-

unde C. [anderswober, soiist \vo lier] Másuiman jütt : advenlitiiis

C. Az napnak tcrmeezetyljAl zanuazyk ee awagy uL'Lswnual

(ÉrdyC. 116). Kir-valliísíi megtér mjisuimau (Piizm:Préd. 46).

Eggj'ünnen-is, masunn.'iii-Ls addig metéli és faragja danibl^it,

míg ábriizat nem teszik rajta (712), EgyAnnetis masuniLitis

:

liinc indtí (Ver: Verb. 267). Masunnet nem Itigg az bc. dolgok-

nak igasaaga (Tor: Eny. 15).
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Másutt (masoi VitkC. 49. 64. mdshut RandÉl. E.ll. mashutt

Hcirv:MiilK. 28): alibi C. íilicubi MA. [soiLst wo, auderewo).

Maswt meg wej-mund (ÉrdyC. 353). Masvt os meg vgy vagyon

mcs iruíui (CoriiC. 4ö). Ha i szent irasba valami egyfit lioma-

lyiison vagyon, ma.snt . .(Helt : Bibi. I.c4). Az vizec egy helynll

ki sziiraduán másút eredgyenec el (Qs. G2). A mit eggyflt sz.

Tamásra fogót, azt miisut sz. Tam.istul meg-vet«tnek írja (Pázm:

LutliV. 400). Sok dolgait szemeimmel láttam, mikor edgj'fltt

masult melletted forgottam (Bakos: TcmVers. D). Hataknas

sj'mezot csinált volt egyiitt is másutt is (MouOkm. X\IV.193).

Zrini és Nádasdi másuttan hol lakott, mert illyen árváknak jószá-

got nem adott iThaly: Adal. LlOl). A sok officérek kitudván

házambiil, szállást másutt kérek (Gyöngy: Cup. 17). Nálad tölti

ebédkorát, másutt eszik vacsorál (Fal: Vers. 868).

Másuvá (mnsufj LevT. 1.283. Bom: Préd. 620. Tel: Evang.

1.120. mdíwd 59. másuva MA: Bibi. 1.121. máíuvá V.6. másouá

Kár: Bibi. 1.516. 636. ma^we LevT, 1.262) : aliorsum C, alio MA,
fanderswohin], Viz hányi kerekek, kupás kerekek, mellyekkel

valamelly folyó vizbíl másuvá \izet mernek, és hánjTiak-ki

:

rotae *modiolis aquam haurientes PPBI, Mykoron haborgatan-

nak tyteket az varosba, fifussatok maswa : cum persequentur

vos in civitate ista, fugito in .iliam (JordC. 383), Czomborra

változic az basiUcmn, ha hellyébíl masua plantallyác (Mel: Herb,

110), Az én portékáimat el5 hozam nappal, mint az kic máiuuá
hordozkodnac (Kár: Bibi, 11.117). Az kinek hol nem e.zik,

másua kéuánkozik (Decsi: Adag, 77), Másuvá vitessenek (.Illy:

Préd, 11.275),

MÁSLI: [masche], E^ rubintos másli (Radv: Csal, 11.311),

E^y rubintos maslit kek zomantszal (Nyr, XVIL514),

MASKAEA (jnajiara C): 1) [maske, maskerade], Éjtszaka

SltSznek valami fársangos tsufos ijesztS vázban, maskarában
(GKat: Válts, L917), Megvetik, nevetik maskarádat (Amadé:
Vers, 16). Bacchus tükrös templomában népeit vezetvén tarka

maskarábann (Orczy: KöItSz. 203), 2) Mimus: maiom terme-

szetw [,] mazkara C,

Maskarás : Parvatus ; maskiert]. Mindenikének núndenkor
szabad maskarásán járni (Fal:TÉ, 778),

MASTIK : [oleum lentiscinum ; mastixöl], A t5mjén, myrrha,
mastic, ré.sin és szuroc, nedvesség! és mesgái bizonyos el fák-

nak (Com: Jan, 21), Sokféle niásztikok, luminákii valók (Kecsk:
OtvM. 358), Masztiknak az széke (uo,).

MASZ : repo, serpo C. fkriechen], Valamihöz mászok : ad-

repo C, Reámászok: adrepo MA, Térdein mászni, mászkálni:

*repere genibus PPBI, A palota aitaihoz máza : ad fores palatii

gradiens (BécsiC, 57). Oh énnekem nyawalyasnak, nag nyawa-
lyak en ram máznak (ÉrsC. 512). F5lden mászó állatoc: ter-

restria (97), Az állat, melly az fSIdSn mász: quod movefur
super terram (MA: Bibi, 1,98), A kigyo hasán mász (Com:
Vest 30), A gavallér mikor rá ér, ha nem mehet : mász (Tlialy

:

VÉ. 1.316).

alá-iná.sz : subrepo MA.

által-mász : perrepo C.

be-mász : ÚTepo, inserpo, suggredior, correpo C. Alattomba
bemászok: subrepo; bemászó: reptitius C, Azok a pápák a
sz, lelek által valasztattanak sz, Péter bélijében pápaságra, a
kik erS-hatalom, csalárdság, rdngusség, hires kurvák forgo-

lodások által, es minden egj'éb gonosz utón módon másztak be
a papai székben (VárM: ÉgöSzöv. 89),

csúsz-mász : repto Kr, [herumkriechen], Kezey labay meg
swgorottak vala, hogy mynt az kygyo wgyan chwz maz vala

t

(ÉrdyC, 322),

be-csúszmáaz. Az ffi.«t és háboniságnak zavarja alatt, bé
csiiszának má,szának az vj tanitók (Pázm : Kai, 194), Egybe
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kell foglalni a tanétáshoz a fényeteket i.s, hogi,' .avagy feslett

erkölts, avagy tuuya,ság orozva bé ne tsúszszou mász.szon (0)m:
Jan, 191),

csiiszáB-mászás : reptatus MA,

csúszó-mászó : seri)ens, repens MA. [kriechend). Monda
osmog i.sten : Nemzyenek az vyzek czwzo mazo es repese

eel5 allatokat (JordC. 7). Czuzo mazo feerghek (JordC, 741).

A vizec foryíuiac ki cha<izo maszo eleuen all.itokatt : producant

aquae reptile animae viventis (Helt: Bibi, A2), Nyauallya kfinet-

kSzic rea néminemfl lábos baromtól, .-uiagy czi'iszo mászó féreg-

tl (Cis, I4), Lathatatlan istennek dnt.sséges személyét csúszó,

mászó állatoknak, négy lábú állatoknak s madaraknak hason-

latosságra változtatván (VárM: ÉgSzöv, 252)

el-mász : proserpo C, abrepo Kr, [wegkriechen, sich davon-

schleichen]. Az gylésre lássuk, ki jó el, s ki mászsza el magát

(EsztM. 1.144).

el-máaz : prorepo C. arrepo MA. Eló-tsúszok, mászok,

elébb mászkálok : prosei-po PPBI.

föl-mász : sursum rejx) PP. [heraufkriedienj. Lata egy

skarablya feerghet ffeel mazny azjaban i ÉrdyC. 594). ErkSdik
abban, miként föl-mászhasson s lehessen bizv,istban (Zrinyi

:

ASyr, 188),

hátra-mász : retrocedo C, in pedem retrocedo Decsi : Adag,

277, [zurückkriechen, zurückweichen]. Hátra mászni, vissza

térni, fartolni : redire *cessim PPBI, Hátra m.ászó : retrogradus

C, Nem vala szabad hatra másznom (Mon : Ápol, 9), Az isten

úttyán a ki eló nem mégyen, hátra mász (Pázm: Préd, 1210),

Askalus és Alagus királyok-is érkeznek újobban hajójukkal,

azok-is mingyárt hartzot indítanak, anyii-a, hogy a trójaiakat

hátra mászni kénszeritik (Hall: HHist. IU.106). Dolgunk hátra

mász (Mik:TLev, 357),

ki-mász : erepo, exgmmo C, [herauskriechen],

le-mász : derepo MA [lierunterkriecheu],

[úsz-mász]

úszó-mászó : [natans et serpens ; schvvimmend und krie-

chend]. Engemet meltolkottal az uzo mazo férgeknek esmere-

tesnek lennem (KrisztL, 40). Parancholok nektek vzomazo fér-

gek az en vramnak Ihusnak neueuel (41).

vissza-mász : cessim eo C. retro serpo Sl [ziuflckkriechen].

Mászás : obreptio C. reptatus MA, [das kriechen].

Mászdogál : repto C. [lunlierkriechen]. Tsilszdogalok, mász-

dugalok: repto PPBI. (MA: Tan. 1302),

által-mászdogál : perrepto C,

be-mászdogál : irrepto, suggi-edior, inserpo MA.

Mászkál: repto Kr, [lunlierkriechen]. Alattomban mászká-

lok : subreptito ; oda mászkálok : obrepo C. Eló-tsúszok, mászok,

elébb-mászkálok : proserpo PPBI, Vralkodgyec minden férgeken,

kic a fSlden maszkalnac : praesit omni reptili, quod movetur in

terra (Helt: Bibi I A2), Kic kSzfinkbe mászkáltanac vala : qui

subintroierunt (Helt: ÜT, Aa.S). Az olajo,sság jelenti hogy a ré-

szetskék mászkálok, ágas bogosok (ACsere: Enc. 127). Fidn
mászkál (Bal: Csisk. 199). Látván az o fóldn mászkáló hinga

inú magzattyát (GKat: Válts. L39).

be-mászkál. Bemászkáloc orozva : subrepto MA,

el-mászkál : [prorepto, suggredior ; hervorkriechen, sich

heranschleichen]. Az babonásság többire innét szokott el mász-

kálni, midn ember .ízt mondgy.a, hogy minéknnc az angyaloc

szolgálattya által adatnac mindenféle jók (MA : Tan. 153j,

45
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hátra-mászkál : íretrocedo ; zurückweiclieu). Eszébe véue

a fark.'is a Nzamáriiac rauassi'igát, iiattra kezde iiiárakitlui (Helt

:

Mes. 275).

ki-mászkál : erepto C. [herauskrieclien].

Mászó : serpens C. repeas MA. [kriechend, kriechendes

tierj. Folduec mazoiual : cum reptili tHi-rae (BécsiC. 183). Az

fiden m;iíz<) állatoc kuzzfil tiszfcitalíuioc Icgyouec : az menyét,

Pgér, béka (Kár: Hibl. 1.97).

fülbe-mászó : 1 ) [einschmeichelnd]. Valami fSlbe m;iszö

legenda popocslé.s (Alv: Po.st. 1.111). Hol-mi ffilbeu-miszó újsá-

gokat kezdenek bomie nézkéliii (.SBalog: ToniK. 11). 2) for-

Keula, fiillo Nom.- 147. folinvurm). Itt nem kell félni az ellen-

ségtl, tsak a fülbomászótül (Mik : TörL. 159).

MASZLAG: esca venenata PP. ópium vei qualiscunque

eibus aut potus erapulani, stu|)orem, vei iusaniam causans SL

[gift, veigiftete .speise]. Küldé oz maszlagot, hogy te megrágjad

(Tin. 255). Meg szédül, mint nia.szlagtúl a lial (Adáini: Bar.

20). Az madarászüc tSrrel, kelepcével nélia szappanalis vagy

maszlaggal élnec (MiVi Bibi. I.-159). Mint-lia maszlagot et-volna

és esz-nékfll szóllana (Sall: Vár. 134i. A gyenge bárányt a'

maszlagtúl oltalmazza (Czegl: MM. 8). Mihelyt eket a nap

suti, ol-lankaduak, el-merevenyednek mintha valami áloui-.szerzö

maszlaggal teli laktak volna (Fal : NE. 4). A gondatlan ifjú ott

hagyja a jAt, a maszlagon kap, fe.slett lesz belle (Fal : NU.

319). Az aftéle áméttó szúi-be-szédek maszlagán hirtelen ne

kapjnnk (Fal: UE. 385). Hibás kívánsággal meg tölte világot,

minden ember mohón nyeli e maszlagot (Orczj-: KöltH. 121).

egér-maszlag: arsenicum PPl. (rattengiftj. íCom: Jan. 17).

Kiigoldoznak az orvos ellen, és azt költik reá ; hogy a cordiale

helyett, mind azon arsenicum egér m.'Lszlag s méreggel itatja

íket (Fal: NU. 252).

étetö-maszlag : [aas, locksijeise]. Halász horoggal halász,

melyre az étet maszlag, csaló eledel tetetie (Com : Jan. 81.

Com: Orb. 103).

farkas-maszlag: nux vomica PP.

hal-maszlag : baccae piseatoriae PPl.

Maszlagos : 1 ) [venenatu.s. opiatus ; vergiftet] Vroc szere-

tetit, valami maszlagos és szerelemre gerje.szt5 itallal kerass^c

(Prág : Serk. 342). Hogy rdog mérgének miuszlagos italán magad
Tueg ne vakits (I)Benkí: Flór. 15). Maszlagos ital (Fal; NE.

78). 2) ebriu.s, tenudentus, tátuus, delinis Sí. flxjrausclit, betört,

betiiubtj. Vannak az órdog tagjaiban olly ni.-u^zlagosoc es agyon

fttüttec, kic rdSg miat megszeleseduen, maga fut olly hellyre,

hol le vagiac (Born: Evang. IV.365). Vadnac az 6rd8g tagyai-

baimis olly maszlagosoe, es agyon fitíttec (Boni: Préd. 574).

A bor miatt minnyájan maszlagosokká lettek : coeperunt furere

pro vino (Pázm: Préd. 231). Kécsagos és ma.s7.1agos prédikátorok

(Sall: Vár. 9). ö l)edig ma.Mzlagos.san siuitlkálván siket füllel,

semmit nem gondol veled i Csúzi: Sip. 30). Ma.szlagos kábaság

:

delira fatuitas (102. Kr). ») rixosus PP. [streitsiichtig, ziinkLschj.

Ki-teryot hire lator erklczednoc, iizért mind ma.szlagos féryeid

lé.sznec (FortSzer. H2b). Ha valakinek olly engedetlen, maszla-

gos és durczl'is házas társa találkoznék, a ki semmi úttal nem
akarna férjével eggyfit lakni a li:iza.s.ságnak rendi .szerint (Pós:

Igaz.s. 11,557).

Maszlagosit : fatiio, facio furere, deliraro Kr.

meg-maszlagOBÍt : infatuo Kr. [anstecken, den kopf ver-

drehonj. lialduinas azt ítili, hogy neknk-is megfordult az

agymik-volojo, mint .'Uíoknak, kiket meg niaszlagositott iPázm:
LnlhV tö. (.'súzi : Tromb. 191).

Maazlagoskod-ik : fio delirus, fnriosns, rixosus Kr. (bo.so.s.spn

werden).

meg-maszlagoskodik : c« Meg-maszlagoskodék Éva a

méltóság és tudomány kívánással (Pázin: Préd. 930).

MASZLENA. Fa olaj mag vagy maazlina (VectTrans. 26).

MASZTIK : [oleum lentiseinum ; nia.sti.xulj. Hidegen járó

festék : iiL-u^zlikot fél lattot, .sandrakot 1 latot, rnJLsfél lat sjiiki-

nárd olajt, az ma.sztikot és sandriakot meg kell mosni hideg

vizbeii (Kecsk:ÖtvM. 322).

MATÁSZ : matax.a, metaxa, serlcum rude PP. eiue decke

raulicr .soide PPB. Készétetlen, nyers selyem, l>éka-.selyem SzD.

Timsó, matá.sz vagy t5 (Szentm: Kaim. 2). Egy oka matász vagy

sztramatus (VectTrans. 11).

MÁTÉ: Matthaeiis MA.

Mátékod-ik. Agiiflhoz ilIeúdS priltyele-ssel akara .szam.it

be dugni, mikor igy matekodik: Hk uram fia: mit mond.i-sz az

mondásra? (Zvon: PázmP. 209).

MATÉRIA: fmateria; stoff]. Vont arany ni;itéria: aurum

textilé PPBI. Materiák: matériáién Kir: Besz. 133. Olly materiabul

csináltatot volt (Czegl : MM. 211). Légyen nekiuik matériánk min-

denkor ötét dicsimi (Illy: Préd. 1.441). Isten a haragnak, és

megbékélésnek e matériában láttatik késedelmet nem szenved-

hetni (Hly: Préd. 11.92). Ez matériáról hoszszu lieszédot tött

(11.468). Selyem es szr matériák íVectTraus. lOi. Rendire járja

az aszszonyság az áros hóitokat, eu-gyiktfil selvmeket és azokbul

S7.tt materiákat, a má«iktul keneteket, ffisteket, kendz vize-

ket válogat (Fal: NA. 143). Valami nagy keszken/i-fornia fekete

selyem materiáliól való cedelét is vetnek az úri asszonyok nyá-

kokba, melyet mantlinak hivnak (Haz. 1.296). Egy pár kesztyfi

is volt itten szarvasbírbúi, veres matéria, szflve teveszSrbftl

(Gvad: KP. 94). Másnap daganatja gylt matériával, felvíVgta a

feltsér áztat lánczétával (119).

Matériái : (materialis ; materiellj. Ncmellyek bötü szerént

a nap által ezt a matériái iiaixit értik (Illy: Préd. 11.97).

MÁTKA : 1) [sponsus] sponsa MA. Istv: Volt 6. [rerlobter,

verlobte]. Az zyzesseg angeloknak Invga Mariának maatkaya

(ÍNindorC. 32). Másnak attaak az ow mathkayat íJordC. 341).

Monda Euticia [Lucának] : a te m.'itkad (s|xinsus) mongia

(DebrC. 28). Matkayana valazta es yuendöbe yegsfil (TelC.

69). Zent BjLsillanak niatkaialioz meiie iTiliC. 324i. Bemeue az

zent itiw az mathkaiaval agias hazába (NádC. 5781. Mezyte-

len mátkákat e-s iegyeseket keuaii (VlrgC. 123). Ez az wnvk

istennek matkaynak iegie (150). Öröme lehet az vlegennec

matkaian (Mon: Ayiol 485). Simson, midn az tle olvétetett

lelki feleségéért, és mátkáj.'iért buzgona, és bo.szuskodiiék, isteni

hatalmának karjai miiidaz;iltal megoldatva lnek rfJKat: \'áll.s.

II.64). (A gyiirüt) fiam adta jeevgviiriibenazinátkrijának (Radv:

Csal. n.l60). Ezé a Sionnak leánya Chri.sztns nátk.ija (Czegl-

MM. 28). Kis Szombathely .szép kLs váras, kiinicok mátkája

(Tlialy: Adal. II 132). Talán a mátkája bé illik egy .szép lejuiy-

nak (Mik : Tl^ev. 46). F;irba rúgta a mátkáját iKLsv: Ad;ig. 3).

Mátka mjitkájával együvé mehetett, ti.<zta hiiigot egy sáv má.*

nak jelenthetett (Orczy: KöltH. 144). 8) amasius, ankisia, aniica

MA. [geliebter, geliebte]. Szerelmes mátkám: araica mea (Kár:

Bibi. 1.6311.

jegyes-mátka : [sponsus] sponsa Kr. (verlubter, verlubtej.

Vallyon találhatni-e olly .szemtelen aszszfinyt, ki jámbor li;iza.s

ura vagy jegyes mátkája eltt menie iiarjiziiálktHlni? (Pázm:

Préd. lOiJO).

Mátkái : [siionsam nomino ; braut nennen). tín tégedet mi-

ként nevezzelek ? mátkállyalak, avagy feleségellyolek ? (Gyöngy

:

Cliar. 48).

Mátkás : (despon.satii.s ; \-crlobt|. Mátk;ls leány : 'despoiisa

puella, *de.siKin.sa PPl. ICgy hétig voltunk mátkátok (Belhl:

Élet. 12).
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[Mátkásít]

el-mátkásit : *ii&spondeo alicui tíliam PPl. [verluboii]. El-

initkásíitatotl : desponsatus PPl. A mostani feleségemet olmát-

kásitottam volt niái", nwir a mostani kedves feleségemmel niátkj'is

voltam (Haz. L2H).

[Máüásod-ik]

meg-mátkásodik : (sicli verloben). Ha peuigli meg nem

li;Í7jisiidnpk, miui'f fel tiltsák, mind addigh nalamigh niegh nom

míUk;'ui(xlik iCsikGy. 15).

Mátkásodás : (spoiisalia ; verlobimgj. A liáKassagot ell kell

venni a mátkasodasnak, mely a ket személynek az 5 jflvendö

egybe luizasulasok felöl ttt bizonyos es illend tanok el5t ltt

fogadás (ACsere: Enc, 339).

Mátkaság : sponsalis status, spousalitas Kr. [brautstand].

A liázassiig szerelmének íengéje ás gyönyörsége leg-inkáb'

gerjedez a mátkaságban (Pázm: Préd. 1054). De mivel igpn

gyenge és kicsiny idejfl volt, esztendeig kellett várnom mátka-

ságlvan (Ketlil : Élet. 3631. A násznagy perorált, s emlékeztette

íiz annak eltte megesett mátkaságra s eljegyzésre, mely esett

a házasulandó személyek között (Haz. L363).

MÁTKASÁGI: [sponsalis; braut-]. Mátkasági jegy (Bod:

Lex. 207).

MATÓIiA, MOTÓLA : alabrum MA. Piaspel]. A fonal

peietz uiatolára, ásíiára tétettetvén (Com: Jan. 97). Hogy meg

ne tsSmfillyetek tfile, vigyétek a tzre az orsót, matolát, gom-

bolitót (Fal: NA. 194).

Matólál : in spiram evolvo PP. (haspeln].

MÁTRA (mádra MA. nádra PPl. Com: Jan. 118): mátrix,

uterns PP. mátrix Otr: OrigHung. I.XXVll [gebarmutter]. Az

'R.«zszonyember le eset matraiára kösd és használ (Mel : Herb. 1).

A magzatot méhében, mádrájában, burokjában visel5 : mulier

foetiim in ntero seu matrice gestans (Com: Jan. 118).

MATRAC : toraentitia, culcitra pilacea PP. [matiatze].

Azon nozolyabau mathracz (Eadv : Csal. 11.69. 70. 400). Mátrá-

czok, nemezek, és czafragok (VectTrans. 17).

MATRING (motréng Major: Szót.1 : spira PP. [.stralme].

Matring izérna : volumen filorum PP. Fonál motréng : orbis

tilaceiLs Major : Szót. Keth mothiigb arayan [arany] fonal (RMNy.

111.49). KStSlek, matring, avagy fonal peretz (Com : Jan. 97).

far-matring (farmenlring Helt : Mes. 213. farmdrengh Radv

:

Csal. 11.28. m.176. farmetring 121. Nom. 47. farme\t]ringh 1494.

Nyr. XII.323. farmotring MonTME. 1.106): postilena C. MA.
Com: Jan. 86. hindergereth [liintergeríit] Nom. 47. schwanz-

riemen Com: Orb. 168. Farniatiing, tarhám: postilena PPBl.

Elméne a ballia, és a szres farmentringbe bniéc (Helt : Ma*:.

213). Efféle perentelec az 5 nyálasságockal mind a farmen-

ti'inkbe és a teuénec farka alá valóc (215). Egi reghy módra

való fegiueres farmetrengh (Radv : Csal. 11.28). Fékagy, sziigyehl,

kék czapa aranyos farmetring (U.121). Hagiok e melleth egy

feó lowatli, zeógy eleoyewel, farmetrengewel (IU.176). Az papi.s-

taknal csak ollyan az Chiistus, mint az hatás Iouoq az szfigelo

es az farmatring (Gyarm: Fel. 281). Szügyellfi, farmatrmg (Vect-

Trans. 22). Rúgd a farmatringot (Thaly: VÉ. 11.294).

selyem-matring : volumen serici Kr. Valami selyem

matringgal ne keres.sed támogatni a Ijöcsületet (Fal : NE. 30).

MATRÓZ : [homo nauticus ; nauta ; matro.se]. A matrosz-

szai részegek valáuak, dolgaikhoz azért nem-is láthatának (Gvad:

RP. 251). Mivel szent Péter s Pál hajója most ké.sziil, várni

kell ; ha egyszer hoiry ha ez meg-épHI, el fogják azután errtvel

azt veimi, mert rajta húsz matrósz s kevés nép fog lenni (297).

MATUIjA : matoUio, matnia MA. nachtgeschirr Adánii

:

Spr. l-'ellieb no a bnbe, soha meg nom tor, mint matnia, por-

uata, moslekos desa, mennél tonab al, annál nitab (Mel: SzJan.

551).

szaró-matula : lasanum C. [nachtgeschirr].

MÁTYÁS: 1) Mathias MA. 2) [coracias garriila ; miss-

hiiher, liolzhiiher]. J a rigó, harkály, szarka, felzendül a tollas

nép, mátyiis kiált, oda farka, sok baglyokat fog a lép (Fal:

Vers. 888).

szarka-mátyás. Úgy csevege, mint valamely tengeri szajkii,

vagy hazánkbéh nyelveszegett szarka-mátyás : riusci solamente

nn ben istriúto pappagallo (Fal: NA. 188).

MÁZ (mázz Major: Szót. 242): gyiisura, glassuni C. crnsta

MA. gyps KirBe.sz. 103. angerührt kaik Nom. :;l. sparkalk,

malter Adámi : Spr. Gyanta, máz : glessmn C. Hiúz gyanta avagy

m;iz : succiuum lyncm'tnm seu glessum gnmmi Com : Jan. 25.

A mázoló mázzal mázol : gypsator gypso gypsat 103. Magokat

az ekklésia neve alatt el-rejtik ; és t.sak ha.szontalan mázzal

tsallyák meg a' szegény embereket (Tus: Ápol. 174). A tobzódók

ollyak mint rút hitvány vázok, sziuek, mint korsónak sárga

kormos mázok (Thaly: VÉ. 11.123).

Mázol : gjiíso, incrusto MA. [tünchen, beschmiereu]. Mázlott

fal : paries crustatus MA. Mázollyác vala az falt sárral (Kár

:

Bibi. 11.118). Miizolt koporsó (MA: SB. 185). Sokakat feny-

szurokkal mázoltatott, és fáklya-gyanímt éjjel utszánként égette-

tett (Pázm : Préd. 285). En nem mazlok papirost sok féle neve-

zetekkel (Illyef : BCsTomp. 56). Mocskokkal eszelossen szinl

s-mázló tiidatiau (Matkó : BCsák. öml.). Hlyen módon akarjak az 6

hamis magyarazattyokat be sziuleni s-mazolni (MNyiI : Irt. 219).

Mázolni, .szépegetni akarják vétkeit (ThemSec. 38). A világnak

ke%'ély ajándékja nem egyéb, hanem szép festékkel mázolt

semmi (Fal: NA. 170). Jobb poéták voltak mindnyájimknál, és

mi ket csak majmozzuk, és gondolattyaikat lopogatván, uj

festékkel miizollyuk (Gvad: RP. Elób).

be-mázol : incrasto C. [nbertüiichen]. Sok hamissággal fol-

tozot, sok hazugsággal tatarozót, sok e.sztelenséggel bémázlot

gaz.sági (Pázm: Kai. 414).

bemázolás : incrustatio, gypsatio MA. [das iibertünchen].

környül-mázol : circumlino C.

meg-mázol : incrusto MA. [tÜMclieu]. Le-trlhet meg-

mázolt hártyára (Com: Jan. 158).

mégmázolás : incrustatio, gypsatio MA.

Mázolás, mázlás : 1) [das tíinchen, .schmieren]. Nem unta

e még meg képek mázolását? melyly .szz támogatja kezed

rajzolását? (Orczy : KöltSz. 159). 2) tectorium MA. Nom." 269.

[malter].

Mázoló: coniates C. incrastator MA. gypsator Com: Jan.

103. Bébeazo, mazolo : crustarius MAI.

fal-mázló : tector MA. Fal-mázló mész : tectorium MA.

Mázos : gypsatus MA. Fózd meg egy tiszta fazékban mazos-

ban (Mel: Herb. 31). A mázos vy czerep a diristus ti.szta teste

(Mel : Sám. 370). Chinainy edent a sarbul, nemellyet mazoson,

némellyel parazton (Frank : HaszuK. 9,i. Mikor az port az mázos

csuporban töltöd, eczetet tOlcs reá (Kecsk : ÖtvM. 288). Fózd

mindaddig, mig vizzé nem lészen egy mázos csuporban (320).

Mázos bokálycsészébül praesentáltanak (Monlrók. XXVII.205).

Mázotlan: [oluie glasm-]. Ezeket törd jó lágyan öszve, azután

egy mázotlan csuporban forrald fel (KecskM:Ötv. 294).

MAZOLÁNTf, MAZOLÁJí. Muselin, mazolány: mus-

selin; de la mou.s,seline KirBesz. 140. llaj.szin, mazolán-szok-

nya (Radv : Csal. 11216).

45*
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MÁZSA : contonarius C. pondo MA. [zaiitiiei]. Száz fuiitos

mása : centenariiB Coin : Jau. 166. Mii&i : száz f'out, art. XV.

1304. PPBl. ÜU7. Száz font. egy máia: hundert pfuud, zentner

KirBesz. 138. De mása vei ceuteiiario kupri duos frisaticos,

item de mása vei centeuariu pliimbi uuum frisaticiim (.solvaiit).

1288. (Eiidliflier GU). Eé ni;Ls.-i araú (Nagy.szC. 241). Egi

iiagi ma.sa araiiiat leloli (DfbrC. 118). Az bin nehezebbet úom

eg niasa ónnal (IIU). Mug satzultatii az országot, rea vetuén

8/.áz niíLs'a ezfistot, éa egy niaB'a arannyat (Helt:Bibl. II 359).

Adá az királiiac .száz talentum, mas'a aranyat : dedit regi cen-

tinn talenta anri (Kár: Hibl. 1.314. Tázm: l'réd. 320. Zrínyi.

1.70). Máz.sával várta, de lat számra sem jntott neki a dicséret-

ben (Fal: NE. lü). Egy lat oko.s.ság többet ér, hogy sem az

ide 6 amoda fáradozó e.szo8kedéfi, bátor niá.s:ival légyen (Fal:

UE. 413). Olvasliatta ottan az ember a népekre vetett adiínak

számát, a bé.szedett ezüstnek annyi vagy amannyi száz má'záját

(Mohi:JEpUl. 350).

Mázsáknyi : [zentner sehwer|, A'nak szereteti menyivel

nagysiigo.sb V niegszjimlalhatatlan gradiLsoknival és má'sákuival

nyilva (GKat : VálLs. II. b : b).

Mázsál. Merni, misalui, fontolni : wiigen KirBesz. 138.

Mázsáló : der bolz oder biilklein KirBesz. 138.

Mázsás : centenárium fionderans Sí. [zentner schwer). Minap

eggy kis kauá.sz miLS juhiisz gyermekkel ifszve kezde veszni

p;isztori versekkel. Koridon feltette fél mázsás ártáunyát, Titirus

ketskéjét s legjobbik bíliánnyát (Fal : Vers. 905).

MAZSOLA [mólosa Mel; Herb. 31. Ágost: Zar. 14. mólosa

I)ec.si:Adag. 187. Hall: Paizs. 40): 1) a.staphis C. [getrocknete

weintraube, rosine]. Althaea : feyor malua, mazola (Boytlie

:

Nom. 1). Legjobb m;düsával, drága csemogékkol kínálnák (Hall

:

Paizs. 40). [VB. niazsola-sziM'i]. 2) vininn malvatieurn MA. mal-

vasier KirBe.sz. 12(i. Meog malosatys fewt méreggel yzyk (Pesti:

Fab. 35b). Thasium infundis, nom vizuel elegyíted te a bort,

hanem malosánal (Decsi: Adag. 187). Egy pohárka malosa:

poccelluui vini malvatici (Píizm: Kai. 1766. 887. Kr). Egy álta-

lag malosa (VeetlVans. 18). Malosjival meg-t61t pohár (GKat:

Válts. 11.123). Ugy iszuk, mint a megiiasdfilt édes mustot, a'vagy

nialosiit (11.572). Meg-édesitett malosával itatá (Ágost: Zíu'. 14).

Az nyulüs bödSs bort, iizért malosanál sockal iukáb dicziric

(lUyef: Jephta. 25).

Mazsolás. Malozsás [vezetéknév XVI—XVII. száz.). (Nyr.

X.227).

MAZÚH, MÁZUL: 1) (nép). Lengyel, tatár, ma.sznr

muszka, [írusz vala iGörcs: Máty. 7(;). Mazur ország (SzCsomb:

Utleir. 27). ü) egeniis, erro PP. blutarm, laiidstreiclier PPB.

[elend, heimatlos, obdachlosj. Maziír, szanindoc : ertorris Com;

Jan. 138. Mazur, quasi exheredatus et eerta família ac possos-

sione carens ; item bonis e,\utus ; ideoi quod hebr. mamzer,

»puri\i.s Otr: Origllung. 1.296. HoLsztán pa.ssa az janeíároUaí

mind mazullá teszi (Monlrók. III.1S9V M.azullyá lészen idegen

fóldón (Megy:6J;ij. 11.19). Mn)di;neket el-bagyni a C'hristusért,

nem azt teszi, hogy koldús-sá smazúrrá lenni, sommivel nem

bínii (P(5s:Igazs. n.57(í). A Heródes Cajus Caesartol m.izidvá

tétetek (GKat: VálLs. 11.314). .\ty<iui engemet mazmrá tSn

(Szíithm : Horn. 117). A [lerlekedé.sbíl vér-ontás, egy másnak

maznrrá való tétele jfiki (Nán : SzöT. 301). Az hitetlen eb

Bethlen Gábor miatt mazulla estem vala (TörtT. 1.554). Még
az kik oly fíliS emberek voltak is jelen az Vácz megvételében,

mind fogva hozatja és kit megölet s kit pe<lig mazullá tetet

benuek (1.638). U benne biznkodgyál, ámbár szegény, mazúr

légy, mert 5 bSvelkedS gazdag : ha te erSteleu vagy, er&s,

süt, miudenhato az isten (Csi'izi : Tronib. 128. Kr.).

MEC : .semimodius, média metreta Sí. [metzeu]. Énnekem

semmyt tibbet nem adót, chak bwzomU meech biizat (RMKy.

III.24). [Tartozjuiom] megfizetésére rendeltem tizen íit száz szom-

bati meez bwzát (liadv: Csal. III.20). Adgyon egy méczet az

város jiecséti alatt (niurzó:Lev. L160). Fél kóbtM avagy métz;

semodius (Com: Jan. 166).

MÉCS (mrts Helt : Krón. UT. C7. m{fA Heh : VigK. 82j

:

ollychnium, mergulus C. lampe KirBesz. 135. docht Com: \'ei,t.

127. Az j^ertianak merhy (TihC. 1H2). A fnstelg mcchet nem

akaryia meg oltani (Helt: VigK. 82j. Vilsjls méLs, vxsiitlaii mets

(Radv: Csal. 11.116). A gyertya világi'uiál, ractsuél tanuló

(Com: Jan. 158). Mécsnél nagy lyukú forraztó cs/lvel meg leliet

forraztjmyi (Keesk: t")tvM. 321). Mécs szmkáló vasaeska (Tof:

Zsolt. 653). Gyertya avagy mécs (Otr: Tökéli. 262).

[Mécses]

Mécseake. Mot.szek én, vagy más, a prédikátor tanitásának

méesoskéjével, ha elttem fínyeskodik az égó szövétnek V (Pázm

:

LuthV. 81. 84).

MECSET : delubrum, fanum, temphnn turcicum MA tür-

kischo mosclioe Adámi : Spr. Mecset, török teniplom : mesquita

PPBl. Az i"> mecsettyek (Com: Jan. 129). Nom h.inuigsztíval

adnak jelt, hanem arra rendeltetett emberek viumak, kik fel-

mennek a mecsetlje, egész teli torokkal éneklik ; ezt niinde-

iiik moghallviui, a tomplomba mennek (Mik: TLev. 189. lev.j.

MEDÁLY (medaja Radv: Csal. 11158. nUdály Felv: Dics.

32): medália l'P.nunimus memoralis; medaille Kr. Bfitfik kSrfil

cirkálly majd n)ind eggy eggy médály (Felv : Dics. 32). Elgy

8reg medaja, melyben vagyon egy öreg chri.solitus (Kadv: Csal.

11.158).

MEDDIG {7neddéy Helt: UT. E3. mtddeg Owt: Oirist

93. medziij liorn : Ének. 232. JntcKiylen Sylv : UT. 1. vala7;i<!ií;;i/t

[így] Lép:Pl'iik. 11.335): I) quüus<|ue, (piatenus C. us<iuequo

MA. [wie vveit? wie langeV]. Meddig ()r^'endeznek az hitetlenek?

quuusque impii exultabuut ? (SzCsene: Conf. 25). Szent Dávid

gyakorta megkettztette az 5 meddigét Psal. 6. v. 4. (Mad:

Evímg. 767). 2) (donec, dum: so lange). Meddig Moyses az '> keze>-t

fel tarthata, gyzedelem addig sidoknak .nlla (Ilofgr. 56). A ki

tetszeni akar, megkivánta.s.sa magát, hol mikor vonogassa-is

addig, a meddig már alig tri el a fél (Fal: UE. 51u). S)

[eine weile, eiue zeit láng). De mikéjien hogy a matska a tu-

lajdon maga nehéz illatját nem érzi, a más nehéz illatokat

pedig tsjik meddig som .szenvedheti : az<inképen . . . (Misk

:

VKert. 169). A paraszti rendek soha tanulásnak okáért tsak

meddig sem bujdosnak (245). A dglelete-sség tsak meddig-is

határában nem marada (GKat:Titk. 18).

[Közmondások]. Moddég tüzes a vas, .idilig koi>ácsold (Kisv:

Adag. 132).

vala-meddig : I) ali(|Uoiisiino MA. (eine zoit láng, eiuo

weile, ein stüik negsj. Mikor valameddig l;ikott volna az Izrael

,
Sitiimben (Kár: Bibi 1.144). Golyóbisok csak valameildig való

sem volna (Szál: Króa 150). Féc .száron fogna tjirt<rzzec vala-

meddig az louat vinni (EsztT : IgAny. 349). A te tled el-ment

valameddig elkésérni ne tarts méltatlannac (Com : Jan. 2lX)l.

2) [donoc, dum, (piamudiu ; so lange). Télben .sok szép fliueket

el ryt, és onnan kfi nem boczáttia, valameddig az téllieu tart

(Mib:()rökÉ. 41). Valameddig ezeket meg nem verjíik, soha

addig békes-séges lakasimk nem lészen (Liszny: Krón. 251).

Orvosságom nem basznál addig, valameddig ember mog nem

gyónik (Hall: HHist. IL219). Addig Írásomat nie«-ne czafold,

vala-meddig jól meg nem hányo<l-vetc<l (Felv : .Si-bSal. 2». Vala-

meddig pillog ágyábjui a l)eteg, mindadihg meggyógyulhat (Kisv:

I
Adag. 13).

I

Meddiglen: I) <iuoiu«|uey [wie liuige?). Meddóg leszec

vgyau veletei.', meddiglen .szeuuedgyclec el tötekotV quousijne

I
ero vobiscum, iiaque quu patiar vobis ? (Uelt: UT. E3). 2) [dum;
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> laiitf"', MÜlireinlJ. Mecczisloiin fi velk vjifhMi iSylv; VT. \.52).

lp<lií;leii <i/. erdilviec ii> lackj'uiac Budán: addic á tJrSkec

liiiit ol ralilái- Eidi'lyt (Helt: Kníii. 151).

vala-meddiglen. Vala meócziglen: (juamdiu Sylv: UT. 1.52.

.'•er: Verb. 1961

MEDD (BioKÍii? GuaryC. 44. meddf.- JoidC. 821. SSl.

«<í,í.; TelC. 17. 23. meddtl Helt: Bibi. I. Ooo. Fél: Bibi. S4.

loWiiii Pázm: Préd. 701) : 1) infecundus, sterills MA. [unfniclit-

Rr). MeddS tehén : tanra C. Meddw lezeii : sterilcs babobit

émGl. 333. Meddew zowl (sterilis parifi szók gjormekeket

íhrC. 116). Myg nem meddew sokakat zj'wlne (AporC. 111).

las felasegSt hoza, es ez mendn len, mieit neki permke nem

ín (GuaryC. 44V Ky hy\vattatyk meddwneU (WinklC. 277).

[edd\V fl'aak (JordC. SSl). Meddev azzony állat (DomC. 175).

z medd ersebet permeket fogadót (DebrC. 344). I^en meddew

ymelelmeol kyl (ÉrdyC. 535b). Elsebetnek, meU meddnek

iwittatik vala (Sylv: UT. I.Sll. Nem leszen á te barmad kzet

ledd (Helt : Bibi. I. Ooo). A te iuhaid es ketskeid nem volta-

ac raeddöc (Helt: Bibi. L P3). Ezért kelet budosnotoc, és a

unosz, hituán, sonán és medd fidre maradnotoc (Helt : Króu.

b). Nem lészeu te közötted magtalan, sem az te barmaid

zt medd (Kár: Bibi. 1.165). Viz-nélkfil a töld soványsága.

! a fák magtal.ansága meddfln marad (Pázm: Préd. 701). Medd
)héu (aidv:Csal. IL370). Ezek (fök) többire gyfimltstelenek.

iványok, meddk, mint a nyírfa (Com : Jan. 21). Az istennek

:éje soha nicsen oUy medd, hogy néraellyekben az hitnek

yfimóltsét ne teremje (Apa6: Vend. 815). 1500 berbécset meddíí

ihval együtt küldjön (MonOkm. XXIV.24). Hogy gymülcstelen

s meddn ne maradgyanak (Hall: Paizs. 63). Medd jnhász-

ásztorság (Évk. XIII.86). Tenyészö-e, vagy medd jfivoHelem

"al:NU. 2-81). 2) [eunuehus]. Monda Vagao meddneu: et

ixit ad V. ennuchum suam (BécsiC. 36). Vannac méddöc

»muchi) kic nmagocat meghéréltéc mennécnee orzagaiert

HünchC. 49). S) [?] Hajtott ki gazda a mezre juhot 8 bái-á-

yastul ; száradott juhot vittek ki meddre (MonTME 1.287).

Meddség: sterilitás, infoecunditas C. Fldnec meddsége

lerteeletic auag forbatlatic barmoknac sokassagaual : .sterilitás

;rrae compen-satur pecorum multitudiue (BécsiC. 214. KesztliC.

03). Az fdnek meddewseegeet et tawoztataa (ÉrdyC. 527b).

'.n wgy kebzm es mesterségemmel yntezm. hogy walamely

iten legyen, ki yli medivsegt tegyn (ErsC. 451b). Meddség,

yflmlczteleaség : accaron (MA: Bibi. Magy. 1). Esztend med-

sége: sterilitás anni (Prág:Serk. 824. Kr.).

Meddül : meddvé lesz ; sterilesco MA.

MEDENCE (medóncse WeszprC. 45): pelvis Pásti: Noni.

SÍI. beoken, C\)m:Vest. 140. zinneme fiasche, becken, Adámi

Ipr. Medenczébl való jövendölés: lecanomantia C. Éreztet

izet a medencébe : in pelvem (MünchC. 198. JordC. 674)

Innak wtanna boczata wyzet az medencheben (ÉrsC. 87). Reez

nedencze (RMNy. 11.84). Márchatoc a medöntzebeli verte, es

linchoteg meg az aytonac fels kúszbit (Helt: Bibi. I. Hh).

ledentze, mosdó fölét, avagy a kézre víz önt edény mellett

:

uper pelvim, aut ad guttnminm (Com : Vest. 82), Széles ezü.st

aedenczék negyven (5IonIrók. .MII. 44). A nagyjánál az embe-

eknek ezüst medencze volt (XL324). Egy ezüst mosdó, meden-

zéstül (XXnM38). Lássuk, harmintz szolga mértéklett lépéssel,

í ki-ki terhelve ezüst medenczékkel (Orczy: Ktilth. 100).

borbély-medence : pelvis tonsoria PP.

csurgó-medence: guttuminm Nom.* 397.

mosdó-medence : malluvium, pollubrum Nom'. 315. (Eadv

:

ial. U.28). Mosdó metencze [így] (52. 119).

MEDVE: ursus, m-sa MA. bar Com: Vest. 151. Medve

név 1217. körülj. (VReg. 241. 323,1. Méta pervenit ad rivulum

Medwefew 1303. (Borsod vm.) Castra Chaktornya, Medve et

Gumlech 1387. (CodPatr.n.l51). E^enlö medu9vel: simills urso

(BécsiC. 148). A kik az orozlant vagi a meduot meg foglak

(DebrC. 151. JordC. 907). Az ma.sic fene vad egy nagy medue

vala (Born: Ének. 353). Latot meduet, [mrdust (Mon: Ápol. 449).

Macika is egérrel, de nem a medvével álmodoz kementzében

(Kisv : Adag. 47).

bak-medve: ursus C.

kis-medve. A kis medve, gutzi kfisszekere : ursa minor,

cynosura ACsere: Eliic. 99. [kleiner bar).

nöstény-medve : ursa C. [biirin].

tengeri-medve. Ügy hallom, a tengeri medve olly bátor-

.ságos és gond nélkül való, hogy mikor legjobban dörög az ég,

mentl magassabb kiVsziklára tel-hághat, ott aluszik (Zrinyi

n.l62).

Medvéi : ursinus MA. [baren-].

Medvés : ursinus C.

1. MEG (mige HB. nugy TelC. 31. 320. 331. stb. stb. TbewrC.

30. stb. stb. LevT. IL69. RMNy. n.67. többször Born: Ján. 3.

ComBal. 10. 11. stb. ErdPorta 82. meghy ThewC. 55. megi

DebrC. 140. kit megi egettel, mund megi nekem, nugi kel hal-

nod stb. Pont 185. 186. meeg akaraudyok heeryzny WinklC.

357. nem bantya meegh LánjiC. 24. meeg Mel : SzJán. 5(i3. agya

nwwgh RMNy. n.227) : 1) re-, verbis praefeum Kr. [zurück].

Egebeknek yozagat agyatok meg : reddite alienum (EhrC. 58).

Hog ne mennenec meg: ne redirent (MUnchC. 17). Óteth

megh nem hwzhatia wala iPeerC. 49). Megh ada a harmycz

ezustli penzth a papifeiedelmeknek (WinklC 176). Judas meg

banuan bnet meg viueh a sidokuak a harmincz pénzt (WeszpC.

82). Haza meg-térnec: domum redeimt (Com: Jan. 152). 3)

per-, verbis praefixum Kr. [be-]. Ea particula ita est compositiva

per totum aliquod verbum, ut aliquando etiam postponatiu- verbo

simplici, scilicet in imperativo ; v. gr. verd-meg, percute. Bist-que

vis ejus significare aliquid non utcunque, sed realiter et peni-

tus fieri
;
quod latiné non alia, puam particula per commode

exprimit; quannis ejus emphaticam significationem non ad

plenimi assequatur (Otr: OrigHung. 1.354). Tm-chucat mige

zokoztia vala (HB). Megy oluadok wala : liquefiebam ; megy-

odatlan (NémGl. 81. 95). Byztas.sad megh wetet : corrobora eum

(JordC. 207). Megh byztathwan hvrtet : confortans eum (608).

Megy álla az dgh halai (TelC. 34). Legottan megy engeztel-

tetek (320). Megy zabadytia tet az édes Maria (339), Nyehiet

erössen megy kötözte (349). Te zeeth czontodbely wel megh

ezteweredeek (ThewTC. 30). Megh kweztettenek vagatattanak

keseertettenek (ÉrdyC, 522,V Kiralinak kar tewewyeth semi-

meg ne absoluallya (LevT. 1.155), Nem twdom my okon az

elleasegel meg concordaltanak (277), Megy akarywk balalny

(LevT. n,69). Meg-felelt ez ai-gnmentára (Matkó : BCsák. 76).

Ha egy ideig meg nem estének volna, de ugyan meg valaha

(280). Hejh ! s megbödülének Rákóczi álgyúi, hejh ! smegrendü-

lének Esztergom tornyai (Thaly: Adal. 11.118). 3) verbis prae-

fixiun significationem mtendit PP. Haj ! bezzeg vigau laktam

néha ebben az házban! beh meg-tanczoltiuik (Nán : SzT. 317).

2. MEG : 1) iterum, rm-sum Kr. [nieder]. Istennec angala

Abakukot igen hamar meg 6 helen teue : restituit H. confestim

in loco SHO (BécsiC. 177). Es tön meg vgan : et fecit similiter

(MünchC. 50). Nem ertytek ee, hog mynden, ky embernek

zayan be meegyen, hasában megyén, es hw gyomrából meg ky

boczattatyk (JordC. 402). Meg wgymond: et iterum dicit (ÉrdyC.

9. 61. 515b). Ottan meg el kezdeek (570b). Köuetek a zallasig

de meg hazokhoz ménének (DebrC. 3). Le zalla meg fel röpül

(103). Meg betetete es meg meg nitata harmaczor (VirgC. 84.

ThevprC. 187). Löv-helyeket z.sákokkal bédugának, az bástya-
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Ml kit meR kisziirkáláuiik (KMK. in.lll). Az vén Izmoliiek

kenyere elfij(,'ja. Menjetek biizáert ! met; tiainak niunda (líMK.

IV.18). Na(!y hertelen éyel mick viszsza fel tere (ileltrC'ane.

101). Ad, s-inex elveszi (MA:Sb. 53) baldniuus nem túd elú-

ra(;aKzko(bii Lainis vall;Winak oltalmában : hol eggyet mond, hol

mást, a mit egyszer tanít, azt meg fel-forgattya (Pjlzni: LutliV.

235). De jaj, 's meg jaj! (l'ázm: l'n'd. 319). Hogy <iz apostolok

által egyebeket választania, és ezek álUd meg niíisokat ílViztn;

Kai. 120). Szinte meg azon nton nio.sti.s, ti.sztán tarthattya

(Pázm: Kai. 498). Más itt a .szentlélek értelme; meg más

CajaphiUí-é (t'zegl : Sión. 21). A hnnniis avarosek ö tSIle meg

ismét elpártoltak (Liízny ; Krón. 249). Kiöl 's meg ell kezdgyíik

(Szatlini; l)om. £l(5b. 23). Az bástyára nyargalok, meg vi.szji

ebédre (betbl : Élet. 11.44). lm ide iiostán meg török követek

jiittek (MonOkm. XXIV.537). Egész begyekig a vizbe bi'iván,

ngy halászszák végig 's meg végig a nagy tókat [gfidényok]

(Misk : VKert. 3 14). A cieoriának zöld leveleit megehetik : s-meg

i'ijjak nólnek r.njtok (Lipp:PKert. 91). 2) [autem; hinvvieder,

aberj. Kecggliel azt mondod . ., astemion megli azt mondod

(JordC. 2()2). Kyrl wgy mond zent liernald : . . . zent Ágoston

meg wgy mond (ÉrdyC. 5681)). Lakozzjitok eu beunom, en meg

In bennetek: uiaiiete in me, et ugo in vobis mauebo (.Sylv;

UT. 1. 1.511). Egyszer meg csufsigból három követt küldetett

reánk (Kethl: Elet. 11.72). Ki lisztet, ki vajat, ki meg tojást

hozott (Ovad: KK 33). S) et Kr. (nnd]. A rész szerént gonosz-

Sílgbél, megh más t'ek'll jámlwrságbol állók (Czegl : OKoinl.

255). Által meg által látjuk a dolgokat, fejtjük a titkokat, mikor

kívántatik (Eal:NU. 321).

(Szíbusok]- Kfimény vizet megannyi savanyu borral elogyics

Sszve, azzjtl mo.>«ad k .szximedot (I'l': l'axC. 53). Eztendfluol

annak iitanna meg azon najmn (DebrC. 10). Ha embfir meg
azon napon bint teendi nom e^; bin immár (107). Egyik mine-

nifi lator, másik m g ollyan ( Uocsi : Adag. 169. 126). Példa-

beszéd az; hogy annya minénift, leánya meg-oIly;ui (Píizm:

Préd. 1127). Az gyünySrfiség édes pepecseléssel mosolyodik

kire kire; meg oly kegyetlen 5 viszontag, midSn az szegény

embert tilrébe aka.sztalta (MA:SB. 33).

még-meg : iterato Kr. [vvieder]. Mint megmeg annyi eg6

iLszgket azoknak vetisekbon kibocsát (Czegl : MM. 2S9). Meg
meg annyi vének (Megy: Diai. 65).

Megest: cvi Megest elváltozék az 6 sziive (1516? ZichyO:

lipány\ári IJos^orkány 4).

Megint (meghynt LányiC. 60. meyhenth 197. vughént Ozegl:

,)aph. 59. mtgM Boni:Evang. ra.l07. GKat: Válts, n.84):

1) iterum, rursum MA. iterum; wieder; ismét Com:Vest.

133. Adna ide az hohartli, os en meggenth liazza wyttetteni

(RMNy. 11.111). Megint Dániel prophet;mal azt olvasiie (Mon:

KépT. 69b. MA : Scnlt. 1017). A két.ség miatt el ne liadgyon

megént (lialassa : Ének. 50). Vinczo megint bészegezte magát

ura kedvébe (l''al:TÉ. (Ml). Arany lírám megint volt, s több

ilrága.ságciin, jutalommal esett minden fáradságom (Gvad: KP.

155). 2) [autem; hinvvieder). a) Két tsoda tSrtéuék : oW, mert

vér nem j:ira fi nyakáb/il ; más csoda megint ez l^n : hogy

mennybél juigyalok .szállának (ÉrsC. KalLeg). Mi az i'i hiLsjilwl

totemilil vagunr, megint a mienkbl íAgend. 57). Az maradék

hada niegent, az elloiusegtl meg iramtatvan, futásban vala

(Lép: link. 1.123). Néhol pedig meg faragot kbl, néholt

megint igét téglábnl (Koiist. 4), Köriiliitto halaslók vadnak,

mellette megint folyó-viz(»csktí (l{jiUE: Lev. 1.236). b) Igaz,

hogy az ft lábainak gyorsasága is segítette ötét ; de megint

i'sak hiába futott volna, ha . . . (Tel: Evaug. 1.223). De megint

az mindenható vr Lstenuííkis gnndvisele.se kj teczie it (Htirn;

Evang. 1.416. 22)' c) Más nem tudgya, hanem iwik én, s megint

5 (Hall: Paiza Elb. 8).

Í8-megónt (isméijéiU Huszti: Aen. 13. Um/yenten I-e\'T. U.

162. ismérjíiü MA:SB. 138): [mreus, itenun; wie<ler). Eh z('i-

zet hozzaia vitete Lsmegent ee monda (DebrC. 178X El méj

ismegeut a piLsztaba (222). Uetfen regnél ismegent fel mi
vronk lesus Icnis:dembe íWeszprC 17). Ot meg kittok isnie-

genth eugemoth (51). Esmeghenth keerdyk vala tct ."iz ira=

tudó .sydook (WinkIC. 306) Lsmegiut az csiisziir feljvo (M

írók. III.69). Hadadat János tia népe megvivé, kit Lsmegint

Balassy az király (iátnl megvivé (102). Ismegent liarmadik la-

vas.szal ültasd el (Rjidv: Csal. HISü). Tisztii szivet kegyesson

fi'idd belém Ismegint (lialassa : Ének. 62). Az bSdSs dohos b-
nöket ismegint uyonann fekissidí (MA : fículL 469. 300). [Vö.

ISMÉT. ISMÉNT, is-még]

Meginten : iterum, nnsum MA. (wieder). Sokáig ott ne

várakozzék, mert meginten alá köllotik menni (KwskTört. U.

482).

is-méginten : cw Ksincgenthen hagyom Jiz mayorbelj mar

hamatth tyamiiak (RMNy. n218). Legyen békességbe, kylli en

ysmogyiithon megh hálálhassak (233. KBécg. 1651. 16. 18).

Mégintlen : itenun, rursum Kr. (wiederumj. Igyekezzél

azon, hogy gyíSzd meg szeretetedet : de mcgintleii az én igje-

kezotem, hogy . . (Mik : MulN. 189).

3. MÉG, MÖG: iiars postiea, Kassai: Szókönyv. Ili

[liintergrimd, hinterer raum), Aito megi : [wstiuum; die hintei

Nom. 32. Hegymeg : Ioiils monti adsitus Kr. Analettis

gyapot, mellyel az leányok a hatok megit meg töltik, hogy

éke.sb tormotfioknek latt;Ls.s,inak Major: Szót. Mugsar, loiiis '

1214. lacus 1277. (O)dDipl.). Vallis megemegh voeata 1

(Weuzel VIII.53) LauiLS posterior vulgiuiter mugsju' ; l:i'

ONterior vulg. eleusar vocalus 1276 (Codl'atr. 166). Cadet iii

vallcni vulgo ogeurmeiigh apiiellatam (Nyr. VII. 174). Locus

Zylnakuz ji«ta Fyzesmege e.'íi.stens 1338 (CodPatr. IV.160).

Az ajtónak vagyon mind a két felöl ajtó rag:isztoi, ajto-megöi,

melléki: pfosten (Com: Orb. 134). Az ajtó széleineu, oldalainae

ujto ragasztói, ajtó megei lésznec: antiu-um postes enuit (Com:

Jan. 106). Az ajtó niegin által (i)er posticunO ki-menetel vagyon

másuvá (lOS). Hegymegi (vezetéknév 16— 17. sz.) (Nyr. X.226i.

Megé, mögé: I) (retro; ziu-ück, hinten). Hallottam eu

.ifamtol, hüjí te vram vötted-uolna Isrlt mendon ncmzctécböl es mi
áfáinkat ömendén niegó való öregbiböl : e.\ omnibas suis (I3étsiC.

78). Sokae menenec inege: abier(mt retro (MüuchC. 182). S)

pone PPBl. fhinter). ») (hová?) Keriily hátunk megé: *|Ktiie

nos recede PPHl. El fordollanak hatmege es altalkoggauak, kik

akarnak énnekem gonozokat (AjiorC. 21). Meny liatam meegliee:

vadé retro me Í.IordC. 482). Kezeydeth h;itad niögoe kölhnven

(CzcchC. 32). Kezeit háta mege köttek (DebrC. 616). Eregg

hatjim megho (Sylv:lJT. 1.86). Hátoe megé állapéi-: i>o8t ter-

gum stetit (1 lelt : Bibi. I. Ii2). Kemeni-ze megcó el reiteznen

(Tel: Fel. 201). Eiiett az olt;ir megé (Mel: Sáni. 124>. Helyhozt«-

téc az kfal mege: in loco post mmiun (Kár: Bibi. I.I30). Az

kö fal megé léiiék (Mesé.sK. 47). Isten igéjének hatok mögé

vjüó veté.sével (Toln: Vig. 36). Engemet nagy kz tokion az

tudom;iuyban, és érteleml>en liátok megé hagviiak (Pázm : Kai.

98). Azokat liáta megé veti (Ozegl: ORoml. 259 1. Magyarorw.;ig-

b;m ki érkezvén Erdély-f»rszj'igát hatok megé az erdn túl

liadták vala (Liazny : Kron. 217). Nem Ls meré.szelné !us ellenség

is háta megé hagyni az Tiszjin túl való had:it iKem; Élet.

103). b) (lioly) H;dlik hát'im megé na(J .s-zc«.ilot (MehSeJáiL

31 1. Az mi .szfdoinket hatok mege no szidalmazzuk (Fél:Taa

367). Hát megé való i-íutVolás; [xjstiea sanna (Decsi: Adag. 26yx

Ragalmaztále valakit háta megé? (Víis: CanCjit. 223). Azt 5

néki szemére ne ve.s.sétek, háta megé iii< szollyátok (Sam: Cor.

163). A barát(Hl:>t .szemben mngbetsfíllyed, hálaningé ditsérjed

(Teleki: FLél. 35).
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Megett, mögött, mégött : jHist, n torgo, pono MA. [liiii-

írj. Zent IVroiicz az etyliiiziiak oltára megett ol eiiyezte nullát

niadsa^a (ElirC 131). Lntiiaii asKominkat az aitoinSgt alania

riliC U'OX Az lellalmak liata músljót másod sathor (JordC.

13. ComC. 109). Szárnya ineget (Ilelt: Kión. ,50). íme a nyi-

ic iiinoii vadnac niegetert, liozd el (Helt ; Bibi. 11.155). Az aito

leíót I Mel : Sz.Iáii. 425). Szembe széi>et .szól, Ihit me?et meg
ns.ilmaz (l)ec'.«i: Adag. 196). Éni.s adiiáni tanáczul, hogy ember

flele czj'iczogá.'it útra tioczjitana, liogjlia semmi veszedelem

legette nem volna (M.\ : Tan. 703\ A törvényház megot : pone

raetoriiim (Com: Jaa 124).

fKzmondilsokj. Farkait cmlegttneií, kert uie^'ct kullog: liipus

1 fabula ( IXt-si : Adag. 2yG. PPHl.) Hinatlan vendesnec aytó me-

et helye (\':is: CanCat. 467).

Megöl, mögl, megül, mögül : 1) [adverbiumj ex loco

ostico, Ka.s.sai : Szókönyv. U1.3 16. [von liinten]. Latuatoc gfile-

ezetet niegól e.s ell : vi.sa túrba de retro et ab aute (BécsiC.

10). S) [postpositiu] a) [von Iiinter]. liyzoth embrth z5rz6tteni, ki

jzon hjiTel tarh Kozon beek [bég] hátha m5gh(M (LevT. 1.226). Soc

ép l vala az vton a hegy megfil az oldalon alá (Helt : Bibi.

L203). Hat mSgúl (Frank : HasziiK. b). Fel-kele az asztal mögül

SKat: Válts, 1.957). b) [liinterj. Az varas mSgól vessetek lejst:

onite insidi.Ts post civitatem (JordC. 301). Jeziisnac hála megfil

eröIe és az 5 niháját illeté (Kái-: Bibi. III.36). Öriihiek,

5 gylnek seregben hát megül a gonosz népek ÍMA : Zsolt.

S). ílát megúl való megguggolás : sanna i»stica (Com : Jan.

S7).

[Megöz ?]

meg-megöz : racemo. Mikor a te szSlyodet meg szeden-

eil, mej ne megozzed : si vindemiaveris vineam tuam, non

:)lliges remanentes racemos (Helt: Bibi. I. SJíx4).

MÉa (meig Bom: Ének. 317. míglen Sylv: UT. n.108. stb.

iiois KBécs. 1572. B7. s5t mig enni sem tud László: Petr 8):

) adhuc C. [noch]. a) Mégnem: nondnm C. Még eddig: ad-

uc, noch Com: Vest. IIS. Igeié meg 5 zaiabol ki nem ment
íla: necdam (BécsiC. 64). Ez idevbeu zent Margit ázzon meeg
ol nem zolhat vala (MargL. 11. Ky mikoron ez velagban volna

lecg (DomC. 252j. Meg mikoron l>5dogsagos zent Ferencz ez

elagi ruhayaba vohia (VirgC. 80). Ferencz, te meegb énnekem
dos vagi (85). Kinec a parlian meeg mostis szip almac terSm-

ec (Szék:Kióa 11). Még eddig nem (ErdTörtT. L9). Még
em-is kezde ortzánn pelyh&sedni (Gyöngy: Cup. 10). b) Még
kkor : jam tiun MA. Még régen : jam olim PP. Meeg zQlete-

^nek napiatol fogna (DebrC. 14). Meeg hamai- [esaklanar] ez

érzetnek jo frátere leszen (DomC. 64). En az Magyar országot

iánlottam még régen a sz5z Maria aszszonyunknac (Helt : Krón.

2i. Ez údbe vetfetec be a Triton nen tóba, meeg kicziu

Ol aha (Szék : Krón. 9). Valaminthogy a sas még tsak apró pi-

es korokban kezdi szoktatni az ó tsirkéit a napra nézni: azon-

;ép az ekklésiáuak az 5 fiait még kitsiny korokban kell a

itre oktatni (Mi.sk: VKert. 281). Még ma ollyan dolgot t-selek-

lem raita, hogy . . . (Fr: SzJán. 62). S) adhuc C. [noch]. a)
leg annak felette: iasuper EhrC. 61. Megh egyéb példa beze-

et vethee lm nekyk : aliam jiarabolam propnsuit eis (JordC.

95). Az isten megáldotta az el-vasztek helyett még annyi bar-

lokkal (Kónyi:HRom. 201). b) Még inkább: potias adhuc;

lég jobban ; adhuc meliiis Kr. Meegh btstelembfil r.evezilk,

ogy .sem mint . . . (AIv: Itin. 50). S) [imo: ja, ja noch mehrj.

i) Még aimak fíilölte : quin etiam MA. Az kyral eleebbe ueled

1 megk : me^ [így] el61 nézlek tegfldeth es az kyralnal kó-

úrgk erótted (KazC. 108). A gazdagon készittetet lakadalom-

an fiiss étkec vannac, és még (s5t penig, etquidem) klmb
filSmb fogá.soc (Com : Jan. 1 1 1). Nem hogy nem elegyitenék-

aeg az isten beszédet, de még magok voltának ki kSltoi a

.sok t.ilá!m:iriyoknak (Matkc'i: BCsák. 62). b) Nem czak testek-

nek, de nioegh lolkc^knek iw lia.szMalna (.lordC. 706. 764). Az
hit megh az gonoszokba as találtatik (TihC. 2). Soha valamy

nem inittatot Maria zentsegerevl, sevt meeg cliak tamadasanvl

es (ConiC. 5). Meeg enel nagiob ziueknek titkát e.s meg tutta

(VirgC. 15). Még vakis láttia ezt: vei caeco appareat (Deesi:

Adag. 62). Még az hangyának-is vagyon liar-agja (Czegl: MM.
13). Még hétkiiznapokonis hivalk<idnac : etiam profe.stis diebns

otiantur (Com: Jan. 197). Térj B«zedre ! ne p5kjenek-meg még
csak a gyermekek-is (Matkó: BCák. 221). c) Meg csak az otelt

.sem ágiak valali neki iDebrC- 89). Kytli meegh az mennyek
sem foghatnak be (ThewrC. 100). Meeg a Baal papiait .sem

czalliatti meg (Mel: SzJán. 55). Még czak nyomában .sem hághat

(Decsi: Adag. 112). d) Ha meeg mj-nnyayan meg tantorodaunak

es : etsi omue.s scaudalizati ftierint in te (JordC. 440). Keer"

tewlem, &s adom tee neked, ha meeg or7.agomnak feleet is

(ÉrdyC. 522b. LányiC. 98). De ne szoly hazugságot még ha
val.-ikinec azzal valamit hasznalhatnál-Ls (Czegl : Japh. .5).

is-még (f,«<7lenn? 1516? ZichyG : Le;inyvári Boszorkány 4.

fesmsg NémGl. 135. ^smegh: iternm Ozor: Clirlst 22. «meej
ÉrdyC. 16. ysmegh 520. essmeegli LányiC 36. esmet 94. csmeeg

MargL. 18. esmeg TelC. 60. ZvonrOsiand. 195. íímAslen Komj:
SzPál. 35. ismig RákF: Lev. IV.476. wmwy Komj : SzPál. 22.

íímAyIen 28): iterato, vicissim C. nirsus, rursimi, iterum, vicis-

sim MA. wiederam, abeimal PPB. Ez késedelmijén nem yw-

uend esnieg czerges (EhrC. 14). Agyad esmeg énnekem, my-
keppen elezteb (47). Ne felyetek kewsded czordac, mert kelletec

ty attyatoknak aduya orzagat nektek asmeg (89). Azért 6

zauoc ésuiég felemeluen, kezdénec sirúoc : elevata igitur voce

nusnm flere coeperunt (T3éc.siC. 2). Esmeg vyve hewtet az er-

deg: iterum assumpsit euni dialiolus (JordC. 363). Esmeg ha-

sonlatos menyeknek orzaga : iternm simile &st regnum caelorum

(396). Nagy nehezen meg nyereek az feyedelemtwl, hogy be

veetetneek esmeg az calastromban (ÉrdyC. 339b). Hogi ha es-

meg neked ielenendik, mongiad ezt neki (VirgC. 21. 34). Leveréc

azzokat esmeg (Helt : Krón. 129). Az flres feifi bolond 6ak

ismeg bolond fiaktül valók (Mel : Jób. 70). Valami attied, az

mind enim, Lsmeg az enim mind tied (Mel: Sz.7án. 4). Rez

ro.stán által szúrod, ismeg má.s vizben fozd (Mel : Herb. 27).

Valamit az emberek vetnek. Ismeg azt arattyak be fFrank:

Ha.sznK. 74). Ha fel serkeasz ne-is alugyál-el ismég (Cbm:

Jan. 113). Rayttmk könyörült, hogy ismég. egyebeken könyörül-

jünk (Mad: Evang. 454). El távozol a teremtett állatoktól, m.ijd

ismég azokhoz járulsz (Dly: KrÉlet. 402). [Vö ISMÉT, IS-

MÉNT, is-megint].

isméglen : c« MA. PPB. löuö zozat monduan : megfenesei-

tettem es nieglen (iteriun) raegfeneseitetem (MünchC. 197). Es-

meglen elöl í menne a kemeasegös iaratlan vton (NagyszC.

30). Es isnieglen alomból fel serkentem (Bom: Ének. 282).

Mihelt az meleg éri, ottan isnieglen lábra kél (Cis. F2). Ezután

isméglen megjelenek Jézus a két tanítványnak (Tel : Evang.

11.18).

Mégen : [adhnc ; noch]. Ky art, arczon meegen : qui injuste

ágit, injuste agat adhuc (JordC. 928). Ky ygaz, igazollyon

meeghen : qui justus est. justificetur adhuc (929. KiücsC. 191).

Mégis : 1) etiamnum, adhuc MA. [noch, noch immer]. Es

megys nagy tyztesseget teznek az helnek : adhuc autem raa-

guam reverentiam exhibent illi loco (EhrC. 28). Megh es vallok

wneky : adhuc confitebor illi (KulesC. 103). 2) adhuc MA.

etiam, dein C. [rur.sum ; wieder, wiederumj. Monda : ha tehet

akarz, meges tebet adok ; de az megelegeduen elmene (EhrC.

7. 89). Foga es zfllö neki fiat; meges foga es zlö leant: con-

cepit adhuc (BécsiC. 181). Meegh ees teob dolgokat hallywnk

(ÉrdyC. 512b). Ü3 hallyok meeg ees (533b). Köwetköznek

meeg j^ ygön zeep j-madsagok (C&echC 31). Ada neky pynzth
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kywei metíos egl' eztlieiitjeish thanoUyon (LevT. 1.268. 43).

Megees hasonlatos az moimyeknek orza(.'a az oly kereskedew

emberhez . . ; niegees lia.soiilatos az uieiuiyeknek orzaga az

vvaraalioz . .: rurmi-s, simile est reKiuiiii i^elonmi . . (Pesti:

NTest 29). Az 5 és 2 te-szeii 7, megLs 5 hozzá tészoii 12 (Helt:

Arilhm. 6). Még-is [raef;iiitj Vegetiust elíhivoni (Zriiiyi: Áf.^ 69).

A posta pénz végett enitereit nem kiildiitto fel liozz;im, jiaran-

i-«)lom azért niéKliis i'ijjoliban, éjjel nappal kiiUlg^e bizonyos em-

bereit hozzíim (Kec-ikTört. III.3U.')). ») tanien MA. fdoch]. a)

Jol lehet imar soha inegh ne íierhessem : de meges igekóznem

embörSkot attul megh foztanom (KazC. 3S). I[n]g:en .sem tudom

ky nag: demaga immeges barom soiigh uaznat adok 107).

Jóllehet azok mind én nálam vannak, de maga mégis az ebek

ngatá.sát el nem szenvedhetem (Pesti: Fab. Toldy kiad. 222).

Noha .semminél nem tartozic nála, de mégis fizetni akara

(Tel:Ev;uig. 1.165). A .szeme.sek látják, hogy ezer a ve.szedelem

oKittök, mégis kíivetik (Fal:NÜ. 351). Ámbár mindég megbá-

nílst emlegetnek, mégis csak azért történik az, hogy a nép

oMtt tekintetbe legyenek (NótPM. 1 1). b) Ua megys elég nem

loyonne (LányiC. 169). Mégis nem vlt a szíimárra (Helt:Mes

4). Nap el t(ílée, senki meg is nincz Tolnán (Goreí: Máty. 80).

Nem keduü.sz az vr, de mégLs nem morgók íMel: Jób. 16).

EmlekSzóm, és mégis nem liLsztec nékem (Zvon : Post. I..58).

Az eleven kén es5 hig, folyó, még-is nem nedves : . . liquidum

est, nee tanien madet (Com: Jan. 19).

Mégsem: 1) necdum MA. [noeh niclit]. Megh sem hyzy

wala Marta tel lyessegel istenséget Yeswsnak (ÉrsC. 75). 2) [ta-

men non ;
docli nicht]. lanos közelben vagyon wr lesuslioz, de

maga meeg sem CristiLs (ÉrdyC. 346b). Én kiáltok hozzád

egé.sz napon, de meg sem felelsz meg (MA:Z.solt. 54). Ha az

Szamos mind arannial folnais, még .sem elég volna énnekem

(ComBal. 14). Hogi ha wolnal fenes angyal, thegedet meeg em
hyimélek (ÉrsC. 474-5).

Méglen : [adhuc ; noch]. Mikoron meglen eelue ezuylagban :

dnm adhuc viveret (EhrC. 2). Mykoron meglen gyermegded

volnál (PeerC. 312). Ewthwen eztendod meglen uyuezen (non-

dum habes), es Ábrahámot láttad? (JordC. 675). Az wtolso

reeze meeglen el nem yewt (ErdyC. 539b). M§glenn szent lilék

nem vala fl uálok : nondum erat sp. s. apud eos (Sylv : LT. I.

138). Meglen nijj holnap vagon es az arata-snak ideié el i5

:

adbui: qu;idrimestre superest spatium, et messis érit (131).

MEGYE {megai& 1055. CodDipl. 1.390. mega MA. 350. mSjye

l'Vank : Ha.sznK. a mógyes templom Görcs : Máty. 30): 1) limes MA.
[grenze]. Alias locas, qui Gisnav dicitur, haec talibiis terminaba-

tur continiis ; juxta Kizeg munorua Kerek, inde vlues megaia,

post monorau Kukm'ea 1055 (CodDipl. 1.390). Spinosíi di.stinctio

quao vocatur mege 1237. (CodPatr. 1V.21). Megemuto (megye-

mutató, 1250 körül] (Wenzcl 0.21). Per quoddam mego in la-

tere byreli tendit 1288. (1X.490|. Vádit per vallem megemegli

vücatam 1263. (Nyr. Vn.l74). Arbor salicis antiqua Meghefyuz

dielal295. (\VenzelX.201). Inde ad metam terream que est iu

Mego 1315 (Pozsegai kápt. kiadv.). Az .szantotoldec megyeibon

(MA: Tan. Elíb. 16). Az szíintó-toldoken, és azoknak megyéjén

rSmest terem (Lipp: PKert U.116). rfiri pitpalattya-is nieg-

szfmt a megyéken (Gyöngy: KJ. 129). SS) districtiis, eircuitiw

MA. (eomit'itas; gebiet, kreLs, komital) Mega vei megye: dis-

trictus, comitatus MA. 350. Uuels minislri (pii in mega regis

sünt, et regis qui in mega sünt ducis, ante coniitem et judicera

dolitigent (Decretum Colomanni regis, Eiidliclier 352). In quam-

cunique dvitatis megam rex digrediatur, ibi judieos dno megales

inm eo i'ommigront (365). Zent Péter egyhaza, kynek megyoy-

lieii laküzyk vala akoron ez itVyv (UomC. 211). Monda az pap:

io tahat on megyém vagy, as ennek okaert niyert en megyém
vagy, en meg akarom zíibadeytanom en lelkemet te rolád (no.)

Az 8 megyéjében, iT.ldi határáb.in akar melly ti.sztviseliVis

végezhet: in territorio siio (Com: Jan. 142). Kitsoda alétotta,

hogy nékeíl ju8.s<;id vagyon a kírjsönséges kontziliomokat öazve

hivni? Ki mondotta hogy az egész világ a te megéd? (Tus:

Ap<jl. 171). Ez az egész megye buzgó óhajtása (Fal: Vers.

904).

vár-megye : comitatus Kr. Com : Jaa 143. Az vr Báthory

András Sykso fele megyén az nypywel de a warmegyeketh

Komaromba haggya (RMNy. H.S). Sáros warmegye (11). Valami

keués vármegye nép (Monlrók. 111.183). Vas var míigye (Fraiik:

Ha.sznK. I. Zriiiyi n.l97). Mind királ székén, mind vármegyén

mindenütt állok ö kegyelmiirt (Gér: KárCs. nL2S7;. Hét itt a

vármegye (Felv: Dics. 47).

Megyés : liabens dLstrictum, circuitum Kr [distrikts-, kn :

Megyés egyház: matróna ecclesia Ver: Verb. 211. (Érdy

300). Megyés templom (Helt: Háló. 350).

Megyéz : limlto MA. (begrenzenj. Ezeknek megyezfli v/.-

veti (linitures) ;iz étszaki és a déli keridet (Com: Orb. 21.

Mégyézés : limitatio MA.

MEGGY (//(ÍJies 1297): cerasum MA. amarillimi PP.

Pl'BI. ceriLsum aproniaimm SL (vveicliselj. Medgyek avagj'

veres Lserosznyék: amarilla Com: Jan. 19. Medgy, avagy v.

tseresznye : amaryllum Major: Szót. 31. Medgy, cerasas acn-

merasum no.stris latiné dictas [így] Otr : OrigHung. IL57. Savanyú

tseresznye, medgy : eine .sauere kireche KirBesz. 153. Silva medgy

1373.(Nyr. XL336). Kónya hadának medgyet vöttem (MonTME.

1.233).

hályog-méggy. Halyamegy [így] : amarelli ; amarellen

l'esti : Nom. 54. A luga.sok vagy ki-nyitva lé.sznek vagy ar'

sokra hajtva ; az elst szfilo tövekkel kóll ki-öltetni az má'^il.

klmb kfllíimb féle gyfimSlcs fákbúl : úgymint mogyoró fábul,

lialyag megy, spanyor halyag megy és tSbb e féle fákbúl (Lapp:

PKert. 1.16).

hólyagos-meggy : cerasa caeciliaua PPL

vad-meggy : chamaerasius Beythe : Nom. 3.

varju-meggy : heidebeere Com : Orb. 21.

Meggyes : 1) [amarillinnm ; weiclisel-J Medgyes bor : vinum

aniarillinum PP. cerasites SÍ. A meggyes bor rendre teli töltve

állott az jeges cseberben (Monlrók. XI.326). 2) ccrstsetum SL

(weichselpllanzimg). Mydies [Kimerium 1297. (CodPatr. \^.423).

Megyés (város Erdélyben] (Helt : Krón. 6). Meggies varosii (Vars

:

Xerx. 11).

MEGGYEK, MfiGGYÉN, MEGGYÜNK: (quid

fariam ? quid faciat ? (juid facianuis '! was soll ich tiin ? was

soll er tun? was sollon «ir tun?]. Meggec, hog ninceu hona

tiikai'iam en gimíMcimet : quid faciam . . . (MiluchC. 139).

Oh meggyek nijir, és hova legyek, és vigaságot hol keressek ?

(líMK. 1.144. 335). Kegyelmes isteniül néki méltóltaték, nem

tud vala medgyon, szava igyen esek . . . (KMK. U.32). Medgyek

'

uram hogyha az leiin nem akar én velem eljöuie? (114. 117).

Atyjafiaihoz niéne, nékik monda: Jaj nem tudom, meggyek,

József nincsen az kútbíui (RMK. IV. 7). Monda Holoferaes : mwi-

gyünk ha az (étek] elfogyand ? Felele az Judit : hiszem istent,

hogy el nom fogy (RMK. V.149)i PÁ\«\ : Medgyünk pispok

uram ? PLsi)ök : Medgyünk, hanem csak pirtmkodjuuk ; tudtam

én ezt, hogy így lészen (233). Nem tud meggyen nagy búiiban

(Balassii: KölL 3). (Vö. METSZEK]

1. TMTTiTT („lífA JorJC. 3.5. 517. m/h Fél: BibL 2. m>h

iSévaiC. 2. 88. míA Sylv: IfF. 1.80. Boni: Ének. 21. 210): uter,

vnlva C. utenui, mátrix MA. (getxiirmHtter, si-hosij. Minem val-

lóé Hakat en m61iemt>eu V num lialieo filios in ntero me»?
(BécsiC. 2. 88). Aé nekio meliel liaknalkiM: da els vulvain



721 ANYAMÉH-MÉHECSKE MÉHES—LÁGY-MELEG 722

sine libéria (193). Te nem zernjewleed j^-znek meheetli: non

homiisti virginis uterum (FestC. 22). Ó bílezesegnek méhe

(CzechC. -11). Hw annyoknak mehethwl foghwa: de matris iitero

(JordC 413. 517). Te méhednek aldot dymevlche (DomC. 198).

Ky hy\\n anyánknak meheebSl Crishis Jesust zepl5telen íyi-

nek embery nemet Ádámnak es Ewanak meheebSl (ÉrdyC.

343). Hogy ne kJnySnvUie 6 raehenek zfllStten: ut non mise-

reatur filio uteri sui (ÉrsC. 21). Ky hoztál engemeth anyámnak

mehebel : extraxisti me ex ventie (KvilcsC. 40). Az ivr annak-

elStte erissan berekesztette vala Abimelec liazanac minden

méhet: concluserat domiuus omnem NTiIvam domiis Abimelecli

(Helt: Bibi. I.J) Mihenec gyimóItsebSl szfilet5C(Bom: Ének. 21).

Méhe-fájis (Com: Jau. 175). A ki az-elSt látót, de most vak,

úgy nem erSltetethetni hogy most lásson, mint a ki annya mé-

hébl világtalan volt (Pázm:LathV. 113).

[Szólások]. Méhébe fogadni: concipere MA. Méhében

fogatta (ÉrdyC. 628b). Mihedbe magzatot fogatóz (Sylv: UT. I.

80). Az szfiz mShében fogad : virgo in utero habebit (Fél : Bibi.

2). Anyám mikoron az 8 mihebe engemet fogada (Born : Ének.

210). Felty vala azev méhbe fekevt atyafyanak István

kyralnak halalat (MargL. 87). MerS mezítelen, mintáz
anya méhébSl ki i8t (Decsi : Adag. 150). Nem kniSrölne

az 8 mehetSl szakatton [gyermekén] (Kulcs: Evang.

425).

anya-móh : uterus SL [mutterschoss]. Az anay méhbe meg

sentSltetueu (TelC. 82). Anya-méh-fordulás (Pázm: Préd. 321.

Kr.). Orvosságod, a mellyec anya méh gyógyitóc (Cbm : Jan.

175).

egy-méhbellek : [uterini; geschwister]. (Ver:Verb. 88).

szülö-méh : [uterus
;
gebarmutter]. Kis aszszony havának

26. napián magyarázzák az szemnek és szölméhnek fájdalmit,

t5d8nek és májnak nyavalyáját, szflvfájást, torok-gyikot, görcsöt,

hát-gerincm szenvedésit (KNagysz. 1613. D6).

2. TVrBTHT (meeh ÉrsC. 263b. mik OrvK. 62. 69. 71. Szeg: Aqa

72. méhek ToIn : Vig. 224) : apes C. (bienej. Búg, galamb-tartó hely,

méhek állások: loculamentum PPBI. Fürt-méhek: uva PPBl. Für-

tösön Bszve-tsomózott méh : *uber apum PPBl. Egi ray meh zalla

reiaia iDebrC. 17). A vyaz, kit a zegen férgek a meh8k gifite-

nek (DebrC. 174). A nómSs meh a 181ki mezeket gifituen (206).

Ekés mykent meeb, bwdoso miként wad kaan (ÉrsC. 263b.

Helt : Bibi. L Kkk3). Oroszlán szaiaban ray mehet talala (Bom

:

Ének. 590. MA: Bibi. L231. DBenkí: Flor. 100).

anya-mell : apes pro foetificatíone relictae Kr. [mutterbiene].

Kamaráson 325 anya méhemet verték fel rajzás kezdetén

(BethI: Élet n.47). Mint anya méhet sereglS sfirfl rajt, bús

szivemre a gond hullatott annyi zajt iPliilFl. 3).

dongó-móh : bombilius C. Dongó méh, dongó bogár : bom-

bylius PPBl.

here-móh: íuens Kr. [drohne]. D5ng5 here méhec (MA:

SculL 292).

or-méh. Az melly helyre szokik az or mih, azon helyen

való mihedet ted férre onnan (OrvK. 71. 72).

vezérlö-méh : [mutterbiene]. Szent Orbán nap tájban nyisd

meg az méh kasokat és fir8m fSstel fizd el az méheket a

sonkolyrúl és lásd meg, mennyi házacskákat csináltanak a

sonkolyon s-annyi vezérl méhek lesznek, s-annyi rajt-is eresz-

tenek (Lipp:CaL 29).

Méhecske : apecula C. [kleine bienej. Mellyik az legjób

madár, és az leggonoszszab pecsényejfi? Az méhecske (MesésK.

13. 14). Volt egy kis méhechkém, gyönyöriiségechkém íZrinyi.

n.129). Hadd el én méhechkém, édes szép képechkém (11.132).

M. NTELVTÖKT. SZÓTÍR. H.

Egy rózsáról pók szi mérget, a a méhecske lépes mézet, ebbSI

kiki érthessen (Amadé: Vers. 174),

Méhes : 1) apiatus MA. Villa Méhes 1220. (Vlteg. 361).

8) apiariiis MA. Méhes vagy méheckel bánó ember : apiaritia

Om: Jan. 72. Méhes gazda (Misk: VKert. 646). S) apiarium C.

Méhész : apiarius, mellariua PP. [bienenzüchter]. (Nad: Kert

108).

MEKEG (mSióg, Matkó): kecske módra szól Kr. [balo;

meckern]. A bárány béget, mekeg : agnus balat Oím : Jan. 43.

Bakját mSkügteti (Matko: BCísák. 34). Azon bakot nyúzza, a

melyet eléggé mSkSgtetett (278). Mekeg a víg kecske, mikor

anyját szíja (Fal: Vers. 908).

Mekegós : [balatus ; das meckem]. Egy kecske gödölyét

hoza, ennek mekegését Tóbiás meghallá (RMK. 11.327). Hogy

mekegésre ne iiissou (Bal: Olsk. 138). KerengS Ixjijiinak meke-

gési (Hlyef: BCsTomp. 225).

MEKKORA {mikoru RMK. in.433. Land: UjSegíts. L526.

mikora Tyúk: Józs. 5. mihorak Prág: Serk. 937.): qu.intus Kr.

[wie grass]. Akarja látni az lobogót, mikoni lenne, hogy az

versöket reá festhetnéje (RMK. IIL433). Idejét jeleuti-meg Mo-

ses, mikora idSs volt Josepli, mikor báttyaitul el-adatott (Tyúk

:

Józs. 5). Nem tudgya, mennyit s mekkorákat válaszszon (Fal:

NA. 142). A ki kivánja tudni, mekkora lehet Paris városa (Fal

:

TÉ 774).

akár-mekkora : quantuscunque MF. [wie gro.ss immer].

Ez világnak minden édességi, akar mikorák legyenekis, meg

keserednec : quantacunque tuerint, amare-scunt (Prág: Serk.

937. MF:PótI. XXn).

vala-mekkora : [quanüis ; wie grossj. Valamekkora foly

kSsztfink, az ki menknek meg akkora veszedelmek lészen

(Forró: Curt 545).

Mekkorácska. Melly-korotska [így], mennyitske : quantulus

PPBl.

Mekkoraság : quantitas Kr. [grösse]. Ha mikoruságat meg

gondolod kicsin számú volt [hajdan az anyaszentegyház] (Pécsv:

Fel. 409).

MELAJÍKOLIA : [melancholie]. Szoraorító fekete epe,

sár a testben, melankólia : bilis atra PPBl. Ne engedgyiik, hogy

a gondolat és a melancholia elfogja elménket (Mik : TLev. 295).

MELEG imdég Sylv: UT. 11140): calidus C. caldus MA.

[warmj. Meleg vagyok : tepeo C. Sem liideg sem meleg : tepi-

dus ; melegen : calide, fervide ; melegen tartom : fevo a) Sem

hydegh sem melegh nem vagy (JordC. 891. ÉrdyC. 185. 500b.

TewrC. 148). Meleg vag, es sem hideg sem buzgó : tepidus es, et

nec fiigidus, nec fervidus (Sylv: UT. n.140). Mikor ülne az ö

satoranac aytayan a napnac legmelegb korába : sedens in ostio

tabemaculi sui in ipso fervore diei (Helt : Bibi. I. G3). Meleg

siralmokkal, gyakor és ájtatos imádkozásokkal kérte a Messiás

jövetelét (Pázm: Préd. 84). Meleg hegyek (Fal : Jegyz 935). b)

Sz. Jánoskor sfitSs melegfinek és igen háborgónak látszik (Kai.

1020. C^. A nyári rekkenS melegek (KNagysz. 1658. 17).

Júliusban igen melegek járnak (Lipp: Cal. 37). Semmivel nem

bimi, szomjazni éhezni, liideget meleget egy aránt szenvedni

(Orczy: KöltH. 203).

fól-meleg : [tepidus ; lau]. Némely fél-melegek, és sz.ibados

életük azért tesznek örömest halasztást a giónásban (Pázm:

Préd. 454).

lágy-meleg : c« Lelki es testi iozagokat el ne ha^ laé

melegül múlnia, de mindent az en zolgalatomra költsed (NagyszC.

85). Lágy meleg [gyenge jellem] (Megy : 3Jaj. 11.35). A forró-

vizet a sok kevés hideg viz elsben lágy-meleggé, azután

46
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hideggé teszi (Pázm: Préd. 729). A fóldi beszedk, és gondola-

latok az imádságot lágymeleggé szokták tenni (llly: Préd. 1586).

Némelly ecclesiánac lágy meleg tagai (MA: íxíult 9).

lágymeleget : Mind ezeket jól Sszve elegyíted, meg-lágy-

melegited iNad : Kert. 288).

lágymelegsóg : [teper; laubeit]. Szégyenlem é nyomorult

idók liigy-mologségét és timyaságát (Mad: Evaug. 8). Ki az el-

mének lágy-melegségébSl felserken : qui a tepore mentis evi-

gilaverit illly: Préd. 1.257).

Melegecske : tepidos, egelidus C. (lan).

Melegen : (illico ; sogleich]. A melly i^u legény most elíb

ki adott fél eszén, és melegen reá a játékba merül, uebezen

tarthatja pénzét (Fal : NU. 262). Azonnal elolvasta, melegen reá

a szomszédba ment tanácsot kérni, mitévS légyen (Fal : TÉ.

745).

Melegget, melenget : tei;efacio, focillo SL [warmenj. Mert

nem melegbetui való tflz lészen, sem oly töz, mely krnyfil filhetné-

nec (Helt : Bibi. IV.80). Szenet raktanac vala, és meleggetic

vala magokat (Kár; Bibi. IILIOO). Az tiukok meleggetik

az tiuk moniakat (Kár: Credo. 100). Kezeit lábait fSjté, me-

leggeté (GKat: Válts. n.l95). A madár az 5 tojományit

lia.sáiiak pelyheivel meleggeti, mind addig, míg pisiének terem-

nek beimek (GKat: Titk. 43). Kebeleben meleggeti (Com : Vest.

87). A forma nélkl-való és haszontalan zrzavart mint-egy

meleggeti vala (Jes'l'itk. 14). Az madarak az tojásokat meleg-

getik és élezgetik (Ker:Préd. 473. MHeg: TO.szl. U.270).

Melengeti vala 5ket (Misk : VKert. 207). Melengeti tsirkéit

(364).

meg-melegget : co Ky vonsza az tengerbl vgy mint holt

oleuoiit, meg meleggeti, ételt, italt ad neky (Kiír: 2Könyv. 2).

Meleggetés : fotus C.

Melegít: Ibveo C. calefacio, focillo, focillor MA. [wiinnen].

Gyakriui melegitíím : calfacto ; melegíttetett : fotus C. Melegítt,

melegitotStt : calofactus MA. Molegegiel meg es melegehed

wket es (Vü-gC. 31). AUonak vala a tuznel futiien nnSu ma-

gokath: es meligetuen [így] (WeszprC. 71). Lattá vonna Peterth

ot magát melegeythwen : vidisset Petrum calefac-ientem se

(JordC. 508). MeleghSytyk vala ennenmagokath : ealefaciebant

se (690j. Az hasadat tiszticz, gyomrodat is melegicz (Cis. B.

Káldi: Bibi. 291).

ki-melegit

[Szólások). Pénzembl ki melegítenek (Szentm: TFiii. H).

meg-melegít : calefacio, concalefaoio, iocalfacio, e.xca-

lefacio, focillo C. (w.-irmenj. Ismét megmelegitöm : recalfacio

;

megmelegitó: e.xcalfactoriiis ; megmelegített: calefactus, con-

calefactus C. Megh meleghóythween az teeztatli, kjt ffel

vettenek vak (JordC. 34). Le tewee az barmok eleyben,

hogy lehelleeskkel meg molegSyteneek (ÉrdyC. 51). Melinek

Mars feí gubernátora leueii, az eget meg melegetlii (KBécs.

1572. E).

Melegítés : calefactío, calefactus C. fotus MA. [das wür-

niouj.

Melegítetlen : [unaufgewiirmt). Fzetett volt egy öreg

kandér káposztás húst az útra, azt ragadván az sok török

szolga melegítetlen hapsolni s hordani kezdek (Moulrók. YD.
377).

Melegít: caloríficiis, concalefactoriiis C. calefactor MA.
(wiirniend|. A mezei menták iobbac, melegbitc, szaraztobbac

(Mel: Herb. 104). Melegít orvossjigoc: fomentationes Com:
Jaii. 173. Egy ón-mosdó fels része, gömbüleg 2. melegít
(Századok XXII.159).

ágy-melegitö : batillus cubicularíus, ígnítabulum PP. bett-

warmer PPB. Az úh-a végy magaddal ágy melegétt is (Nád

:

Lev. 63).

étek-melegít : meosaríDs foculus, batillns mensaríus PP.

kohlenpfiume l'PB.

láb-melegít : fumaríum pedibns aptum ; ftisswarmer PPB.

Elmlékeztím róla, hogy Cajetanus es hozott volt Olaszországból

valami lábmelegétt iNád: Liev. 63).

Melegség: calor, caldor, tepor C. caliditas MA. EhrC. 42.

[warme]. Latom vala az Lsteny iozagnak véghetetlen melegséget

(VirgC. 43. ÉrdyC. 420b). Mikor menne igen meg hevítezek es

megh veritozek az napnak melegségétl (SalMark. 16). Tsak a

Kristns szava gerjaszti mennyei melegségre a szíveket íPázra:

Préd. b2). Haragimk indúlattyának melegségében boszszút

akanmk állani ellenségünkön i26. Zrínyi. 1.76). A falt vagy

asztalt ha megtapasztalja az ember, melegséget érez (Mik:

TLev. 30).

Melegsz-ik, melegéd-ík : roialeo C. calesco MA. calelíu

Sí. [warni wordeu, sich enviirmen]. (Zrínyi. L4S). Többnyire

e1>édem vala must csak krumpér, italom víz, melytl nem meleg-

szik a vér (Gvad: RP. 115).

föl-melegszik : concalesco Kr. íncalesco JordC. 43. [sich

erwürmeuj. Meg ne nittassanac az Jerusálem kapui min<l ad-

digis míg az nap fel nem melegeszíc (Kár: Bibi. L432). Mikor

az nap immár felmelegedet vobia : in fervore diei (MA : Bibi. I.

14. 64).

meg-melegszik, még-melégedik: concalesco, tepesco,

excaleüu C. íncaleo, íncalesco, calefio MA. [warm werdeu, sich

erwarmenj. Ismét megmelegszöm : recalesco C. Megmelegzyk

my zywiXiik (ÉrdyC. 515). Melegegiel meg es melegehed wketee

(VirgC. 31). Hogy ha e^gyfit fekeszikís az kett, meg melegesz-

nec (sí dormierunt duo, fovebuutur mutuo), az egyedül való

pedig mi módon melegedhetic meg iquomodo cale6et, Kár: Bibi.

1.626). A szoba a kemenczével melegedic meg, béf&l (Com; J.'m.

108. Káldi: Bibi. 327).

megmelegédés : excalefactio C.

[Melegeddégel-ik]

meg-melegéddégelik : [sich langsam enviirmeuj. Tarcs

a tflz melegére távul, had melegeddegellyék meg ugjan jól

osztón, hogy az fejér zománcz választó vízzel ugyan megsárgtd-

lyon (Kecsk: ÖtvM 297).

Melegül : calesco C. calefio MA. Melegült : calefactus MA.

föl-melegül. Immáran az dél felmelegfil vala (RMK. V.

120).

meg-melegül : caletio, concaleBo, coucaleo C. incak«co

MA. [sich orw;irmeu,wiedernarm werden]. EUbb megmelugülOk

;

praetepei) C. Tagy meg melegenluen, eleueuen es egezen

fel kel (ElirC 162). Istentl elhídegAlt zíw megmelegfti (NáilC.

20). A n.'ip meg melegluen eloluad vala : cumque iocaluiaset

sol, líquelíebat (üelt: Bibi. I. Kk2. Káldi: Bibi. 291).

'*" m:i.T. (m«{yketh: pectora sua JordC. 615. ew tmttiytikin:

circa pectora 912. mííHyeen ÉrdyC. 175b. mctly The»iC. 84.

tiKÍiek WeszprC. 100. mc/yemben GyöngyC. 28. WK-Hvethek

ÉrsC. 1 75b. "iy>cm Bethl : Élet. 350) : I ) poitus, tliurax C. [bnistj.

Pectorosus : nagy mellfi ; tripectorus : liárom mellfl C. Fula-

dozó mely : [lectiis *oppre8Sum PPBI. Melyének ueresiuel :

cimi tunsionibus pcctorís (EhrC 33) Omellouei- fenésege: fe-

rocítas ejiia pectoris (BécsíC. 14). Az ew gj'enge zenLieges melyet

verueen (OmC. 98)i Melíket venie^i iWexziirC. ''9). MjTid

karíok m>iid melyk iSáudorC. 38). Uog az ev teerdey az ev

mellyehez es sarkay az ev vtolso eviev feleliez ragattak wliia
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(Mai-KU KWV Ufc nielteen yaar : super poctiis ^Tiiditur (JordC. 'jri).

BoiioRok a niíigzatlaii azzoiii alattok kik fiakat nem mvltenek, es

a meliek kik maszatokat nem emtettenek (WeszprC. 100). Az

5 zzei meliet ejr" líikliakal egetette (DebrC. 180). F\\ttaban

very vala melljeet SkcMIel (ÉrdyC. 338. 340b). Legyen zokoglüLs

thy mellyethekbeii es nySghes tby zywetekben (ÉrsC. 175b).

Sirva a mejjemre bonilt (BethI: Élet. 350). Ha ki uohezen

lobollotet voh[>t é.s mellyét fáylalya, ez igen használ (CSs. J2).

Mellyét ürömmel, vagy kesenl aloii-val bekeni (Piizm: Préd.

o4). l'upos melly (MA:SB. 344). Esek Zizim agának közép

mellyéljen (Zrinyi 1.115). Alabastnmi mellyé (11.34). Széles mely-

lyel elefántot hasomlitja (a ló, Zrinyi: ASjt. 41). Apadt mellyét

kifeszítti, tarát farát éke.sitti, vitorláit kiteríti, arra nyerít a ki

.•*/.t'P (Fal : Vei"s. 882). 3) [mamma ; busenj. Mind két meliet

elmettete (DebrC. 12i. Kiczin huguuc vagyon mi uékí'mk, kinec

nineztMi m^g mellyé : soror nostra parva, et nbera non habét

(Kár: Bibi. 1.635). Az ó mellyével táplál minket (HlytPréd. L

434).

[Szólások]. M e 1 1 y é r e szokott vala beszélleni, halkal

és lassan (Fal : NU. 322). Mintha az mellyét kennéd: raus-

tolae saevum (Decsi: Adag. 25).

Mellé (fi mdliek RMK. 11.322) : ad, penes, juxta MA. juxtira

C. [neben (hin)]. a) Melléd fekszSm: accubo C. Cerost melle

vete : juxta crucem posuit (EhrC. 80). Az vyz mellee ; ad aquam

(JordC. 21). Veegy melleed : sume tecum (47). Ywee galyleabely

tengher mellee : venit secns maré Galileae (403). Az Duna mele,

vagy Mohach fele mennyének (LevT. 1.225). Az \vrnac angyala

melleiec állapéc : stetit iuxta illos (Helt : UT. 0.6). Azért terí-

tette meg az asztalt, hogy melle telepedgyflnc (Ború: Préd.

412). Táborozni mentünk egy kis falu melle (Mik: TLev. 89.

lev). b) Melle tfel vette az sereghet: accepisset cohortem (JordC.

689). Melleeuk adwan az zent angyalokat (ÉrdyC. 553). ÖnnSn

igiekózetek ellen vronk melle zolnak válla (WeszprC. 77). Tarsol

senkit (maga] melle nem akar nenni (Ozor: Christ. 164). Kérnéc

ászt, hogy segitségfil i5ne mellé. A kunokat is minnyáian melleié

liivata (Helt : Króu. 55), Barát mellé szászok kezdenek holdolni

(Tin. 28). De lássátok az ördögnek csoda bölcsességét, felindita

plspökököt, pápát ö szentségét, ezek mellé hódoltatta az kirá-

lyokot (RMK. 11215). Tamadgy mellenc mostis wr isten (Ború

:

Ének. 31). Azt aléttyák, hogy szintén 5 melléjek .szóllanak a

seregek (Tel: Evang. U.379). Christus az valtsagban tarsot nem

kereset melle (Fél: Tan. 251). Igaz hitt melle szitó (Czegl: Japh.

35). c) Emellé mongia zent Ágoston (DebrC. 132). Tanwsagot

vehetS-nk my ydwesseeghmik mellee (ÉrdyC. 119). Három lelky

tanwsagwuk lezen my idweeseegewnk mellee (553b). Akarwan

zolany ez imiepnek méltósága mellee (540). Lasuk megh imar

ez melle az példákat (VirgC. 65). Onnét marada ez a szokás,

hogy az vétel és árro melle bizonságokat hinac (Helt ; Krón.

22). Az sátán ott vetekedést támaszta, az nagy isten szava

mellé így szólla (RMK. 60). Pohár mellé szóllók: chorus do-

mesticus (Decsi: Adag. 255). Valamely dolognak melléje az ur

isten az 5 igeretit nem atta, nem sácramentom az (Pathai:

Sacr. 38). d) Miuden tudománt meg kel próbálni, és az apas-

taloc irá-sa mellé kel vetni (MA; Bibi. Elób. 2). e) Attyafia

elálván az jószágnae melléjé akar állani [fl akarja mivelni]

(MA: Bibi. L113).

Mellecske : 1) pectusculum JordC. 90. 5i) [mammula

;

briistchen]. Te szép gyönge cs5csöcskédet tapogathatnám, két

szép fehér mellyecskédet kikapcsolhatnám (Thaly: VÉ. 1147).

Melled : koppad SzD. glabror, calvesco, deplumor SL [kahl

werden, ausgelien (vom haare)]. Az kinec haya mellyed az

aloést borban keuerd be, meg állattya ha mosod vele (Mel:

Herb. 57).

el-melled : cu Az koszt, á ki miat az haia, vagy szakála el

mellyed, az meg gyogyittya (Mel: Herb. 14).

Mellék, mellyék : 1) latiLs NL\. vicinia, viciiiibus, con-

finium SÍ. [seite, mugegend]. Pomoorium : kílfal melléke C.

Elezer Erdelth ö'el dwlwjm es mynd az Nyrbattorsagot, onnan

az Tyza melleekeet (ÉrdyC. 401). Hadnagyok forgódnak, rendet

állatának, háromsziiz fegyverös ott mellékfil állának (Tin. 67).

Az gyílriek .szárnyúi melléki állának (100). Lata a Jordan-

nac mellyékit; vidit omnom circa rogionem Jordanis (Helt; Bibi.

l.F. Ee4). Az Duna, az Morua mellekebe (Born: Préd. 457). Az

Rhenus vize mellékén regnáló Frideric hortzeg (MA : Scnlt.

ami.). Vakarja füle mellékét (MA; Scnlt. 775). A ko fal mel-

lékje avagy kerítés kSzi bell vagyon : pomoeriiun intro est (Com

:

Jan. 122). A fél szigetekben, sziget kSzSkben, sziget mellyéké-

beu (171). TLsza-mellyéke (Zrinyi. 11.197). Vagy magát az erdélyi

hadakkal az székelységre recipiálui, vagy az Aranyos-mellyékéu

fogja dislocálni az hadakat (RjikF; Lev. 1.649). Az ajtónak niely-

lyékei tzifrázatokkal voltak gazdagítva (SzD; MVir. 180) 8) late-

rális PP. [seiten-, neben-]. Oldalaslag fúvó mellyék .szelek (Com:

Jan. 11). Az ingadozó házat melléc oszlopockal gyámolítani

sz5kséges (105). Sokot gondolkottam rula, szerelmes attiamfia,

battiam Tegzes Antal, hogy az en germekymet kegyelmednek

es mellék attiamfiauak haggiom, hogy te kegyelmed legyen

gondviseleoie es tutora (Radv: Csal. 111.103).

ajtó-mellék : [postis ; türpfosten). Ajtó mellyékhez való :

antarius PPl. Meg belleté az házac aytó mellékit : postes (Kár:

Bibi. 1.378). Az ajtónak vagyon mind a két felSl ajtó-ragasztói,

ajtó-megSi, melléki; pfosten (Com; Orb 134). Az háznac aytaja

két mellékét hintsék meg az vérrel : ponent sanguinem super

utrimique pestem (MA: Bibi. 1.59).

tenger-melléke : partes maritimae [littorale]. Dalmatiat,

es az tenger mellékét Magyar Országhoz liaytá (Ver: Verb.

230).

tengermelléki: marítimus Com: Jan. 171. SK. [ans meer

grenzend, am meeresufer wohnend]. A tenger-mellyéki királyok,

és szigetbéliek, és az arábiai dúsok ajándékkal jSnek (MA:

Zolt. 72). Tenger mellyéki népek (MHeg: TOazl. 11.212). Tenger

meljéki lakosok (Misk: VKert. 510).

viz-mellék : pitus ; ufer]. Víz mellyékit szereti a' kórös-

fa: amicior imdis fra.^inus PPl. Be száguldác az viz meléket

(Helt; Krón. 154).

Mellékes : vicinus, proximus, laterális SL [an der seite be-

findlich, nah].

Mellékesleg : lateraliter Kr. [an der seite, nabe]. Minde-

nütt mellyék&sleg járt a német táborral, s kózel szállott mel-

léje (Cserei: Hist. 157).

Melléki : laterális, collateralls MA. [daneben befiudlich, in

der umgegend vpohnend]. Genges mellekyek (LevT. 1.316).

Nostrls moris est dicere Tisza mellyéki, Dima mellyéki etc,

h. e. Tibisei accola, Danubii acola (Otr: OrigHimg. 11.109).

Melles: pectorosus C. Melyes, nagy melyií, lúd-melyfl; pec-

torosus PPBl. Melles (vezetéknév XVI. száz. Nyr. IX.365).

Mellesleg: lateraliter, simul, una Sí. [an der seite, seit-

warts, nebenbei]. A báránynak véréuel meg kellet hinteni az

israelitákuak házoknak kflszszbSket mind alát, folt, és mel-

lesleg (Sóos; Post. 212). Ha az ellenséggel melle,sleg járni akar-

tak volna, azon rácznak tehettek vólua szükségérl, de igy

távul járván egjmástúl, kiki azt cselekeszi, a mit akar (RákF:

Lev. 1.646). Mellesleg való szent írásbéli helyek: loci paralleli

(Bod : Lex. ElSb. 14). Múló félben, mellesleg minden könyvhöz

bé-köszönteni, meg-veszett kóstoló íznek és eknebéli gyarló-

dott ernek jele (SzD; MVir. 124).

MeUeszt, mellyeszt: 1) deplumo, vello MA. [rupfenj.

Mellyesztetett ; depílatus, deplumatus MA. Ha a szegény mada-

46*
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rakat meg foghattya, ottan mellyeazteoi kezdi &ket (Helt: Mee.

101). Mikurou egy matska meg oLezSt vóliia, a kert megót meg

foga egy kackast és mellyeszteni kezde ászt (llelt : Mes. 375).

Ludat mellyeszteni (Lipp: Cal. 23). Ne pengessed íjad', lia akarsz

varját Ifini: mert bogyha késdül, más fogja mellyeszteni (Ben:

Ritlim. 157). Ügy kopaszszuk, úgy mellye.izsziik, i'igy-nyúzzuk

ezeket a riít ránczos brüket (CViúzi;Síp. 401). Ki piilykjit ki

kappant mellyeszt (Gvad : KP. x l. Kukta a fáczánt mellyeszti

((Jvad: Orsz. 17). S) (spolio; rupfon, ausrauben, braudsebatzenj.

Jobbágyokat mindnuké|Jon nyiizbi, fosztotta, melleszti5tte (MA:

öB. 117). Hajó voniikért kijütt pesti bárom mélyeszti agáknak

adtunk 17 f. (MouTME. 1.316).

[Szólások]. Meg som fogtad s addig mellyoz-
t e d : ante victoriam encomiiim cjmis (Docsi : Adag. 51). Meg
meg sem fogta, s addig mellyezti (127). Az mit meg nem fog-

tál, id5 ol5t mit mellesztted ? (Zvon: Pázm. 209). Az meddig meg
nem fogiák az ditsSséget, addig ne mellyeszszék (E.\Princ. 113).

Még mog sem fogtad, niíir melleszted (KLsv : Adag. 30). Meg
sem fogtók a madarat, addig immár melyasztik (ErdTört

1.32). Szokatlan és majd liallatlan dolog is amaz magyar mon-

diis szerint : liálc') eWtt balat fiigni, avagy megfogatlant moly&sz-

toni (MouTME. V.242). Kogd meg a tubát s az után
mellyezd (Czegl : Tromf. 225).

ki-melleszt : [privo, spolio ; rupfen, ausrauben]. Ktinj-veitl

és ruli.-'izatjátúl iiiogfo.sztatik ; felesége is mindenbl kimoliyez-

tetik (Muiilrók. L'Jl).

le-melleszt: 1) [deplumo; rupfen]. A petymotnek bSrit

kSnnyebb róla lenyúzni, mint som sz5rit lo-meljeszteni (Misk:

VKert. 239). 2) [spolio
;
plündem]. A világ-fiai másokat jovaik-

bol le-mellyeztvén, magokat toUazzák (Csúzi: Síp. 398).

meg-melleszt : 1) deplumo, depilo MA. [rupfen]. Meg-
mollyeztB a verebet (DomC. 54). Az leg kewuerbyk dyzuonak

el meccze a fel lábat, cliak hamar meg moUyezte (Pesti: Fab.

8b). Eleget felelsz és okockat adtz, de auai nem tSllic be á
gyomrom, éu kedig nem akaroe ma bflytelni, ez okáért meg
mollyeszttloc és meg észlec (Helt: Mes. 377). Az ers .sius meg
szokta mellyasztoni es nyúzni az egieb madarakat (SalMark.

A7). A madarac meg mellyoztotnoc, koppasztatnac (C'om : Jaa
83). A lilemile madarat megli mellyesztvéu, feje velejében eligb

tanált valamit (liendÉlet. Cll). Eoket szSmyS kinnal meg
nyúzata mellyaszté (Castriota G). Kétszer .szokták a ludakat

megmeljeszteni a tolla kedvéért (Misk : VKort. 351). 2) [.sjxjlio

;

plündem]. Nem de valaky által azok kfeVI, kiketh tliybozzatok

kwltom, meg mellieztetteleke tyteketb ? (Komj : SzPál. 241). Az
Almá.snak vizét mélly bá.sttya rekatzté, nagy golyobitsait ennek-is

ero.szté, mellynek k-falait jól meg-Ls melleszté, a' benne lévíket-is

majd el-ijjeszté (Kónyi: HRom. 122).

megmellesztés : deplumatio MA. [das rupfen].

Mellesztós : deplumatio, vellicatus, vellicatio MA. [das rupfen).

Mellett: juxta, penes C. [neben]. a) Kúuknev aztaga

mellett: ju.\ta a(<!i-vum nuuiipulorum (BécsiC. 0). Vyzek melleth:

juxta aipíjLs (JordC. 43). Yl vala az tengher mellet : sedebat

secus miu-e (392). Jerusalem mellet : prúi>e Ilierasolymam (708).

Lybia, ky Cyreeneu mellet vagyon : quae ast secimdum Cyrenen

(710), Lataak haat yme egy zeep folyó vyz mellet vaunak

(ErdyC. 338). Kolyo vyznek ' mellette : seeus decursus aquanim

(KulcsC 1). Asis melet való kw hegieket meg zagata (VirgC.

22). Fejek-felott láttyák iiz igaz bírónak haragját ; mellettek

a vádoló sáti'umak agyarkodásiit (Pj'izm: IVéd. 15). Klinnyü a

kepe mellett búza fejet szedni (Fal: Jegyz. 926). b) (Adtam
nekik három ;u-anygyfln1t], lumak felette attmu nekyek a melleth

halh ezowsty kapthoth (RMNy. 11.57). E mellett (emiec felette)

nem esküszic hauúsaan : ad haec non pejurat (Com : Jan. 184).

Kenyérrel mártogatva fárak ehetik pöcsenye mellett (Radv:

Csal. in.49). C) Prókáturkodom valaki mellett : asto advocatus

alicui ; valaki mellett prókátoroskodui : assistere alicui PPBI.

Lstent dicerec ki tet byuoknac mellette vagon (TelC. 35).

Az romay kosseegh mellet vettSk fel my fegywerwnket (ÉrdyC.

548). Keiiyoreghnek vala mellette (561). Egy szegény könyörög,

bogy . . Írnék mellette (LevT. IL9). Örömest raegyec az liadba

mert feiem sem drága az ország melet (Helt : Krón. 19H). Meg ig

lial mellettec [értök] (Bom: Préd. 283). Az igaz hit mellett

nagy sokan szenvedének (l{MK. IV.206). Minden liab<irut az

bit mellet el törnek (Fél : Tan. 485). Kellyen ki az igassag

mellet (Czegl : Japh. 4) Nincsen jó szomszédom, ki mellettem

fogjon (BáthBúf.i. 54). d) A maga szegénysége mellett csjik

a hazája gazdagságát kereste [lieguliis] (Mik : TLev. 68. lev).

e) Nyersz is mellette, tartozol-is véle, bogy jó légy s jót té|?y

(Fal : NE 1 2). A mihez izibe kapnak, a mellet nyernek, a mihez

taiiátskozva, vesztenek (Fal: UE. 395).

Melll : a) de latere, ex vicinia SL [von weg, von der aeite).

Tavozyatok ez sokassagh mellSI : separamini de medio con-

gregationis (JordC. 155). Mellled el fnlhwan (Then-rC. 190).

H)ty melll el allauy (ÉrdyC 548b). Nem állok el az ew pa-

rancbolatya mellel (RMNy. 11.152). El allottac melllc (Bom:

Préd. (370). Isten szaua mellyl el ne aly íMel:Préd. 113X

Miért állaiiálel a könyörgés melll? (Hall: Paizs. 94). Az igas-

sag melll el csaponváu (Tolu: Vig. 2). b) [vorbei]. Mert mel-

lle, keel vala el menny: quia iiide erat transiturus (ÉrdyC.

140). Zent egyhazat nem tizteltem, mikor mellwle elmentem

(VirgC. 6). Amáii az királytól ottan kiméne, Mardoeheus melll

haza eredé (RMK. 0.286). El ne menny melllec : non despicies

ea (Kár: Bibi. 1.178). Ezeket olvasta Balduiuus, de f&le-melll

bo(aátotta (Pázm: LuthV. 29). Azokmelll Balduinus egy taga-

dással mind el-mégyeu (77). De nem tudván mit reá felelni,

balgatilssal múlt melllk (101. 383). C) így jár a ki el-ugrik

az igaz.ság melll (150). Beoczöleti melleol régen el vgrottanak

(Vás: CanCat. 659). Ezek mind eskiivéuek, bogy mellle boltig

el nem álnak (Zrinyi 1.90). Ha az port le nem teszik es mellle

nem akarfmdnak el állani : si liti cedere noluerint (Ver : Verb.

51). Az joszag mell törvény szerint el marad ea el veszti (138X

Mellz : vito, evito, devito SI. [Ubergehen, auswei(Jien|.

A méltóságos királyi gubemium is csak mellzi a dolgot (Haz.

1.382). A vétkeknek okaik mellzvén (Ort-zy: KöltR 158).

el-mellöz : cu Ifjabb koromban mindjárt ígértem akárkinek

akármit, a mim volt, melyet hol megadtam, hol pedig elmellztem

(Haz. 1.219). Mellzze el ezen ítéletét, valamint elmellözi a

négy soros munkát (Gvad : Rí'. Elb). A keresztyéni tudomány-

nak sok szükséges részeit el-mellzte, a mellyeket tudni az

idvességre igen szükséges (Bod: Pol. 81). Sveciist elmellzöm,

a franciára lesz gondom : dem schweden will ich sebenken,

dem tranzosen will icb denken (Haz. 1.288).

meg-mellz : cv Talám líima-Szombatii .;

a német '/ Ha arra mégyen, az Osztruskán lebi _
t, . ,

is mellzöm azoimal (RákF: Lev. V.262).

Mellrevaló : pectoralis, pectorale, amicnlum C. Aszmonyok

melyrevalójok : capitium PPl. Ujjas mellyrevaló : wanmis Kir-

Besz. 131. Drága kövek, mellyek a melyrevalóu voltak (Bod:

Lex. 202).

MI^TiODIA : [melódia]. Az égi madarac hangiczálnac gzép

melódiákat (MA: Bibi. V.tí).

MÉLTÓ (wfi/akat: digua MUnchC. 165. vudihaa FertC.

19. meellau JordC. 614. m(Udn Huszti: Aen. 8. méltó BécsiC.

30. »i<Ü<in 21. myllho PozsC. 25, m€U.,k 4. mülan TelC 260.

;niíto Sylv: UT. L15. wyííoltattuyek LevT. L3»8. wií<uí»ék:

Krón. 64. Tor: E^y. 392): 1) diguiu, uondiguua, meritua C.



Hn'ELKK-MÉLTl't—MÉLTÁBBAN MÉLTAT—MÉLTÓL 730

wiidig). Perdiffims: it.'en méltó C. Fas, biliig, méltó, szabad

Com: Vest. 128. Nefas, uubillig, nem méltó 137, a) Meito elog-

:etel (VitkC. 24). Nem liagya vala ev magát felyeb valónak, mel-

lobnak tartatnya (MargL. 36). Nem de az lelek meltob, hon nem

iz eetel: nomie anima plus est. quam esca (JordC. 371). Nemde

:hy ynkaban méltóbbak vattok azoknál : nonne vos estis pliiris

luam illi (371). Ystennek melto ajMistola ( KeszthC. 46.3). Meegh

Í6S teeb melto dolgokat hallywiik (ÉrdyC. 512b). Az zent eeleth-

nek melto hallása ívtan i.514b). Meltob es fellyeb való helt er-

lemle (5161 Méltóbbat ew lola nem leelwnk myt yrny (533b).

Eit melto iol meg ohiasnod (Born: Préd. 14). Meunyetecel az

?n szílSmbe, es a mi molto le«zen meg adom tinektec (Tel : h'e\.

19>. Ingyen sem melto ily rósz Írásodra felelnem (5Ion : Ápol.

!14). Melto giümiilc.sí'ik : dignus fructiLs (Fél: Bibi. 4). A szfi-

kölksdók testi szükségének gondgj'áért nem méltó elhadni a

telkek tanítását iPázm: Préd. 43). Ezt szeretni méltó: hunc

imare tas est (Com: Vest. 104). Nem méltó, hogy csak szót-is

:egyek éu azokról (Matkó: BCsák. 391). A jóságos cselekede-

tekben annyira méltó, és jeles lón (Hly: Pléd. L121). b) Nizisre

jieltóbb : aspectabilior ; emlékezetre méltó : memorabilis ; kínra

méltó: cmciarius, excniciabilis C. Nem volnátok ai-a meltok,

liogy titeket az fHvld es befogadna (VirgC. 47). Melto vagi min-

jen kenra (55). Nem melto en reám (MargL 32). Lahaydath

iyre melto nem walanak ílletny (CzechC. 6). Ha istennek ze-

retetire va^ melto (BodC. 1). Ky kedeeglen ewlend, melto bynas

ezen ytelettre : qui autem occiderit, reus érit judicio (JordC.

366). Melto az m}^ves hw eeteleere : dignus ením est operarius

;ibo suo (382). Nem vala milto a birodalomra (Szék : Krón. 64).

Elmlékezetre méltó: memóriáé dignus (MA; Bibi. 1.136). Átokra

uéltó : detestabilís est (Com; Jan. 176). Csudára méltó (Matkó;

BCsák. 12). C) Méltó lttel látnod : videre diguatus es (BécsiC.

30. MünchC. 18). Nem vagyok meltho megh oldozni : non sum

lignus qui solvam (JordC. 753). d) Nem va^ok melto hog be

yevi' en haylokom ala : non sum dignus, ut intres sub tectum

meum (375). Egy halálos bnért méltó ember, hogy a' pokol

kinuyát szenvedgye (Pázm : Préd. 57). e) Bor b6u5n véttétik-

iiala ment kirali nagsagnac melto vala (BécsiC. 48). Méltó lezén

télétnéc; reus érit judicio (MünchC. 21. 31). Hogh meltook

legewnk Christusnak ygheretj-nek (WiuklC. 41). Kyknek nem

rala melto ez vylagh (ÉrdyC. 522). f) Mélto én hoziam ; me
dignus (MünchC. 32). g) Hogy meltook lehessewnk az zent vfr

Bywy zylletetnek 6r5meeben (ÉrdyC. 42). 2) [clemens
;
gnadig).

rhe zyz Maria az en ymadsagomoth leg meltho [méltóztassál]

meg halgatuod (PeerC. 135). Te melto légy vram en ymad-

agomat hallany (CzechC. 70).

hitelre-méltó : [6de dignus
;
glaubvpürdig]. Hitelre-méltó

autorok (Dly: Préd. Elíb. 2).

Méltán: merito, digne, condigne, dignanter C. [mit recht].

Ha oka vagyon nem meltan valo; si vera est, non tamen suf-

ficiens NémGL 208. TSrSmnéc méltán valo gétrélme ; dignae

mei gladíi poenae (BécsiC. 21). Teetemenyenk zerent meeltan

zemvedwen : digna factís recipimus (JordC. 614). Kynek meltan

adateek hatalom es malazt (705). Meltan yntetvnk (CornC. 2).

Mynket ygen meltan fegiehneze (VírgC. 49). Kyt yol es meeltan

veel vala (Éi-dyC. 509). Meeltan dycheery (516b). Méltán vallom

úristen ez kínokat, méltán ennél érdemlek nagj-obbakot (EMK.

VI.77). Melthan szenuedgyflc észt: merito haec patimiu (Helt;

Bibi. I_X). Méltán kesereghetet (Pethó; Króa 129;. Méltán pana-

ffiolkodhatnnk (MHeg; TOszl. n.8). Kristitó innepinapját méltán

szentebi (Hly; Préd. Elíb. L4).

Méltábban: dignius Kr. [mit mehr recht]. Azon ygheeket

meeltobban (így ?] mondhataa az eedes zj-z Maria (ÉrdyC. 480).

Ha Moysest az 6 felesége, vérrel fogadott mátkájának monda .

.

sokkal méltábban véres mátkának nevezhettyök Kristust (Pázm

:

Préd. 159. 754). Méltábban mondathatik földi állatnak, mint

sem egi madárnak [a struc] (Misk:VKert. 297. Hall: HHist.

IU.93). Talám mélüibbau csodálhatná azt (Csúzi: Síp. 369).

Méltat : [trado, mitto ; übergeben, übersenden]. Méltasd ide

:

porrigo huc Kr. Azt a levelet akarták annak az attyoktiának

méltatni Makóra (ErdTört 1.31). Az magimk szolgája által

fiilküldjük és rövid idón ngd kezéhez móltatik (LevT. 11235).

Méltat-ik: digoor SL fgeruhen]. A momiioi bodogsagba

meltassek minket is vinnie (DebrC. 217).

Méltatlan: indignus, indehitus C. illegitimus, indigne MA.

[unwürdig, uiu-echt]. Méltatlanul : hidigne C. inique ; méltatlan-

nak tartja; dedignatur MA. (BécsiC. 163). Meltatlanol véue: in-

digne tiüit (MimchC. 911. Méltatlan ezi iz"a (VitkC. 37). Az

vristennek méltatlan zolgai uagionk (DebrC. 172i. Méltatlan

karomlattatal (Them-C. 191). Semyben meltjitlannak nem tudom

magamat (ÉrdyC. 14b). Eellyen zegheen méltatlan bynesek

(567b). Zent álatokat iletem méltatlan fV'irgC. 4). Sokszor

méltatlan haragutam (9). Msltatlan vagyoc minden te irgalma-

sagídra ; minor sum címctis miserationibus tuis (Helt; Bibi. I.

P4). Oly fi embert mely méltatlan szidalmaz (Mon: Ápol. 5).

Czak saruia le vonyásárais méltatlan (Decsi ; Adag. 37). A ma-

gunk alatson és méltatlan kitsinységét isteni felséghez-képest

semmmek tartyuk (Pázm : Préd. 54). A ki méltatlan jár a szent-

séghez, itiletet eszik (738). Boszszonkodic a méltatlan, illetlen

cselekedeteken: índignatur indigne factís (Com: Jan. 198). A te

t51ed el-ment valameddig el-késéruí ne tai'ts meltatlannac (200).

Ki azt moudgya méltatlan az fl attyafiánac : Bolond, méltó a

gehennánac tfizére (Czegl; Japh. 81). A farsang szégyen szózat,

és keresztyéni füleki-e méltatlan (Hly: Préd. 1.322). Méltatlan

kereset [követelés] (SzékOkl. 11.120). Büdös néki a major,

puszta a mezi, vad az erdfl, méltatlan a szomszéd vendég

(Fal ; NU. 228). Trhetbb hogy ma más méltatlan nehezteljen

rajtad, hogysem te holnap úgy mint káros bánkódjál (Fal: NE.

399).

Méltatlankod-ik : indignor. IfiSltuén a templomban es

monduan osanna Dauídnac fia, neltatlankodanac ; indignati sünt

(MünchC. 52).

Méltatlankodat : indígnatio BécsiC. 14. Miután Asuérus

kirahiac méltatlankodafta megz5ntvolna, mégemlekézéc Vastirol

(50b). Te meltatlankodatodnak haragia (AporC. 62).

Méltatlanság: 1) índignitas C. [imiviú-digkeit]. A kiben

alázatosság vagyon, és méltatlanságát éi-zi, nem ásít a fels

poltzra (Pázm: Préd. 58). Uram, mikor a te méltóságodat és

az én méltatlanságomat tekintem, igen meg-rettenek (Pázm:

KT. 437). Míólta isten ez én méltatlanságomat nagy kegyelmes-

.ségébSl egyházi hivatah-a választotta (Pázm : LuthV. 1). 2)

violentia MA. [imbill, unrecht]. Méltatlanság tev8 (MA; Scult

1005).

Méltatlanságos : (indignus
;

ganz und gar mivvürdig].

Méltatlanságos és gyalázatos dolog (MA; Tan. 1132).

Méltói, méltól-ík : dignor Kr. [digni aestimo ; würdigen,

wert haltén]. Isten theged wgy segellyen, istennek zenth tasthe

the wegh napodon idwossegedre wgy meltholyek, fewld thetheme-

deth wgy fogadya, hogy az zerzesth mj-nd meg tartod (RMNy.

U355). Czwdaluan ysteny nagyságnak magasagat es azokot kyket

vezedelmes világban meltoluala gondohiy (EhrC. 4). Méltóinál

engemet esmérnéd ; nosse me dígnareris (BécsiC. 4). En uram,

ha méltolod halgatnod : sí digneris audíre domine (17). Mel-

tholyal uram ez napon byn nekyl mynketh ei-yzned ; dignere

domine die ista . . (FestC. 24). Meeltholyal engemeth dycheerny

thegedeth; dignare me laudare te (167). Kérlek, hog engemet

meltol meg halgatnod (PeerC. 159). Hogy meltolnaya neky

meg mutatny, megjelenteuy (MargL. 44). lesus az ev zent tes-

tének buzayaval meltolyon tégedet meg elegeyteny (CoraC. 81).
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EsedSzyel, lio^ ennekflm meltolyec vram Ies\is Cristusnac 5 al-

dotb zentli taste erSk iduessegSmre (NagyszC. 354). Meltolyal
meg lialgatnod engímet méltatlant (CzecbC. 33). Kérlek tégedet,

hogy enghemet zegeiiy uyawalyas bynostli yth ez vvylaghbaii

meltoly es akary myndeii eu bynymrf.l meg asthorüznod (ÉrsC.
49b). Mynd ez yelennen walo wylagh egy leieknek arwyabau
nem meltoltJithyk awagy nem alyttatliatyk ; totas iste nmndus ad
unius animae pretium aestiinari non potest (L'fiiib). Kernen hogy
Katerynath meltolnaya cw magának yedzony bytben (406b).
Engemeth meltoly megyoldoznod (TliewrC. 33). Meltolyal meg
halgatnod engemeth méltatlan es nag bynasth (117). Meltolyal
uram ez napon byn nekywl myuketh meg eryzny (KuIcsC
52).

Méltólkod-Uc : cv Moltolkottal engemet meg zabaditany
testemnek minden vezedelmetíl (KrisztL. 44. CzechC. 7).

Móltóltat-ik
: (dignor; géniben, béliében). Kerek Fereu-

ezett, bogyazveniek folyását meltoltattnak megallattny .- digna-
retur re.stringere (EhrC. 68. 75. 133). Méltoltata tégedet zVileyöl

valaztany (PeerC. Ifid). Meltolt/itek nekwnk meg mutatny az
ew enangeliom zerent való vtat (VirgC. 84). Halat adok tene-
ked uram mert meltoltattal en rólam zorgalmatossagot viselned
(CornC. 261). Hogy meltoltatneek az zyvyben oly malaztot
evtteny es oly zerelmet (DomC. 10). Meltoltassal engbemeth oda
bee wynned (PozsC. 34). Meltoltas el uenSd ez kcues diceret*-
det (KazC. 32). Meltoltasson ergalmajwagot tenny (76). Meltol-
tatnek megh ielSnteny (KazC. 73). Hog meltoltassok úristen az
the fiadal ergalmassagot tennie (TihC. 23). Meltoltas engemeth
tégedet dychemem (GyöngyC. 7). Meltolta."! myuketh eryzny
(GömC. 53). Kérlek boé meltolt;Lssad tenmagadat enuekm meg
mulatnod (NagyszC. 4). Kére László királyt, liogy méltoltatnéc
szSmbe v.lle iSnni (Helt:Krón. 42). Kiket az termeszét igen
.szép termettel meltoltatot meg ajándékozni : quos eximia specie
donaro natura dignata est (Forró: Curt. 31ü).

Méltóság: 1) dignita8,dignatio, decus, excelátas, excellentía,

eminentia, majestas, celsitudo, autoritás, megaloprepia, axocho
C. [wiirde, würdigkeit]. FSpapi méltóság : imntificium' C. Ezek
az zentsegek: kereztseg, papi méltóság (VirgC. 12). Ez istenes
embernek w nagi méltósága (VirgC. 30). Monda a csamr:
lapoknak feiedelme leezb ; feleié Ignat : a te melto.sagodat nem
keiianoni (DebrC 167). Az feyedelem.seeghnek meltosagaat
ai>atlmrpagnak tyztewee (tevék, ÉrdyC. 512). Neiveztetheek
líerlhalamnak nagy .sok leelky yozaghnak meltossagaert (ÉrdyC.
06b). Fif. zent iunepnek méltósága (529b). Ninchen a btxlogsagé
világi méltóságba (Helt: Bibi. I.fl). Jaeob Ésautol el ragada az
elsS .szfiletesnec miltosagat (Szék : Krón. 13). Az Gabiniustis oda
hiua, boé az beszelgetesnec nagiob meIto.saga lenne : quo major
auctoritas .sermoni inesset (Decsi : SallC. 29). ö benne eggyütt
talaltjittak mind a mennyei angyalok, mind a f«ldi szentek
méltó-sági (Pázm: Préd. 22). BecsSletes raéltó.sággal maga viseli:

gravis (Com: Jan. 184 1. 2) [dominus, domina; herrschaft, berr,
frauj. A videkeknec biray es safari es mendeu méltóság (omuLs
dignitas) kic menden belekén ieleskédnec vala, felmagíiztattak-

uala a sidokat Marduheusuac félelmeiért (BécsiC. 68). A több
méltóságoknak tetszéseket elAadák, hogy püspöknek választják

Sós Ferentzet (Bod:Pol. 163). ílogyba a Méltóság (a méltósá-
gos íLsszonyl meg riviisztotta volna hevenyében a mérges gyer-
meket, olfelejtotto viilna a ddrgést (Fal: NA. 157).

hitelrevaló-méltóság : (glaubwiirdigkeit) (Sall: Vár. 27).

nagy-méltóságii : excelleutlssimus Kr. (Káldi : Bibi. 320).

nagy-móltóságbeli : c« Maria uagy meltosagtely zemely
volt (ComC. 29). Nagy méltóságbeli ember (MA: Bibi. Elíb. 2).

MéltÓságfOS: 1) digiui-s MA. [wiirdig, wert'. Diceretre

méltóságos (TelC. 105). Miudeu aytatossaguak tyztessegere mél-

tóságos isteimek zuleyenek kepe (DoraC. 100). Myiidden tj'ztíV

seegre meltossagus (ÉrdyC. 531). Melthosagos eleegb tytbel

(Poz.sC. 31). Nagy tiszteletre méltóságos az istenuec temploma

(Mon: KépT. 148). Emlékezetre méltóságos (MA: SculL 794). »)
oxeelsus, oxcellens C. gravis, eximius, giüríosus MA. [wUrdig,

hervorragend, ausgezeicbiietj. Méltóságosan : excellenter C. gra-

viter, iwmpose MA. Méltóságos eml)er : heros C. Méltóságos

ur (DomC. 79). [Szz Maria] malaztos meltossagws volta (ÉrdyC.

529b). Az ó te.stameutomba mindenestül fogua huszonnégy mél-

tóságos kóny vagyon (Helt : Bibi. I. e2). Az tiii mélt'jsagosli

személy az leányzónál (Ver: Verb. Szót 29). Kívánságát tartik-

tassa a magas és méltóságos állapatra-való vagyódá»t<jl (Pázm

:

Préd. 58). Tsak az ember, a ki gazdagon és méltóságoson él

(825). Vont aiannyal varrót ruliában nagy.ságossan, mélt.'i>.'i;;o<

san, uri módon öltöztetvén (Com:JaiL 139). Meg-bo(»ai;ini .i

vétket, nagj'.ságos, méltóságas elmétl való dolog : remittert"

cnipam excellenlis auimi est (198). Melly kátéklsmust a jövendó

terminusra reixirtiiljanak a mi kegyelmes urwik 6 nagysága

méItó.ságos személye eleibe (Bod : Pol. 79). Méltóságos urak, jo

uraink (163). 3) authentjcus (autlientiscb, glaubHÜrdig). Két

fele az pecsét : tudni-illik méltóságos avagy hihet, es kétséges

:

sigilhun est authenticum, vei non autheutieum (Ver: Verb.

•il3).

Méltóztat, méltóztat-ik : dignor C. (digni aestimo; gé-

niben, béliében, würdigen]. Mert azon keppen meltoztattanak

vona vr Jesusnak neweertb gyalazatoisagot zenvedni : quod

digni habiti e.s.scnt. qui pro nomino Jesu contumelia afficerentiir

(JordC. 724). Ew zent attyanak yogyara mjTiket ees meltozta.v

son \'ynny (ÉrdyC. 45). Ewtet (Máriát) myuden teremtSt allatok-

nak felette meltoztataa abban, hogy ew zentsseeges amiyanak

valaztanaa (531b). Méltóztassál boebatiny te angyalodat (578bi

Kyket meltoztattaal az te zolgalatodra hynya (580). Kenvén, hogy

meltoztatneek yewny (638). Isten teste te veg napodon meltan

neked vgy moltoztasséc (KMNy- U.336). Kevéssel is megeléi;-

szem ha kd nekem méltóztat imi (LovT. 11.281). Az íródeák

alázjitosan kéreti, Rozsnyc'm oskolába járt elrongj'osodott fiát

méltóztas.son megniházni (11.273 1. Az apostolokis mendra

tec, midn meltoztattac szenuedni az Christns mellett (Bom

Préd. 291). Az kik méltóztatnak: qui digni habebantur (Fél

Bibi 127). Méltoztas engemet Ulyen név alat fel vemii (Toln

Vig. Elfib. 10). Gonoszság azokat az tisztességtl megfosztani i

mellyre az isten Iket méltóztatta (MA : Tan. 724). Mils a kikit

isten arra méltóztat, azok kJzzé számlálljiik (Pós: Igazs. 1.331 >

ket egy püspök Is nem niéltóztatá arra (Czegl:MM. 25). T'

általad MiUiajwes az S vérl)en kevert gonosz cselekedeti utad

méltóztatott kedves leni Istennel (Lép: ITük. 1.188). Az kik igtit

sokat fáradoznak ketts betsfilletre méltóztassanak (Megy: l)ial

54). Az aprólék dolgokat maga gondviselésére nem méltoztalt.v ,i

(Teleki: FLél. 103). Hogy az fráter Gorgot eni sok meltosagok.i!

myltoztatta, ei»)(>k ez wolt az oka (ErdOrszgy. I.30S). Hatalnyt-

esá.szju' kdét méltó-ságos állapotra méltóztatta (Monlrók. MII.2( '">

Méltóztatnék személye .szerént az liAzáliozjSniíllly: Préd. 11 20;'

Temetési tiszte.sségre som méltóztatnak benneteket (Betbl : Élet

33). Ki ezeket a te szolgáidat iijomiaii szülni niéltíjztattad (Uin''

Ángy. 261). A míg a kegyelmos isten büntet firveudezi; mert

igaz jele, hogy méltóztatik riilad megemlékezni (Fal: ScE. 555

1

fol-méltóztat : (e.xtollo; erhíihen, auszeichnen|. Heted tyz-

tlet kywei zent Damonkasth zereteo es tfel nH?eltoztataa »r

isten, mondatyk miyazent egyhaazU;«ly t)-zt»seegh (Érdj'C 452b).

Myfelo i'oronawal zeretee es meltoztutaa tTeel (664).

Méltóztatás: dignatio MA. (gnade, gunst, berablaasung].

O isteny kegyesseegnek bozyank vnlo cliodalatus meltoitiitaaa

(ÉrdyC. 36b. 183). Három egész óráig nagy ajtatiKion ditsirte

az istennek mélliiztatását, hugy illy felséges ktlvete-által «>iri-

lette Atet (Pázni: Pré<l. 83). Ha \iUgi dülsAségre ji'ioe, é» illy
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Kimmel jíne hozóink a mi istenünk, ligy-is ki-mondliatatlan

egjesség és méltóztatás volna (167. 734. Piizm: KT. 344).

'hudalatos meltoütata.'iliol az ige te-ste let (Pécsi : Ágost. 23).

log>- anii;'ü inkább bei'sfllleué méltóztatils:it az uruak (Land:

IjSegits. L408). Méltóztatásé volt, nem szükségé (Illy: Préd.

,370).

MJÖXjIjY (az meel haz: quae domas .JordC. 35. meely édes

)gyeu : qnod boniis sit 846. vuely nagy ÉrdyC. 521. 529b. az

u'ti ember KazC 61 . melie f WeszprC. 9. vieilt ? 33. meivüy

aiNy. U.98. mvU IIL105. 106): 1) quis, qnae, quod? MA.

relclier, welche, welches ?J a) Mon^toc nokóm méllec es mine-

i6uec legonec 5 varosoc, meí légen (qnae sít) ó ereioc (BécsiC. 17).

lelec kegeg le^enec az imacagog : elízSr . . (VitkC. 13). Valyon

r;un ysten melyek volnának az aytatos igék (VirgC. 58). b)

'allyon mely vagyon oly ember kezzyletek kyuek . . . : mun-

iiis est vobis homo qui . . . (Pesti; NTest 13). Nem tudhat-

rák az egy igyek melly légyen az líniak líta és nielly a

eszedelemnek ösvénye (Tel: Evang. II.116bV Mely legyen penig

z az liiu ige, oda alá benebbeu megmutatom (Mon : Ápol. 2).

) Mely igen : quautopere ; mely nagy : quantns, quam magnus

I. Meli nagi diéseg : quanta glória (DebrC. 2). Lássatok meli

iuem zerent zerettelek thfitSket (DebrC. 32). Mely nagi sok

13). Meel ygben el teewettemik volt (ÉrdyC. 517). O keges

iten, mely edesdedevn vonzaz mynket (CornC. 14). Mely igen

egies w bezede (VirgC. 47). melly igen ió lészen (Kár: Bibi.

611). Tselekedetivel ismertette, melly bötsölletes a lélek-segités

r>ázm:Préd. 42). Mely hertelen n6ve (Matkó: BCsák. 7). d)
luantopere ; m'e sehr]. Csuda melly ravaszkodik itt ez a Kalauz

í'ós: Igazs. L722). Jaj melly elborita engem sok ínségnek habja!

rhaly: VE. 1.306). 2) [iudefinitum]. Légy mely ygen bewnevfs

^•en, de maga yrgalmaz neky ysten : quantumcmique sit pec-

ator (EhrC. 104). Kyk [olv. kit] ha mel ember meg leely eh-e)'tliy :

nem qui iuvenit homo, abscondit (JordC. 396 1. Ha melly szókat pe-

jg ollyanokat találse, mellyek . . . (Felv: SchSal. 2). 3) [mely, az

iely, a mely: relativnm] a) [qui, quae, quod ; welcher, welche,

relches] a) Hyuyauala j-stent, bog mellet ew nem tehet uala,

,og az ysten megtekellene : quod ipse non poterat, ut deas per-

iceret (EhrC. 5). Ysteny ayandekokbaii meg neuelyuala es mely

ob (et quod melius est) souha ewtett bewnbe nem hagyauala

sny (71). Azok a melleket mondanak (DebrC. 60). Vronk
3SUS kedig tuduan azokat, meliet [olv. meliec] u reaia iSuendSk

alának (WeszprC. 63). Kez voltam azokra, melyeket nekem
aranczoltal (VirgC. 34). Mindeneket megmondott vala, mellye-

;et hallott (MA: Bibi. EHb. 1). Istennélkfil voltac az Jesus es-

aereti eltt, melyre nézue az prophetais azt mondgya : hogy . .

.

n. 0). A ki ollyat gondol ki, a mellyet hazudgyon gyíilSlséges

12 (Com: Jan. 203). p) A titkokat melleket hallottam (DebrC.

.99). Az olietan jozagh az tSb iozagoknal nmSsb : a mel touab

negh marad (TihC. 6). Bynekrwl, melyeket tud (VirgC. 1). Ad
íl minden iozagodat, melyeket bii^ (84). Óttel a farol, melyrl

in parancholtam vala teneked: comedisti de ligno, ex quo

iraeceperam tibi (Helt: Bibi. l. B2). Négy oka vagyon, mellyért

ikárkiben mennyi sok jó légyen, magát-azokért mások-eleibe

lem teheti (Pázm: Préd. 60). Hogy tisztet nyerhes, melyre

iiéltatlan voltál (Vás: CanCat. 227). () Pogan népek, meliec

ij'znec (EhrC. 157), Az 6rd6g mel Steth keserti uala (DebrC.

177). Iduezlegy azzonyom, mellyet adót énnekem iegyeswl

nenyorzagnak kyralya (HorvC. 186). Mas zolgam es vagyon,

nelyet . . (DomC. 178). Maria, mely hivatik Magdalombelynek :

Maria, quae vocabatur Magdaléna (Pesti: NTest. 133). K5sz5n.

^étec Mariát, melly sokat munkálkodott : salutato Mariam,

juae multum laboravit (Helt: UT. s,5), A Jésus, mellyet ti megfe-

izétettetek . ,, kit az Isten fel támasztot halottaiból (Tel : Evang,

[L226j. Mit mondgyak afféle emberek fell mellyek mihelt fel

kelnek , . (IL795). Aza.szszoni állat, melly . . , (Kár: Bibi, 1,107).

Ellenségeitec, az mellyec. ,: inímici vetri, qui (MA: Bibi. 1,115).

Ollyan, mint amaz anya, melly vigyázva szoptattya, aluttiiban

megüli gj-ermekét (Piizm: Préd, 64). Esett .szerelmében végre

Narcissusnak, mely igen magahitt lévén szépségében, megutálja

Ekhót (Gyöngy: MV. 75). 3) Meel epistolanak elette emle-

kzyk arról (ÉrdyC. 341). Es ameel halat elezer fugz (ÉrdyC.

552b). Az helen, meli helr\vl ez zent atya fel emelkwdwt (VirgC.

41). Vala egy Iwan new zolgaya, mely Iwan . . (RMNy. II.

72). Két vak öl vala az vt. felenn, mell két vak . . . (.Sylv: UT.

1.32). A melly e-sztends-korában Sándor meg-gyözte Dáriust, ö

azon esztends koráig semmit nem mívelt (Pázm: Préd. 30).

Az mely tíirök általjütt volt az Dnnán, az meg visszament

(MonOkm. XXr\^37). b) [qualLs, quam; mej. Haky olyan volníi,

meluek lenni kellene (VirgC, 91), Oly vígan szenvedtek halált

a keresztyén ígaz,ságért, mely vígan egyebek zabállódnak ez

világi gyönyörségekben (Pázm: Kai, 54). Melly igen meiasze

az nap kelet az nap nyugattal, ollyan igen meszsze vettte mi
tfilSnk az mi gonoszsagmkat (Szár: Cat. G2). Ládd-e, maga pré-

dikátor bátyám mellyet fittyen onnan, a hová a parasztságot

hágatván, parancsollya, hogy ott erssen tartsa magát (Veresm:

Lev. 46).

[Szólások]. Soha nem neuekedflnc az ioban, hanem m e 1 i[tül ?]

touab, attól alább uagyimc (Tel: Evang. 1.227). Meg
lássak meeUyewnk gyzy el egymasth (ÉrdyC. 463). Sz.

Milialy napját mellyünk éri meg (LevT. 11.75). A mellyünc meg
hozza, illesse a fegyuer (Csákt. AU. 10). Ha mykoron melly-
tk zomorkodyk, yeuyen zyweeben az lesus (ÉrdyC. 61). A
mellytek byn nekyl wagyon : qui vestrnm immúnis est a peccato

(Pesti: NTest. 202).

akár-melly, akár-mellyik : quícunque, uterlibet, utervís

MA. [welch(er) ímmer]. *Kett6 közül akár mellyik: alteniter

MA. Valamennyi, akarmelly nagy : quantusquantns PPBl. Akár-

mely felé: quoquoversus C. Akar meli nagi bins (DebrC, 128).

Akármely jgeen ostorozyad magadat (C!omC. 54). Akar meel

nagy (ÉrdyC. 617), Akármely kichínded marhat (VirgC. 123).

Akar mely fele (Helt: VigK. 27). Mint akarmelly az Izrael

nemzetségi kzött: sicut et alia in tribus Israel (MA: Bibi. L47).

Egy keresztyén fejedelemnek akár melynek sem jó maga ere-

jével török császárba kapnyi (BékOkl. 179), Oluasd meg azért

az alsó rendet, akar penig akar mellyiket ez három kzzSl

(MTolv: Aritm. F5). Akár-mellyíkünk tselekedetíre úgy vigyáz,

mint-ha egyébre nem volna gondgya (Pázm: Préd. 21). Mitrída-

tes versent ett és ki-ett akarmelly ehet embert (Pázm: Préd.

812). Akármellyik idben, akármellyík törvényben (Illy: Préd.

11.280). Jöjjön akar-melly bölcs számvet, bár mingyái't angyali

elmével biijon-ls, mondgya-el e rövid leczkét (Bíró : Préd. 127).

Heában mongyák az uraimék, hogy ek akár melly vallásnak

vezérl gyeplje nélkül tisztesen, emberségesen el-élnek (Fal:

NE. 57). Orczátlan szemtelenséggel egyszersmind neki mégj-en

akár melly bnnek (68). Akár melly férges légy bell, nem
aggódik véle (Fal: NU. 343).

nó-melly : 1) aliqois, nonnullus MA. [mancher]. Némely

barátok: quidam' fratres (EhrC. 104), NemelTet meglenec
(MüuchC. 53), Nemellyek: nonnulli (JordC. 818). Nemeliec igi

vítezkdnek a testnek ellene (DebrC. 182). Az sororok kezzul

némelyek cilicíumba járnak (Mai-gL. 2). Gyfiytenec, némely

sokat, némely kéneset: collegerant alius plus, alius nünas (Helt:

Bibi, LKk2), Sok fele a saláta, némely feies saláta, némely fodor

(Mel : Herb. 73). A hitnek nemeliben nagíob, nemeliben kissebb

ereié vagion (Fél: Tan. 289). Némellyen könyrfillyenec, né-

mellyel megdorgállyanac (MA: Bibi, IV.240). Némelly napra

tsak egy predikátziót írtam, némellyre egy-nehányat (Piizm:

Préd. a4), adót némellyeket ugyan apostolokat : ipse dedit

quosdam quidem apostolos (Uly:Préd, 1,57), Némelly erködik

s igen iparkodik kapni becsületre (Thaly: AdaL L194). A sze-

gény asszonyi nemben is némellyeknél hosszabb, némellyeknél
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rövidebb az ész (Fal: NA. 120). Néraellyeknél mélyeb' a lejti a

hágónál (Fal:NU. 284). Néha még els tekéntetekre is némely

személlyekuek természet szerint kezdünk idegenShii s irtózni

tfll&k (Fal: UE. 391). 2) aliquis, quidam MA. (ein gewisser, ein).

Be rekezte evtet némely cellában (CoruC. 127). Némely jaiab

nevov ember (DomC. 41). Beteg vala kediglwm uinioll ember,

kinek Lázár vala neuo : quidam nomiiie Lazanw (Sylv : UT.

L144). Nemelly az irás tiidóc k5znl : mius ex seribis (Uelt : UT.

M.6). Találkozót, iiémoly régi Írásban, egy tengeren hányattatot

liajora (Czegl : Japh. 133). Olvastam, hogy némely Pito nev
prókátor ilUy: Préd. 1197).

(SzólíisokJ. Némely napon: die quadam MA. Pénzel

ez nemei nap embert fogattal, hogy . . . (Ilosv: NS. 11). Jancsó

uram némely nap odajvén (RákF : Lev. 1.57). Eleibe szólít

minket, nemeUyinkct egésséges korában (MA: Scult. 921).

Némellyitek: nonnullus vestrum (Alv: Post L162).

nómellyik : aliquis Kr. quidam ElirC. 85. [mancher, ein

genis,ser|. Nemelyk kewzwloc kezde orew.'seu keivnuezny (EhrC.

85). Azoc megutalae es elmenénee, nemefTic 5 faluiaba, de ne-

melHc 6 kereskedetero (MiinchC. 54). Az jegyelmek némellye-

kei [így] bizonytillanok, némellyekei nem rSkSsSk (Matkó:

BCsák. 140).

egy-némelly : quidam, aliquis SL [ein gewisser]. Eg^ ni-

mell: quidam (Sylv: UT. 197. 112. Káldi: Bibi. 251). Edgy né-

mellyik: nonnulus (Mogy : SzAÖríime. 10).

némelykor : subinde, interdum, numimiquam Sí. aliquando

Ver: Verb. 151. [mauchnialj (Helt: Krón. 54. MA;SB. 185.

MA: Scult. 19). Hallatnak némellykor gonosz akaratbul szár-

mazott, méregbon forralt mardozó tréfák is (Fal: UE. 385).

oly-melly : 1 ) [tamquam
;
gleiclisam]. El terieztuen tartj'a

vala (Szárnyát), oly meli rwpwl6.sre ( VirgC. 33). FellfluSIdznek

zamtalan tüzes ol mel goFobisoc (NádC. 87). 2) [fere, paene

;

beiuahe, sozusiigeiij. Eunec oI mel jmgali zive va^n (GuaryC.

22). Nekem sem a tyam sem anyám eos oly moly senky nynchen

ky oen gondomatli vy.selye (WinklC. 91). 01 mef senuiiilie nem

kSuelj az okossagnac ítéletit (NádC. 106). Nekm sem atyám,

sem aíiam, es ol mel senki ninceii ki en gondomat visele (357).

01 mel minden iozagomtol megfoztatvan (NagyszC. 89). S)

(quasi ; wie wonu, als obj. A tzhSz &le, ol mel magát melegit-

tene (NádC. 485). 01 mel ez zent antiil zent palban cristustli latna,

többet nem mere zolny (PeerC. 92). Nem akarz, ol mel nem
morozloneol (NagjszC. 96).

vala-mélly : I) quicunque MA. [vpelcli(er), welch immor].

Valamely felé : quoquo versum MA. a) Valamelyok meg vad-

nak (C'ornC. 7). Mindent valamelnec hitsatt kíVme vagyon,

meg egyétet:: omne quod habét divisam ungulam (Helt: Bibi.

L CXÜc2). Valamellyeket az emberéé szantnac, eueznec, epit-

nec, azoc miiidenec az ioszagos chelekedetnee cngodnec: quae

homines aranti navlgant aediticant virtuti ouinia parent

(Decsi : SallC. 2). Valamely fele foguanjic (quocumque ad-

eederent), az ellenség luuagiat meg flsziie (Decsi : SallJ. 40).

MindenbiM tizedet adoe valamolliokot biroc (Kulcs: Evang. 412).

Nem illend vitéz, vala-mellyet asaggal liayta.sz ki az t&z mellSI

az hidegre (Prág : Serk. 500). b) Valameli varosbmi : in quiuu-

cnnique civitatem (Fél; Bibi. 15). Valameí tii'ik sokat kodatsul,

kéneset tóik (Decsi: Adag. 17ii). Valauielly állatnac körme

kettíV, azt szabad lészon meg onnetec: quod habét divüumi

ungulam, comedetLs iKár: Bibi. 1.97). Azért, valamelly .sziikfiéges

a téj kisded korunkban, olly .szükséges a jó nevelés (Pázm:

Préd. 194). Valamely lehetetlen hogy iiz isten li:nnl'«<at mond-

ha.'M>n, olly lehetetlen hogy az igaz hitbon valami tévelygés

lehessen (Pós : Igazs. 1.585). 2) alli)uis MA. [irgend ein] Vala-

mely felé : aliquorsum MÁ. Hogy ha ezök közziil ezt valamely

megtudja, isten ellen az is fog tanácsút adni;i (KMK, VI.20U).

I Ha walamely haaz evvmaga ellen meg uzol, az az haaz nem
allaudo (Pesti: NTest. 74). Hogy ha valamebnek közzölük

valakitói hántása esnék, fejük fottáig rajta lennének (Moulrúk

in.l50). Meglássatok, hogy valamelybe ti ki/zzilletek hitetlenség-

nek gonosz szive ne találtassék (Tel : Evang. Q.222). Ha vala-

meí kosSre meg ter az ember, annak bizonsagat mutattia, ho^

nem vetkezet volt A szent lelek ellen (Fél : Tan. 209). Mikor

valamelly 5 kAzzSlóc fel.szenteltetlc : in die unetionis suae ( ^^A

BibL 1.93). Valamellyet az kiczinyec k5zz6l meg ne utállyatoc

ne oontemuatis mium ex his (MA: Bibi. IV.19i. Ezer fértiak-

kOzzül talált jót valamellyet : de az a.sz.szijny-emberek-kí>zzül

eggyet sem talált (Pázm: l^éd. 7(50). KcLseg neköl azoc a so<-

teuelygesekl/il valamellyet be vettenec (EsztT: IgAny. 124). Az
bal kezem hüvelyke jobban megdagadván, valamely timsi'is

tyiikmony fejirivel bekOttetvin, az filzességet kivette (Monlrók

XV.315). Valamely nap múlva azon tatárságot Tnköli fejedelem

Austriaba kfildte (XXVII.315). Ha a tauátsban valamelly orszá-

gos dologról végeztek is a tanáts urak, de kiki nevetéssel

mondotta ki a voksát (Mik:TLev 109). Tudom jó dámák
k8sz6netíel vennétek, ha valamely jó akarótok intene felóle,

mikor a kaknár tseli-k5vet nyújtana (inom smaragd helyében

(Fal: NA. 171). Valamely életre kellett magam adni, senki sem

is szokta másra magát hadni (Gvad: RP. 91).

valamellyik: 1) [qui, quae, quod; welch-]. Hagyok !>.>-

máuy Andrásnak két ükríit, egyiket az ki Hajdú Gergeltöl marad-

ott, másikat viamelyiket ökreim közziil akarja elválasztani (Uér

:

KárCs. m438). 2) alteruter MA. aliquis Com: VesL 119. (Ború:

Préd. 282). MeljTe kéi)est, nem-is láthattya eggyik valamellyik,

miért kellyon más vallásaért a magáét el-hadni (Veresm: Lev.

268). Hallotade, hogy az apostaloc kózzúl valamellik meg koro-

náztatot volna (Diai. 116). A két útközzül valamellyikén

minden-nap egy-egy lépé.st teszünk (Pázm: Préd. 86). luog-e

valamellyik fogatskája? (Fal: NA. 142).

Melyfeló : qua PPlil. (quorsimi ; in welclier richtung, wo-

hinj. Vagyon azért ó is nagy gondolatlian, nem tud melyfelé

váltjmi útálmn (RMK. VI.187). Onnét mely felé illantott (kevés

néjiemX nem tudhatjuk (KákF: Lev. 1.179). Hogy én mely felé

veszem utamat (Mik : MulN. 180).

MeUyik (mdich RMNy. n.23): uter C [welclier; Melykft

kynnyeb mondany? quid est facilius dicsre? (JordC. 378]. Eii

kettS kzüt melyk kellemet&b (DebrC. 198). Melikert tartozom

en inkab Lstenmet zeretum : azerte bog terSmtt : auagli

ke^ek cak az ó felsegs io uotaert (TiliC. 7). Mellyik szoiitek

a legnyughafcithuibak ? (MosésK. (j». A [salátának] magvakról

nehezen ösmérhetui-meg, mellyik má.sik iLipp: PKert Il.lö'.

[Szólások]. Melyike: uter ex iis Kr Melikónk diczerbeti

ynkab az ter5mt5 Lsteut (VirgC. 107. Tel: Fel. U15). Az Indo-

domannac mellyikorSl tanita ? (Bom: Préd. 27)i Az szent atiák

kSuyuei, a mint annak nem tudom mellyke, el5 hosea Írásá-

ban (Bal : Csisk. 159). Vau ördög, de ez rút, fekete a igen

rosiz, a g}'ermeket veri, a melyike gonosz (Gvad: RP. 31).

Méllyink : [quis nostrum; wer von unsj Mellyinc lé- .n

nyer.'tte.sb (Vj'ts: CáiiCat. 300).

Melykor, mélykorban : [qujuido, quum ; wannj. Melykor-

ban kedig ez haburu inkib auagy lassabaii leszen, oda ala meg

talaliHl íKBártf 1583. Bv4). Az április igér ked\-e8 tavaszi napo-

kat, egész miserícord. dominieaig, melykor az id5 láttzik hábor-

gónak (KLfics. 1676. 33).

Melyre : (qua. qiiorsum ; in welcher riditung]. a) Ha liéi-s-

ben indulnék, és ;iz úlAt nem tudmim ; akarnám érteni, nieljTe

kellyon memiem (Piizni: KaL 592). Nem ludgvuk, lH>va iw

melyre kel nvenufink il'níg: .Serk. H). b) Az mulyrw fordítja

útját azon közben: vannak minden rendek itrünibeu (Tlialy:

AiUI. 1.154. 160). [\'ö. MERRi;)
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vala-melyre : (qiiaiiua, iumcnmiue; woliiii inimer in welclier

riclitimg immer|. Ijj valaiiielyro inegeii vala, vaiosoUat es me-

zket piisztit 6s dúl vala ; cetenuii qua pergebat, uibis agios

vastare (üecsirSallJ. lÖ). Valaiiielljre Uerfilt forilúlt, miiKiem'it

iiatfy jífeziisot bírt iMArSB, 41)- Keseredett szivem valamelljre

tekiut : talál 6 inasának iniiulenütt iiagjub kint ('rhaly:VE.

tt205).

MÉLY (mi7rSylv:UT. 1.131. n.48): prufundus C. altiis

MA. [tief]. Mélyen : medullitiis C. profiinde, alto MA. a) Mély

vh : giirges C. Mély tál : catinus PP. Belyeb auag meleb

herre: iu altuiii NémGl. 270. Meler [mély ér?] aqua 1124.

Melveilgh [mély völgy] vallis 1208. Melpotok, fluviiis 1284.

(Czin.) Per quendam fliuiiim Melsed vooatum 1261. (Wenzel.

Vn.lO). Melmodiar, stagmim 1265. (CodPatr. VLl2i)). Méta

perveuit ad lociiin melpothokfevp vocatum 1303. (Borsod vm.)

Nem vala meel feldek : nou habebant altitudinem terrae

(JordC. 393). Az ev feyet ygen melyen ala liaygya vala (MargL.

18). Nagy mely sebyd (PozsC. 12). Az tvvkelletes akaratnakh

gywkeret az zent alazatossagba melyeben ala boczatandod

(VirgC. 66). Mikor a pap latandgya, hogy a sziue mélyeb a

tJb brnél : qui cum viderit locum leprae himiiliorem carne

reliqua (Helt: Bibi. I. Düd3). Gyenge f;ik níuek a kövér völ-

gyekben : azok vernek mélyeb' gyökeret, mellyeket a szél erSs-

sen ingat (Pázm : Préd. 35). b) Vig a melere : duc in altum

(MiinchC. 117). Ki meg háborgatod tengernek melet, 5 habinak

zozatfat (AporC. 11). Sebeid mélye, szegek hellyé minden b&nSst

magálioz vár (Rim : Ének. 354). A tengernek legmélyén (Misk

:

VKert. 536).

lok]. De ezeknek, és tSb mély bizonyságok-
nak most békét hagyván (Pázm: Kai. 7). Mély elmék
(Matkó: BC'íák. E15b. 3). Nagy meel kerdeest kerdween

(ÉrdyC. 570). Mé U-ma gy arázatú jelek (Szeg: Aqu 9).

Melchisedechrftl 5 néki sok mély szavai volnának, mellye-

ket ki nem mondhat az sidokruik gyengesége-miatt (Pázm:

Kai. 737). M i 1 r s z e g h i n s i g : [jaupertas profunda (Sylv: UT.

11.48). A barátságos szeretet és m é 1 y t i s z t e 1 é .s nintsenek

együtt-járóban (Fal : UE. 506). Lator ellenségünk olly nyilast

tehet szivünkén, hogy szinte fenekére lá-sson, és leg méllyeb'
titkainkat ki fakaszthassa (472). Mykorou mynd m e 1 yen
fprofimde) a 1 o n n a n a k (EhrC. 144). Tetete magát igen

melyen alonny (VirgC. 82). Olly mélyen bevágtatott
lovával az ntvesztö erd/ibe, hogy már ki nem tudna menni

beWIe (Fal : TÉ. 704). Az udvari ember se ne igen közel, se ne

mellyen botsássa dolgaiba az igéz szemeket (Fal : UE.

413). Detixis oeulis intueri : mélyebben gondolni (Decsi:

Adag. 159). Igen mellyen gondolkodói (273). Nagy melyen
im átkozván (VirgC. 59). Arczárói arczára ne sétálj sze-

meiddel
; néha ártalmas képek ezek, mélyen a szivekbe

írják magokat (Fal: NE. 108). Nem látjuk mélyen ál-

tal minden természetit, erejét (Pázm: Kai. 35). Tisztelték
mélyen lu-okat (Fal: NU. 298).

[Közmondások]. Nehéz para.szt irral mélly sebet kStzni (Hlyef:

Jephta 15).

Mélység : profunditas, abys.su.s, vorago C. abys,sas B3irC.

40. abgrund Ver. tiefe PPB. Álomi mélységbe ejt nyavalya:

lethargia PP. Ki nez melsegeket; qui intueris abyssos (BécsiC.

131). Megmar soc melseget: devoravit abyssum multam (226).

Nem vala fSldnec melsege: altitudo (MiinchC. 37). Pokolnak

meelseghere zallaz lee: usque in infemum descendes (JordC.

387). Sebeydnek meelsegeyerth (GyöngyC. 18). Meelseegnel

meelyeb, meennyneel magasb (ÉrdyC. 533). Setetség vala az

mélségen (Helt: Bibi. I.A). Diczerietec az vristent e fSldrl,

mérges sarkauyoc es setét mely.segec (Ború: Ének. 265). Az
tengernek melsegebeu: iu profundum maris (Fél: Bibi. 29).

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁR. 11.

Byzon blche-seegriek meelseege (ÉrdyC. 506b). Latom vala az

on liituau.sagomuak siralm.as meLseget (VirgC. 43).

Mélységes : profundússimus MA. das tiefete PPB. Melsegos

zegen.seg : paupertas altLssima (EhrC. 1). Magaraz melseges

yrasüküth : profnudLssima (2). Mut'ita magatt alonny fennent as

mel.segast (4). Melseges vyz (Ke.szthC. 197). Eseek egy meelseges

saarban (DomC. 263). Kyt w ordemelth isteutwl az vv molsege.s

zent alazatí)s.sagaert (VirgC. 64. 76). The yteleted nagy melseges:

judicia tua abyssus multa (KulcsC. 84). Meel.seeghas értelem

(ÉrdyC. 116b). Meelseegas bSlchesseeg (516). Meelseegos foh.iz-

kodaas (658). Bechfliyed az vy testamentomnac mélységas

fundamentomat (Helt: Bibi. 1 e). Nem uala meliseges fidk

:

non habebant altitudinem terrae (Fél: Bibi. 21). Mélséges fele-

dekenségl)e bnrúluán el ne feletkeznénec (Kár: Bibi. 1.646).

Világnac bicz és mélséges dolgainac tudakozója: conquisitor

hujus saeculi (MA: Bibi. IV.152). A felséges isten ebben az

isten emberré-létében minden hatalmát igazságát mélysége.sbBn

Ismertette (Pázm: Préd. 115). Ki tudni meg-mondani, minénn'í

mélységes tengere vagyon ebben az isteni igalnia-sságnak ?

(Pázm: Préd. 81). Evangeliomának egy néhány els szavaiban

töb' mélységes tudomány vagyon, hogy-sem minden filosofus

Írásiban (136). Mélységas pokol : profundissimus iufernus (Káldi:

Bibi. Jób. 17. 16. Kr.). Midn mélységesen magát megalázta

(riy: Préd. 1251). Mikor a könyörgések mélységes szívbl ön-

tetnek (11.206).

[Szólások]. Igenséggel igen alatt láttyák magokat lenni a

nyomorúságnak mélységes örvényében (Fal : NU.

284).

1. MEN: equus admissarius Kr. [hengst] Dilx Morout,

cujiLs nepos dictus est ab Himgaris Menumorout, eo quod plu-

res habebat amicas (Auon. 11. fej).

Menés: 1) eiiuaria, equitium C. equi gi-egales MA. armen-

tiuu equorum Otr : OrigHung. 11.252. [gestüt]. Ménes-hajtó : ross-

treiber Nom. 1629. 60. Méuestartó szállás: mandra MA. Igertúnk

az raeues keozol koczi louat (RMNy. 11.83). Juhokat, kecikeket,

barmokat, menösöket akarunk oth tartany (111.105). Menés

czorda (Helt : Mes. 344). Meg holt nemes embernek ötven

számig való lovak menésérl : de equis equitialibus defimcti

(Ver:Verb. 171). Ha valamely uemes embernek lovak menése

leszen : si equos gregales habuerit (uo). Ökrök, ünbarmok, ménas

kocsolák— hím lovaktól és csödöröktl megv.ilva — kivitessenek

(ErdTört. II373). Legeltetvén .szarvasmarháit és ménesit (Mon.-

Irók. S1.319). 3) [equus; pferd]. Barmot, méue.st tebljet vitt

2000-nél (Monlrók. 111.112). Az én szerelmes atyámfia feles ingó

marhát hozott, az többi közt öreg ménes lovat huszonhetet,

akorbeli csitkót tizet, járós barmot miud öreget ötvent, sörtés

marhát ötvent, akorbeli malaczot huszonnégyet (Radv: Csal. 111.

250). Besztercze vidéken egy egy emberfnyi jegek esteuec le,

mely 300 ménesnél többet vesztett el (ErdTörtAd. IV. 71).

Ménez : eiiuio C. subo ; mént kíván SL

2. MÉN, MÉGY-ÉN, MEGY-ÉN (mfJnek: eunt

EhrC. 20. 82. 115. míoies: profectio JordC. 727. meene: ivit

CzechC. 7. JordC. 380. ÉrdyC. 507. mém Pázm: Préd. 188.

MA: Bibi. 1.16. 143. Tneenemek JordC. 150. ÉrdyC. 512. meent:

ivit JordC. 833. ÉrdyC. 358. 506b. 507b. mt-ennek : eunt ÉrdyC.

528b. mcejitek: ibitis JordC. 150. meennyek ÉrdyC. 509b. meeny

510. mfmyetek: ite JordC. 151. 382. rnAiö MA: Bibi. 1.13. né

mét'i ! : ne vadas BécsiC. 4. mynni WeszprC. 70. zomoruuan mine

el Ozor: Christ. 77. migek: eo 238. eg^ napi mi7i^ fidet mmi-

nek el Sylv: UT. L84. mintest meg küldgyük RejtLev. 94.

mönth RMNy. 11.241. inegyen, quod contraete quibusdam est

me.gy Otí': OrigHung. IL325. mégy: it Gyöngy: KJ. 112. mengyen

Thurzó: Lev. 1.216. vimyimk ErdTört. 1.8. 7;ifyénd Beytlie: Epist.

31. meiéud [meneuil] Kulcs: Evaug. 222): 1) eo, meo, perg,

47
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gradior, commeo C. vado MA. [geheiij. Közepiith megyök : inter-

Dieu ; fiíliitto megyök : supermeo ; fél leié megyek : secedo,

utáima megyök : sequor, subsequor ; köuiiyeii utáuiia menS

:

sequax; együtt megyek; convenio, congredior; gyakraii megyek :

ito ; liajókáziii megyek : conscendo C. Meiie az helyre, hogy

zolnauak ewzue ysteny myuelkedettrewl (ElirC. y). Menye

Azysba: vadas Assisiam (56). Mediiek alamy.suaert: eiiiit pro

eleemosyiia (82). Az kapu kowl ue mennye : ne portám exeas

(147). Felkele, hoé flliazaiaba menne: surrexit, ut in pátriám

pergeret (BécsiC. 1). Valahoua menéndez, mé^óc : quocunque

perre.xeri-s, pergam (2). Méúi'ietf'C az en z615mbe (MüncliC. 51).

Menvén meimekuala es sirnak vala (Aix>rC. 99). Tonab uem

meUete az nagy fajdalmakert (DomC. 228j. Magdalna nagi

hamar a kapura nieue (WeszprC. 74). Tellyes tested menyen

pokorra : totum corpu.s tuum eat iu gehemiam (JordC. 367).

Ember ydwesseoghnek wt;uira akar nieennye (ÉrdyC. 118).

Hog az vton ménének, elwl lele wket egi zegeni azouiallat

(VirgC. 87), Meny az vecernyere (lOli). Eggykenek feneke

kiesseth ea fAldre meuth (RMNy. HI.94j. Azt irya, hog botyanj

vramhüz mének zam vetnj (LevT. 1.39). Howa megy? quo

abis? (Pesti: NTeat. 219). Annac vtánna menéuec Lombardiára

és megvéuéc Paduát (Helt: Krón. 23). El temetetec ot az vton, a

ki EftVatara megien (Szék: Krón. 14). Az daruac ha igen men-

nec, hamar telet váry (Ci.s. G3). Komám uram elbb mengyen

haza nálíminál (Thurzrt: Lev. 1216). Minek-eltte tovab meny-

nynk, két dolgot kol eszünkben vennünk (Pázm: Kai. 659).

A ki.s e.szfl gyermetske nem akar hozzája menni (Pázm: Préd.

7). Menetp.ssék az evangoliom hegyére (Mad : Evang. 12). Hova

mégy ? Ahoz megyek (36b). Meg-gyóg)'úlván idSre, mégyen

ismét eléhbi szokása szerint azon berekre fa szedegetésre

:

menvén, talál ell tíz meg-terhelt .szamarat (Hall: HHisL 11.212).

Ezeknek utána haza menyünk vala (ErdTört. 1.8). Az lábom

egy fonnában van, megyén a rútság Ijelflle, kérfit tartviín benne

az borbíly íMonlrék. XV.402). Ugy tetszik, hogy a bástyák

ellen bástyákat kellene eregetni, a táborra táborral menni

(Fal; NE. 70). Illy a berek; mentek, mint megy a fergeteg

(Gvad: T'Nót. 20). Hogy a tánczra menyek, nem nyujtatik jobb

kéz (Gvad; Orsz. 46). S) [locnm habeo; raum habenj. Kétezer

battus (mérték] mégyen beléie : duo millia hatos tuipiebat (Kár:

Bibi. 1.309).

[Szólások]. Vmi Wn. Monda (a farkas): Meg észlec (a Iiayat),

mert minn;ip is igen megvon vala a h a .s a m efflele miat

(Holt:Mes. 294) Az hasa igen megyén (Web: Ámul. 69). Hosszul

voltam, igen menvén az lutsam (Monlrók. XVni.SC). Vmibe

mén. Alkalomba menni: adire ad pactionem PPBI. Kár
is, hogy cserében nem mehet véletek köntössel és álla-

pottal (Kai: NA. 180). Feledékenységbe mégyen a

dolog : memória r«i oblivione exlingvitiir ; feledékenységbe ment

:

hitermortna memória ; feledékenységbe ment dolga : jacet in

oblivione PPBI. Me« irattya levelijén, hogy feleytsegbe ne meny-

nyen (Ver: Verb. Szót. 27). A minémii bántódások lettének

volt, azok mindenestíil fogva örök feledékeny.ségbe és amnestiá-

ban menjjenek (Bod; Pol. 79). Az olasz káposzta fben mé-
gyen (IJpp: PKort. U.121), Antlokasnak ezek a feltolt szán-

délii mind f ü s t b e mennek: Anti(X'lii ista eorrnent nnivenm

I^Plil. Nem v:da Lslentl elrendelve, azért tUsIbo méné minden

szjindéka íCserei: llist. 10). Az Írások is, a mellyekWI lehetne

kilaniilnniik a régi dolgokat, fiLstbe mentenek és hamuvá lettének

(liod:Pol. Elób. 10). FiLstbe,' sommibe nienjeneko szíuidékiuk '?

(Fal : Coikst. 830). G á z I ó b a meg y : vadat PP. Ne menny
nrnn Ítéletben a te szolgáddal (Pázm: Préd. 20. 746).

Nem azért ment j e g y b e .'iz isfemiek fia az emberi termé-

szettel (Fal: NE 84). Az istennk tönvnyszéke eltt kemény
kérdésbe fog menni mind a kett (Fal: NU. 2861. Nem
általlanád a fahordást hozzá, hogy mentül elbb lángba
mehetnének (az adóskönyvek, Fal: NU. 2«6i. Mondásba

ment már, hogy a német szolga bará^a múiak, az anglus

szolga rabja (Fal:TÉ. 782;. Imé Tboldi szíbl úrísteut emlité.

ers caeh vitézzel ottan ölbe m e n e (RMK. r\'.243). Sima

orczája ránczba ment (OzegI : Enoch. IU.20). Semmiben
meut az a gyauu is, hogy valaki megölte volna (Fal:TÉ

746). A második kérdésrl szólván, már számba ment
(hogy hány hajóval mehet Franciaorsz;ig ellensége eleibe). (798).

Gondolaa ez. nyawalyas vylagot el hadny es zent z u e r z e t b e n

menny (ÉrdyC. 338b. 528b). S z o k á s b a-m e n t : invaluit

eottsvetudo I'PBI. Nehéz ollyan emberen segíteni, kiben a vétek

szokásba ment íFal : SzE. 533). A faragott ritka.ság és egyéb

cifra nem ment szokásba ezen nemzetségnél (Fal;TÉ. 775).

Azt a felkapott szokást, a melly Is .sokaknál már mintegy

törvénybe ment: la pázza affettazione, passata non sola-

mente in costume, ma quasi in legge (Fal: NU. 281). Amaz
régi unalomban ment szent apostoli tudomány íPós : Iga/A

1.284). Utalásba mégy: contemptnm incurre.s (Com : Jan.

206). Genyetséges vad búsban ment seb (Bal : OLsk.

142). Vkihez mén. Férjhez megyek: demibo, connnbo C.

enubo PPI. Mindenét a leányával adja, ha férjhez mégyen

:

omnia hona dotem dixit filiae PPBI . En nem mentem synkyhez

(férjhez), morth en találtam olyan zj-plieth myntli en mat;am

(DebrC. 511). Hogy ha ez télen ió .szánút kezd leimi, io leány,

szép s gazdag legénhSz fogz menni, ki velled eggyflt fog szánk;'iziii

(FortSzer. L3b). Ha akarná, tizenkét esztendís koriban férhz

mehetne (Cls.L. Ver : Verh. Elb. 51). Vminel min. "Ostrom-
nak menni: impetum in muras facere PP. .lertec el ezoka-

ért, menyfinc ostromnac es vegyfic meg az várast 'Helt: Krón.

19). Vmire mén. Erre menyen tanáczod [ezt tedd) Í14fli. Az
mire ment addáld egyben, mert egyébként ki nem moudlialod

(Helt: Aritlim. C."i). Az bfinSsnek ki vetésére oF nehezen njen-

ui&nk, mint ha lábunkat atiagj' kezfinket kellene el vágnunk

(Fél: Tan. 319). Mykoroa vy vaida valazra niene a dolog,

myndenkor zokas volt, hogy a Chyaus passauak kwleou ayan-

dek jarion (Kunit Recheb bég lev. 157S. Révai kéziratai kíizti.

Ha iot keresz, iora megy [te] (Frank; HasznK. 74). Ez predi-

kátzío egyedfii caac arra mennyen, hogy azt megmula,SKu>',

hogy az Chrlstus ártatlanul vádoltatott (MA: Scult. 40Í)). Kiki

az oUy félhSz adhattya magát, íiz melljTiél jiénz gyfiyié.sre,

jószí'ig szerzésre mehetne (MA: Seult 615). Nehezéén n)éByen

^ az bfiutetésre (Zvon; Post U.252). Mert hogy akármi álom

hivelyezé.st reánk taszszjuiak, arra nem mehetünk ilVVa: Igazs.

I.Sl). A Üie<jlogusok külömbféle senteutiakra mennek, midn
magyarázziik a makniának minémiiségét (llly: Préd. I.175i.

Hogy magokat és másokat kárhoztass.ák, és tsordáv.il meliesse-

nek az örök büntetésre (Fal: NU. 265). Bíztatja magát azzal

is: állapotra mehet úgy is (Thaly; AdaL.1.241. 242). Kíi-

veteket küldenek, hogy ha b é k e s é g r e m e h e t n é n e k (Mon-

lrók. ni.5;i). Ha békességre menne a dolog, lia lehet, kegyel

med ne vegyen csak niagilra annyi költséget, az meimyit ígér-

nek (KákGy: Lev. 20). Myndennek ygaz byzonsas;ara meent
volna (ÉrdyC. 506b). N!ynt ha sem lathnjuu sem luillaiLia.

dolgára meegyen vala (570). Kérdé, hány osztend'w

legyek, feleltem: hogy kilencz s tizedikre |esz t endrei
megyek (Gvad ; KP. 27). Az emljeri tennészet fenékre
ment volna és semmivé ltt voliui (MA:Si'nlL 3701 Véstére

annyira kit a dolog, hogy fogadásra mentenek (H<'w:

Votélk. 3). Mire ho^ nem mentei házasságra (DebK"

510). Hazas-sagra menend (ÉrdyC. 646b ">Ob), Ezek me-

hetnek ysmeretyre az felsseieges yonak (ÉrdyC. .">16li.

56310. E>zel taníttatnék az ember, binVeleibe é« i I életir>>

mégyen mhiden dolga (Pazni: Pri'd 3i. Kamara-székre
menni: molirí dojectionem Pi'BI. Ha kyueli «te ragyon meg

erthety : myre meegyen az veego (ÉrdyC. öytlbi. Az \<!'T-

nek vége es ki mi'uolele meg ketsogra volt es bi-zontalan n\\tv

mennyen : tinis et exitus lítium duliius adhni*, t«t iutytrtiis fnit

(Ver: Verb. 121 1. Nagyra mehet: lii«-h steigen, ta ehreii



741 AlA-mén-Ai ;r.VL-MÉN ALTALMENÉS—BI5MENET 742

küiniiioii Adánii : f>iir. IflS. Az Imliorii vdóbeii akar mi latorLs

iiayvia meliot (Dei'si: Adag. 98). Gyakran itii<; az méltatlan is

kíii'.sinból nagyra megyén (117). Paraszt omberségböl ment volt

nagyra tlvem: Llet. 11). Ha vagyonom ripsz rapszra menne
lialálom ntiin ^( ivad : NótTest. 252). Ha a UU köblöt egymás között

liiiromfelé osztjuk, tehát az í részére 30 köbölre való megyén

(Haz. 1.373). Semmire sem melie t : er kaim zu nichts

komnien Adámi : Spr. 198. líabi állapotból szabadságra
ment ember : libertiuu.s PPBl. A setétség tartóztatta a hadat,

hogy többre nem mehetett a gyflzedelemben : obscimim

noi'tis attinuit vittorem exeriitmn PPBl. Hounem ember annak

V e e g e e r e mehetne, hamarab el fogyatkozyk annak elette

(ÉrdyC -14). Ki meliet myudeimek vegeere fki tudná eWszám-

lálui) (IÍ2.Í). Vegére megyén dolganac (Mon: Ápol. 289). Végére
m enni: comixjrh-e C. certiorari PPI. ehvas auskundschaf-

ten Adámi: Spr. 198. Végére memii valakinek, mi dolgos:

cognoscero de acti.s alicujus PPBl. Mint oggyezzen az keresz-

tyéni religionac eggyic tzickele az má.sickal, joI végére menuyflnc

(MA : Seult. 97ii), Neba oly beteghez történik mennetek, kinek

betegségének nem mehettek vegére (Lép: PTiik. IL238). Más

nap Grimoáldus király végére menvén a dolognak, a szolgát

Onnlfust hivattya, és trvént láttat reája (Hall: HHist, 11.343).

Fel is tevém magamban, hogy mindezekról végire megyek

(Mik : MulN. 32(i). Vmi után mén. Vagy vyodbül szoptad, vagy

valamelly boghár vtánn mentél illyen nagy hazugságnak igazzá-

ban (Bal : Oslsk. 161). Fííííí míji. Gyenge erímet is próbálgatván,

még egy nyomot sem mehetek (MonLók. XV.424).

l'miUÍ mén. Gondolják : elég az, csak jó deák legyen, mert a

többi úgy mond, majd magától megyén (Gvad: KP. 45).

Vmin! mén. Nemzetségénec háza népe kSzzl valóhoz mennyen
feles ég fii (Kár: Bibi. I.1.5B). Elibe mejjyek : obvio, occurro,

occedo, provenio C. Az mak jusát kevernéd, s a bíró eleibe

mehetnél (Fal: NE. 71). Ellnie migytl: coutra venio C. Mellyek

igyene.sen látczanak a közben való végnek ellene menni (lUy:

Préd. I.29I. Határán íúí-mfnuz . transire lineas PPBl. Akar vala

itt félen menvén elrójlSzni (Zvon: Post. I.54S). Ollyat

próbálok, hogy auaggy fellyeb megyek, auaé még ennélis

aláb esem: rex aut asinus (Decsi: Adag. 212).

[Közmondások). A ki atti'il fél, hogy el ne merllySn, addig

a víznek ne mennyen, a mig kSvét uem láttya (Fal : NE. 406).

alá-mén : snbeo, demeo, degi-edior C devenío MA. lízert

Abrani Egyptiusba mene alá : desceuditque Abram in Aegyptum

(Helt: Bibi. I. E3). MidAn alá mentenec volna a godrliz, a

hói a szanias vóbia, meg láta 5ket a szarvas és fel szeckeluén,

nagy gyorssan kezde a hedgy ódaián fel menni (Helt: Mes.

196). Alá mene [a várból] az táborban (Monlrók. 111.67). Alá

mégen, el sídlyed a hajó (0)m: Jan. 90). Alá-men felben vagyon

a nap (DKal : Ker. 7).

alá-ménés : descensus MA. [niedergang]. Istenhez fel menew
vt ala menésnek vta (VirgC. 95).

alámenet: <v Nap alámeneti elközelite, ismét népe közé Sán-

dor megtére (RMK. IV.96).

alámenetel : descensus MA. (imtergangj. Az nap tudgya

az 5 alámeneteht : sol cognovit occasum suum (MA : Bib. L
529).

által-mén: 1) tran.seo, jiertranseo, transgredior, traasmeo,

translaljor, transabeo, travio C. [durcbgehen, hínübergehen, iiber-

gehen]. a) Rajta által megyök : supergradior, supervado C
Által menne az vizén (DomC. 121). Ezen meene Crístus atal

(ÉrdyC. 505b). Mikoron nezneie által menóketb (VirgC. 109).

Nem mégy által : non transibis (Kár: Bibi. 1.139). Által menni

valami dolgon: cireulum absolvere (Decsi: Adag. 135). Auag
meg halok, auag altal megyek r.-iita: aut manenti viiicendum,

aut moriendiun (Uecsi : Adag. 210). Ugy menjetek által a Tiszán,

egy egy csolnakot is vigyetek (Szál: Krón. 80). Szoros a menny-

ország nttya : tsak az mehet-által rajtji, a lei igen meg-hajol,

és kitsinnyé lészeu (Pnlzm : Préd. 55). Mindenec el-mulandóc

által-menondóc : omnia caduca et transitoria snnt (Com : Jan.

213). Palocsaji Dunán áltól akar menni, véllek sok hadakat

mo.st commendérozni (l'haly : Adal. U.359). Egy tsapó ajtón be-

toppanánk, a mellyen könnyen által mehete az ember, de soha

többé ki nem jSbete rajta (NótPM. 17). b) Kyt uem mehet

uala altal : quem transire non poterat (EhiC. 18). Es mikor

altal mentikuolna : cumque pertransissent (BécsiC. 13. 18). Ez

életét erSssen altal mégém : fortiter vita excodendo (BécsiC.

92). Atal menween az halmokat (ÉrdyC. 379b). Az beegyekt

atal menween (547b). Immár TitiLS megyén vala hadánál, Nílus

vizét által mente népénél (Cseng : Jer. A3). 2) [permutor, ver-

tor ; übergehen, werden]. A fel gerjedett haragot meg aggani

ne engedgyed, hogy gyfllolségre által ne mennyen, ne fordullyon

(Com : Jan. 202). Ajinyi hasonló példáink vaunak, hogy példa-

be.szédi-e általment (niy:Préd. n.288).

[Szólások]. Még az ábécén sem mentél által (Decsi: Adag.

129). Sokon ment által : actus multis casibus PPI.

általmenés : ti'ansgressus, traitógressío, trausitio, tranamis-

sus C. transitiLs MA. [durchgang, übergang].

általmenet: <v Kikén altal ménét lehetuala: per quos

viae traiLsitiis es.s6 poterat (BécsíC. 15). Az wmac pa.ssahia, azaz,

az wrnac altalmenete: phase id est trausítus domini (Helt:

Bibi. I. Gg4).

általmenetel : trausitio, trausítus MA. [durchgang, über-

gang]. Ebbl a részbl adatik vala általmenetel a Jerusálem

városára (Illy: Préd. 1.49). Jószerenesérl ;iz ellenkezre igen

fájdalmas volt az általmenetel (I.llO). Gyakorta csak általm(j-

netel .szerént emlékezett ez itéleti'öl (11.167).

be-mén: 1) íneo, intro, íntroeo, ímmeo, íngredior, íntro-

gredior, suggredior, succedo C. [hineingehen, eintreton]. Bemenni

való nt : aditus ; bemenettetott : mtratus C. Belmednek : inti'ant

(EhrC. 115). Beméne a varosba : íngressa est civitatem (BécsiC.

8). Bemenuéiec a kíralhoz : ingredientes ad regem (52). Mi zan

be megen : quod inti-at in os (MünchC. 42). Öltözt átokba miként

ruhába, es be ment miként riz 6 belolibe ; intravit sicut aqua in

iuteriora ejus (AporC. 81). Belmegyen dyehevv.segnek kyTalya

:

introibit rex gloriae (FestC. 13). Kellywnk fel es meggywnk
be az yo feldre (JordC. 146). Nem mentek be menyeknek

orzagaban; non intrabitis hi regnum caeloriim (366). Zent leélek

myat meene be az pwztaban (ÉrdyC. 348b). Be ment az cha-

zarsagban (605b). Eellyeu zeep fidre mykoron be meent volna

(510b). Bel meent kSzykben (544b). Az íalardos embSrnek

menekziebe I)e mene (TihC. 11). Az tSb zyzek az zenth

eghazba el be ménének (12. 25). Paranczola neky hogi menne be

asísba (VirgC. 69). Mykoron bee ment wohia Jerwsalembe, el bee

mene az yi"astwdo sydokhoz (ÉrsC. 83). Elbee mene nagy hamar-

sagal az seghrS.styeben (523). Be menénec esmét Lombardiára, es

ot eh-ablác mindeneket (Helt: Krón. 231). Be menüin az haioba

alt;ü kelé (KBécs. 1572. C4). Eredg men bé te az én atyámnac

házába (MA : Scult. 13). Elbéméne az házhoz: inü-oivit in domum
(MA: Bibi. 1.20). Hus bé nem ment szájamban (Illy: Préd. LlOO).

Az 6 intési, és oktatási bé-memiek ugyan fülébe ; de nem szí-

vébe (Fal:NU. 324) 2) [peragro, perlustro; durchwandern,

dm'cbgehen]. Kezde bémennie Jónás a váro.sba ; hogy egy napi

menés földet bement volna, felkiálta, monda (RMK. 11.92).

bómenés: aditus, iugre,ssus C. [eíngang, eintritt]. Szól a Chris-

tu.s Jerusalembe valo bemeneseröl (Helt : Bibi. I.h)- Be vün enge-

met az be menésen melly vala az kapu mellett (Kár: Bibi. 11.152).

S adgyon bémenést véghre !iz Srk dicsSsségbe (Czegl : Japh. 4).

bemenet: cv Minemö beménettel megbírhatna 6ket: quo

aditu possít obtinere eos (BécsiC. 32). Nem altalla bementet:
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ne vereatiir iTitruire í3fi). Vr ri/je Ije mentedet : dominus

iiistodiat introituin tnum íDiibrC. 205), (A kietlen) Ixinienety

nagy ernss nehoz (ÉrdyC. r)79b). Liitaak tlie bel menetedet

:

viderunt ingressas tuos (KnlcsC. 159). Atkozot lesz b(<mentedbe,

es ki mentedbe : raaledictns eris ingredieus, et maledictus egre-

dieus (Helt: Bibi. L Tia.1).

bemenetel: ingressio, intruitiw C. ingressus Oertel: llarm.

79. (eingang]. Eniacbnac lienionetolitSl fugnaii : ab introitu E.

(BécaiC. 226). A [Xikol bemenetele (Illy : Príd. 11.438).

egybe-món: 1) [coeo; /.u.sammenki>mmon,ziLsammengehen|.

Egyben nienö: iimgros-suii C. (A bajvívók) egybe akaniaanak

menny (ÉrdyC. 594). Egylx) méné :\ ket sereg (Helt : Kn'm. 50).

Sok féle virágot látunk, inellyek na|)kelettel ki nyílnak, és az

nap uyngdttal egyljo mennek (Pázni: Kai. 12). 2) (ad idem

recido ; auf eins liinausgelien). Minden feleleti egybe-mégyen

(egyre megy ki] (Sall: Vár. 273).

eggsrüvó-món : 1) (roeo, eonvenio ; znsainmenkommen).

Kgiíine mentenek volna; eonvonirent (Fél: liibl. 1). Mind lova

.s'ni;iga edgyüvé mennek ; az az : rökké való balállal bal-meg

mind a kottó (Tof : Z,solt. 88). 2) (ad idem recido; anf ein.s

hinansgelienj. Az (tleve való ellátásinak, elrendelésnek .s felté-

teleknek szavai mind egyek, és együvé mennek (DEmb: GE.

33).

el-mén : 1) abeo, vado, discedo, decedo, digredior, excedo,

l)rofieiscor C. absrado Ver. (weggeben, fortgebenj. Alattomban

elmegyíik : dilabor C. Elmennek a fetskék : liinmdiueB antumno

evane-scnnt PPIil. Bujálkodó, valamibon igen el-menó : InxuriosiLs

PPBI. Ha akarz tekolletes lény, monel .s arwid el mendenedetb

(EhrC. 6). Te moíiol 5 vele: vadé rum ea (BécsiC. 2). Ha jia-

raníolz, elmé^ec a mezre (3). Megórizít engemet innot elme-

nettem : ciistodit me binc enntem (39). Moniel atyamtia, gyonyal

meg (VirgC. 21). Menyei atte celládba (45). Kezde nagy lasu-

sagal el menny íVirgC. 42). Menyetek el átkoztak (118). Az

búza kozybe konkolt wetet, s eel ment onnét: .sevit zizania

inter triticnm ot abiit (Pásti : NTost. 27). Egg napi minS fSldet

meninek el (Sylv: UT. I.H4). Mink is elmegyünk áldott ez te.stbe,

húsát gyomnit flszveháborgatom, piros vérét megi.szom, .szálas

búsát megszaggatom (Bom: Evang. IV.80S. 1{MK. II.42.5). Bíit-

ran hirdették, hogy soha az eg>-biten igaza-mellól el nem me-

het (Pázm : Kai. 640). A te tSled el-menSt valameddig el-késénii

ne tart.s méltatlannac (Com : Jan. 2ü0) 2) Mellette elmegj-ek

:

praetereo, praotergredior, jiraeterveho ; alatta elmegyek: 8H^^

ferveho C. T5rteeuettel eegy veen ember yivta oda el menwen

az wton (ÉrdyC. 648b). Alvfeek el az mez^n es kalomarok

azon el raomveen . . (562). Zent egyhazat nem tizteltem mikor

mellwle elmentem (VirgC. 6). A kit elhaladsz, el-mégy mellette

:

kí quem praeterLs (Com : Jan. 200). Hi az ut mellyen megyei,

igen gonosz (Illy: Préd. 1.192). Ollyan meleg szél jött reánk,

valamintha az égö kementze mellett mentünk volna el Olik:

'n^ev. 15. lev). ») (tijui-seo, desino; vorgebenj. Ha meg mostak,

sem ment el az edea illat kezokrevi (IJomC. 157). A I>61ehe8seeg

az adamtVya.vvval eegyetemlie el meegyen (ÉrdyC. 600). Mikor

iranuir a hó elkezd menni (l{julv: Csal. Hl.áü) \) Perg:
megik, l)enne elmegySk C. (fortsihreiten, weit gehen (in etwas)).

Igen ol-menni a hazugságban: lunpliter mentiri PPI. Igen el

menni valamiben: ultra .septa transilire (Deivsi: Adag. 79). Tu-

dós ember, de fSlíittéb el megyén beérne: lusciniae nugis insi-

dentos (90). Oe boloniWtgában ngy elmegyen ers Ítéletedet

nem féli (MA: Bibi. V.6). Az angyaloc tiszteletiben annyira el-

mégyen vala, hogy ket ('hri.stus vnmknál böcsülletasbeknek

hirdetné (Pázm: Kai. 797). Az pápistaság anira el ment szftz

Maria tiszteletjén (Toln: EWb. 8). 5) (dividi p<itest
;
geteilt wer-

den kilnnen). Ha a simuna elméfO'en [osztható] hárommal

(Ónodi: Számv. 214).

(Szólások). Nagj fizetéssel szabadítottak meg bennwoket, mert

egjnelianyunknak feieis elmSnt volna miatta 1597 (Vasáni

Ujs. Y.127). Kimenni i-mirú!, vmitil. Sem el nem megyén a do

logtól: nec digreditur a re (Ojm: Jan. It;2>. Immar el mentem

feel zaaz eztenderwl (50 éven tid vagyok) (RMMy. 111.24). Ki-

menni wtivd. El mebetz ufim^ssegíVluel : generosior Cu<iro (Ueiai

:

Adag. 149). El mehecb aze(r|t biteddel, kinek sem feie, sem

farka (Mon: Ápol. 420). Elmenni i>mi melll. Többet hi.szen az<jk-

nak a b<V's51letes embereknek, kik le-irták Luter haláláiuik

módgyát ; hogy-sem ainiak, a ki e' melll tsak egy tagadással

akar el-menni (P;izm: LntliV. 105). E magyarázatok a bStú mell'M

igen elmennek (Mad : Evang. 24).

elmenés : I) abitus, discessns, discensio, decessio, digressiis,

excessus C. abitio MA. (iLls weggeben, fortgeheu, fortgang, aas-

zug). Elmenésrevaló szahadsíig : commeatas, salnis eouductas C
Ynnon hazol kodegli az ata 5 fyauak el meneseról igán foliaz.-

kodwan (PeerC. 6). Jóllehet hog ez kege« atya kezereyty vala

evtet el menny az kevzel való faluyg, egy keues el menés (itio)

vfcm ez fráter meg mente magát, Kemmykepi>en el nem mehetne

(üomC. 85). AldomaM ada nekyk az elmenesre CV'irgC. 52). 2)

[transitu.s, excessus; verlauf, vergünglichkeitj. Az életnek elme-

nése (Illy: Préd. 1.147).

elmenet : [abitio, abitus ; das weggeben, auszug, abgaugj.

Tettesed el mentdet hazattul (GuaryC. 44). Elmenety wtan

(ÉrdyC. 511b). Megb batta neked ezt el menteben iCgomaC. 13).

A testi tSmIóczIx'l szabad lesz el-mented (László: Petr. 229i

Szerencsésscu meg-rizett engem az ur angyala minil iimét el-

mentemben, mind ott laktomban (Csúzi: íjíp. 469).

elmenetel : digressio, profectio C. abitus MA. (tlas fortge-

heu, abzug]. l'r.ietervectio: mellette való elmenetel C. Az svekti-

sük, bog)- jiinuének, valólwm hi>zzák az hirét, s lia ez az ellen

ség fel kezd a Liptón nyomakodni, el kell hinni, iuinak az lure

izgatja elmenetelire (RákGy: Lev. 166).

elö-mén, elbb-mén : I) prodeo MA. [praetereo; vorge-

ben, vortreten, vorübergehenj. Eimek vt;uina elev ménének az

projihetak monduan (CornC. 100). Kik ázzon eló mennec vala

:

praetereuntes (Helt:UT. N7i. Kényszoríténec egy néminem
Simeont, ázzon elSménSt, ki i5 vala a mezóról : praetereuntem

quempiam Simonem (u. o.) ElSmenó, utón járó embert agyon

ntne (MA : Tan. 192). És próbállya vala ha elSmelietneé fegy-

veres ruhájában : coepit tentare .si armatus posset incedere

(MA: Bibi. L2fil). 2) procedo C. suecedo MA. proficio, pn>-

gressus facio Kr. (fortsclireitenj. Hébb megyek : progredior f
Az Kristn.s uallook el5we keuankoznak menny az mennev i !,: i

(SándorC. 6). Az k falnac eppfdé.se neueke<lic; és eló mc- i

(Kár: Bibi. 1.430). Az tanáczosoknac sukságálMUi eló mégy. u i/

gondolat: ubi sünt pliu-es con.siliarii coniirmautiir cogit.ili .

-

(Kár: Bibi. 1.611). Meimyiink eléb' : es isten mértékében mér-

jük meg erköltsiinket (Pázm: Préd. 65). EliM)elöb mégyeii vala

szüntelen gyara|K>dván : proficiens ibat atijue snecresceus (MA:

Bibi. 1.23). Az órdSg Sm;igais szégyenli, és általlya, hogy aimyira

el5 mentek az latorságban (Pázm: Kai 215). T.sendas lévén a

tenger a rítorlázás eló nem mehet: traiiquillo sale velificatii'

non procedit (Com: Jan. 89). Ha boldogul akarsz elA menni,

épíiiui: si feliciter vis proficere (150). Az ó diszes, ékes feltótl

szándékában eló megyén: in proiiositodecoro pergit (Com: Jan.

196). A kezdknek bitibl, az elómenknek bitire ( Illy: l'ré<l

I. EIöb. 2). Meggazdagubi, é« elébmégyenvala gyaranidván

(1.521). Hogy a resteket elbmenni kényazerilse: pigros ad i>rog-

reSKiLs impellat (IL105).

(Szólá.sok|. Wúamiben ha.szoiinal eléf>b megyei: pn)ficio C. Nap-

ról napra a mtsagba elób meneo es nnec (Mel:SzJán. 547V

Vakmerkcpiien az bfinlien el megien (Fél: Tan. 88). Valami

az te szivedben vagyon, menny el benne és vidd véghz : omne
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iliioH ost iii oordo hio, vadf^ fac íMA:liiW. 1.282). Mennyiinc

elSb dolgunkban & liallyuc nieg minom cznHa líitt tiivábbá

(MA:Scult. 450). Amaz pi>Kány és istentelen ember el5 mégyen

dolgában iPázm: Kai 36). Dolgokban elé mehetnek vala (GKat

;

Titk. 78). A mit elkezdett, abban szfint(?len ol6bb mégyen (Com

:

Jan. IKA

elménós : prooessns (vorgang, fortcbrritt). Oly pereklwn,

kyklien meegli walamy prooessns azaz elew mones nem kew-

wetbkezetli (\'er: Verb. 81), Tárcsa mog nemzetünk nagy sze-

rencséjére, minden jó báromllyon gyakran a fejére, anya szent

egjiiáznak elíVmenésére (Orczy: Nimí C5).

elmenet : procwi.?n.s, pmgressns, successus MA. [fortschritt,

ge<leiben, erfolg). Zomorkodyk fele l)aratyanak elew menterewl

(\Ve.sziirC. 127). Az jrygseeg mas embernek Ixjdogsaganak anagy

elev menetynek bauatya iComC. 153). Elee mentekre legj'en

ew nekyk : Viene sit eis (.lordC. 215). Az ygaz liythnek elwe

menteere zerzee es olwasny parancbolaa (ÉrdyC. 114). Yrygly

elwe mentéét f5K5). A kégyotcil volna az (1 elmente és ió sze-

rencséié (Helt; Mes. 83). Ott nyer az ember oUyan nagy el8-

mentet (3101 ElSmentkre, hasznokra vadnac (Ilelt: UT. q.8).

Kenien lelki elmentet (Bom : Préd. 326). Doegnec ne légien

elüue mente az ffildn (Szék : Zsolt. 246). Valami ebben kezde-

tte, álhatatian, elmeneti nem lészen (Os. K2). Jíi el5 menete

vagyon ezkor az álnokságnac és ezalárdságnac (Cis. M). Taná-

czot adoc te néked, melly mind te néked mind az te fiadnac

elilmentére lészen (Kár: Bibi. 1 301). Jó el5 menetet ád annac

az WT (I.6ÖÍ'). Engedgyen gyarapodást, elmentSt (MA:Scnlt.

497). Szerentsés elómeneteket annak tnlajdonittya a szent irás,

hogy reménlettek istenijen (Pázm: Préd. 175). Ugy lészen nagy

eló-mented iPázm: KT. 129).

elménetes : [prosper, magnns eventu ; erfolgreichj. E15-

menetes volna az 8 dolga (MA: SB. 354).

elmenetel : profectns MA. fsiiccessus ; fortsehritt, erfolg].

Progressio : elébb menetel; profectiis : haszonnal való elmene-

tele. Ád ió elmenetelt: jnvabit (Kár: Bibi. I.42P). Mi az oka,

hogy e' világon sok.szor a gonoszoknak elü-menetelek, és jó

szerentsékkel virágozó állapattyok vagyon (Pázm: Préd. 24). A
szentség és isteni szolgálat, mind a kettó valóban igen le-felé

vagyon, tsak a jó isten tudgya, mikor lészen el-menetele (Fal:

n£ 8i.

elöméneteles : [sncoesstim baben-s, prosper ; erfolgreich].

Elmeneteles sokszor e rilágra néz dolgokbau-is (Nagyari

:

Ortb. 69). A ki az istenrl megemlékezik, az lészen isten s e

\nlagi emberek elStt elmeneteles és betsfiletes (Szathm: Cent

243). Elmeneteles dolog (Teleki: FLél. 226. Gér: KárCs. IV.370).

elment : [vorgeschritten]. Idejekben elómentek : aetate

producti (Illy: Préd. L140).

elméntseg : [progressiis, successus
;
gedeihen, erfolg]. Ez

nélkül, az mint hogy czac kP.ls világi dolga sem lehet állandó,

mennyivel inkáb az lélec idvsséget néz .szorgalmatosságra nem

lehet elmentségben (Zvon:Post. Ml). Várhatta hilséges szol-

galatja ntán való érdemlett becsületit és hasznos elömentségét

maradékira is terjedni szerencsésen (MonOkm. XIV.144).

ell-món : prae eo, praegredior, praecedo, antecedo C. anteeo,

antegredior MA. [vorangehen]. EWlmen : praeiens C. praecedens,

antecessor MA. Az papok veegyenek ft'el heet kyrteketh e,s

ell meennyenek az wr isten zekreeúenek (JordC. 295). Ell megy

wala hwket : antecedebat eos (359).

ellménés : praegressio, antecessio MA. [das vorangehen].

föl-mén : I) ascendo, superscando C. conscendo MA. [hinanf-

gehen]. lesns megkereztelkettetuen, legottan fel mene a viztl

(MünchC. 18b). Felmene a hégré ; ascendit in montem (20). Az

vaczoralo házban tfcl me<>nenek : ascender)mt in coenactilum

(Jordd 70S). Dávid ffel nom menth menyorzaglian : noc Dá-

vid ascendit in cíielos (712). Garadychoii meen(< floi^l (ErdyC.

646b). Fel mene kerwbyn new angyalon : ascendit siiper chern-

bim (KulcsC. 29). Kd megyén vala fel a fidrl : fons ascen-

debat e terra (Helt: Bibi. I. A3). A szakmari |megye], oz fel-

megyen a hegyekre (Helt : UT. 4b). Fel megyén az füsti (Boni

:

Evang. ni.231). A kfl fel nem mehet kiilsS oró nélkíil (Pázm:

Préd. 71). Midn valamely dolog igen elfel ment, .sziikség hogy

le essék (MA;SB. 99). 2) (procedo; forLschreiten, vorwiirts

kommen). Papi méltóságnak garadichara felmenenek (DomC.

2). Feel megy pispeksegnec melto.sagyra (212). Azt kell néz-

nünk, hogy mit=oda felment volt fhogy mennyire vitte] és feje-

delmek rendén volt (MikiTIjev. 25). Ha szerzetes lés7,en, ó

gvárdiánságra felmehet, avagy is kosta-fratersági-a (Gvad: KP.

40). 3) [consimior; a\ifgebeu]. Ha igazan fel megyén, liogy

.semmi meg nem marad, tehát igazan siimmáltál (Helt: Aritm.

06).

[Szólások]. Feye fs ti [igyj fi megin az embernek

az minemw nagy romlasi'ol puztitasrol kyaltnak (RMNy. 111.60).

fblménós: ascensio MA. [aufgang]. Az istennek zent malaztya

laytrat es vtat zerez menibe fel menesi-e (Vii-gC. 97. WaszprC.

74). Az templomba ffel menees (ÉrdyC. 648b).

fölmenet: 1) asc«nsns [aufgang]. Hé|éknec felménete:

ascensus montium (BécsiC. 15). Oreb hegyre felmenteben íCornC.

39). Magam is nem késem, az Duna felmentében megindulok

(Monlrok. XXin.26). A nyilat ha fel-lövöd, mihent fellyeb nem

megyén, ottan alá fordiil és sebesseb alá-jóte, hogy.sem fel-mente

(Pázm: Préd. 323). 2) [wiihrend des auftsiegs], Mennync fel a

hegyre, fel menet meg látnac az emberec (Helt: Mes. 273).

fölménetel: ascensus MA. Az feg3^leres háznac fel mene-

telinec ellenébe: contia asceasum firmissimi auguli (Kár: Bibi.

1.429. MA: Scult 600).

fölment : [altus ; lioch]. Fölmönt homloka nagi szép ekés

vala (CsomaC. 9).

hátra-món: retroeo, cessimeoC. recedo Kr. [ziiriickgehen,

weichea] Az kith vi-amal el végeztewnk volth, semmiképpen

aban hatra nem megiec (RMNy. IL89).

hátramenés : retrocessus C.

[hozzá-món]

hozzáméhetetlen : invius, inaccessus, abaton MA. [unzu-

ganglich]. Hozzá mehetetlen világosságban lakozik az isten

(DEmb: GE. 1). Hozzá mehetetlen hegy tetk (Misk: VKert. 279).

jár-mén : commeo MA. [liin und hergehen].

jö-mén : [ito, huc illuc eo ; kommen imd gelien]. Jönnek

mennek dellesti órákkor a sok friss hinók ( Fal : NU. 267).

jöv-men : [praetergrediens, transiens, viator ; vorbeige-

hend, vorübergebend, pa.s.sant]. Sokmi valánac az iuc ménc
(Kár : Bibi. III37). Mellyek által az jöv-mennek securitássa

impediáltatik (RákF: Lev. III.418). Jöv 's men vendég a sze-

rentse (Fal : UE. 375).

jött-mént : vagus, vagabundus Sí. [hergelaufen]. Jíitt-ment

nép : convenae SL Nem is tsak gyim-gyom vágj jött-ment

jövevény, hanem gyomros magyar, szivek-is volt kemény (Kó-

nyi: HEom. 65).

ki-mén : exeo, extro, excedo, egredior, evenio, provenio C.

[liiuausgehen, ausgehen, ausziehen]. En elleném ki ment vmac

keze : egressa est maniLs domini contra me (BécsiC. 2). Télie-

sen ménéc ki: egressa .siim (3). My latbny meenetek kywe az

pwztaban ? quid existis in desertum videre ? (JordC. 385). My-
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koron az fertelmes lelek ky meiieud az emberbSl, yar zaraz

helyeken : cum exierit ab liomiue (391). Meunek vala az tanacz-

bul ky>ve : profecti siiiit a conspectu concilii ("Ul). Mykuron az

fráterek ky awagy be inemiek vala (ÉrdyC. 33ab). Ky meene
oleygben (542bJ. Ky ineue az varosból (VirgC. 24). Kyment
zenth Fereucz az lielbwl koldulni (47). Mikor ez velagbol,

kimendó (így) volna (l(j7). A liir kiméne feWle: divulgabatur

fáma de illó (Helt: VT. P5). Az 6 hiro ncu(i minden felé ki

niéne: ei»re8Siun est uomen eins procul (Kár: Uibl. 1.397). Ki-

méne azért ez a szó az atya-fiak között, bogy az a tanítvány

meg uom lial (Pí'izm: Préd. 130). Minden hadba kimehel fór

liat számlállyatoc meg (MA: liibl. 1.117). Az ember «irva ríva

szflietic, nyavalyássan éldegél 8 törhetetlen bzzel niégyen ki

a világbul (Kai: NA. 193).

(Szólások]. Elkimegy : exit MA. Attianak uduaraljol el ki

mone (Tili.C. 21). Az en ez világból elky niunncsómnec ideye el

k5zolit5ttek volna (NagyszC. Ut). Megwnk el ky az dezmara
(I.«vT. 1.4). K i m e 11 1 li e r e j ii bor : vinuni fugiens 1*1'. Az is-

tennek czak eé ki ielentet akarattia vagion, m o 1 i b 6 1 iiiegien

ki minden itolet (Fél: Tan. 530).

kimenés : excessiis C. [ausgang, auszug]. ömendeu kiméne-

sét eleue kfildé : omnem expeditionem .suaiii feeit praeire (Bécsi-

C. 12) Meg Srizüt ennot ki niene.>i(")inbe iCiiuu-yC. 59). El vegeze

az zerzotbevl való ky mcneseot (l)omC. 112). Irgalmaz liilkom-

nek kymenaso koron (PozsC. 18). Ez kSíuiek ki uienisiti.s ez

kegelmes vrnak kSszSimed (Sylv: UT. 11172).

kimenet: c«exitu,s. Vtakiiac kimenetin : in oxitibiis (BécsiC.

236). Tudom en belíllem iofcignac ki mentét: növi virtutem

de me exiLsse (MiincliC. 128). Vre halainak kimenete (AporC.

16). Meg foga az vara.siiac kimenetit as be menetit ((iu/iryC. 55).

Yrgalmaz ou lelkemnek í kymeiiety korán (PeorC. 179). Az
háznak vala . . . ky menete iCoinC. 8.5). Atkozot It'sz bemen-
tedbe, as kimentedbe : nialedictas eris ingrediens, et maledictns

egredien.s (Helt: Bibi. I.Zzz2).

kimenetel: 1) egressus, exseensus C. egressio, exitus MA.
fausgang, auszug). Procossio : kimenetel, elS menetel, pompaual

valo ianis C. Vadnac az határnac kimeneteli [kiterjedési] az

tengerre (MA.: Bibi. 1.210). Isten á paradim)m kimenetelében

(in exitu Paradisi) tiizes kardot helyhezte (llly: Préd. I..593). 2)
sucee-ssiLs, nventum C. (au.sgang, eiide, orfolgj. Az liiuek iiiomo-

nisaganac, io vege es boldog ki menetele vagion (Fél: Tan.

4401. A világol szolgálni akarónak boldogtalan kimenetele lészeii

(llly: Préd 11.325). így lein kimenetelek |halálokJ az egész népek

irtdztaté i)éldájára (Mon : írók. XV.295). ()lly;ui erSs maga hiz-

tatásával, hogy minden ó haboruságiuak, még jó vége és boldog

kimenetele lészen (MHeg : TOszl. 1.87). Melly boldog kimenetelét

várliattyiik annak, a mellynek már szflloté.sekor megártot a

félsznek hidege? (Fal: UE. 413).

kimen : ») exiens C. b) SSt várasnac vala tapasztot pa-

láiikia, annar vala négy ki-mén kapnia (Tin: Ének. 136). I{évet

tanálának ugyan, de kimen jiartja igen nehéz vala (Keni; Élet.

53). c) Kimen félben van : est in proiiiutu e.xeundi (Pázni:

Préd. 342. Kr.).

lé-mén : devenio C. desceudo MA. (hiiumtergehenj.

lemenéa : descensio C. [daa liinuntergolien, uiedersteigen].

lemenet : occasus juntergangj. A napnac lemente elStt

:

anto occjisum soliu (MA : Bibi. 1.69). Nap le-mente (Sszatlim : Dom.
183).

lemenetel : cw Nap lemenetel (Gér: KArCs. IV.410).

neki-mén : angredior Kr. darauf l<w gehen .Adámi : Spr.

198. Egy tsorda néki raéue a kortsmáuak (Fal: NA. 121).

öszve-mén : coeo Kr. Congredieus : ösazemeuvén C. ÖHrae-

mehetö: coibilis; össze-forradok, öszvemegyek : coaleo PPl.

Három nap kik lassaban ózue meuuen egy napot zerzeuek

(UobrC. 54) SzOmiképen öszvenieutenek vala (CsoinaC. 'H\

MidSii a folyó dagadás ijszvemegyen : cuin vomica coit iCom:
.lau. GO).

rajta-món : laggredior ; angreifenj. Fel-fortyant ellenek mér-

gében, de rajtok nem megyén, az jutván eszében : hogy egyedül

vagyon s fegyver sincs kezében (Gyöngy: Cliar. 58. KákF: LíOv.

L106).

reá-mén : I ) (adeo, accedo ; hinzugeheii, zugehen). Az egeer

nem gondol .sem niaékaual, som ese«r fogoual, de niyud hol-

tában roa niegfin (az eledelre] (SándorC. 6). Oh, mel' Srinest reia

men (VitkC. 88). 3) (ineo ; eingelieuj. Feelok reeayok meniiein ja

a halálra és Ítéletre] i ÉrdyC. lob). Keea meene |a báz;ijis;igra]

(641b). Keia (e tudományra] .sem uiehottencc volna (Helt: Bibi.

I. b2). A veszedelmeket, ha elStte állanac, ijetség uéikfil rajoc

mégyen és bátor szivei S7,einedi (Com: J;ui. 195). Hogy a sza-

kadásokat el-távoztatbaliu'tk, reá-mentenek ami, hogy eUAséget

s némü némii méltóságot is engednének (Bod : Pol. 2). S) iiiter-

venio C. (ersc'lieinen]. Az tflnven napra rea nem nienth (nem

jelent niegj (KMNy. 11.73). .Jelente hog az töruent ez jöwö pén-

teken hattá wolna, kire vf neki roa kellene menny (321). !)

iiivado MA. (aggredior ; angelien, gegen—gehen, aiigreifen).

Reaiok akaránac menni (Helt: KnSn. 56). Hogy az nép rejá-

menno Kehilára : ut populus ad piignam desrenderet in C'eilam

(MA: Bibi. 1.267). lieáment Heródes királyra és az fi sz;il>ad

erkSlcsit meg-feddette (llly: Préd: 1.54).

réámehetetlen : iiiai'ce.s.sibilis (uiizugiingliih] l^ozuau

rea menhetotlen (így) velago.s.'sagot : liicein habitans inacce.'tiibilem

(Komj:SzPál. 383).

reámehet: (zugiinglidi]. A Tracia fz.iia»iii rfti inebeiA

szigeteben (ACsere: Ene. 263).

réámenós : interventus C.

szembe-mén : congrodior PPB.

vógbe-món : (Lonlicitur, exsequitur, accidit ; vollbracht

werden, voUzogen werdeii, gesi'heheu). A Kristiis vált-sága végbe

nem ment, hanem halálával (P;izm: Préd. 81). HoKy az végbe-

mohetne (Zzon:PázmP. 1.120). Itt sok liamislelkfiség ment

végbe, mert ötozer forüittj kiszúrták a .szemit, azt is a magok

lád.'ijából vetto ki Dió.szegi ; deniipie mind ó s mind az maradéka

elkopi«int tle (Hazánk 1.147).

végbemenetéi. Ollyas dolgokbiui foglalatoskodik, a mely-

lyek végljB meuetelekrl kSzSuségos várakozás vagyon (Fal : UE.

363).

Téghéz-mén: 1) (ad tiueni iiervenio; zu eude komiiien,

fortig werden]. lís oggyet se t;u-iit meg, mert immár véghez

mentél iiz .számmal (Helt: Aritm. 8). 2) (coiiticitur, H\sei|uitur,

accidit ; vollbracht werden, vollzogen werden, ge.«theheiij. Vég-

hoz mene a [lór (Ver: Verb. 138). Véghezment szolgalatja után

(I{jikF:Lev. 1.161). Sok egynuisra való irogatások, izengotések

mentenek véghez a néuy rétztipta réliu'iok között (IÍíkI: Pol

138).

vissüa-mén: romeo, retrogradior, remigni C regrodior

MA (zuriUUgi'heu, keiuen forlgaiig habeiij. Minden dolgai

vLszsza inenéiiei', és Lstennec átka I5u rayta (Holt: Kr«5ii.77. Vás:

CanOit. 602).

visszaménés : remoatiis C. (rückkelirj. (Zrínyi IL54).

visazaménetel : cv Nem ia Itátorságo* még A nagtsAgának

visszamenelele (KákUy: Lev. 2C>7).
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visszamen : reíropradiia. reveniens, rediens, revertens MA.

ziirückgelieiid, zurückkelirendj. Vissza menfileg : iu reditu

íRumy. Mon. 1.307. Kr.).

Méhet : ixitest ire Kr.

Mehetetlen : uon pervius Kr.

Mehetetlenség. Az igaz liázasrágbélieknek valameddig

íliiek mind ketten m;l<! háza.sjigni való mehetetlenségeket világos

sz. irá.'k>klxil meg-bi/xHijitottam (Matkó : üCfeák. 443). Más bázas-

sátrra való mehetetlenség (SAmb: SKérd. 712).

Mehet. Férjliez nem inebetS : illocabilis virgo PP. Sze-

génysiége miatt el-nom adliató, férjhez nem mehet leány

;

illocabilis íirgo PPBl.

Méhetség. Férhez nem mehet&ég (P6s: Igazs. 564).

Mendegél : ito C. incedo MA. paugsam gehen]. Lassan

mendegélek : prolabor ; mellette mendegélek : praeterbito C.
[

La.«u lépessel mendeghelnek a varas felee (WinklC. 107). Az

S iuhaiuac elStte mendegél (IJom: Préd. 283. 245. Zrínyi 1.106.

Káldi: Bibi. 240). Jóllehet ugyan, hogy ezek az istenfélS

atyák bátorságossan mendegélnek az ég-felé ; de más utakonis

oda férhetíink (Fal : NE. 8). A londoni dámák hat lovas hintók-

ben mendegélnek a virágos kertekbe, ezt meg unván, festett

hajókkal, tafota vitorlyakkal sétállyák a tengert (Fal; NA. 136).

Katonák mendegelének (NótPM. 13).

be-mendegel : iuito C.

el-niendégel : fpraeterito ; nach imd nach vorbeigehen].

Jaruan el meudSgelnec vala (GuaiyC. 26). Mynd ezek kwzwt

el mendegél vala (VirgC. 26).

Mendégelés : itatio, ambulatinncula MA. [langsames gehen,

spazieren).

Méndék : [ito ; wiederholt geheu, langsam gehen). Altal

mind Cyrushoz mendeknec vala (Cserénji : PersF. 10). La-ssao

lassan gyalog meudekuec vala (58).

Menedék : [via ; weg, zngang, abflass]. Ha az tSraeni erSl-

tet, es a bnért halállal fenieget, igaziczuk a mi kezes&nkhez

a Christnshoz, ki eleget tt mi eretfink, honnét íi tnieunek

sinczen menedéke hozzánk 4 karhoztatasra (Fél : Tan. 507). A
fóUl alat Iev5 menedékeken szinten annyi viz megyén ki a ten-

gerbl, menvi belé foly a folyó vizeken (ACsere; Enc. 121).

Az állati mag a szívbl a magló menedékekben bvebljeii fizet-

tetvén (150. 1261 Az özönviz tsak e-stig tárta ; mert a viznek

mis menedéket tsináltanak (Mik: TLev. 60).

Menedékes : asceasum habens facilem Sí. [sanft aasteigend,

sanft abfallend]. Menedékes grádics : moUis asceasiis graduum

vei scalaiiim PP. Menedékes hiig.i: mollis -clivus; szép mene-

dékes bagó : collis clemeuter *.'Lssiirgit ; menedékes hegy : *collis

molliter acclivus v. assurgens PPl. Menedékes hegyen van a

vár építve (Gvad: FNót. 35).

Meneget: [ito] (GKat: Titk, 1117).

Menél: ito, ambulo MA. (NyKözl. XV.349. Pázm).

Menés : itio, itus, meatus C. inceüsus, gresus MA. [da-s

gehen). Fél fele való menés: secessus C. Az vton menésbe

való rendtartás (Helt: Bibi. I.O El indulnac vála .az Izrael

fiai minden menésekbe : proficlsebantur filii Israel per turmas

suas (Helt: Bibi. I. Yy). Ellenseggel való szemben menés: con-

gressiü in hostem (Ver: Verb. Elb. 36). Hazára menés : invasio

domns (Ver: Verb. 433). Mód volt minden iidbenaz ecclésiában

menésben c Pázm: Kai. 621). Poroszkalas, kedueteles mene.sedlie

ne talaltassec (Pécsi: SzflzK. 81). Elindulánac az mcnesoknec

rendi szerint (MA: Bibi. L129>. Sokat múló-menésre botsáttani,

mintha se látnád se hallanád, érett egész okosság (Fal : UE.
411).

[Szólások). Hogy egy napi menés fSIdet be ment volna (Hofgr.

344). Az egyenetlenség alkalmato.sságában leg-job magát belé

nem ártani, hanem men menésére hadni (Fal: UE. 436).

[Közmondások). A hir postán menéssel szokott hazudni (Kisv:

Adag 1G5).

has-ménés : diarrhoea C. [abweichen). A borostyán-fa meg-

állítja a has-menést : alvum cifam emendat flos hederae PPBl.

Has mené.s.sel edgytt veritek izz.Hdás (Felv : SchSal. 25). Has
mené.st indétó orvosságok (Com: Jan. 218. Nad: Kert. 306).

ménnybe-menés : [ascenslo in caelum ; liimmeltáhrt] Id-

vezitnknek menibe menése (DebrC. 37. CzechC. 44). Vmac
ménbe menesenec napya (TelC. 39). Az Christns menyben mené-

sérl (Fél: Tan. 276).

1. Menet: (ire facio, mitto; gehen lassen). Ell-is kfildeni, s

végére meneti, io volna valakikot (Liszt: Mars 114). fVö.

Mentet]

2. Menet: 1) itus Kr. [das gehen). a) Hog vele zérzétté

volna mentét : quod decrevisset secum pergere íBécsiC. 3). My-

koron mond.ingyak tj-nektek : mynemA zerzetesseegh ez (religio) ?

mongyatoc hv^ekyk : \Vr ysten menetynek emlekzety ez

(JordC. 33). Hozyaa meuetewnkn ewrvll (ÉrdyC. 577b). Az w
oda menetire az madarak meg sem indulanak (VirgC. 105).

Pasha, auag fása az az urnák meneti (RMNy. 11.46). Az perek-

nek wygliez walo menethy meg kethsiges (Vei: Verb.' 145).

Szentségének kezdete volt' Rómában menete (Tani: Szents. 123).

Némely urakhoz történjék meneti (Thaly : VÉ. 24). b) Menet

:

in itu Kr, Kílgiön \V folsege hit leuelet, ki mellet az my embö-

rwnk mynd oda mönet s niyud onnét ide jwuet, bekiiseggel

járhasson (RMNy. IILlll). Menet-jüvet (RákF: Lev. 1.242). Odébb

menet egy nagy társasággal találkozék szve (NótPM. 54). c)

Weres tengerre mentekbe : ascendentes in maré rubrnm (KeszthC.

308). Hányszor chókot hannak rám úton mentemben (Zriiiyi

II: 109). Haját eresztette az szélnek mentében (Huszti: Aen. 21).

Hadgyuk tsak mentekben ket (Alv: Post L271). Fel-ttt tzéllyo-

kat egyenes mentében meg nem probálhattyák (Pós: Igazs.

IL450). Viz mentében úsznak (Szentp: Izr. 12). Gályát szelek

mentére eieszteui (SzD:MVir. 112). 2) [ripa, ora; ufer, um-

gebung). Eldnlák az Szamos mentit (Moulrók. III.99). 3) (aditas,

licentia ; hang). Az tenné.szet részegségre fösvénységre ké.szitett,

buja.ságra adott nagyobb menetet (KMK. IV.235).

[Szólások). Szre mentére: pilis .secundis PP.

mennybe-menet : ascensio in caelum Kr. [himmelfahrt].

Te zent menj'beu meuetderth (CzechC. 7). Az ev menybe

menetjT] evket fel viue meny országban iComC. 97). Ma azzo-

nyonk Mariának menyben menety napja vagyon (DomC. 253).

Uriuiknak ménbe menete napian (KazC. 7). Meenybe menetynek

wtanua (ÉrdyC. 507. Pázm: Kai. 1766. 61. Kr.).

Menetel (Tnente! Kár: Bibi. 1,463. Poenit. 83.): itu.s, deme-

aculum C itio, meatus, incessus, gres,sus MA. [das gehen, gang).

Fél felé való menetel : seces.sio C. Cliristus, ki által menetelflnc

vagyon az istenhez (Kulcs: Evang. 491). Babylon fogságába

valü menetelig: in transmigratione Babylonis (Fél: Bibi. 1).

Rendet tai-tsanac az utón való menetelben (MA: Bibi. L118).

Menetele volt az Benjámin fc.ldére (1.256). Romába els mene-

tele-után 24 egé.sz esztendvel, t holnappal (Pázm : LuthV. 10).

Minden helyek teresek es knyfi menetelvek : plana omnia et

prona .simt (Forró: Curt 297) Az oetdik oszlophoz menetelkorra

valii aliitatosság (Ágost: Zar. 13ii). Azon tidnek lako.ssi megért-

vén Nagy Sándornak oda v.al(') menetelit, sok ajándékokat visz-

nek néki (Hall: HHist. II59). Meneteleklx>n gyakran meg-álla-

podnak (111.88). Innét származott az utánvaló hadakozásnak
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oka, reudi, méuetelye (ígyj (DBeukö : Flör. 149). Meutekbeu

az úton ne trágárkodKyanak, és az isteni dicsiretre szenteltetett

menetelt más felé ne fordítsák (liíró:Angy. 138).

ménnybe-menetel : [ascensio in caeliuu ;
himmelfahrt].

Vrunk nrenyten menetele (Poenit. 83). Gorombául tévelgenec

azoc az kic hogy az Christns testénee mindenütt jelen lételét

állathassác, az Chr. mennyben menetelibl eltnné.st, elenyi.s7.edé8t

akarnac czinálni (MA : Scult. 600).

Ménö : I) ieiu Kr. traiLsieiLS Béi-.siC. 30-1. [gehendj. Meszsze-

meníi : amiilivagas l'l'l. 3) meabilLs C. (gangbar, m gehenj.

Ky tart vala meg nemykeues menew fowldet : cini aliquantulum

dLstabat (ElirC. 40). Synay begyére el fel wywek, ky oda oly

mezzé wala, hogy hwz napy menow foeld vvala (íirsC. 519b).

Kezeyben .S;imsum mézet vStte vala, e.s nienS \'tban mézben

e.szie vala ( Uofgr. 82). Si'irra méu út : in via Sur (MA : Bibi.

1.13). Az meni ulban (BartJia : KrtSn. 20).

Mént : gressiw C. (jnod abiit Kr. [gegangeu].

(nagyra-mént)

nagyraméntség : [.sui;i«s8ub ; orfolg]. Az tSrSe birodalom-

b;ui regnáló tévlge.sben sokan esnec azoknac kic az elJtt

abban éltonec nagyra mentségekuee tekéntetibíil, ez világ szerint

süc igéretec.kel el hitettotvén (Zvon: Post. 1.491).

Menten : statim, protinus, continuo, ilicet MA. [sofrt].

Menten, mingyárást, ezentSI : protinus MAI. Myheltli ky telyk

az hawok, meutlien ozolnak (LevT. I.lOl). Az mec a fSldrfll

menten elmenénec: reversae sünt ariuae de torra euntes et

redoimtes (Uelt: Bibi. I. ü). Hagia, ho^ menten fi hozza hinac

az Lentuliist : vocjui ad .se.se iubet Lentulnm (Decsi: SallC. 32).

Az .Jugnrta az varost menten megszalla: Jugurtha oppidum

circumsedit (Decsi: SallJ. 19). Menten hozza fogjon (Ver: Verb.

Szót. 32). Menten meglátod (MA: liibl. V.39). Mikor az városba

jntuac menten az várban mennoc (MA; Scnlt). Midfin meg

emészti, menten niá-s n8 (I.íép: ITiik. 1.139). Nem menten

pápista az, a ki egy-két dologban S-vélek meg-egyez (Pós: Igazs.

11.207). Mihelyen a Pál a mennyei jelenéseket vvé, menten

ott torme a sátánis az f> kisirtetivel (KBodor: Hö.szt. 7), Az

Lsraéliták gyermekf.séjek menten nyóltzad napon kSrnyImotél-

tettének ; tehát ma is a mi kisdediuket menten kisded korokban

a sz. keresztség által bekell ikt;itni (Vallist. 354). Mihelj't az

Erdélyi vajda embere hozziid jutand, mindgyán'ist minden sere-

geddel menten siass iBékOkl. 193). Menten a Tanais vizén a

s;u'mat;'tk . . lakt;U)ak (Liszny: Krón. 147). Nyolcz .sziiz í)t\'ent

kfdón állatíinak, ezért hogy ha a tatárokbiui elesnének, amo-

zokból menten ki ixJtoliu'ik (107) Szivekbl a kéts^ menten

ki-esett (Kónyi: Hlíom. 32).

[Szólások]. Menten megyek: perg, ich fahre fórt Com

:

Vest. 140. aetutum iiergo Kr. Menten menne utána (LevT. II.

ll'i). Hogy penig sokká tart, az ;iz ok.i, mert .'iz tiildról menten

megyén fel az vapor (Cis. 114). Ollyan, raint a szél : melly

menten mégyen, és vi.szsza nem tér (l'.izni : l'réd. 70). Milient

éraed terhedet, menten meny az orvo.shoz (Lép: PlHlk. 1216).

Menten meny elél)-eléb k te Lstentelenségedben (IWk: Lámp.

40). Az mint látom, az urad csíik mind menten-n)egyen elfl

tova, és ide hátra semmit sem gondol (ErdTiirt 11.231). Ké-se-

ilelein nélkül megtérvén menten ment által az Dun.án való

liidon ('l\idTár. 1839. 310;. fi mi m;ir menten menten le-

jend vala, arról ugy szól Cliristiis, mint ha akkor let vóliia

tPiis: Igazs. 11.514).

Mentést : statim, protinus MA. [sofrt, sogleicli]. Mentést

vond által az maradékot (llelt: Aritlim. 7). Monlast, haladék nel-

kfd (Ver: Verb. 388). Mentést nieg-botr;uiki«ic (Ai>ali: Venil.

631). Kglmd levelet 27 vettem el, miutest |így| killtem urmik

nHg[sHgaua|k (Iiejtl.«v. 94). Az zsulduHt pedig nientént ngy

elkészítik, hogy valamikor kívántatik, menést sistáljanak íMoil-

Okm. XIV.61). Mi itt semmit nem késünk, mentest indulunk

(XXIV.ÍÍ81). Mentést meg-sziüiének az eredendí bíuuek Özön

vizei (Csúzi : Síp. 405).

[Szólások]. Mentést meny Laza (Oserényi : Persl'". 16).

Az nap hozták uriuik parancsolatját, hogy az táborba esmét

mente.st menjek ( ErdTörtAd. IV. 1 28). Menté.-t nieniiec (Zvon : Post.

L13;. Minden dolgát lélben-hagyván, mentést ment (I'ázm: Préd.

447). Beküldtem kétszáz vitézeket, kiknek utánok magam Is

mente.st mentem (TudTár. 1839. 363). Erre mentést mentüiik

az udvarba (Fal: NE. 27. Pal:TÉ. 730).

(Mentet]

el-mentet : (abire facio ; abziehen laasen, fortschickenj.

Samaria el mentette fi kiralat: trausira fecit S. regem suum

(BécsiC. 195). Elmentetlec tfitóket : migrare vos faciam (224).

föl-mentet : :Lscendere íiicio [hiuaufgehen la&sen, aufsteigen

lassenj. Eu vagoc ki folmeutettelec tútóket Egiptombol : ego

sum qui vos ascondere feci de terra Aegypti (BécsiC. 217)

Fél mentetem ti zallastoknac bízet tf orrotocba (221).

IMEN-IK]

ki-menik : [evado, liberor ; sich retten, gerettet werdeu].

Soha nem vélhetek nagyobb örömet, kinek tia halálából kinien-

liet (RMK. V.25). Hozz:i iutok az en isteueumek irgalmassága-

hoz megint, es nagy kivvalla^imbol ki ménem (Lép: Pitik. I,

209).

meg-menik : c« Az pogánok így vészének, és keresztyének

megmenéiiek, az czazar alegh meuek&dheteek (ÉrsC. 5U. Kat.-

Leg. 3565). Hogy meg gyomia es hogy ezenke|>en az írók

kárhozattól meg meuueek (TelC. 351). Lat;ui azért, hogy mehe-

tyk [így] meg tewiík (ÉrdyC. 86 >. EllensegtliAI megh menthunk

volna regben (líMNy. 1L151). Ha nítelenek tiin'ény kivfll élnek,

ha szerzetesek nagy szégyenbe esnek, síival kell sózni, azzal

miiid megmennek (KMK. 11.167i. Istennek elótte meg nem

menhetel, valahol akarja téged vehet el (IV.162). Haza jiSvéu,

asszonyembernek csalárdságátul meg nem mene, nem nmrada,

magát sem óhatta (VI.26). Ha dolgokbaii szorgalmatoHsak lesz-

nek, hat mind azoktul meg mennek (KBécs. 1572. F3t. Hugy

az halaitól meg mennyetek (Lép: Hlal. 70. 183. Lép: ITiik.

1.418). Némelyek éltétói idején meg-menik i Kónyi :HKonL 92).

Radivoi gyors volt száladéban, egy erdflben meg-is ment volna

vídóban. De bezzeg .luranits volt az eb-adóban, mert l)e-er«tt

szegény a nyomorgatóim (a tiíriik kezébe esett] (Kónyi: IlKoui.

115)

Menedék : 1 ) [excusatio, defensio ; entschiildigungj. Mene-

deekek nynczen hw byuekrSl: non habent e.xcus:ttioueni de

peccato sno (JordC. 682). P. kodegh myudeurJI menedeeketli

adwau : quuni i|ise pro sua defensione dieeret (789). &leg nem liara-

gozyk, mert ev jgeen alázatos es menedekevi veii az te en:;e-

delmessegedet (DomC. 303). Ewk (els szülink) sem akari-:il>

ottjm hamar, ygazan meg gyonny, de gonoz nienedekót velee-

nek ellene (ÉrdyC. 91). Csekély elmédnek ezekre nem-érkezését

menedékül adhatnád (NyKözl. XV.349. Pázmi. 2) [ahsolutioj.

Felebarátomat \<eá\s, mint eiuiem magamat szeresíeoi, és így

minden aiiósságlmnak menedékét nyerjem szent feLségedtill

(Piízm: Imácls. 28). Isten -néki menetléket adót, hogy minden

asz.'Komiyal szaltadgyábiui bagozi)asson (Pázni: Kai. 17ik'>. 544).

ChrLstns l'runk elsben-is a vál.'Lsztottakiuik mond menedék

sententiát íMegy: Bayla 147). S) [apivha, nuieliuitia; quittung,

empfangsbesijitigung] Mely adassagrol emieke«)m menetieket

adót, hogy mynde*-in per [tatwar nekewl tharti»zzek .íz adot«agi>t

megh adny (líMNy. U.U)3). Adotli egy Imkor gem tliollalli,

kyrewl mentnleke wagjon (180). Adom az en leuelemet deri'k

uiunetlekwl Chiapy Fereni'Z vramnak, hugy az minenin marluim
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ew nála wolf énnekem mindeneUet meg küldíit (155). Zolgam-

tiil k«-dge meg en nekem az menedeketli (LevT. 1.41).

[Szólisiik). Menedék a I a t adassék megli azoknak az

kiknek liatta hogy ez után az en aruaimnalt basulasok miatta

ne légien (Radv; Csal. III. 168).

Menedékény : (venia dignns ; veraeihlicli]. Minden bftn az

fi maga természetiben halálosé vagy némellyek menedékenyek

(PiVs: Igazs. L21i'). Hát nintsen-é az természetiben menedé-

kény, SrSk bfiutetést nem erdemlfibimV (11.113). A menedékény,

az az temié.szetiben halált uem érdeml bn (Piis : Válasz. 2fi5).

Való; de itiiii állapotom esztendket t;'u' és menedékény (László:

Petr. 3).

[MenejtJ

Menejtés. Ved te meneitisedet : acciiie cautionom tnani

(IXibrC. 362).

Menekéd-ik : liberor, evado Kr. [sich losmachen, sicli ret-

ten). Menekódtek lezuk miudóu ktelességteul (Beytlie:Epist.

51). Gyalázatasau menekedni valamibSI (Deesi: Adag. 214).

ki-menekedik : evado, eluctor, emergo C. [sich losmachen,

sicli retten). Ky menekídbetyk kywe ? (ÉrdyC. 10b. 49. 436),

Teugeren-való ve.szedelmes állapotokból mikor kimenekedünk,

örömmel gondolkodmik, és beszélgetünk azokn'il iPiizm: Préd.

Ifi). A világi bírák kezébl néha kimenekedhetünk, de bezzeg

nem az éU istennek hatalmából (Fal: NE. 46). Abban fáradoz,

hogy elóbbi nem igazán biztató vélekedésébiil kimenekedhessen

(Fal.: UE. 374). Ha ugy akarnák, a mint tudnák, nagy szép

könnyen ki menekedhetnének bel6l5k (Fal: UE. 376).

kimenekedós : eluctatio, evasio, eliberatio MA. [rettungj.

meg-menekédik : evado, eripiorMA. evado ElirC. 146. [sich

retten, entrimien, gerettet werdenj. Az rfic ze^öntfll meg
nem menekdic (GuaryC. 47). Hogy meg lethnee es menekSd-

neenek meg tewle (ÉrdyC. 524). Ky menekfidlietneek meg ez

vezedelemnek k6teleeb5l {600b). Isten atkából, es haiagiabol

meg akíU' menekedni (Born: Préd. 16). Hogyha az a.s.szonya

szabad le.s,sz magával, meg is menekedik amiyi sok uyughatat-

laaságtól (Mik: MulN. 197). Avval meg nem menekedel a büii-

tetéstfil, hogy veled sok más vét (Fal: SzE. 515). A madi'u-ka

az ablakon fris.sen ki-repüle, tsak hogy Szasziónak szerentsét-

lenítfl v.irától megmenekedhessen (Kónyi : \TM. 24).

megmenekedés : eliberatio, evasio MA. [rettung) (GyöngyD:

Cbar. 352).

Menekédés: 1) eva-sio Kr. [retftmg, flncht). Ozak nem
eijel nappal jiu- utánunk ertven mi is Cas.sa fele meuekedaset

;

az elleuseg Gi.s.sa fele megien (RejtLev. 50). Nynczen ydeye

fniasomnak, nynczen helye menekodesemnek (ÉrsC 292). 3)
(excusatio ; entschuldigimg). Ne h.aycbad eu zjnvemeth gonoz

bezedekre, es byubely menekedesekre : ad excasaudas excasíitio-

nes in peccatis (KulcsC. 249). Gonozsagnak bezedere en zive-

met ne hayíad bfin menekedeseket menteni (DöbrC 219).

Menekedet : excusatio MünchC 203.

Menetség : [liberatio : rettungj. Jo az kegyelmeüseg, mert

wele az segetseg, mjnt it a kichji^eg le«l nagynak menetség

[a hálás egér az oroszlánuak], mykor az ellenség ielen wolt

mynt inseg (Pesti: Fab. 15b).

1. Ment: excnsatiis, liberatas, ereptns MA. liber, immnnis

Sí. [betreit, frei, entscJiuldigt). Tarc engem mentvl (habé me excu-

satum), meni meg engem (DöbrC 3.50). Ewtet (Máriát) az nr

isten mente hattá [az eredeti bntl] (ÉrdyC. 162). lm menté

hagyom Lászlót á Ciliai gi-offhac haláláért (Helt: Krón. 110b).

Ha isten úgy végezte, hogy ebbSl az nyavalyából ki gyogjnilj,

on'osság nélkül Ls ment ember vagy (Pázm: Kai. 382). Az an-
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gyalok testetlenek, halandóságtól mentek (Pázm: Préd. 65).

Észtet szabadéch meg, osztán menté teszlek (Zrínyi I.70i. A
nemesek nem tsak nem mentek tíle, hanem a pór-rendnél job-

Ikiu köteleztetnek a virtus gjakorlisára (Kai: NE. 68). A mit

elhoztam, az újomból nem .szoptam, a liumoristAk szédelgésétl

ment vagyok : io non lio fonnato il mio discorso conforme al

genio d'nn umorista (74). Épen s mentfii nem marad botsfde-

ted (Fal : UE. 407). Gondolatok, óhajtások, máskép vámtól

szabadok: de én szivemnek és hív szerelmemnek ettl nem
mentek azok (Amadé: Vers. 181). Drezdánál által vett tlük a

regemeut, rettegtem : mert tudtam, hogy most nem leszek ment
(Gvad:RP. 124).

Mentes : [immimis, tutus ; sicher, geschützt). Azt sem tudta,

mentes helyet hol találjon (Kónyi: HRom. 99).

2. Ment : [evasio, liberatio ; rettungj. JoI meg lá&sad mente-

det (Görcs: Máty. 23).

3. Ment: excuso, defendo MA. [liberó; befreien, entschul-

digenj. Ok adással mentm: causor C. Kit vvr ez világ timnu-

cebelevl mente iHB. 27). Sem magát nem mentem, .sem az

kegiStlen vtt uem gióttre (VVeszprC. 73). Félelem és rettegés

megemé.sztett mnket, fegyver eltt kietlembe men^'ük fejünket

I RMK. M.83). Isten ne menczen bolondságtól (Decsi : Adag. 270).

Valamikor eszembe jut, mit tselekedék Tóbiás az angyallal a

ki tet testi vakságból és szegénységtl menté, szégyeulem a

mi háládatlan keménységünket .szabaditónkhoz (Pázm: Préd.

83). O vétke, és vakmerSsége, raellyet mi nem követünk (Pázm:

LuthV. 21). Halálhíl ment, bnbl tisztít (422). Régen Dávidot

Saultól .szabadítád, mentéd búh'il, noha sok.szor vétet rútul

(Balas,sa: Ének. 8). Farka.stól nem mentlek, sem öblömbl, sem
keblembl jászlodba nem teszlek (Amadé: Vers. 110). Mely nagy

dicséretet kell adnod istennek, ki kezétl mentett fene fegyve-

resnek (Orczy: KöltH. 50).

[Szólások]. Magokat menteny: excasare (JordC. 579).

Menty magaat róla (ÉrdyC 373b). Sok szent jámborok az egy-

házi és világi méltóságoktól mentették magokat (Pázm: Préd.

58).

föl-ment: dispenso Kr.

fblmentség: dispensatio Kr. (Zvon:Po.st. L121).

ki-ment: elibero, redimo, eripio MA pjefreien, en-etten].

Sem menthetic ki magokat: necse liberant (BécsiC 114). Hyty-

wel [esküvésévelj ky menty magát (Éi-dyC 526). Ky menthetnee

pwrgatoriombol (611). Mert vár vala immáran Dávid kü-álytól,

hogy BeLsábét kimentené nagy árvaságtól (RMK. IL256). Mihelt

az isten imád.ságomat eleibe vové, ottan lelkemet ördög marká-

ból hamar el-kimenté (V1219). Az te hiueidet ments ki az rab-

ságból (Born: Ének. 261). Mindenegy pár bötfibl ugj'an kiforr

a teljes átok, nincs is más módja, hogy kimenthe.ssük ezeket a

Pluto unokáit a bíintl, hanemha azt mondjuk, hogy nincsenek

eszeken (Fal: NÉ. 30).

kimentsóg: piberatio). En immár rabságot is viseltem ke-

gyelmetek kimentsége miatt (MonTME. 11.108).

meg-ment: 1) excuso, absolvo C [entschuldigen]. Menc
meg engemeth : habé me excusatum NémGl. 251. Mykoron zent

Ferenc kyuanyauala fráter Benialdot latnya, ewtewie magát

reuyden megmentjniala : se expedit (EhrC 12). Meucmeg enge-

met : habé me excasatum (MünchC 145. JordC 579. Helt : UT.

T3). Meg menty vala 5 magát (TelC 350). Megmentéé, hogy

nem veetkSzSt volna (ÉrdyC 545b). Meg noni menteni való

vakmerség (Toln: Vig. 12). Az poéták írásiban talált fogyatko-

zások;it meg szoktuk menteni iPázm:Kal. 301). Megmentend
tudatlanság (Illy;Préd. I.SSi. S) [liberó] defendo C protego

MA. [befreien, retten, scliützen) Megment : defensor, protector

MA. Hogy megmentse magát ez ewkewTtewl : ut se expropriet

48
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de isto bove (EUrC. 100). M§gnient8uc tütSket : swiiros vos

faciomiiH (MiinchC. 70). Mench meg niyndeii elmey es testj'

bSui'kt&l (GöuíC. 142). Mencz meg engemet: protege nie

(KiilcsC. 29); liliera me (13»); eripe me (163). Az urszág gj-íi-

lésében való menütöket megmenthetik az urak kéjiekbéli kíivetak

által (Ker:Préd. 159). A síuiyargatás te.stiinkot segíti annjibul,

hugy .siik rendetlensi'gtiil megmenti (Fal:8/.E. 541).

megmentés: 1) aljsolutio C. defensio, protectio MA. (ret-

tiing, sdmtzj. Megmenté.sre való : excusjibile C.

mégmenthetetlen : aiiapulogetus MA. [unentscIiuUlbai-j

(Zvon:Post. L569. Kr).

Menteget: 1) defeuscj MA. [wiederliolt scliiitzen]. A t8b'

Jésusi>k senkit bftnti'l nem szabailítüttak, hanem világi nyomó

n'iság(ikti'>l vagy tiulatlanságtiJl mnntegottok (I'ázni: J'réd. 152).

2) (exc\iso; onlscliukligen]. Mentegesd magadat (Coni:Jan.

191). Ila imádságra nékem idt nem aduit volna, most noni

mentegetném ötét (Hall: HHist. II.294I. Eloutherins kezet

fogván Eusebiiissal mentegetni kezdé vala magát (K-d : NE
87).

Mentegetés : defensatio MA. E féle balgatag mentegcté-

seket akarván elgátolni az isten, emberré lett (Pázm: Préd.

117).

maga-mientegetós: [excusatio; entschuldigung] (MA : Scnlt.

liU).

Mentekez-ik: mentódik, kifejtídzik Szü. liberor, evado,

dei-lino Sí. |.sii-li retten). Míg istennek tot.szik, addig mentekez-

zünk (Kónyi: IIHom. «)).

Mentés : excu»;itio, defensio MA. ilefensio .JordC. 790.

Ivcrteidiguug, eni.siliuldigung]. fieniy mentoe.st nem vehetnek az

evv bynekrfil (ÉrdyC. 587b).

maga-mentés : aijologia C. defensio JordC. 790. [selUslver-

teidignng, entschnldigung). (ionasod legén . . . t5rSdelnies.sBgnl,

(W magadmentesnelki''d le^en (VitkC. 3(5). Itele biro ki niag;i

nienttí.seket nem vezzen (DebrC. 27.5). A-/. íieluóknor bynei zu-

god.-Ls, magamenthes (NagyszC. 355). Eféle képmutat.ás szörint

v;dó magamentés (Monlrók. III.147). Az n maga mentftseben

.senki íi vele nem volt (Fél: Tan. 227) llaln;in a tiilibinec

magokmenté.sét iHelt: UT. 1.5), Magam montest nem akarok ez

vy tanaczban ke.szitenoni : delensionem in novo consilio non

statui pararo (1 )ec-.si : SalC. 25). Magad mentésével hátrább

aiklig, mfg meg nem kívánják (I'"al : IIE. 480).

Menthetetlen: inexcu.sabilús MA. [niclit zn entsehuldigenj

Mig kellet nilalkozni !iz igaz tndomannak, lio^; az (MnlioroK

monlhetotlenek lennenoc (Fél : Tan. 228). Az tmén menthetet-

lenekké teszi az hitetleneket az istou elot (Fél: Tan. 549). Ment

hetetleniil : inexciisabiliter, indispeii-sabiliter lP;izm: Préd. 891.

Kr).

maga-menthetetlen: inexcusabilis C anapolegctns Major:

Szót. [wer .sirh nieht entst'huldigen kann]. Mogi a sidok maga

mentheletlenk lennének (DebrC. lOSi. Melly eltt meg nem
alhat a bfinos, hanem maga menthetetlenné kell lenni (Nógr:

IdvK. 1.7). M;igad menthetetlen vagy oh eml)er (Megy: fiJaj.

1I.:íi;i. Magok-meiithetetlenekké is tétetnek (Szjithm: lX)m. 159)

llog némely vakmer elmeíieket még miitassnk magok ment-

hetetleneknek lenni (Felsn :.UKiill.s. 11^. Magok uienthelelle

nek az emberek, ha ezt nem uselekeszik ((VyíliigyL: KVall.

2UI1).

Menthet : exenaabilli MA. [zn enlschnldigenl.

maga-menthetö : |\ver sirh entiK-huldigen kannj. Maga-

menthi'l lé.szonéV (Tolu: Vig. 11). Az eretnekek magok-menthe-

tk (OK«t:ritk, 5).

Ment : defensor MA. [retter, schiitzer, verteidigor]. Ment
líeszéd : defensio, apológia MA. Ment er'isség : argnmenttuii

defensiouLs (MA: Bibi. I.4C3).

feje-ment : (?| Kejá adjanak szép királi ruhát, és alája

egy feje mentfl yi lovat (KMK. 11.287. 474).

kár-ment : sajtár, melyet alá tesznek Kr. A kámiejitö

tltsérek (infundibula) a palaczkokboz tartoznak (Com:Jaii.

85).

maga-ment : (se excnsans ; sieh entst-hidigeud). Maga-

ment felelet: ajKilogia MA. PPBl. Szollynnc az kepnmtato magoe

mentknekis (Bom: Préd. 411). Szóll másodszor Clirislas az

magok mentkrl (Tel:Evaiig. U.858b). Maga ment l)eNzé<le

(MA:Scult 297).

Mentség: etfugium, excasatio C. defensio, immnnitas MA.

Iiettung, entschiddiguug). Mentségképpen: exciisate MA. Menl-

.séget ada ;iz Uankliannac (bo<-.sjuiatot) (Helt: Krón. 52). Mentse

gec voh, az fi tudatlaasagoc (Mon: Ápol. 17). Mentségek ninraien:

exeusationem non liabent (Fél: Bibi. 108). Mejitségnec városi:

nrbes ad ftigitivorum subsidia (Kár: Bibi. 1.155), Mentségre való

városoe: asyla (MA: Bibi. I.17(i). De az a mentaég sennnit nem

szolgál (Pázm: Kai. 376). Ha [sipot foghatnak, mentségnélkül

mint valami gonosz tévt, hóhér kezébe adgyák (Pázni:

Kai. 676). Mikor az attya otet a' pusztába kiMdé, ment-

ség-uélkftl félelem-nélköl méue (Pázm: I'réd. 211). A peresek-

nek vádolása és mentsége meg-hallatie (Cuiu: Jan. 133). A mi

a stilust illeti, ha oly czifráu nem trágyáztjmi, a mint hazám

kényesei szeretnék, vagyon kis mentségem : if^antau kezdettem,

t.lvul bujdosva írdogáltam jobb ré.szét és csak pihen órákkor

(Fal: UE. 362). Nem volt foganatos mentsége nra eltt, ki eötet

ugy mint tékozló, kártékony emberét kemény s lio.sz.szn bfiiile-

tésre fogta (Fal: NA. 138). Fnt/is lett mentségök i Kónyi: HRom.

38). hikább aggott az 6 mentségére, miatt a' magáéra (Kónyi:

VárUiM. 43).

[Szólások]. Kopasz mentség: excusatio ínfiiiidata, hajas

nient.ség: excu-satio finid:ita (Vajda: Krlszt. 1.620. Kr). Ka. a

kopasz mentség ki nem s-z/ipulja fertCjúWI a csúnyát : la si'iot-

<-hez/ji d'una tale scusa (Fal: NE. 17). Itír tipogiusd, kopasz a

mentség (Fal:NU. 287). KopjLsz mentségre szorulnak, luikor

szemekre vetik nuisok fogyatkozAsokat (Fal: UE. 442).

maga-mentség : e.xcns;itio Ver: Verb. 342. (apológia]. Ez

vége maga mentségénec (Zvon: Post. 1.534). Maga mentségnec

hiasága, mellyel el szoktan;di az emberek vetni iMad: Evang.

473). A reformjita ekklesianak a|)oli.gyiaja, vagy maga-mentsege

(Tus: Ápol. L'ínil).

Mentséges : immúnis, excasatiis MA. (befi-eii, frei, entschul-

digt]. Montségessé taszi: oxauctorat M.\. a) Az halál ellen

nincz.en mentséges (MA: Bibi. V.24). Mentséges vagy minden

csídárd álnokoskodása ellen (MA: SB. 91). Nem mentségesec

ez dologból (MA:ScHlt. 418). Nem voltac az rdgnei- ál-

nok.sjigátid szabadosoc és mentségesec (MA: Tan. 721. Melyic

vlalatos balvanyozjis az, a mely az io igyekezetnec wjiie alat

uieiitsoges nem lhetne ? (EsztT: IgAny. 375). Mikor az f-

kapitány tj\ljorban ment, sziizat az táboro/Ásbi'il megmenthetett,

az kik neki tizettok; ha.sonlóképeu voltának mentségesi az

vic(^kai>itánvn:ik, lüidnagyoknak (Moulrók. XI.4I3I. b) .S>iumi-

kép|)en ment.ségiw nem lehet (ezen dnUig] (MA: Tan 1298).

Eh igy ha tovább nem kérdezsködik, mentséges a dulog (JesTitk.

IG8).

MÉNDIKAL: [miMiilico; betleln). Kungjollott iiadrágboz

zilál mendikálni i'nialy: VÍ'. II.82i.

mJÍNDIKANS, MÉNDIKAS: (iiieudic.iiw,meiidicus;

iK'ltler, l)nllelstudenl|. .MiMidikasiiJ sz<'>l.ig.idó légyon mint Pa-

risé, ne lehe<«en olyan ravasz mint az Argyihisé (Tbaly: VE.
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11.71). Tetves hidntlan meudikánsokböl urahkji, iia^y embe-

rekké lesztek (liod: Pol. IID).

MXNÉ, MENTÍÉ, MENYÉ, MENNYÉ, MINÉ,
(MENE? MÉNÉ? MÉNÉ? stb.]: (siinulac, quumprimmu,

ubi ; .•iubald, kaiimj cont'estim, protinus (?) MA. PP. Meíie hallak

az kyraliH.- .'iz iesiis neiiet, eczersmiiid térdre eseuek iDebiC.

338). Az latrok mennye eztli hallak, az zyzet owk ottan el

ragliadak (ÉrsC. 517). Menuee az nép ezt meghallíi, mind fijttig-

lau jónak vállá (RMK. 1.36). De mene a nap felkele, kii-ály

ottan félkészöle <45). Menne kedég éjre juta, tflle álom mind

elfiita (61). Szolgái mennye ezt hallak, az szíz teinyt ottan ki-

liozák (85). És az szolgák mennye ezt hallak, íket ottan elra-

gadák(123\ Kit mennye az szíz leány hallá, császárnak ottan így

monda (12.5). Mennye esáízái- ilyet hallá, .székébfll ottan leszálla

(HO). És menye az szíz mint [mind?] ezt monda, magát Krisz-

tusnak ajánlá (157>. Mennye pedig balgatag volt, ingyen-ottau

isten nem volt (1151 Menne hallá Eszter, igyeu teleié (RMK.

11.285). Menne király fi tanátsát meglátá, tanácsának király ottan

ezt monda (287). Meuie a Sándornak esze megjve, kik sirat-

ják vala, rajok tekénte (IV.92). Menye Siindort látá az Anion

papja, monda hogy Sándor a Jupiter tía (106). Mennye a Dáiins

Tigrist elkelé, az Ehifrates mellett Sándort megérte (107). Mennye

a Dárius e szókat monda, szjíblájával ottan reá indúla (121).

Mennie Pórus királ ezt meglátta vala, ottan nagyobb 16n 6 bá-

torsága (138). Mennye király érté Sándor mivoltát, hamar

szerzete ajándékokat (153 1. Világbíró Sándor menie meghala,

Babillóniában rémrdés vala (164). Memiye Anániás az fpap ezt

hallá, ötödnap Jeruzsálembl eljuta (192). Arra felelték, hogy

menne az id neki lészen, ottan ö magok felhozzák (LevT.

1.211).

Mennéhogy : cv idem MA. PP. Menne hogy éjjelre juta,

csak elaludt kéjiet mutata (RMK. 1.72). Mennye az Dárius ez

szót hogy hallá, tet eUiruIta, azt véli vala (IV.89).

MENNÉL (az minél gyakrabban Les'T. 11.233. melynél

hamai-éb MHeg : TOszl. 188. ILllö. Nagyari : Orth. 101. mynnel

DebrC. 456. JordC. 5. ÉrdyC. 106b. 511. monnd RMNy. 11.335):

(quo, quanto] je, je mehr Adámi: Spr. a) (siiperlativn.i]. ai Addeg

ki nem meg, mig nem mennél kisseb el vetli iozagrol eleget

nem tez (GuaryC. 9). Ha \t isten az myimel kysseb hint es nem
hagga gStrelm nekyl, az nagobhat iucab nem haggya (DebrC.

456). Mennél kiseb zikraiat 5 dyeosegenek meg sem mondhat-

nak (625). Myglen meegh myimel kyssebb fyllereeth meg nem

fyzeted: douec etiam novissimiun miuutiim reddas (JordC

5). Ky ytalth adand ezek k5zzl myiinel kyssebnek : qui po-

tum dederit uni ex miulmis istis (ÉrdyC. I6b). Mynneel kys-

sebh(')Z ees nem mery vala magaat hasonlauy (511). Mennél

zegenbnek es vtalatosnac heeleth 5 neki nem adak (NagyszC.

368). Ez mennél kyssebnek hynattatyk menyeknek orzagaba

:

minimus vocabitur in reguo caelorum (Pesti : XTest. 8). Az kik

mennél er&b vitezec voltanac, auagy az harczon meg halauac,

auag nag sebesen maradauac meg : strenuissumus quisque aut

occiderat in proelio, aut graviter volneratus discesserat (Decsi:

SallC. 51). ^) Mykoron meg eraendy az kesertetSt hytben,

ghondollya myrmel el5z5r, mely ighen zykse^hes az hytli,

masodzír gondollya, mely haznalathos (ÉrsC. 276). f) Asó kapá-

kat és foldhányó kosarakat minél többet szerezzenek (TudTár.

1839. 256). Azt tartyák jobnak, a ki melynél liamaréb elhadar

50 ave Máriát (MHeg:TOszl. 11.116). Siessen mellénk jni

mennél hama[ré]bb, Ibráni urammal is közöld (RákGy:Lev.

97). Példásan folyt nyalok az angliai imiilyen s amollyan sze-

lindekekrl, agár, vizsla, kopó s több afléle fityész tacskókról,

mennél szebben a mosóiékos peszérek módjára (Fal: NA. 122).

Rendelé.st tett, hogy a rabot mennél elbb Koblentzba által-

emeljék (Fal : TÉ 743). b) a) Ez okaert az C'atilina oi-szagarultata

sanac historiaiat mennél igazban lehet, rSuideden meg irom

:

igitur de Catilinae coniuratione, quam verissiune potero, paucis

absolvam (Decsi: SallC- 4. 1). Az feiedelemnec akarván kcdues-

kedni aimak abrazattyát mennél szépben lehetett, mesterséggel

Ui faragta (Kár: Bibi. 1.644). Megböcsüljük s tiszteljük meimél

olhb s mennél jobban lehet (Fal : NE. 47). Tégy igazsjigot men-

nél elbb lehet (Fal: NA. 218). ^) Az beretvára és az boglárra

gondot viselek, mennél legjobban lehet (LevT. 1129). y) Hogy

mennél jobbítva lehet, úgy nyomtassák a sz. irást (Pázm : LutliV.

163). Emez lU'alkodó indulathoz, akárhová szállakozott légyen,

mennél kózelebben lehet, ugy szökjél (Fal: UE. 378). S) Menüéi

késbben lehet, akkor megyek nyugodni (Fal:TÉ. 771). c)

'í) Meuel ualaki esze.sb uala kzttoc, aunyual foglalatosb vala

az dolgokban : prudentissimus quisque maxume negotiosus erat

(Decsi : SallC. 7). Annyival bujábban ixjsdúlnak a haszontalan

bojtorjánok, mennél kövéreb' a fid (Pázm: Préd. 323 1, Mellynél

többet munkálkodik s vét, annyival többet reméül (Nagyari : Orth.

l'ili. Mennél távulabb lesznek tled szivekkel, amiyival inkább

gyjtenek gondot és félelmet reád (Fal : NA. 223). g) Annál na-

gyobb hál-adással tartozunk istennek, mennél alatsomb dolgoki-a

ereszkedett érettünk (Pázm: Préd. 117). Mennél istenti fellyeb'

magasztaltattak, annál inkáb' meg-alázták magokat (Pázm:

Préd. 1194). Mennél többet jövendié Trója veszedelmét, annál

jobban nevették (Fal : \E. 34). Annál inkább fájnak, mennél

feljebb lépett az ember (Fal : NA. 222). Mennél fellyeb jár a

categoria, a száraz való.ság, annál nehezebb az els fels fokra

térkezni (Fal: UE. 470). •() Mennél tovább él (a sas), az orra

mind hova-tovább le-felé horgad (MIsk: VKert. 282). d) Sza-

bad volt Salamonnak a pogány Hirámtól fákat venni, melyek-

bl templomot épített : mennél szabadabb isten tisztességére

fordítani, ha mi jót találimk a hanisság között (Pázm: Préd.

b2). Már ha a világi uraság megrettenti az embert, s elfogja a

gonosztól, mennél inkább végbe viszi ezt az isteni méltóság:

ora se la presenza d'un uomo ha mi tal ascendente sopra di

noi, senza dubbio uua forte persuasione che Dio c'é presente

non puö essere men efticace (Fal : NE. 46). ! mennél job-

bak és kivánatossabbak a minket szeret istennek reánk bocsá-

tott sauyanisági, hogysem a hanüs világnak áruló csókjai (Fa!

:

SzE. 528). [Vö MENTL]
vala-meimól: [quo, quanto; je]. a) Valamennél többeket csal-

tanac, még annival keménb itéletec lészen (Zvon: Post. 11.212).

Valamemiel meszszeb teijede, annyival inkab megh valtozek

(MNyil: Irt. Elb. li. b) Valamennél nagyobb az dolog, és

valamennél kzellyebb járul iiz emberi boldogsághoz, annál szor-

galinatossabb tanácskozás kívántatik (Toln: Vig. 12). Valamennél

többet iszik, annál inkább szomjúhozik (Tof : Zsolt. 502. 51).

C) Valamennél lindokab' és rettentb ábrázatot gondolhatnak (az

ördögök), azokat formállyák a pokol fíistibl (Pázm: Préd. 1077).

Valamennél nevezetesebb fahüs, várasok vannak a holdoltságon,

mindenikben küldjön (könyveket) kegyelme (RákGy:Lev. 99).

MENTA, MENTA (minta Sylv : UT. L37) : mentha

MünchC. 57. mentha, hedyosmos C. [münze]. Dezmallyatok az

meeiitaath: decimális mentham (JordC. 428. 567. Zvon: PázmP.

330. MA. Bibi. 1V.25). Talály menta helyet mérges cicutákat

íZrinW : ASyr. 295). Mentha gele.sztátúl jó (Felv : SchSal. 18).

boldogasszony-mentája: mentha Mariae, mentha graeca

PPB. tanacetum balsamita SK. Mentha giaeca, costus hortensis,

™lgü Bódog asszony mentaya (Beythe : Nom. 6).

erdei-ménta : melissa calamintha SK. Erdei menta, matska

menta : calamintha PPl.

fodor-ménta: mentha crispa, sisymbrium MA. menta crispa

Mel: Herb. 104. krausenmiüize KirBesz. 155. Ha az fodor

mentának vizet eezöttel özue fzöd, galiztyat az gyomorban

meg öl 'BeytbeA:FivK. 71), Fodormenta leuel; fekete menta

leuele (Frank: HaszuK. 19. PP: Pa\C. 22. Nad: Kert 101),

48*
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házi-mónta : meutba Mel: Herb. 104. áz baá menta eggyiu

az liedyoBmus görSg&l, az az gySnnySr&seges illatú (Mel: Herb.

101).

hegyi-menta: calamintba montana Mel: Herb. 103.

köszvóny-menta. Chyombor aiiag kSzueny meuta : pule-

gium l'raiik: ILtszuK. 17. Pulegiuiii, cbombor, küzuéuy luéota

Ij. e. poílagraria meutba Bejibe Nom. 7.

ló-mónta: calamintba C. Major: Szót. 122. slsymbriiim MA.
Mentbastrum : lo mentba üeytbe: Nom. »j. Kerti, mezey es vizi

menta, kit lo mentának is byvnak (BeytbsA: HvK. 38b). Ló
menta avagy vizi menta (Com : Jan. 26. Nad : Kert. 107).

macska-menta: calamintba PPl. nepeta cataria SK.

mezei-menta: nepeta Mel: Herb. 103. Természetéé nem
sockal knlúmbez az mezei és bázi méntáuae (Mel: Herb. 10-1).

mocsárl-ménta : pulegium Nom.> 47. Vad mocsári menta:

zopiron Nom.' 57.

vad-menta: mentíiastrum C. Vad mentlia, mezei mentba
(Beythe:Nom. 3).

véreB-ménta : mentba nibea Mol : Herb. 104.

vizi-ménta : mentbastrum, sparganium MA. mentba aqua-

lica Mel : Herb. 107. A vizi mentát keueben kötik vagi k5t8leg-

ben íDebrC. 56. Com : .lan. 2ti).

MENTE : amiculum C. lacenia, pallium MA. palliolnm MA

:

Bibi. n.lSy. [mantel]. Köpenyeg, esís idíro-való mente: jHínula

PPBl. Barson mentbe (RMNy. H.SS). Mente bérletesnek vc51t ideje

nraktól, czifra küdmönöknek és liáti-bfiriíknek végbéli kato-

náktól (ÖtvMe,st. fii. vsz). Az mente választotta meg az

romaiakat az palástosgSriSgSktöl (MA: Tan. 1312). Cserkesz mente

íRadv: Csal. 11.320). Mentém, dolmányom Hagymás! Jánosé

legyen, iiz karvassal együtt (Ridv: Csal. IH.2Ö9). Mentém négy

[van] minden napra, magyaro.s veres kiu-ta anglia ezilít gom-

bokkal (IH359b). Vállban vágott mente (TörtT. H80). Hoszszií

mente (Misk:VKert. 230). Angliai posztót ajándékon lígy oszto-

gatta, kinek egy mentére, kinek ogy dolonijiina (Monlrók. XI.

319). Mikor bázoknál voltak, ngyan mentét viseltének (Monlrók.

XI.343). Hideg, szeles id5 volt, lígy liogy a mentét i.s el állhatta

az ember íXV.517). Hives és szollós idó Kin, bizviist kelbetett

az mente (XVnL39i. .Sip uju mente (Com: Jan. 99). Kitlsztit-

lyuk palá.stunkat, menténket (Com: Vest. S3). Elmetszé a Saiü

mentéje szélit alattomba: praeeidit oram ebl.-unydis Saul silenter

(llly:Préd. 1.258). Mente belyett kabátod lesz, az is bátnl basi-

tott lesz (Tlialy: V6. I.2S3). Nyári mente (Mik:TLev. 416).

Ennekntánna a deiikok mindenik kollégyiomb:m boszszi'i mentét

vagy tógát viseljenek (Bod: Pol. 129). Csanz mente (Fal: Jegyz).

S leibeiért ád dolmányt, és plimdráért mentét (Orczy : KöltSz.

225X

[Szólások]. Jálíólialmán a vargák ködmönt köszörülnek, Puszta-

Szikszón Gyr mellett mentét f il r e s z ö 1 n c k (Tbaly : VÉ.

n.i7i).

háló-mente. Hol vagyon az éu báló-meutém '? \vo ist meiu

nacbt oder si'blafroi'k V KirBesz. 12.

kurta-mente : cblamys PPl. kiinicz mente Kr. Cldainidatns

:

kurta mentes C. (Com: Jan. 99).

Mentécske. Kurta mentécsko: cblamidula C. (Misk: VKert

343).

Mentés: palliatus MA.

MENTÖIi (meiithH liamarab LovT. 1.9. mmti/vl liamareb

11. mnitúl inojib (iiuiryC. (i7. NádC. 317. mnilöl, inentul Adámi'

Spr): 1) !iiuo, íjuantii] je Adánii:Spr a) [suiierlativus]. a)

Oltóziel te mentl iob rubaidba : induere cultioríbiu vestimeu-

tia (BécsiC. tí). MeutSl gunozb vtay : viae pesimae (99). MeatftI

kfissebec : pusilli (MünchC. 47. 37). órdSg mitfil fel mintfil in-

cab (GuáryC. 67). Mind ez velagb nelve sem ielónthhetne meg

íak nílutfll kisseb keúúatbes kit kel zenvednSm iNádC. 317).

A mentól kfsseb lelki penintencia uagob bog nem mint a mentél

uagüb testi peniteucia (TelC. 195). Viue vtet mentl meltusa-

güsb bérre (NagyszC. 368. 130). Kiczoda mentfii na^ubb az

menneknek országában? quisnam maximus est in regno cae-

lórum? (Sylv: VT. L28). Voltac nemellyec, kie mentfii iobnac

az kazdagsagot tartottac (Bom:Préd. 549 1. Ifünságában mea-

ti iob korában bolt vala meg (Kulcs: Evang. 495). El-vé«z

tlled mentl iob marbád, egy kántorig sem veheted annak

liasziiát (FortSzer. L3i. Mint bogy te ékes vagy szép drága

gyém;'mttal, igy ó is mentl szebb ke<lves szép szavával (Balassa:

Költ. 6). P) Mentl els<' tauitván (DebrC. 1.). Eli fele regestrom

tetei mentl elzer meg irattatik vala Siria orzagnak tizt tar-

toiatol (50). Mentl elzer zerze áldozat tetelket (%). Mentl

elzer (fogait) kib trek (188). A propbetákat szeretettel oluas-

suc, es azoknac irasockal élyfluc ; mert mentl elgzer birdetíc

és bizomittyác minékfinc a Cbristus országát, melybe ennec

vtanais elnec a keresztények mind e vilagnac végig (Helt:

Bibi. IV.3). Ez mai pascba napian mentfll elszer az istenuec

angyab bizonyságot tttec az wr fel támadásáról (Bom: Evang.

in.53). f) Azkor tudod bczfilui az mentúl leg kfisseb szik-

raiatis az Isten lelke \igasztalasanac (Bom : Préd. 301). o)

Mentl hamarébb : auf das scbleuuigste Adámi : .Spr. Aoúera

meggiuttotta az embert, bo^ tizenkét oraig, auaé mentl tbig

buszig, az emberbl ki tolta a lelket (Szék: Króu. 231). Hogy
mentül erssebben uszszon : quo tirmius iniiatet (Com : Jaa
90). A saskesely, fészkét mentl magasabb fára azért rakja

:

mert egy pániiis nevfl kigyó mindenkor igyekezik tíainak ve-

szedelmére (Hall: HHist. U.65). Neáuder bútsúzui kezde, mint

bogy reii izent attya, bogy mentfii elb haza sietne (Fal: NU.

277). h) Mentl jobban lehet segítem : *quam potero, adjuvabo

senem PPBl. C) a) Mentl többet irkálgattok, ami}-val . . (Bal

:

C'sisk. 399). 3) Meutfil tiidósabb, amiál tseudesebb : *quanto

doctior eo modestior PPBl. Aiiuál kevesebb bcsíiiletre méltó

az elég-tétel és megkövetés, mentl kis.«eb renden vagyon a

ki eleget akar tenni (Pázni: Kai. 751). MeutAl a naphoz köze-

leb' jár, annál keveseb' része tetszik (a holdnak Pázm : Préd

23). Azt gondolnád, bogy fel hajiutatott dolgok voltak, a mellyek

mentfll fellyeb meiuiek, annál közelebb vadnak az esethes

(Pataki: Reg. 213). Mentl érdenietlenebbnek tartod magadal a

királyi székhez, amuil inkább közelilesz ahhoz (Mik: MulN. 276).

-() Mentül tov:ibb fog tiirtani, altul jobban kivilágosodik az

oktatósoknak értelme (Fal: SzE 512). Mentlil jobban világoso-

dik, :ittul inkább oszlic a setetség (556). ?) Mnmvl nagyob

vagy, myudenbe alazad te magadat (VirgC. 126). Az után megint

mind tovább-toviibb keresi [a kincset] ; és mentfii tovább áasa

a tSldet, mind tbbettbbet talál (Otr : Tök. 195). d) Az an-

gyaloklmn is talált gonoszságot, mentül inkáb beimünk talál

hamisságot (RMK. VI. 126). Ha az oktalan állalokban igy

fénlik az istennek Imtabna és bólcaesége : nienifil inkább ax

emberben ö magában? (P:izm: Kai. 19). Mert, lia akkor az

bfln ostort érdemlett : mentfil inkáb érdemel mostan (803). Ha
eisek a világi dolgokri'd illy félve beazéUellek : meolAI inkáb'

a lélek Udvösségbenji'iró dolgokról rettegve kell szóllani ? (Páan:

l*réd. b3). lla szabad az égre eskfidiii : meutfil iukáb az evaii-

geliomra, és a s-zenlekre (Pázui: LnlliV. 465). Ha ezt a iTtldet

ennyi sok széi«égí;el felékeeílelted : mentül szeb báz, melynek

öröme és vikUiossága le-iuagad vagy ? (Pázm: Iniáds. 10). Ha az

kisded allatokra ily gondod vagyon, mentl nagyobb leszeu az

enilierekre iLép: PTük. ILII). Ha tsak az omlierek kzlt-tj

ikz nem esik : monlöl Uikább nem »iik az Isleii és az követei

között (GKal : Titk. 204 1. 2) [simnlac ; sobald]. Kelyetek fel,

mentlionl le \leiidethek : síu'gite, postquam aederitis (FeetC 85).

(Vö. MKNNÉL]

i
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vaJa-mentöl : [quo, quaiito
;

joj. m) Valamentfll tovab

bocsattya az 5 jo vizet : athil inkah mpg változik (MNyiI : Irt.

Elíb. 1>. b) ValameiitiM tnvább halad ez dolt;iiiik, az én ke-

zem is naponkint UötMik (KétJIDipl. 120).

MENY(m'tnwkzi') ÉrilyC. 74): I)M(>nyem: nunis C. Pesti

:

Num. is. [schwieneit'X'htcrj. Nem alkuszik a uapa a menyével

:

omiies socrus (xlenint *niinis PPBl. JvS Nuemi méuéuel

:

veuit N. cum nuru siia (BécsiC. 3). Te ménedtl zíletét ki

tégedet zeret : de nuru tua natus est (10). Chazarnak menye
Domieilla ázzon (ÉisivC. 655b). Monda n menüinek (Istv: Volt.

22). Unokája és menye: filius filii sni et nurus ,?ua (MA: Bibi.

I.IO). Menyem asszony fl kegyelme is kijiitt (Évk. Xin.67). Az
ipa és menye k5z5tt az hílzasságnac megtiltá.sa vagyon (Apafi

:

Vend. 8S4). Judának házasságát, és az 5 menyével Thámárral

v;Jo k5z&filését tiactállya (Tyúk: Józs. Elíb. 11). Ez mennyé-

nek, amaz udvarol ángyának (Gyöngy: Ciip. 26). Napád nem
gondolja, hogy i is esak meny volt (Kisv: Adag. -186). 2) sponsa

ElirC. 73. [braut]. Mennec zaua : vox sponsae (BécsiC. 101).

Iduezlegy szeulh Katalin, iduezlegy Clu-istusnak igaz menie

(ThewrC. 182). 8) (mulier juvenis, ueonupta
;
jimge frau, jung-

vermShlte]. Meniek es leaniok nagi .sokak lesznek (CsomaC.

12). Meniek és azoniok arozul Ibrdiüanak (114). Szégyenljiik

mondani, menyeken, leányokon, és gyei'mekeken, szép asszonyi

állatokon, az minem szeplk i1 rajtok lettének iRMK. VI.IO).

Menyeket, leányokat adnak vala, harmincz z.sidót egy pénzen

adnak vala (V1.182). K5zfilSnc rabba teuel soc menyeket 5zue-

gyeket i.Born: Ének. 128). Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menye-

ken és szüzeken szerelmivel vagy hivséggel, az házat rak sík

jegén (Balassa : Költ. 20. 120).

jegyés-mény : [sponsa; braut]. De kychoda volt ez mee-

nyekzSben való aldot vSlegheen es yegyes meen (ÉrdyC. 74)

Menyecske : nupta MA. neonupta, juvenis mulier Kr.

íjunge frau]. Szép menyecskék, kiknek Zsigmond megmerte

köldekeket, hosszaságokaf, és 6 szép tügyeket (Tia 358). Az
soc czifras memiyechkek (Mon ; Ápol. 335). A férjhez adott

menyecske: uupta(Com: Jan. 117). El hitették magokkal, hogy

menyetske nélkül és meleg ágy nélkfll nehéz, sfit lehetetlen a Kris-

fUS evangéliumát predikállani iSzentiv: Verseng. 540). Hivattya a

gazda-szszonyt-is aunak felcségít, hát az tsak igen ifjn menyetske,

tizennyoltz esztendsnél nem több (Hall: HHist. 11.177). Azt

akarná Eusebius, hogy hintót ne tartsunk, hanem gyalog szál-

ván, mikor sietni kel, hamarját fiissimk a közönséges menyets-

kékkel i,Fal:NA. 171).

Menyecskós : perditus amore juvencularum mulienuu Kr.

Menyetskés legény nem iirömest házasodik meg (Kisv: Adag.

384).

Menyekez-ik : uubo, nuptias celebro [hochzeit haltén). El

uewt iorol halakat aduan emlekezzewnk, ha akarywk hogy
zerencheuel wegyg menyekewzeHuk (Pesti; Fab. 4Sb).

Ményekezet : [nuptiae ; hochzeitj. A nieíiekezetnec fiai

:

tilii uuptiarum(MiinchC. 74). Meuyegzet: nuptiae (Vajda: Kriszt.

1.596. Kr.).

Menyekezö, menyekzö, menyegz : nuptiae, gamos
C. (hoclizeitj. Meuyogzil másaid napi lakodalom : repotia MA.
H&stemec ménekézeiert : pro nuptiis Esther (BécsiC 53). Me-
nyekzSt ten: fecit nuptias (JordC. 423). Meeg nem érkezet eris-

tusnak menyekemnvebe (VirgC. 130). Menekez niha : vestis

nuptialis (MünchC. 54). Az kyral meeuyekzöt zolgaltat vala ew
leeanyauak (ÉrdyC. 167). Atila immár nagy kazdagon szrzet

menyekezt és duskát iyut velec (Helt : Króu. 20). Az wrac
meg 5ttéc immáron az belest Budán a menyekzébe (Helt:

Krón. löOb). Itt ved eszedbe, hogy a menyekozo dolga felSl

szola íHelt : Bibi. I. L2i. Az ki szrze menyegszt fiának : qui

fecit nuptias filio (Fél: Bibi. 37). Mynkket menyekezöben hywtak

(Radv:OetiL III.3). A mennyei király fia a mi testünkéi me-

nyegzSt szolgáltata (Pázm : Préd. 114). Sichem a Dina menyeg-

zejét környfll-metélé.ssel nyeré (160). Kevé,s bora vagyon a

világ menyegzeinek (239). Ördög menyegzje (Bél; NotHung.

IL513. Kr.). A ffl innepek és va.sárnapi)k meg-illettos-senek,

menyegzök se egyéb lakodalmak akkor ne tzélébráltas.sanak

(Bod; Pol. 64).

Menyegzi : nuptialis C. [hochzeit-, braut-]. Házassági, me-

nyegzi ; coimubialis MAI. Menyegzi vers ; hymeneus MA;

Bibi. Magy. 3. epithalaminin MA. Menyegzi rwhaban (ÉrdyC.

641). Menyegzi lakodalom: convivium nuptiarum (Zvon: Po.st.

1.294. Kr.). Menegz napján; tempore nuptiarum .suanim (Ver:

Verb. 175). Menyekezi lakozásoc (Com ; Jan. 117). Menyekezi

avagy menyekezre való versek ; nuptialia carmina (Com : Jan.

163).

Menyegzös : nuptialLs MA. [hochzeit-]. 8) Els^' menyekzs

vasárnap (ÉrdyC. 73). Posztó darabotskákba takartatott, hogy

minket az igazságnak menyegzös köntösébe öltözte.ssen (Pázm

:

Préd. 106). Menyegzös ház (1055. Kr.). Menyegzös ruha (Mad:

Evang. 747). Menyegzös ének; cantilena nuptialis (Biró: Micae

59. líi.). A nemesség uem lépik az lu- eleibe a templo-

mokba penitentzia-ruhában, hamuhint\'e, töredelmességgel, ha-

nem menyegzössen, módi inneplben, deliássan, szolga tsor-

dával I Fal: NA. 201). Gazdagon el készült a menyegzös la-

kodalom (Fal : TÉ. 680). b) Kesereghetneké á mennyeközé.ssee ;

numquid possunt filii sponsi lugere? (Helt; UT. Cl). Náladnál

nagyobb tisztességbéli embert hyt az menyekezs ember (Kulcs

:

Evang. 499). Menyegzös népec (MA: Scult. 161). Menyegzösök

(Hiiszti : Aen. 3).

Ményegzsköd-ik : nuptias celebro, convivia ago nuptialia

Kr. [hochzeit feiem]. Az kik egyszer házasság uélknl való

tiszta életet fogadtak istennek, nem szabad azoknak menyeg-

zsködni (Pázm: Kai. 155. MA; SB. 180).

Ményegzz : c« Meniegzsztök (Mel ; SzJán. 39). Az biká-

nac iegye alát iö menyekezözni, gyermeket czecztöl el válasz-

tani (CisK). Vendégeskedni, lakoskodni, menyegzzui kezdenek

(ErdTörtAd. in.82).

Menyez : siwnso, despouso Sí. [verloben]. Meúezlec tégedet

eu magamnac öröcke : sponsalx) te mihi in sempiternum (BécsiC.

184). Mikor volna meneztetet : cum esset desponsatíi (MüuchC.

15). A férfiúnak menezet zflz : virgo desponsata vii'o (108).

MENYÉT: mustela, gale C. mustela Helt: Bibi. I. CCc3.

Kár; Bibi. 1,07. [wiesel]. (Pestí; Fab. 27b. 36b. Zrínyi 1.131.

ACsere: Enc. 212). A migale a menyétnek nemei közzé szám-

láltathatik; magyarul kfllmhen ki-nem tehetjük, hanem olly

állat, melly félig menyét, félig egér, minem az ílrge (Misk;

VKert 239). A menyetnek rokkát kössön (Diósz; Tal. 197).

házi-menyót (Misk: VKert. 238).

erdei-menyét: ichtis C. (Misk: VKert. 238).

pai'aszt-menyét (Misk; VKert. 238).

vad-meiiyót : viverra C. (Misk : VKert. 238).

Menyéti : miustellinus C.

MENYEZEL [?] : menyezetel, meghajt, boltoz SzD. lacuno

Sí [mit einem plafoud versében]. Bé-padolni, menyezelni : *assibus

compingere PPl. [olv. menyezetelni í]

MENYEZET: lacunar C laqueare MA. contabulatura,

laque;ir contabulatmn PP. Bolthajtás, menyezet : lacus PPBl.

Menyezet, bóltozás : laquear, die decke eines gemachs, oder

zimmers Com : Ve.st. 134. Ménezet : eorfiua (BécsiC 52). Egy-

háznak menyezety (DomC 227). Sok szép szikrázó csillagok-

kal ragyog, mint annyi drága gyémántokkal tözött mennyezet
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fPázm: Préd. 747). Az ég menyezeti Ijeszéllic (MA: Uibl. V.9).

Az majoris ackor ujéttya az menyezetet, és az ház födelet,

mikor az csS nem esk (Pj ág : .Seik. Stíl). Az kíVjszlupokat úgy
osiiiáltassíi kogyelmcd, l]i>i;y nem kell azt Ixjltáfisal isinállatni,

liánom csak menyozettel (Évk. .\UJ.62). Menyezet módjára

párkányoson c.sináltatám (MoiiOkm. XXIII.435). Menyezot ágy:
leitus lial)ens tolum (FahNU.^ 199. Kr.). Az nrli ki t/.üliödik

a Mionnyezett nyo.szolyájábúl [ígyj, nézgéll a kiborított sok-félét,

(.•<;ik azon kap, a mi tínom és gyenge, a leg-szeb'liez is tsak félve

nyúl (Fal:NU. 256). Mennyezetje a palotának sok idogen bötii-

ket, titkos voníisokat mutatott (341). (Vii. MfiNNY]

Menyezetél : lacuuo MA,

Menyezetés: lacuuatus, cameratus, fornitns Kr. (Káldi:

Bibi. AgK. 1.4).

MENYIT : liixo Kr.

ki-njenyit : eluxo MA. [ansrenkenj. Vallalnkat ki meiiyetti

(pniK)SÍtjal íl^p: I'Tiik. 27).

JVLENYÜIj (midfln lovad a bokában ki-mlnyul-} Cseli

:

OrvK. :V.i): liixor MA. (ausgerenkt wenlenj. Monyiilt: luxatus

MA.

ki-menyül : eluxor Kr. (ausgereukt werderi, sich verren-

kiMij. Kinienyült
: hixatus, eluxatus MA. A kimenyflit tsoutot

belyro tenni : rejíoiiere ossa in *.sedem .siiam PPlil. Az lo eseok

welera, az labom k>TOeny«lt wgy anyera, hogy nem alliatbok

reya (LevT. 9). lllete .Jacob cbipeienec forgó c-liontyat ; (« az

á ki'izdesbe ki menyfdo : nervuni feniori.s eins, et statim emar-
cnit (Helt: Hilil. I.t^.). Nem biriac szegényt á ki meiiynlt lábai

(Helt: Háld. 151). Lnxala niembra, az;iz, ki menyült tjigokat epit

(Mel: llerb. 1121. Olyan mint az odnos t'og, cw á kimenynit láb

(SalMark. G4). Kinek keze auagy lába ki monySI (Frank:

HasziiK. 1.5).

kimenyülés : liixatio, luxus, paratluesis MA. A sántáknac

santétá.soc a ki nionyfitetl, (iezamlástol (a luxatione) vagyon
(Com: Jan. 35).

Ményülós : íjarafhresLs, luxatio MA.

MENirSf (munhi uruzfig IIB. »ifn, mói, miú |?) MiinehC.

44. m«»ii/tbelel: de caelo KulraC. 29. 183. i/u íivbo : in i'aelo

176. mmiebe VirgC63. vusniihe 79. 82. mcnycdilrgés Vás: CiuCat.

125. meeni/be meenees CzecliC. 41. meamyey ÉrdyC. 3. 556.

.stb. az MCíinei: foldnee teremtSie Kár: Bibi. 1.309. az mínnev
kezdeti: gouerationes caeli MA: Bibi. 1.2. az ménnoe birója:

lH»st«sor caeli MA: Bibi. 1.12. W;mi/ei Tof: Zsolt. 515): I)
caelnm, dium V. aetber, caelum FJirC. 1. Ibimmel). Neky
(némelyik) volt senlsegesewltetet menlMMi (Ehi-C. 2). Mennec eé
istenét IjiViMtét-

: unum deum i-aeli foluernnt (BécsiC. 17). Kel

inagaztatot meníickiglen te irgalmasságod (AporC. 2). Enekle-
lek vrnak ki fel ment mennek meníiere (17.) Menyeknek orzaga
lian ; in reguo caelorum (.lordC. 3ii6). My atyánk, ky vag menyek-
ben: páter iio.ster,<|UÍ bk in i-aelLs (370). Menyben meneo: .snrsum

reeeptnse8l(7U7). MenniegbenvagiiMnDebi-C. 1). Mennynek feldnec

leremteye (TliewrC!. 193). Teneked adatot liatalm menyen es fevl-

devn (CornC. 34). Men l'eirit való vizek .• aipiae, ipiae su]>er eaelos

sünt (DöbrC. 214). Meennyneel magasb, az mcelseegnel nie<<llyeb

(ÉrdyC 533). Vetkeztem az nagy menybe keaito bmnvkl)e
(VirgC. 12). Ez világot kezeljen adta, mennyen és toldíin úrrá
vallotta (líMK. II.22:ii. FenVz mind fwldwn menyen (66). Az
mennek islene eltt (Ozor: t'lirist. 1 11). Atyám, ki iueiiyl)e

vagyon: i«iter mous qui in caells (Helt: LTl'. F..2). Manna ada-

lei- nekir meniekbol (.Szék:Krón. 19). Diezertessel attia isten

mennyekben (Born: Ének. 531). Estue az Mars es .Sjituriuis

birodalomra iut, kic liaboiii mennyet e.s lildeg eget .szerezne*;

(Kai. 1582. Fv4). Égil Isillag esik mennybl (Pazm: Préd. 6).

Miképi>en érted ezt a czikelt: Fel-méue meniivekbenV iKer:

Préd. Ele*. 7). 2) (fimen; blitzj. Tyzes meen yseeii meg

(ÉrdyC. 651). Meg ütötte vala vgyan a meny a szent Miklós

egy haza sauctuariomanac orozattyat, de cliac egy uehany

cherepbe tt kart a heiazaton (Tel: Fel 195. L. meg-üt,

ménny-ütós)

[Szxilásokj. Fel keresi a gazdáját, kinél kiutsét badta vélt

:

ama iiedig fíldtSI mennytfil tagadgya, hogy a dolog-

ban semmit nem tudna, st 5tet .solia szemével sem látta

(HalhHMist. 11.209).

Mennybéli: caelestis, caelicus MA. (himmlisch). Meimybe-

liek : caelites C. (ÉrdyC. 356b. CeomaC. 104). Membely vr isten

(Nagyb: Hunyj. 5).

Mennyei (munhi'í HB.mfnúy BécsiC. 132. mohii MüiicliC

85. mmnyi Born: Préd. 27): ciielestis, eaelicus, aetliereus MA.

(liimmlisch). Meney haborotul : ab a'ris perturbatione NémCil.

166. Oggun neki munbi iu-uzagl)eli utót iHBi. T meiinei

afatoc : páter vester t:aele.stis i MünchC. 23^ Mennyei fel-ség

:

altis.simus (.lordC. 171). My menyey kynerwnket agyad iiekvmk

ma: panem r.ostriun supersubstantialeni da nobis hodie 1370).

Tekeenczetek az eghy menyey rei)5s5 madarakat: respicite

volatilia caeli (371). Hallya az meney yglieet: audit verbum

regni (394). Az menyey orzaghnak Byay: sünt filii regni (396).

Mikoron akamaya kivamiia az menneieket (BodC. 4». Myuemow
nagy zcntseegben, meunyey eeletliben, alazatossagban (ÉrdyC.

520). Az moenyey cyllagok (55<il. Elmeyeket ameniey gondolatra

fel emelyk (\'irgC. 30). Az keuansagok az menyeyekre indult.-tsa-

nak (141). Tsak a Kristus .szava gerjekszti mennyei melegs«''gre

a sziveket (Pázm:Préd. b2). Ila az Cristus.sal eggyt toltamai-

tatok, az mennyejeket keres.setek, áliol az ClirLstus az btennek

jobjan fd uSzár:Cat. F2). A kinek iirese<lik .szíve a viliigi liitván

kivánságoktúl, .ULnak telik lelke mennyei vigasztalásukkal (Fal:

SzE. 556).

Mennyeiaeg: caelestis status Kr. (Bíró: Micae 73).

MENNYI (menifi HB. m-nKtbon EhrC. 41. view JordC.

551. iiiefttt^ 926. miamiién ÉrdyC. 534b. vuimee ÉrdyC. 23.

mence, ThewrC. 82. mcne 156. míiiíket NagyszC. 63. ménéiec

BécsiC. 17. ménciei 37. míiiíieket AporC. 13. 33. 84. meni

Born: Préd. 78. »i/nit Kár: Bibi. 1.314. niíiic Sylv: UT. H.48.

imjntt ÉrdyC. 4. 560. mineh DebrC. 13. mini DebrC. 128. mmi-

zer GyöngyC. 19. míiliuel BodC. 33. mini LevT. I.2t)0. uiitkti

voItJik KeiskTört. 11.91. menyr. Kár: Bibi. 111.148. mfnnyi MA:
Scult. 425. mdioiivel 657. amiiat, nuunnift Zvon:Osiand 222):

quautus MA. (quot; wie viel). Mennyin : qiianti, <|U0teni; mennyi-

kép[ien : i|Uot módis MA. 1) [iiiteiTogativumj. Hányan, mennyin

;

(pioteni PPBI. Menyi milostben ternmleve elev.- adamnt (HB).

Mene czudalatos-siignal (>pianla admiratioue) legének tereni-aiek

zent seby nielloc : teozyk az raudalon (Ehr<.'. 66). Ménéiec

lejienec <^ varosoc : quantjie sinl civitatw «)ruin (Bé<-8ÍC.

17). Soc bort iuec, méneiet keletében nem itnala : bibit vinmn

i|Uantum (BécsiC 37). A világ ki te lienned vapm setét leiid

a setét mene lezeu : ijisiie lenebrae i)uantae erimt (MiinchC.

24b). Nem lialliHl é mene tanosagocat (<|uanta testimonia) mond-

nac te ellened (Miiucht'. 67b(. Mene z/jniiiVeg lez^n az liololh

znetlen laltiU rdógnec zónifiseget (GuaryC. 2). Mene, liaiiy

yte.s.sel rettenlh meg az te zywed (ThewrC. 99). Nem nagy sok

keserevseget zenvetle (ConiC. 4). Mene ziuntalan (Erd>C. 32<>bí.

Menyi soc fele emberéé üzic .'iz torko-ssagot (Born: Préd. 410).

Vram mene ydeygen felecz (4 engeiuelh V u.'*iu*^l"o domine

obliviscoris me (Kulc.sC. 20). Mennyin Viiltac, nem ertJietlyiV

U^>n>: Préd. IXl Ut mine ideig tanítót bizonial azt senki nem

India (S/ék: Kri'm. 93). Menyi sing ixwzló szAg^'g az í.slennek

nadrágnak ? (.\li<sésK. 3). Menyi imigo.* az eglnM az loldre )e

j6ní? Felelet: azt .senki som tudgya (34). .Menyi niiw

-

vagyon egy helytl az m:is lieljig (35). Meni ideié Ik'c
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esett rayta (Kár: Bibi. 111.40). Mennyin tartod? qvianti llces?

(Noin. 2i">): wie teuer bietet ilir? (Warm: Gaz. IGl). Jaj meny-

nyin találtatnak, a kik két fölé sj'uitikálnak (IJjitiii: VTárgy.

;'i. Mennyin é.s melly naíjy .szentek, mosütköztek aliban (P;'izm:

Préd. .^l Menyin nem találtatnak a m;u napon liasonluk Júdás-

hoz is (IHy: l'réd. 1.6). Fel-jtígyzfik menyi ezur ,>izent-et;yli.-izakat

pnszlitottak (Pós: Igazs. 110). Mennyi-.sz;'miú haddal jiin? (RákF;

Lev. 1.6151 Ó mennyen vannak, a kik .szóval istennek ajánlyák

szíveket iC'snzi: Síp. 2y). Értted, értted, már éretted, ah, meny-

nyit kell szenvednem (Amado: Vers. Sií). Mennyi tSrt nem
h;inynak eleibe, mennyi hálókkal nem kerítik : hogy meg-

ejt.sék ^Kal:NU. 25tl). 2) [indefiiiitnmj. Négy oka vagyon

mellyért akárkiben mennyi .sok jó légyen, magát azokért mások-

eleibe nem teheti (P;izm: Préd. i'iO). ;t) [relativnm : mennyi, a

minnyi]. El oztyak vala kynek mynd menere zykseegh vala

:

disi>erdiebant ea omnibiis, prout cuique opus e.st (JordC. 713).

Amenee vagyon, amieet agy (ÉrdyC. 55Sb). Lln amiet: mine

ó neki ziksegiis uala (TihC. 21). Mind az en atyamtiay, ménen

az lapitulomba volnának, miiid fel tamadanak (VirgC. 66).

Menye psalmus wagyon, mynd el kelly mondany íLánjnC. 124).

Felényin sem vagyimk mostan, egy asztalhoz beférünk, az

mennyin vagyunk (LevT. L163). Annyi hay .szálam nincz a

menyin gyidölnee engem (B*jrn: Préd. 74). Amene a bön,

aukora a bfintetes (llel: Préd. 152). Menyi tauol vagyon a naii-

kelet a napnyugattal, ollyan masze (Sib: Viglí. Fvii). Annyi

részekre kell osztani, mennyin az attyafiak vannak; quot sünt

fratres (Ver:Verb. S2). Amennyin mjir maradtunk, egy .szilva

fának is elférünk az árnyékában (MikrTLev. 414). Az éneke.s

misén a gyertya mennyi .sok, annak i'ijaiban aimyi gyiirii ragyog

iPhilFl. 58). Vagy nem figyelmeznek a kemény beszédre; vagy.

lia halják-is annyit tanulnak belle, a mennyit az ég dörgé.sébftl

(Fal: NU. 301). Annyi, mint a mennyi vizet fetske szájban vészen

(Kónyi: HRom. 20).

[Szólások]. Az szegény tudatlan emberek szörnyítik, hog)

annyi-mennyi ember v&szett Persiába (ErdTört. 11.127j

(Kiizmondá.sok]. Mene few, anne eez (ÉrdyC. 69).

Mennyiben, a menn3riben : inquantum C. [quatenn.«,

qui.tad; insofernj. Meinieben teheti uala l6.sezuen; quantnm poterat

observans (EhrC. 41|. Ab mineben magába rekezti ah bülcse.seg

a zeretetíit véghetetlen keues a b5lese.seg (DebrC. 212). Ezók

csak anneba t;imadnak tel ; aminebe leznek az t&stnek eksse-

gere (KazC lyO) Oiaok eg zempillanthassighis elnye nem
akarokh : hanem cliaeb ;uieba minibe az \t i.stennek kellemete.s

(GyöngyC. 44i. Fe.sletteekel szíibad társalkodni, de c.sac anniban,

az menniben az ollyan társaság szolgálhat felebarátine éppllletire

(Zvon: Pást. 11.439). Czak annyba adnak helt i\eki, menybe

akariak (Vás: OnCat. 450). Az raboknak pei-mutati'ja légyen,

a mennyibe lehet (UákF: Lev. 1.457). Az újnak ii'ij te.stámen

tomnakj kellett erót veimi, annyiból tudniillik, a mennyiben

már az iir Jésus Cbristus érdeme által az istennek kegyelmeién

jutottunk iHall: HHLst. 11.222). A kire haragszom annak meg-

botsátok, a mennyiben lehet (Mik:TI^v. 12. lev.).

Mennyibl, a mennyibl : c« Te neked is kel erokSd

nod, iiienyljevl te teheted igevei es példával iHorvC. 231). Az

chak annybul zolgalhat az betegeknek, a menybíil az isten

megengette (Frank: HasznK. 25. 83). Calvinus az istent nem
teszi okának az bflimek, a mennyibl bfln és gonoszsiig vagyon

a cselekedetbe (Piizm: Kai. 375). A memiyibSl kfilso .szók-által

szereztetik ez az változás, érzékenység alá vettetetiiek mondatik

(742).

Mennyicske : quantillus PPBI. Melly-korotska, mennyit.ske:

qnantulus PPBI.

Mennyig : [quamdiu ; so lange, so weitj. Menyg nekwnk

len, addyg reayok oztoyok vLevT. I.248J.

Mennyire: I) quatenns, cpiantum MA. fwio weit, wie.sehr].

Meg yroni : mykeepijen es myneere feollyeb való leegyen

az meennyey lakodalom ez gyarló halando.sagban valonaal

(ÉrdyC 506b). Anyra megb fogyadkoztonk hogy ehajak az isten

tugya, menyére wagyonk (KMNy. II.5i)). Juhait czuda menyire

ismeri (Born: Préd. 284). Minere higgien, mit higgyen (Mel:

Sz.)án. 282). Tudjátok, mennyire vagyon Po,sou-várossához a

kálvária-hegye? (Szeg:Aqn. 41). Menyire meszsze mehet az

íidvi\sségnek ntaii, a megvettetett ember? (MHeg: TOszl. 61).

2) [indotinituni]. A pnjkoskodást tsalí mennyire való bflnnok

sem tartyák az itjakban (Ker: Préd. 831). 3) qnateuus, qnan-

tum MA. [so weit, insofern]. EzSknek az wri.sten annera zer-

zStte a kenokath minere a giSniSrfeegben voltának (DebrC.

16). Nagy veztegsegel menere tehety vala kemly vala wtetli

(VirgC. 40). Az menniere á Clu-istus rendeltetet szemef az vált-

ságnak tisztire, mas az attiatul (Fél: Tan. 252). Az raeniro ér-

teked lészen, tennen magadual iól tégy : si habes, benefae

tecnm (Kár: Bibi. 1.658). Az kSzonseges ecclesia annyi masze

téried ki, mennyere az igazán meg keresztelkedteknec serege

(Eszti: IgAny. 42;. Amennyire kevély a kevélynek szive, any-

nyira el-t;ivozik az istentül : quantum superbimi est cor ho-

minis, tantum recedit a Deo (Biró : Ünnep. C). 4) [quamdiu ; so

lange]. Thowaba nem akarok élnem, hanem czak myuere en

wram ystennek kegyelmességének kelleniethas (ÉrsC. 265). K^t
nap, vagy egy holnapon, vagy eztendeig, az menyére késic vala

az felhfi az .sátoron, meg maradnac vala és nem mennec vala

touáb (Kár: Bibi. 1.127). 5) [quanto, quo;je]. Kiki anera nagob

mohon azon bSléesegnec kóstolását vezi, valaki menere azon

bfllíe.segert ersben kíiv61ualo erzekei'iseget meg nomorihtji

(VitkC. 8). Zyzek meneere nagyob tyzta&sagra valaztafcuiak

anueewal az isteny ysmeretlre méltóbbaknak yteelteteenek

(ÉrdyC. 50b). Isten, a mennyire halasztya, annyival meg-súllyo-

.síttya a gonoszok büntetését (Pázm:Préd. 29).

Mennyiszer: 1) quoties MA. [wie oft], Menezer akar-

tam te liaid.at e^lje gitenem es nem akarad (MüncliC. 144).

Menyészer lioczá.s.sac meg? quoties dimittam ei ? (Helt: UT. E.5).

Meni.szer aluszic meg az gono.sznac az 5 szouetnekec? quoties

extingnetur lucerna eorum (Kár: Bibi. 1.524). Mennyiszer tiir-

ténik, hogy az istentelen embei'ek te.stét fényesen temetik

(Pázm: Pi'éd. 4). Jutassuk eszünkbe azért, mennyiszer, és nielly

.sok-képpen vétkeztünk ezekben (73). Ezen kivül nienniszer

Ízben jöttének Szendn'í alá, isten tudná annak .számát (TörtTár.

VI. 105). 2) quoties MA [so oft]. Minezer ellene állunk, annezor

tet meg ji;6zz5k (BodC. 17). Annezor ineuyzer (PozsC. 32).

Estem val;i nagy kétséglie, hogy elhagytál engemet, de meny-

nyiszer éu könyörgék, megh.illád kéré.seniet (RMK. 11.248).

Annyiszor áruló párto.sokká lettek, niennyi.szer ördögnek enged-

tek (Pázm: Préd. 10).

Mennyivel : 1) quanto MA. [me viel, um wie viel]. Ha
:íz czalados embert Beelzebubnak hywtak, menevvel yiikab az

hw ezaladyt: si patreni famili:is Beelzebub vocaverunt, quanto

magis domesticos ejus (JordC. 383). Ha the nem akarz fertel-

mes zolgalatoth, mynewel ynkab az wr i.sten (ÉrdyC. 16Sb).

Menyénél inkab meg gy6ze<l az embereket : quanto magis

contra hominos pr.aevalebis (Helt : Bibi. I.t^. Az mint hogy cthc

kíilsü világi dolga sem lehet állandó, mennyivel inkáb az lélec

idvS,s.séget néz szorgalmatos.sága nem lehet elmentségben

(Zvon: Po.st. I.U;. Ha eszén kell lenni embernek, mikor levelé-

vel kílzli magát, mennyivel inkább mikor nyelvével (Fal : UE.

440). 2) [quanto, quo; je] a) Mari:i meneuel zentsegasb volt

mendeneknel, anneual jnkab kellet evmagat meg alazny

(CornC. 15). Minevel valaki többet vall, anneval tSbbet

kinan vallania (BodC. 13). Meneewel zeeb, yob es dragab,

anneewai teeb arwit [olv. arwt] keel eerette adny (ÉrdyC.

528b). Meneuel inkab az fwidbe mag.at b(jchata . . . anne-

ual iukab zwldseget bewebben agya (VirgC. 65;. b) Meneuel
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nagyobban valak)' igyekevsiendyk kevuetny, attul kevTelb leien

ov boax-i (Tíon'C. 251). C) A rózsa Ls annyival kedvesebb, a le-

szakaszUisa mennél sérelmesebb, szerelem Ls annál gyönyör-

ségesebb, mennyivel az útja volt vesiedelmesebb (Gyöngy: MV.

3. 239).

akár-mermyi : íjuanhislibet PP. quotcunque Kr. (»ie viel

imraer, so viel immer]. Valamennyi, akármennyi: quanhisciin-

(ine PPlil. Akar meone yd5.s legyen (ÉrdyC. 176b). Akar mini

iot tegiún is (UebrC. 128). Akar meny [akánnily] kychynek

legyenek (Ver: Verb. 196). Akármennyin legyenek, semmit

nem jelentenek (Ónodi :Számv 2). A fejérnél), akármennyit

éljen, absoUite csak liarminc o.sztendí>s ; a férliak basonlú kéi>en

aláb' alál)' rújják kereszteket, tsak a Proserpina tudgya, melly

idísek (l'al: NU. 352).

akánnennyicBke : [quantnlnscunqne ; wie klein immerj.

Akarmeniiyitske, valamennyitske : quantuliiscmiqne PPBI. Sockal

ls nagyob .siralommal illettetnek, akar menyecskét- legyenekis

awic az melyoc vadnac, mint sem azot, az melyec el miiltaiiac:

qiiautnlacunqiie .sint i.sfi quae simt (Prág:Serk. 911. MK Pótl.

XXII).

akánnennyiazer : [quotiescunque ; so oft immer). Ak;ir

menyször liaiczák az okrít Bétsbe, vgyan 6k5r azért (Decsi:

Adag. 238).

vala-mennyi : 1) quotquot, quotcunque SL quantiisqiumtus

PPBI. |wie viel, .so viel immerj. A^éa neki, v:ilamenoiei'

kellemetesec : dabit illi, quotquot babét necessiu-ios iMüucli.-

U 135b». Ád niki, valamemiye .szfikség : dabit illi quotquot

babét necessarius (Helt: DT. SÍ). Valauiine leszBu á bfin,

anne le.szen á bi'intotes (Mel:l*réd 151). Valamenyid va-

gyon, véllec el kulted (FortSzer. H3). Mennyetec vala-

mennyén badakozilsra valéc vadtoc: praec«dite omnas viri

robusti iKár: Bibi. 1.160). Valamennyi esztend volt az vil.ig

terenitésetSl fogva, szinte aimyi.. (MA:Seult. 29). \'alaniennyi

kínokat ujcg kóstoltak az töb martyrok, azokon A egyc<1ül mind

által ment (P;izm: Kai. 54). Isten á mi üdvös-ségíinkijt, valamenyin

hiszUnk, cselekszi (lUy : Préd. Elób. 1.2). Az deberko valameimyi

lé.szen, négy pénzt minden vederért (Törtl'. XVin.L36). Vala-

mennyi nyelveket e.xaniinállattam, közönségesen referálják, bogy

eliM-liátúl laak lézengve jár a ráczcza (RákF: Lev. 1.646). 2)

aliquantus C. [aliquot ; einige(.s), etn'as] Az Atlienaebelieknec

ulselt dolgai az mint en remenlem, elég Uatalniasoc es na^oc

uoltai- : de nakmíitfnyuel kú«ebbec uoltanac azért, hogy nem
mint hírrel lieszeltetnec : Atheniensium res gestae, sicut ego

:iestinno, satLs .'miplae magniíicaeque fuere, verum aliquanto

minoriw bunon quam fáma fermitur (Decüi: SallC. 7). Valameny-

nyiben menbiégeseknec l.ittathatnak (MA: Tan. EIöb. 2H). Négy

sz;'iz asztendeig, .st valamennyivel továbbls meg maradott tisz-

tiVn á kere.sztyéni tudomány íPí'izm: Kai. 169). Az világ vége

élt vala menni mippal iZvon: Post. 1.27). Országlilsánac vala-

meuiiyilx>n való utat uitot vaUi (1374). Semmiképpen be nem
veszii* .'i»)kat, az kik valamenniben élik ez világot (Zvon: Osiand.

15i.)í. Szílkseges megh v:ilaménnye Ijeveb beszéddel felle em-

lekéznfink (Lép: l^iik. L275). De nemhogy valameiuiyiben

méltó kiviULságokra ji) vál:i.szok lett volna, .st tbbfilten tbbfilt

a nyomon'i.sag rajtok (TíirtTár. IV 2iX)). ») omnes Sí. (allé). Mi

valamennin meg krsztlkttílnk az Cliristus Jesus neveben

(Szár: C.at. 113). Mi valanienin megkereszteltettfuu' (I)er: Préd.

valamennyicske : <|)uintuluiirunque PPBI.

valamennyire : I ) aliquateuiis, aliquantum C. {eiuigermas-

<en|. Valamennyire zJild : subviridis ; valamennyire veres : sul)-

rubicundus ; valaniemiyire fénylik : subhu'et l' N'alameiumre

idósödni : adolesi'ere ad aliqueoi aetatem PPBI. Írtam k. wala-

miuireazramts dolgáról (l.«vT.I.15l. Ottli a lech szeg vala meuuira

olchob, bogy nem ith (LevT. L148). Valamenyére meg njmgottanac

volna (Helt: Króa 22). \'alamennyére gyengflit volt az feje

(MA : SB. 29^. Ha valamennyire eltávoztak, mindgyárt ismét

viszsza-tértek (Pázm: Préd. 1072). Az idei bor még vala-

mennyire zavaros, seprs (Com : Jan. 84). 3) [quatenus, quautum

;

in deni masse alsj. Valamemiyire testek erejétl megüresOlnek,

szintén auuyibau, s<^t még többen ls lelkeklien öregbOlnek (Ács

:

BHal. 285).

valamennyiszer (toeUmenyztr LevT. L4): quotiescnnque

C. [so oft]. Vala meúeíSr erzeodez, aíiezor zemeidnec elébe

vessed (VitkC. 71). Bji welemenyzer omian az wram lewelet

ydo kwithed, mjnidenkoron azon emberthwl ,>Ttbam en az en

nramiuik (Levl'. L4). EM tegietek valamenizer izzatoc az en vere-

mét (Fél : Tan. 4(15). Valamenniszer egymás társasagában vannat-,

nnneszor (Mon: Ápol. 329). Valamennyiszer kérdezsz, anuyiicür

Díndom (Pázm: Préd. 55). Valamenyiszer kérdezkedel (Illy:

Préd. 1.246).

valamennyid

[Szi'ihisokJ. Tartozik meg esknni, valamennyit [így]

magával az nádor ispán itili (annyiad magával, iiáoyat a

n:idorlsi);in megliatározj (Ver: Verb. 316).

Mennyiség : quantitas MA. quantitas continua GKst : Titk.

1119. [quantitat, zahi, gröasej. Folytába való mouylség: <iuau-

titas continua ACsere: Bic. 4S. Az marhának mejinysyge

szerynt meg igyenesewlv\en a leres (Ver: Verb.' 51. Pázm:

Préd. .S34. Kr. Megy: Bayle. 298).

Mennyi-volt : [quantitas
;

grössej. Alkalmas mine wotot

walla tastlie (TiliC. 99). Oycbeertetyk kereztelew János lelky

nemes yozagos mywelködeteknek nagy voltából es nem ew tusty

allapottyauak myiiee voltából (ÉrdyC. 350). Az idnek meimyi

vólUi szerint Cfeleki : VLél 68).

1. MER (nutr JordC. 171. stb. MA: Tan. 143. Zrínyi. L57.

108. stb. stb. »;i«erte I lorvC. 68. Hi^írem Le\T. L9. mfrik Sylv:

UT. U.125. Wri MA: Bibi. L46. Kk-rnek MA:.SB. 73. meg ne

méi-jé [így] próbálni Czegl : Japh. 68. mMenek 125. míVed Vás:

OmCat. 120. mimé 604. mén GKat: Titk. 410;: audeo C.

[nagenj. Ks kerdlei', ha zent enaugelium tartó emberecnec

valamelyc meryeu ewaugeliumi zabadsagnac ellne temiy (EhrC.

16). Mykoroo ez sorwr Sab'ma nem memeye kyvenny az faze-

kat az zenbevl (MargL. 23). Merem mondanom iConiC. 50).

Merem mondimom, hogy (WeazprC'. 13^). Mereek zent dauian-

cost latoru;ik es esmerellemiek ueuezui (L)omC. 102|. Nem
merm moudanya (ÉrdyC 550). Nem mere 7/tntbn niaradnyi

:

timuerat uuuiere (Holt: Bibi. 1. H4i. Nagyobl>3tls meg mér az

czelekdni (Decsi : Adag. 12)l Post principia: igen meri az sut-

tomban (24). Meg merte vaniy Szolimiiu haragját (Zriuyi L9I.

A typographli, merem álbituia, nem régi inveutio (OtvMesl.

21. vsz.). Nem mernéc semmit azokról szollanom lEsztT: IgAny.

237). KariLil Zrinihez cliapni mér [rim: tér)(Zr'ui.vi 1..541 Mit*Kla

ortzaual mornCic :iz z. irast tsonk;mac, bunkaiiar mi>ndani

(EsztT: IgAny. 235). Hogy merted umgpróKálui ? (TKis: Pan.

25). A ki magáért meg nem mér felelni, azzal magát vétkexsé

teszi iKlsv: Adag. 16.8). Azijk az eget ls maj<l csak fel nem
verték, midAn eleinte a viadalt merték (Tlialy : Adal. II. 1 99)

Kel mernék fogadni tiz araiuiyal egybe (Fal: NE 17X

1 . Merész, merész-ik : .v Senki hadakat neoi mérizi-

uala [igjj megnitni: luilliis audeliat cnbiculum aperire iBéoiC.

42). Hog ezekét mértyiüé tenni : ut liaei' audeat fai*ere (63i. Seiiki

sem mérézikuak) ellenec állani nullás ausas est reslslere (,<'''

Senki sem méreíic nála tel kértleni : aiuias fuii (Miiiicbl

'

Zemi-ymet . . , ft*liiem nierezneui aua^ uierezk<lnem emeli

(NagyszC. 133). Nem merez\\Tik istenekh irgaliuassagaba biziH>nk

(VirgC. 50). Ewtel bahva l»le, de ylletny nem merecek e»
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onda ew beiuieete (ÉrsC. 427b). Egyebet ne merez [metj, me-

szelj) teiiny (LevT. L384).

2. Merész, mórósz (mérííz Hofgr. 162. rrUrasb Mad

:

rang. 2S3) : ,<iud.i.v, intrepidus, cordahis, confideiLs C. fverwesen,

ilui). Meré.szen : .lud.icter, .•ludenter, audaciter, coiifideiitor

A. Merész ember : *capat auda.\ PPl. A lóloc tótte sz. imirt>-

küf kitorsAgosocká s" merész szivócké (MA : Scult. 6.38). Bátran

iiasv mérészen szaggatni kezdek nyilakkal meg-hóitt attyok

stét (Pázm: Préd. 212). A sas-is, kivAltképon az 5 ifjúságában

Bn ertV, gyors, méréíz, er&zak-tévS (Misk. VKert. 283). Igen

érész madár, a pakulároktól .semmit nem félvén a ketskeket

9g-fEopja (Misk: \Tíert. 472). Az poganok nem voltik oli

ereszszek, hogy ík az vr Clirlstnsnak holt testének az kerezt-

n chiak egy chioutiatis meg törtek volna (HoUPréd. 24).

eresz sziueó(Göntz:RRab. 37). Magát meraiszen tartani (Kisv:

ia?. 208). Száz félénktiM sem fél egy merész (543). Mikor

idvet mutattya (a szerentseX kénnyel ne hivalkodgyál, hanem
ruletté légy, a ki gyorsabb, serényebb, merészebb, tíbbet

ér beime iFal; UE. 384).

vak-merész : temerarius SL [venvegen, waghalsig]. Ki vot

ol vac merez ki tégedet meg k8t6z6t ? (DebrC. 314).

Mórészecske: [mulig]. Mérészecskék légyetek (Laskai:

ps. 129).

Merészel, merószl-ik : audeo, coufido MA. [wagen, sicli

luenj. Mereezlyeek yteeletet vethuy : auísus est illi impingere

t;uji maledicti (JordC. 881. 426). Yntótte ewket, hogy senky

ary zentlLseegnel kyl ne mereezleek halálára keez&Iny (ÉrdyC.

Ob). Mykoron az egyházi neepek élt nem mereezleneek le

tk5zny, myert az palasthnaal teeb nvhaya nem volna, az

>erest egy kys kívrtlia rwhaat hoza neki (625b). Az isten

gaynak adót aUmisnat es merezlitek elkérni (VirgC. 4").

m merezli uala 5tet illetnie iTihC. 55). Hogy senki magában
mereszlyen bírni (Bom: Ének. 289). Az kikkel bizonyíthat-

nk, nem meriszlik megmondania az igazságot (Nád : Lev.

5) Mégis kSnyuet merezlet imya (Mon: Ápol. 7). Nem meré.sz-

: valamit vakmerképpen eróssettemii (Zvon:PázmP. 125). A
edelmek szóllani nem méréízlettek jelen-létében (Pázm:

éd. 88). Ki mérészlene fedddni? (HalhPaizs. 475). Ki az

afi szeretetnek törvényét mérészlette szegni (Illy: Préd. E15b.

). Néki-merészelvén magát [neki bátorkodván] (Megy: 3Jaj.

153). Meg ne merészeljék próbákii (RákF:Lev. L259). Ne
irészelje emelni páltzáját (Gvad: FNót. 55).

'Szólások]. Reá merészli magát: sumit sibi tantnm

daciae Kr. Nyughatatlan, iparkodó, mindenre rá méré.szeli

Igát, tartalékot nem szenved (Fal: BE. 573).

még-merészel

Szólá.sok]. Nem juthatott egyéb eszébe a lengyel királynak,

nem hogy ilyly méltatlan kéréssel búsítana? Valóbann igen

Bg mérészlette magát uratok (Fal : TÉ. 695).

Merószked-ik : audeo, audaculns sum Kr. [wagen, sich

genj. Te scentidnec orcaiat ögelmezied es mvtassadmeg, mert

n hagodmeg tebeléd bizokat as beleiec merézkédSket

:

lesumentes de se (BécsiC. 22). Sinkit ne merezkgienek
lg vtalni (DebrC. 128). Zamath meg nem merezkdSm nitnom

igyszC. 61) Ne merezkegiel mondanod aztb, hogy my feye-

mwnk vagi fV'irgC. 67). Ne merezkegyek nála tartany ado-

nt (124). A szemtelenséggel annyira merészkedik, hogy még
lkat a fertelmességeket is magának tulajdonítja, a mellyek-

1 része sem volt (Fal; NU. 261). Addig merészkedik, hogy az

(nnek szent nevét hazugságára bizonyságul mondja ki (Fal:

: 613).

Uerészkedés : audacia Kr. Észre vette rejtett horgát;

ok fogásit, ostoba merészkedéseit, es fertelmes szándékát

J: TÉ. 633).

M. NYELVTÖBT. SZÓTÍE. n.

Merészség {mereeuetg^A ÉrdyC 652. merhig Helt: Mes.

361. mcrcMejet; fidueiam Fél: Bibi. 230. Wrfssi'y. animositas

niy: Préd. 11.91): audacia, confidentía C. audentia MA. tumor
Helt: Bibi. I. Tt.t3. fverwegenlieit, kühnheit). Latvan .lano.snak

mereessegliet : coiispectJi ver Johamiis in dicendo libertate

(JordC. 717). Vallaasnak mere&seege (ÉrdyC. 50b). Ebb6l

ezokaért meré.szséget vonec magáuac [így] a magyaroc, es az

wrac kzzill négyen egybe eskfiuéjiec a király ellen (Helt:

Krón. 31). Halálra való mérézseggel: gladitorio vei celtico

animo (Decsi:Adag. 23) Az szólásban való merasseg (Fél: Tan.

326). Orcaitlan raerézség (Zvou : Post. 1.490). Merészség és

vakmerség (Com: Jan. 195). Ezek az igék nagy merészséget

mutatnak, de egy tsep emberséget sem (Fal: NE. 17i.

Merósztelen : inaudax ; félénc MAI. [ftu-chtsam].

Mer : audax Sí. [kühoj. Ali bassa csudálja hévségeket, ily

sokáig mer bátorságokat (RMK. VI.146).

vak-mer: temerarius, confidens C. [vei-wegen, waghalsig,

dreist]. Vakmerképpen: confidenter, obstinate C. Vakmern:
temere C. Vakmei-ek : temeríuii NémGl. 153. Igon vacmer
bátor (GiiaryC. 15). Vakmerekippen (LevT. 1.282). Rakua vala

vakmer bátorsággal : repleta est iniquitate (Helt. Bibi, I. C2)
Ha valaki vakmeroképen chelekedendic : qui superbierit (Helt

:

Bibi. I. S,ss4). Vakmer batoroc (Mon; Ápol. 2). Vakmerül tamo-

gattyak (Mou : Ápol. 409). Az fi elmeié uakmer uala, czalard,

alliatatlan: animus audax, subdolus, varius (Üecsi: SallC. 4).

Vakmerid el ne hidgyünk akár mit (Pázm: Kai. 41). Az hamis

tiidományban megmaradtak vakmervfil (87). Ha vakmerek,
és vgyan orczátlanok nem akartok lenni (Bal : Cslsk. 196). A
mint gyíillm a kétségben-esé-st, ugy átkozom a vakmer
magahitt bizakodást (Fal: NE 53). Nagyokat indít a bús kétség

r.ijta, addig forgattya, a míg maga önként vakmer elte-

kéllésekre rándul (Fal : UE. 453).

[Szólások], Egy vakmerben tletek semmit el nem hiszek

(Veresm: Tan. 146. Kr)

vakmeriképpen : [audacter : waghaltig]. Nem annyira

vitéz, mint vakmeriképpen az hatalnia.s nagy ervel megfltk-

zik (KC,sipk;SzTiik, A2),

[vakmerit]

meg-vakmeröit

[Szólások], Meg-vakmerflétik magokat a lovak s nem akarnak

vonni (Megy: 6.Jaj. n.2,5).

vakmerököd-ik, vakmerölköd-ik: [temerarius simi;

sich vermessen]. Hát mit vakmerködtök, mit bátorkodtok isten

ellen (Szlgerezd 123i, Tanulj a csillagoktól: ezek annyira

soha sem vakmeriködnek, hogy az ö színe eltt fényeket

ragyogtassák (Fal: UE. 366).

vakmersköd-ík : cv A kik fele-baráttyokat szeretik és

istent félik, nem vakmersködnek az itíletekben (Pázm : Préd.

894)

vakmerség: temeritas, confidentia, eflFrenatio C. pertina-

L-ia ; halsstanigkeit Com : Vast. 141. [venvegenheit, vei-me&sen-

heit]. Az kegetlen zydo nepekli wakmer.seggel illetek (PeerC.

142) Vakmerséggel felmenétec a hegyi-e: hmientes superbia

ascendistis in montem (Helt: Bibi. L Kkk3) Szeles vakmerség
az szólásban (Fél: Tan. 326). A vakmerséget elkerülvén: te-

meritatem refugiens (Com: Jan. 195) Azokkal üstököt vonni

s ert próbálni, a kikkel nem birunk, vakmerség (Fal : NE.
96). A vakmerség a bolondságnak fajzattja (Fal: NA. 223).

Már iíjantan ki vetik az otthonos igát nyakokbiil, nintsen más
vezérek a vakmer.ségnél, se más rendtailások a szabadságnál

(Fal:NÜ. 264)

49
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vakmeröséges : [temeriirius ; vermeasen]. Vakmerfiséges

volt az etiKedetlenségben (Illy:Préd. L13).

Ivakmeröül]

még-vakmerül : [se obutinare ; verstockt werdeii, (rotzenj.

Valakiket a piLspökiik megsajditottak, hogy ezt az angliai

e<;clesi.'inak béviítt igazgattásükiiak modgját kárhoztatván, abban

njjétast akarnának tenni, ottan minden kedvezés nélkül vagy

tömlOczre bánták, vagy lia ngyan megvakmeröiilt, mint nemely-

lyeknek fiilíiketis elmetéltették (Mink: Angllnd. 51).

2. M£R: lianrio MA. [scliöpten]. Akar mint mérték (így),

más felúl telik: inflnit i)Uod exhauritur (Decsi: Adag. 101).

el-mer : (abschüpfon). A moly olay fellyiil leueg, merd el

(Mel: Herb. 141).

ki-mer : cgurgito, deploo C. oxbaurio MA. [au-sschöpfen).

Merdégel : liaustu MA. (wiederholt schöpfen].

Meregól : liausto C. baiirio MA.

el-merégél : merso C. [wiederholt eintauchen].

Mereget : baust<) MA. [wiederholt schöpfen). Arany csészék,

IKihárok é.s az kannák meregetni áldozatkor volnának (RMK.

rV.213).

Merécskél : oj Az vizet merétskoltéc vala (Zvon: Post I.

303).

Meringél : cw Csónakkal meringéltem kuttyát (Gvad : Lev.

12).

Meringet: cv Moringette vizét (Gvad: FNót. 157).

Mérés : lAnstio MA. [daa schOpfen).

Merít {tnerehl MargL. 23. 49.) : hanrio, dehanrio, demergo C.

[schíipfen, tauchenj. Lattatjiac nála vizet moreiteniec: videban-

tur bam'ire aiinam (BécsiC. 21). Ho^ azocbol né meréheuec

:

ut non hauriant ex oi.s (24). Merehen hw veeroben : hauriot

de sauguine (JordC. 81). Yllyk, ho^ la tenghernek fenekéére

mereytes.seek : e>q)edit ei, ut demergatvir in profundmn mari-s

(409). Bort niereytene az hordóból íDomO. 84). Kewansa-

gokat nem merfiytliween ez vylaghyakban (ÉrdyC. 459). El-ki-

jJnek a szlizek, virágok a kntra meríteni (RMK. 11.115). Az

asz.szonyállatoc szoktanac vala inyi viz nieritenyi : ad haurien-

dam aijimm (Helt: Bibi. I. K3). Z. Jiuios forró ólaiba meritte-

tik (Vás: CanCat. 680).

be-merít : immergo MA. [eintauchen, untertauchen, versen-

keii|. Te magadatli m6 erttnk a kenzenvedasnek melseghSs

vizébe be uiereiteod (WinklC. 255). Ky immár tellyesseggil

he niereytetetevt vala istenben (DomC. 145), Az isteaseegben

1)6 morytetoek (ÉrdyC. 459). neki az mi bfuiemkert az ha-

laiba be kellene mérettetni (Tel: Evang. 1.202). Hogy magokat

Ijenioritliessék, és megmaradhassimak a vétkeknek utálatüs.ságá-

ban (Illy: Préd. L5).

el-merit : mergo C. .submergo, demergo MA. |eintanohi<n,

vorsenkcn, txxloeken, verschlingeuj. Ne merehen el engemet

viznek fergetege (A|iorC. 19). Voez el ineroytho engemet ; tom-

pcsUis domersit nio (Ke.szthC 19ü>. Mykepi'n iu zoroteth az el-

meth fel emely, azon koiien az gono.ssag el merythi (WinklC.

308). Te nvigadat az kennak vizelten el mereyted (KrizaC. 11)

Pharaot ott elmerito (Uelt: Bibi. I. a3). A vizezentl ez vihig el

merwttetec (Mon: Ápol. 411). Eluicrittotnek az öriluibeii, és meg
elégszik minden kivánisígok (Pázm: Pi-éd. 754).

föl-merít : [exhaurio ; ait<s<:li<'l|>ftMi| Kennyebb a tengernek

vizel ftiliueritnyi, egy kiiain kalánn:il i\s ft<llK>rpenleiii (KMK
VL124).

ki-merít : exhaurio, dehanrio C. [aasschöpfen, erschtipfeDj.

Evneii maga vizet mereht vala ky az kvllwl (MargL. 49). Hogb
enghmeth bnkbe el menVltet ky merli (WhiklC. 255). Eri-

vel ki tekert taxáckal, kapu péuzeekel ki ne meréttesBenec

[az alattvalók). (Coai: Jan. 141).

kimeríthetetlen : inexhaustus C. inezlianribiliii MA. (uoer-

scliiipfliuh)

még-merít : I) [submergo ; untertauchen, verschlingeDJ.

Meg nem meritetot : abaphus C. Sem az viz mereytlietiieye

meg, sem az égnek tauol volta foytanaya meg (BodC. 3). S)

impleo, hauríendo MA. [vollschSpfen). Mene vyz huzny, mykoroa

meg merytenee az edeent le bayolwau . . (ÉrdyC. 24G).

merítten-merit : [eifrig schöpfen]. Az kifolyó kútfbl az

viz ki nem fogy, ha szinte ember meritten raeritü-s (MA : SculL
|

1018).

[Merítdégel]

el-merítdégel. Elmeríddegelem : merso MAI.

Merítés : haustus MA. Egy merété.'sel ki meréthetnénc

(Zvon: Po.'it. I.llfi).

Merít : 1) haurieus MA. [s(diöpfendj. 2) [gefass zum
schöpfen]. Vríun merytd 's ninczeu : domine, neijiie quo hau-

rias habes (Sylv: UT. 1.131). Egy szurok merétfi va.« kalan

(Radv: Csal. 11.397). Merít lapátocska (Com: Jan. 82).

viz-merítö : I ) aqnator, haastor aquae MA. qui comport-it

aquas Kár : Bibi. L1S6. [wasserschöpfer, wassertragerj. 2) [ge-

fáss zum wasserschöpfeii). Egy rez viz merite ediuke (Radv:

Csal. IL104).

[Mer]

viz-merö : 1) haustor aquae MA. (wassertragerj. Tu miuy-

ny;üan ma a' tfi wratoc istentec élt álatoc, a' te fauágod es

vizmerd . . . : ligiiornm caesores, et hi, qui comportaut ai|iia8

(Helt: Bibi. I. aaaaSi. 2) Viz mer veder Nom. 33. |wa.ssereimerj.

Meríil : eubmergor, immergor MA. [imtertaucheu, sich

versenken, versinken, sich vertiefenj. Mikor elkezdt volna

mérlni : mergi (MiinchC. 41). Tenger fenékebé merltessec:

demergatur (47). My kedeeg a my tudomaímvnkkal ixikollvi

merewitetowuk (ÉrdyC. 517b). Ha vannak ollyanok niynden

bjTiben merewitetween (524). Az borba merül [sok Ijort Ls-zik)

(MA: Bibi. 1.186). A kik most gonossságbaii merAltek il'azni:

Préd. 26). A küls dolgokban merült ember (Pázm: KT. 2i'i

Enged vram, hogy efféle teKt gyámoh'tó dolgokkal Riértéklet>'

sen éllyek és ezeknek felettéb való kiváuságibau ne mer^llyek

(Pázm: KT. 265|. Tobzódásban merült részeges (CzegI: Japli

17). A tengeri* merülvén a nap, és kiterítvén fekete sátorit

az éj (Fal: NE. 4). Készek bubim merAlui, hogy mások \-idiil'

hassanak (Fal : UE. 399).

[Szólások]. Torkig merültadósságbaa szaU^kuál, fíilig .i

kahiuiroknál (Fal: NU. 285). Történetbl osztáii álombai.
merüle, hol tsalárd Kupido forgóda körüle (Kónyi: IIRoiii

142). Borba nierillt ember, nagy bor íliató ember: honi'

*niiuius mer Pl'L Ezt nem azért irtani nektek, hogy lu

brthbe merüljetek (RMK. V1262X No légyen immár olly t.s;i-

vargó és tétovázó lélek melly a testnek LsiuLihui fenlKtl

ségibo meriillyiin (Pázm: Préd. 83). A melly ilju logéuy kiadult

fél eszén, és melegen reá a játékba merül, nehi^ien tart

liatja iiénzét (Fal: Nll. 2l)2l. Kedven napjaim elköltk, >'ii

szemeim sUrü könyben meríiilek (llialy: Adal. 1.55).

alá-meríU: demorgur Kr. [untertaudien). Te Kaflarii.i..cu,

ky az mt^ny or/.'ighyk tVel magaztattaal, pokorr:i vony:tttatt>l,

merAltetl alaa : demergeris (JordC MO).
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be-meriil : iimmorKor ; untertaiicUeii, versiiiken]. Harmye

ueepy ferfjakkal be merevle az tougerbeu (ConiC. 272X Ane-

ual i)a(nc.l>au nierwl Iw ámenjei IxHiogsagba (Virgt 93XGoiiosz-

s;i(;l«< iíoii bénion'lt va]a (KMK. \T.75). Alouibíiii merSlt be

iKár: Bibi. l.tiOS). Kik e \ilági uyak-szakaszto szorgalmatosság-

lian szintén fülig meríilteuek-bé (B;il t TemKert. 150).

el-merül : demergor Kr. naufrago C. [vei-siuken]. Ewk . .

kyisew setettsegekben setettseguek Iclkjiiel el nierewlteüiek : de-

merpnilur tElirC. Uií). A bajoczka el merwlne az teugbeieii

:

Qa\icula operiretur Hiictibns ^ÉrdjC. 127b). Oly yglien el menvlt

rala az e« rémbe (öli). Hozzá való zent zeretetben miadonestwl

elmerwlek (VirgC. Cl) Elmenvlt vala i.stoube (VirgC. 69).

L'gyannira elmeriilék, vétkek miá elrémiilék (RMK. \1.261).

Az bíinboii el meritek (Fél ; Tan. 322) Nagy bánattyában el

meriil (Zrinyi I.n9). A bnöknek undokságibau elmerül (Hly:

Préd. 1.35). Tellyeséggel elmerültek a fíildiekben (Illy: Préd.

[1.356).

(Kf'aniondások]. Addig lebeg a tök a vizenn, hogy végre el-

aieriil iSzn:MVir. 127).

még-merül : impleor hauriendu Kr. [imtertauchen, vollge-

ichfiptl werdeu]. De bally meeg más bizonysiigotis, hogy meg

Tierúllyen az tiled az igasságnak illyen ki teriedett árriában

Bal : Cshk. 120\

Merülés : immersio MA. [das untertauchen, versinken]. Hajó

nerfiles (Fr: SzJáii. 27).

MÉR ('"irt LevT. 1.69. mirS Sylv: LIT. 1.21); metiorC. mensnro

VIA. [messen]. Mere hat kbl arjat : meiisus est sex modios

lordei (BécsiC. 7. MünchC. 25). Mraemw meertekben meerendS-

5k, azonnal meeryk hattra tynektek : in qua mensiira mensi

Meritis remetietur vobis (JordC. 372). Azon mertekel kivel

nereudtek, mertetik nektek (üöbrC. 355). Az íyzeknek knthfeyt

neery vala : librabat fontes aquanmi (ÉrdyC. 159). Manna, ezt

ninden napra mertek minden emberre, ackinel eg embr meg

rte (Mel : SzJáa SSV Kétszer mérd s egyszer mesd, e regulát

iövesd, ha építesz házakat: mert ha egyszer méred, s azt ha

jl-fbrészled, ha rövid lesz, árt sokat (ÖtvMest. 30. vsz.). Azon

ontiial mérni : eadem pensare trutina (Decsi: Adag. 30). A
íölgynek egy vége a mástól egy fertály földet mért (Kónyi:

íRom 32). Száz legényei mérte a köszebet [száz legénynél má-

jasabb volt] (63).

[Szólások). elmelkdese kz myiid yrastudoknal, mynd thw-

lathlmiükual, ky hol mykepjien akarya maghat hozya meer-

1 e t h y (ErsC. 272b). Miért gondolod-meg, hogy én el-feletkezném

i prly fitesrl, mellyet hozzám mértél vólt (Hall: UUist.

1249). Nem jo lélek volt az, ki rád illyeket mért (Czegl

:

laph. 6). Ki hol van közzülök, s ú 1 1 y á t merre méri
GyöngyD: Char. 134). Kis kínok, ha merem azokat e n y i m-

n e 1 (Zriuyi. IL37). Bálványozó Rómát keresztyén Rómával ne

esd öszve, Luthert ne mérd a papával (Orczy : KöItSz. 28).

[által-mér]

általmérd : [durchmesser]. A bé kerittés az altal mernek
larmassa es tsak nem hetedfélje (ACsere : Bqc. 74).

el-mér : cv Nagyobra nem nhetsz amial, a mint isten el

nerte magasságodat (Bom : Préd. 546). Elosztom az sichimitak-

lac örökségeket és az Succothnac völgyét elmérem : partibor

iichimam et convallem tabemaculorum metibor (MA : Bibi.

.506).

fol-mór : emetior Kr. [messen]. Feel mirt gabonát adatna

LevT. L69).

ki-mór: emetior MA. [messen, bemessen]. Ki-mémi, vagy

sztani a vitézeknek a gabonát : frumentum militibus *admetúi

•Pl.

[Szólások]. Határt ki-járok, ki-mérek, határozok : metor PPBl.

kimórhetetlen : (immensiis; unermesslichj. Ky mérhetetlen

kogyehnessegh (ThewrC. 86. PozsC. 8).

meg-mér : [lermetior, commetior, admetior, dimetior, deme-

tior ; libro, delibro, [lendo, dependo expendo, pensiculo, [xindero,

i'om[>ondero, trntino ; modulor C. (messen, wjigen]. Mel mértéc-

kel mérendétéc, megmértetic (remetietur) tfl nektec (MiinchC.

25). Hogy megh meeruee az varasth : ut metiretur civitatem

(JordC. 926). Meg merek tet a kere-^zttiihuz mint hozzat smind

zelet (WeszprC. 102). Mikor á gomerrol meg mérneiec: mensi

sünt ad mensuram gonier iHelt: BibL I. Kk2). Megmérettél az

fontban és hijával találtattál : inveutus e.s miiuis habeiis (MA

:

Bibi. 11162). Hunyadi István s" Kostyán Sándor uramék az

ónodi határdümbiikat mérték meg (Kár: Élet H.lfl). Keretsé-

nyit [ledig Belgrádba kisérék az hol liosszú nyakát istránggal

megmérték (Kónyi: HRom. 18).

megmérés : dimensio C. MA. Földnek megmérése : geo-

metria C.

megmérhetetlen : [Immensus ; unermesslichj. Csak az egy

Jrókké-való és meg-mérhetetlen, mindeneket bé-töItö isten a

léleknek vigasztalása és a szfivnek igaz öröme (Pázm: KT.

129. Zriuyi 138).

öszve-mér : c«mmensiu-o MA.

öszvemérés : commensuratio, commensus, symmetria MA.

visza-mér : remetior C. [zurückstatten, vergelten]. Visza

mérhetnic neked a te sok atkáidat (Tel: Fel. 10b). A boszszií-

Ságokat nem adja, méri \iszsza: injmnas non rependit (Com: Jan.

197). Azon mértékkel a' mellyel mértek, viszsza mérettetik

néktek (Mad: Evang. 4,S8). Bségesen i.sten viszszaméri, és meg

akaija zetni (Dly: Préd. 1.441). Megigéri, hogy a magyar-határt

ismét vissza-méri (Kónyi: HRom. 77).

Mérdégél : pensiculo MA.

meg-mérdégél : penso C.

Móréget: pensiculo MA. A meszszeségeket meregeti (Com:

Jan. 164).

[Szólások]. Ütést méreget hozzá: intentat ictiim (Com

:

Jaa 210).

Móréngel : [balanciren]. Nem kfilömben mint az csigán

mérengel vedrec kzt, hogyha az (ón lév iires veder alá

nem megyén, az másic nem jShet fel (Prág: Serk. 755).

Mérés : men.sio, metatio, libratio C. mensuratio MA. [das

messen, wagen].

föld-mérés : geometria MA. Com : Jan. 164. dimensio terrae

Kr. [feldmesskimst, geometrie]. Azok, kik tábori földmérést ér-

tettek, meredek bástyákat s sántzot építettek (Orczy: KöItSz.

225).

földmérési: geometricus ilA. [geometrisch].

Méret : [messen lassen, ansschenken lassen]. Nem czac a

gyaptyut el nyiri : hanem a breket is levonsza, és a ciberét

bor ianánt méreti (Helt: Mes. 62).

föl-méret : [messen lassen]. Megtére az Dunátúl az én

.szttksígemre rendelt élést felméretvín a hajókról (Monlrók. XV.

386).

Méretlen : non mensuratu-s, non ponderatus Sí. [ungemes-

sen, imgewogen]. Az edényeket méretlen hagya (Kár: Bibi. 1

399). Az edényec méretlenec valánac az értzuec felttéb való

soksága miatt; propter multitudinem nimiam uon erat pondus

aeris (MA: Bibi. 1312). Borsot és gyömbért, nem lévén mérté-

kem, csak zsákokba vettem, mindazáltal ki nem adom méretlen

a konyhamestereknek (TörtT.' III.196).

49*
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Mérhetetlen : immemnis MA. [iinermeenlich). Merlietetlen

dychevseg (ConiC. 91). Isteny zeretetlmck moorhototleu volta

(ÉrdyC. 482b. 563b).

Mérhetetlenség : imraenatas C. [iinermeíwliclikeitj. Felség-

nek merhctlensege [ígj] : immensa majestas (KesztliC. 49).

Mérkél: memuro Kr. [messen]. Ne mérkéllyük (isten cae-

lekedit) rövid értelmünkkel (Pázm:Kal. 1766. 33). ó magokot

mérkélik a vadak mértekévt'l (llly: l'ré<l 11215).

Mórö : 1 ) mensor C. librator, pensor MA. (der messer, wag-

meiüterj. Fonttal merfl : libriiiens C. kezeben merSkuec kStele:

in manu ejus funicuhis mensorum (BéiaiC. 2í)6). Fizettünk az

jancsár aga tihájának 6 tallér ; az deákjának és az i^énzmérA-

nek 9 tallér (MonTME. 1.57). 8) modiiLS, metreta, coriLS, me-

dimniis Sí. [mass, schefTel, metzenj. FIárom mirS liszt (.Sylv:

UT. 1.21). Véka, vagy mérS (Laud ; UjSegits 1.345). Három
mérSa v5d5r (1.384). Pecsétes köblek és mér«k (KákF:Lev.

V.28).

arany-mér : nnmmaria tnitina PP. gold oder miinzrcage

PPB. AranymerS funtmértéc (MA: Scnlt. 43).

btíza-mér: sitometra PP.

fél-mórö : [radiiis]. Ha az adatot kerület kSzepilien lev5

két szege a kSzínséges fél-mér8re, voná.ira az adatot három
szegnek két killsij szegeletivel egyenklvé tehetnek (ACsere: Enc.

71). A kSriil iratot kerfiletnek kSzepi és attól a szegelotig, fel

mérfl (73). Az a fél morbíl és a kerület negyed reszebSI való

sima odvara a fél kerületnek (74).

fenók-mérö : bolis Kr. (senkblei). (Káldi : Bibi. AcL 27. 28).

föld-mér: geometres C. geomefer, geometra MA. geometra

PPBI. Ckim: Orb. 207. 219. agrimensor, geodaetes, finitor, decem-
pedator PPBI. geometres Kéri: .Sen. 19. ein erdreiehmesser Nom.
114. (Com: Jan. 164).

hagymáz-mórö. Nem :iz istenhez folyamodnak, hanem
vará.sliíhoz, rosta hányokhoz, hagymaz mérSkhSz (Báth : Tromb.
192).

határ-mér: metator C.

magast-mér: norma ACsere: Enc. 52.

pai)-mér : mensura sacerdotalis, qiia praestationea parochis

compotentea in tiuibiisdam locis emeasiirantiir Kr. (C. Ignatii

Battyanyi r>?ges Ecclosiaíiticae 1.474. Kr.)

Mérsékel : measnro, demetior MA. (abmessen, abwiigen].

Nemis méltó, hogy az istennek erejét az természet folyj'isának

fontyában vessük, ú.s cliak azzal mérsekolljük (P:izm : Kai.

718). Nem mérsekellyfik mi, mint ti, az sz. irást ;i mi
tulaidon elménknek mint eggy rétiével vagy singiuel, ha-

nem az anyaszentegyhi'iznak magyar/izattián meg nyi'igsziuik

(Bal: Gsisk. 392). Magokról mírsékolnok másukat (Pós:

Vetélk. 35). Mert nintsen regula, a mollyhez mérsékelnék mmi-
kájokat iMTolv: Aritlim. 4). A miket singgel .szoktak mérsé-

kelni (Gyöngy : Ch.ir. 7i. Rostálja gondolatit, mérsékeli a vett

tanátsokat, halkal jár, és jó hasznát veszi (Fal : BE. 589).

lel-mérsékélj

elmérséklés. Elmérsékléae valaminek: descriptio, ab-

Bchrift, cnpie 1?) PP.

még-mérsékél : I) monsiu-o, demetior [abmessen, abwS-

gon). MA. Igazán niegmérsékelem : perlibro C. 3) [tempero

;

müssigen). Kd is magát az kesoriUégben megmérsékelje,

hogy vele magának Ls kd nyavalyát ne nzíirflzzíin iLevT. U.

193).

megmérsékelhetetlen : imniensits Com: Jan. 18S

messlichj. Az istomick ditsSsége meg-niérsekelhetotlenül, ni'
1"

ságga] follyül haliad minden egyebeket (Komár: Imids. 84. Ker:

Préd. 71. Sárp: Noe. 497).

ÖBzve-mérsékel : commensuro MA.

Mérsékelés, mérséklés: dimensio &IA. [daa measenj.

Mérsékélhetetlen : immensnrabills, immeiLsus 8L [imor-

messlichj. Az isten véghetetlen és niérsékelhytotlen lélek (QKat:

Titk. 97).

Mérsékélhetetlenség : [ímermosslichkeit]. Az ur isten

titkos bólcsesége titkán;ik mérsékelhetetleiisége (CzegI : Sioa

Elíb. 17).

Mérsékl : menstirans ; mensura, instrumentum dimenso-

riimi MA. Mérsékli vagy mértéc, az mélységméri ónos siuor

(MA : Bibi. IV.134).

Mérték (mertike ÉrdyC. 580. mertSHeúc NagyssC. 310.

míríiiuel mirtek Sylv: UT. Lll. sat): 1) mensura, metnim,

modulus C. [mass). Onuna : földmértek, útniérték V. Mérték-

vétele valaminek : archetypa mensura PP. Mint egy itszés, vagy

ejteles mérték : choenix PPBI. A viz mértékén adaticuala : ad

mensiu-am dabatur (BécsiC. 24. 254). Mynemw meertekben

meerendStSk, azomial meerjk hattra tynektek : in i|ua men-

sura mensi fiieritis, remetietur vobLs (JordC. 372). Nem meer-

tek zereut ag^a wr ysten az hw zent lelkeeth : non ad mensu-

ram dat deus spirítum suum (632). Az fSldet ( nekik zereni^ere

mertekel ózta (DöbrC. 148bi. Az zerefetnek merteke zereut

lezen az aiandokuzasnak merteke (üebrC. 627. 628). Töltsétec

be a tü attyáitoknac mertékét : inplete mensiuram patriuu

vestrorum (Helt: UT. Gl). Ha egy király holdent való loldet

harora girara bScsfdendez, és Jreg hold tidet, az királyi mer-

tek szerint mas fel száz hold földre tudandaz : aratrum ipenm

ad centum ac quinquagiuta jugera regalis mensurae secjuestra-

bis (Ver: Verb. 214). Egy páltza mértéc szélesség (Kár: Bibi.

n.l46). A varga czépeI5s5ket a mértékhez (ad modultun)

csinál (Com : Jan. 98). A mértékekrSI és nehezékekrl : de

meusuris et penderibus (165). Mértékfeletvalo igyekezet

(Hly: Préd. L172). Ittam én ugyan ekkor Bethlen .Sámuel

asztalánál bort eleget, de eszemig az én szokásom s mér-

tékem szerint (Tíyr. VIIL421). Okos mértékkel nyújtogas-

son néki hol-mi szfikségre, nem zabiilásra valót ; tovább szol-

gál s keve.sebbet katzérkodik i Fal : NE. 861 Bizonyus mér-

tékkel kell kSzleni magát az emberekkel (Fal : UE. 3%l A ki

a régi mértékhez nem túd, fel-nem érheti eszével Noé bárká-

jának temérdek nagyságát (Mohi: JÉp. 68). S) (modiusj. CTia-

pott mertek : mensura confecta NémGl. 265. Zaz meer

tek gabonánál : centum cori tritici (JordC. 5S4i. Siyess,

es elegits 5szue három mértéc semlye lisztet: acoelen, tria

s.af» .similae commisce (Helt: Bibi. I.G4». Végy liáiMm mértéc

semlye lisztet: tria .sata similae commisce(MA: Bibi. I.Ui. Hat

mértéc árpát adott nékem : sex modios tritici dedit mihi (1.242).

Megnyomatott, megrázott mértéket adiiac (MA:Scult. 310i

Talála mint egy éti mérték árpát : invenit hordei qtULsi ephi

monsuram (Káldi: Bibi. 233). S) |<undiLs; gewicht Com: Vest.

141. Igyenlo mérték : equilibrium C. Hamis mértékek : init|ua

pondéra PPBI. Egj!; mirtik kenetet vfiu kézibe: accepta libra

un^ionti liqiiidi (Salv:UT. 1.146). 4) libra, biUuix C. Font.

mérték: libra, die wage Com: VesL 134. A mérték proba-Ati'

nyelve: ziúiglein Com: Orb. 261. A mertekbe vettetet: a|>jieih

SOS est in statora (BécsiC. 144). Egi mertek uagiun kezgbeii

s az 5 gonossagit mind bele rákiak (DebrC. liíli. Mikoroii

vetette volna az kíuet mertekre, ol igeo nehéz Un (BudC. S).

Az hus mertekben merettetneek (l>imC. 267). Meg moery az

isteny ygassaghnak mertekeben (Érdjf. 555b). Mérték nyelw

:

momeutiun staterae (Káldy: Bibi. Sap. 11: 23. Kr.> Serpenyre
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azért, niértéki-e, tanáisra a hadi dolf;iikkaI oleintén ; azután

aztán emberséges eltökélléssol vitézen foi);olódjál (Fal : NA.

228X

(Szólibok). Elitté való na[X)kban is tott vala vmcly szít ugyan,

de miist ugyaii aagyobb mértékben lakasztottíun ki (Moulrék.

XV.12V Az id<^ mintegy tisztulni kezdett egy kis korig, de megint

nagyubb mértéklieu kezdett eredni az essfi (XV.d57). Budai
mértékkel fizet (Fal : Jegyz. 921).

bor-mérték : meusura Pesti : Nom. 80.

[égy-mérték]

egymértéküség : symmetria ACsere: Euc. 48.

fenék-mérték : boIi.s [.seukbleij. Alá buezátuáu a fen§c

mértéket : sumuiittentes bolidem (Helt: UT. Ofi).

font-mérték: (libra: wage]. Aranymérfi furitmértéc (MA:

Scult 43).

fontoló-mérték : aj Az ecclesiauak, syniatoknak, pflspSkSk-

nek és dLiutüroknak irasuk, k6ny\'ek, vegezesek nem hitnek

fontoló merteki (JJNyil; Iit 65).

igazgató-mérték: norma; richtsoheit Com;Orb. 131.

puskapor-mérték : justa catapultae f'artur;>, mensura PP.

szegelet-mértók : norma Com: Jan. 164. A fa regulához,

szegeletes lineáléhoz avagy szegelet mértékhez szegeleteket

rázen avagy vonogat (Com: Jan. 164).

szegletes-mérték : ív Nyavalyánkban Lsten akarathyát

szemünk-eltt \'isellyük ; a'hoz mint tsalatkozhatatlau .szegletes

mértékhez, szabjuk kiváaságmkat (Pá2m : Préd. 258). Egyedül

Aelián találkozék, ki magának tárta és el-rejte két száz siclus

ízilstöt, egy aranyból tsinált szegletes mértéket (301. Pázm: Kai
1766. 604. Kr.~i

Mértékecske: libella C. (kleine wage]. A kettís font ser-

penyS avagy mértéketske (Com: Jan. 166).

Mórtékel : 1) pondero EhrC. 80. [metior, pondero, aestimo;

messen, wagen, abmessen, abwegen, abschatzen]. Merthéklek

:

penso NyirkáUai (Kovachich Formuláé Solemnes XX\TI). A
fSldnee meddsége mertekletic auag forbatlatie barmoknac

iokassagaual (BécsiC. 214). A gerendát kedeg te zemedben

nem mertecled : non consideras (MünchC. 121). Ki mertekhetne

iz te dScósegednek magasságát? (DebrC. 625). Zentsegenek

mene nagy volta merteldetyk auagy bechevltetyk az isteny

íeretetnek merteke zerent (CornC. 48). Ki méri á vizeket marká-

nál, es ki mértékli az egeket araszszaual ? (Helt: Bibi. IV.66).

4z eieli sötétséget é vilago&sagnac gySnyorfisegéuel mertekel-

ific (Mon: Kép. 113). Az idnek folyásit mértékellyék : temporis

rices demetiantur (Com: Jan. 6). Istennek kimonthatatlan irgal-

masságát igaz mértékkel kell mértekelni (Illy : Préd. E15b. 1.4).

i sinorral mértékeltetett épület (1.394). Az emberi erotelenség-

lez mértekelvén az ur 5nön magát (Megy : SzAÖröme. 231).

2) tempero, parco SL [miLssigen]. Szép hiuesseggel való mer-

reklet melegséget igemek (KBécs. 1572. D6). Vigastalással

ínyhitsd keresztedet, mértékellyed .szomorúságodat, gyamolitsad

iVésedet (MA: Scult 33). Haragját kegyelmességgel mértékli

Pázm : Préd. 178). A választottak mézét epével szokta mérték-

eni (Illy : Préd. L107). Mértéklet gazdagság az emberi életben

gen szükséges (Mad: Evang. 668). (Az aétatosság) mértékeli a

íiilsS vidámságot tetszó tekélletes illendséggel (Fal : NU. 280).

[ly szép hasznot teremtenek a phantasiabéli képzel vélekedések,

logy ha nem emberkednnk a vezérlésben, s untalan nem mér-

ékellyflk (Fal : UE, 377). Érts tréfát, raértékelj kaczagó nevetést

Orczy: KöltH. 43). Mértékeld mint lehet vakmerségedet (Kónyi

:

ÍIEom. 67).

meg-mértékel : I) (metior, pondero; abnies.sen, abwiigen].

Megmértékelve : modulate C. Ki zerzette a zemet, nom meg

mertekli o : non considerat (Apord 54). Ymez három dolgot

keel meg meerteekleny (ÉrdyC. 81b). Minden 6 magában meg-

mértékelheti az 5 szfiuenec gondolatit (Dáv: VDLsp. 1.3). Az

ember nem elégSszie meg az í liiuatallyáual, hanem miuden-

koron fellyob vgyekSzic és nem mértéckli meg az fl ereiét és

tehetségét (Helt: Mes. 347). 2) tempero C. [müssigen]. Valaky meg

meertekly az ev nyelueet, beulc ombor az (CoruC. 296). Ha

meg nem mertekletted volna magaiiat, keményben kellet volna

szollanod (Tel: Fel. 8). Haragiat meg mertekellie (Fél: Tan.

328). Megmértéklem az büntetést (MA: Bibi. 1.283). Etóször-is

ételben kell embernek magát meg-mértékolui (Pázm: Préd. 436).

Meg mérteklik magokat az hiizassjigtol (Diai. 125). Sándor ba-

ragyat, mellyel egyebkepen-is megh nem mertekelhet vala, meg

nem tárta : non teiuiit iram Alexander, cuius aliqui jiotens non

erat (Forró: Cm-t. 108). Szemeidet meg raertekellied, tartoztassad

:

oculis moderare (DictaGr. 3). Semminem mesteremberek semmit

meg no drágítsanak, .sít az meiuiyiben lehet mindent megmér-

tékeljenek (ErdTört. 1.297). Mértékeld meg könyhullatásidot

(Illy : Préd. 11.345). A sírástól magát meg nem mértéklette

:

nequaquam se temperavit a fletu (Illy: Préd. 11.23).

megmértékhetetlen [nagy meg mertekelhetetlen haragok-

ban, el szaradnak Lép: PTük. I.151J: [immensus). Meg merteghe-

tetlen isten (DebrC. 257). Megmondhatatiau es meg mertekbe-

tetlen nagvolta (NagyszC. 39 43).

megmértéklés : temperatio C. [massigimg]. A haragnak

megmértéklése (Dly: Préd. 11.103). Italodban légyen megmér-

téklés (Felv: SchSal. 25).

Mértékhetetlen : (immensus ; miermesalich]. Ihus irgal-

masságnak merteekhetetlen melsegbe (WinkIC. 255). A lelki

penitencia mertegbetetlen nagob hog nem mjiit a testi penitencia

(TelC. 195). A mertekhetetlen allatot senki meg nem merhet)

(NagyszC. 189). Az isten irgalmassága mertekhetetlen (Sib: VigK.

GIX)

Mértókhetetlensóg : (intemperantia ; mimass, masslosig-

keit]. Marhat mertekhetetlensegel kerestem (Vú-gC. 8).

Mértéklés : temperamentum C. temperatio, temperatura

MA. (mass, massigimg], Kiilömb mértéklés kel minden dologban

(Zrinyi 0.6. Gyöngy: KJ. 88).

Mértéklet : modificatio, temperatura MA. [mass, tempera-

ment]. Hevitnek ez hármak : sós, er5s keserii, hidegét eczetes

kemény, s tenger izfi, olajos, sótalan, .siros édes kedv, véred

lesz ezektl hellyes mértékletfl (Felv: ScIiSal. 17). A tiszta vér-

bfil álló természetnek mertékletiríil (26).

Mértékletes : moderatas, temperatus, mediocris, frugalis,

frugi, abstinens, tomperans C. [massvoll, massig, gemassigtj.

Mértékletesen : modeste, medie, moderanter, modice C. Mertek-

letevs mod (DomC. 46. ÉrdyC. 577). Taviol vagyon te tflled

mind az mértékletes erkolcb (Tel : Fel. 5). Merteklet's keppen

való ess5 (Frank : HasznK. 23). Ked es szerda, szeleszen (?)

mértékletes leszen (KBécs. 1572. E). Az melegségben, mértékletes

es szeles idt remélhetni (KBécs. 1572. Eilj). Az vasárnap, nier-

tekletessen liideg leszen (Ev4). Zenone moderatior: nem lehet

ember nálánál mértékletesb (Decsi: Adag. 78). Mértékletesképpen

költhet: expensas moderatas fácere possit (Ver: Verb. 59). A
vacsorálásoc mértékletesebbee és takarékosabbac (C!om : Jan.

111). Ha társadtol elhagyattatol, mértékletesen visellyed hogy

megtsalatkozott Ítéleted (Illy: Préd. 1.241). Mértékletes vendég-

ség jobban támogatja a hitelt felöled (Fal: NE. 25).

Mértékletesség : temperantia, fnigalitas, sophrosyne, me-

diocritas, modus, continentia C. (massigkeit, müssigung). Mykep-

pen te ketb esmerSd zam zerenth, therhe zerenth ees mertec-
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letSsse^he zerenlli (WiiiklC. 263), Lelkeeiiek nioertekletessegbe

:

qiiietus spiritus (JordC. 819). A dolgot el kezteek nagy meertek-

lelesseguel es ezesseguel (DomC. 10(i). Oly nagy mertekletes-

soggcl eoliiek (ÉrdyC. 559). Nima iob az mértéklotessegnél

:

dimidinm pliis totó (Decsi: Adag. 70). Az aszszoni allatok sze-

mérmetességgel cs mértékletességgel ekesiczek magokat (Fél:

Tan. -165).

Mórtókletlen : I) immen-siis BéesiC. 104. |mierme.sslicli].

Mértt^kletlmi nagy: enormis C. Téged ez világban lld zerent

val zent aíia eghaz, atat niertekletlen nagsagost (AporC. 125).

Adok teneked mertekietlen e.s véghetetlen való nagy hala

adásokat (KrizaC tí6). S) inmiodoratiis, intemperatus, intompo-

raitó, ineontinens C. |uiima.s.sig, nias-slos]. Mertékletlenb, liara-

gosb (Beythe: Epist. 208l. Mértékletleu nyelv: ling\a immode-

ráta (Illy: Préd. 11.231). Hogyha bort iszol gyakran mértékietlen,

rövid idn esel nagy hideglelésben (Felv : ScIiSal. 21). A mérték-

ietlen tréfa .sült bolond esztelenség : il burlaro, o faré il pazzo

sono sinimimi (Fal : NE. 90).

Mértókletlenséff : 1) cnormitas C. (unermosslichkeit).

2) intemperautia, iucontinentia, immoderatio C. (unmilssigkeit,

unmass]. (Fél: Bibi. 40).

Mértékes : I ) libralU MA. (niass-, eiu mass habend, l)emessen,

bogienztj. Zaaz hanuyncz gar.'Lss meertokes edeeiiy : aoeta-

bnlum ix>ndo 1311 siL-lonim (JordC. 132). Véges és mértékes

természet (GKat: Válts. H.870). !í)|massgebendj. Vagyone méltó-

sága az ecclesianak, hogy \Tnely könyvet hitnek mértékes bizonito

kSnyveve tehessen? Ha azt mondgyak vagyon, az isten méltó-

ságában kaptának ; mert egyedül az fölséges isten adhat az

hitnek, vallásnak és jo iselekedeteknek igazgató, niegli fontoló

merteke.s bizonito könyveket (MNyil : Irt. 65).

Mértéketlen : [immensus, intomperatiis ; niasslosj. Vigasz-

tallynk felo-barátnnkat, mikor uiódatlan és mértéketlen szomo-

ri'iságban vagyon (Pázni: Préd. 4H). Néró tsj'iszár mértéketlen

kegyetlenségét az ecclesiáiuik routá.sáii mntogatta (285).

Mértéktelen : immoderatus, intemperatus, incontinens Kr.

(miLsslos, nnmassigj. Testünknek kedvét keressük és mértékte-

len dobzódással lii/.lallyuk (Pázni; Préd. 433). A kik böltseség-

gel tekintetesek voltak, mind tanítilsokkal tiltottjik, mind erköl-

tsökkel kárhoztatlak a mértéktelen zabállást (837).

MEXUID : subrigor, erigor, exteudur MA. (starr werden,

starren, einporstehen).

[Szólások]. A szemetek mered és kettfit mutat, a nyel-

vetek höbCg és akadékoskodik (Fal : NU. 308).

Mértékteleaké(^-ik : ineontinenter viv Kr.

lében]. (Csúzi : Tromb. 202).

|nnni;issig

Mértéktelenség^ : incontinentiíi, intemi>erautia (unniilssig-

koitj A torko.s.-<;ig ételnek italnak rendetlen és módatlan raér-

téktelensége (Pázm: Préd. 434).

MjÜíKA [MEBA ?) : (oxiguns, vilis
;

geringfiigig, niehtií).

Oly raera dologért kn[>:i belém ez s ez ember, hogy csak mon-

dani-is nialsagli (MNyil : Agend. Nyr. VL362).

MÉRÁZ (MÉRÁZ ? MÉRÁSZ ?] : cw Meraz avag

mnrilioua : puslllaiiimus NéniGI. 3U3. Merazbak : viliores 325.

TVrKRCE : satum, mensura, elioeoLx MA. modiiis
;
gescbirr,

\vo man das getreido misst PPB. (scbetfel ; metzeii]. Marom
mérce liszt : fariuae sata tria (Münc-bC. 39). Meghigyje Kd,

hogy nem lett több tfllek íst veder bornál, mésfél raériae bú-

zánál és valami kevés köles é.s egy fél mércie rozsnál (Nád:

Lov. 239). Az ehoenbí görögfii iie^ font niomo mertek, mint

egi niercze, hat marok buz;i (Mel:SzJán. 181. 176. Fél: Bibi.

22. MA: Bibi. IV 15). A gabonának merczéje edg>' denjir fim
(Oióffl! : Tal. 280). A búzának mertzéje egy dénár péuz (Bod:

Lo.x. 29). Mérték, métréta, mértze, a mellyel valamit megmér-
nek (119).

föl-mered ;

etehenj.

ki-mered

surrigor, arrigor, erigor MA. [starr eni|«ir-

[ijzólások]. Kimered a szeme, úgy nyel : voral oculis

hiantibns PP.

Meredek (meredúí C.) : 1 ) [declivitas, loeus declivis ; ab-

hangj. Ilog az mere<iekeiin ala votuek fitet (.Sylv: LT. L86)

A farkas futni kozde és a meredec alá iöue, aliól á róka ál

vala (Ilelt: Me«. 291). AUa b.x-zatáe ot a meredeken (llelt:

Krón. 35). Magas hegynek meredekérl ak;irták taszítani

(GKat: Válts. ILI 10). Olly meredeken vagyon, mellyuek ve-

.szedelmets lészen a szököUfije (Fal : NU. 276). 2) praeceps,

praeruptus, acclivi.<i, declivis, devexus, jngosus C. [abhiingig

;

abschUssigj. Meredek hegyoldal : clivimi, declivia moutis ; me-

redek hely : praecipitium, lociLs praeruptiw MA. cUvosns locus

PPl. Meredek grádics: iniqnus graduimi asceiisus PP. Halmok

és meredek hágók: colles et clivi Com, Jan. 15. Meredec és

út nélk&l való helyek (86). Job az a hágó is, ha nem igen

meredek (ACsere: Euc 268). Meredek bért-zek (Fal: Jegyz. 935).

8) jlaterum punctio, plenrítis; seitenstechenj. Kergetek vala

mi urunkat, vas szegvei szegezek, az áldott szent szivébíl fel-

inditák az íi íikloletét, az 6 meredokét, az ö kelevéuyét (RMK.

1.323). Meredek ellen: az csöngS fiivel meg kell iörai és szi-

táhii . . (uo.).

fö-meredek: praeceps, capite deorsum Kr. [iiber hals und

kopf). V^ mérédtíc niené : abiit per praeieps (MünchC. 28). Ffl

meredek alá hányattatván (Forró: C^irt. 529). F-meredek esett-

ki a széklil, és nyaka szegett iHall: Paizs. 28(J). FVmeredek

le ere-szkedénk (BethI: Élet. 308). F meredek lehidla lováról,

és artzúl elterült (FaI:TÉ. 637).

Meredékécske : divulus 0. [kleiuer abliang].

Meredékes. Meredekes hely: clivosus C. MA. Meredekes

ösvény, hágó : trames clivosus PPl.

Meredekség : arduitíts, diviis, acclivitas, de<-livita.s de-

vcxitas C. (abschiLssigkeit, abhang). Mnrány vára meggyízlietet-

len meredekségen áll, hová a madár Is szárnya fáradva száll

(Gyöngy: MV. 19).

Meredétt, meredt : subrectus C. .síu-rectns, exlen-siis MA.

[anfrecht, starr). Meri-dt uvak : teLaniis; meredt- nyakú : tetani-

cus MA.

Meredez : subrigor, erigor, exteiulor MA.

MJ!lK£SZT : subrigo, surrigo MA. aiifreckeii, aufríchten

PPB.

[Szólá-sok). A nyúl, ha valami zörög, f fi I e i t ra tSgKeszti,

mereszti: aures arrigit (Com: Jan. 47). [Az akaratossak] a

gyúlésben meresztett nyakkal, teU torokkal hirdetik, lia

mi kevéske jobbadon esett e.szek kezek után (Kai : L'R 477)l

Azöszemeinec fénjét roáiu mer észtet I e (Kjir:

Bibi. 1.521). Eljött vele anyám, s engemet igy látván, elhlt,

uai;y szemeket mere8zt\'én s szát tátvAii (Gvad: RP. 24).

fbl-mereszt : subrigo, surrigo, arrigo C.

fblmereaztós : arrectio, síibrectio MA.

Mereszget: [identidem síibriguj.

[Szólások]. Merezgeted az szemeidet i(BaI : Cshk.

S14)i
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[MEREVl

Mereved-ik : obriseo MA. rigesco, subrigor, erisor, durescu

SÍ, Ist.'irr werileii, oi-starren, steif werdoii]. Merevedett : tetanicus

MA.

még-merevedik : c« Meg aza es meg merewSdeek ew

karya (ÉrdyC. 260). Bochass félelmet reainc, hogy mog mere-

nedgyenec miiit ;\ k5 : liánt inimobiles iiua.si lapis (Helt:Bibl.

I. lil. Káldi: Bibi. 289). Tagay meg merevednek (Lép: ITiik.

66).

Merevedés. Nyaknak merevedése, horgassága ; tetaniis MA.

Mereven (mfiv vi'ni/ Zrinyi 11.19): rigens, rigidas; erectuü, sub-

rectiis; diiras indellcixus Sí. (starr, steifJ. Merevényen tartya

kezében nagy kai-dgy;\t (Zrínyi 11.19). Mikor magziitjokat szop-

t;itj.ák, mereven kézzel u'igida manu Kr.) .szorítják melyekhez

(Fal : TÉ. 686). Merevenen, de rendesen, rakogattya inait (tánczol
j

(Fal: Vers. 870).

Merevened-ik : rigesco ; subrigor, erigor ; dnre.sco Kr.

[starr werden, erstarrenj.

el-merevenedik. Mihelyt eJket a uap s5ti, el-lankaduak,

el-mereveuyednek mintlia valami álomszerzS maszlaggal teli

laktak volna (Fal: NE. 4i.

Merevenit : rigidum facio Kr. [starr machen, steif macheu,

steifeu]. Hogy néki merevenyetse nyakát, és ugy léptzellyen

mint a tzinkos játékokon a vas drótra vontt pupák (Fal: NA.

187). Ki fellyebb ki aláb szereti merevenyíteni (búbjának a kari-

máját és csipkézetit] (142).

[Merevít)

még-merevít : [rigescere facio ; starr machen, erstarren

machen). Halál fogta minden tagotskádat s megmerevítette

szép g)-enge testedet (.Gyöngy: Char. 48).

MER (Jiitrnen ErdTörtAd. IV.228. meréu MA. merqül varrott

skótiumos czafrag Radv: Csal. 11.391. merofil SzahKrón.

43.5): 1) solidus C. dicht Com: Ve.st. 146. [starr, steif |. Mer/i

lábú : solidipes ; meri nyakú : uKstipiis, tetanicus ; merén : solide

MA. Ky vagttanak vala merS kewbol : erat exeismn de petra

(JordC. 512). Az sirnek aitoiara nag uierkSvet hengereitete

:

saxum (DöbrC. 443). Egj merS párta k5 ; mas párta k5 (RMNy.

11.149). Az hoszszu és vékony uyakczigolya, gono.sz gondolatot

iegyez, az igen mer keuélyt és engedetlent iegyez (Gs. N4).

Czinála két clierubimokat ai'anyból mern : fecit duos cherubim

ex auro dnctili (MA : Bibi. 1.84). Nem fél az Deli Vid, de merén

dárdáját nagy kezében tartya (Zrinyi 1.114). Az nád hézagos,

a fa mer, ers, vastag : lignum solidimi (Com : Vest. 7). Meg
nem hajolhatnánc, ha a csont mer vokia: si os continuum

esset (Com Jan. 49). Bika brbl csinált mer korbácsoc, tatár

korbacsoc (136). Hoszszu mer kopjak : sarissae (149). Hogy

ha venned aszszony te it eszedben, bizony nem iilsz mer nyac-

kal az kontyban [nem volnál kevély) (SzépÉnek. 10). A szél

nem rontya meg a fveknek szárait mind addig mig hajlók

azok, hanem akkor midn merkké lesznek (PP: PaxA. 365).

Igen igen mer, vagy vastag hajazattya, vagy padlása vagyon

(Mad ; Evang. 154). Merk voltának a felhk és semmi fn-egek

bell nem volt (GKat:Titk. 80). (Hagy neki) két uj karabélyt,

egy meri" pánczélt, si.sakostól, kardvasastól (Radv : Csal. 1II.29Ü).

Mer kövek a tfizk, feuk (ACsere: Enc. 254). A kapitány

épen a templomból menvén, mern állottam meg, .szeme közé

uézvéu (Gvad : RP. 8(5). 2) menis MA. lauter Adámi : Spr. Olly

nagy vérontíis ln ott, hogy az egész Duna mer vénei folly

vala (Helt: Krón. 106). Mer bnbe fogantattunc (Born:Préd.

30). Az egez világ mer baluatiyozo, mer i.stentelen (281). Az

io ige közibe mer hazug es bolond .szokat rekeztnec (Bom:

Préd. 394). Talpig kel ltznfink mint e^ panopliaba, az az:

mer fegierbe (Mel; SzJán. 46). Az mer hazugság (Mon: Ápol.

348). Mer álom : somni plenus (Docsi: Adag. 244). Az gyertya

tartónac az alkotmánya mer aranból verettetet vala (Kár:

Bibi. 1.120). Mer szerencse (MA:SB. 77). Mer igaz.ság, hogy

az emberek többet hisznek .szemeknek, hogy sem fiilöknek

(Pázm: Préd. b4). Mer szerencsébl nem esett, rendelések,

hanem... (Pázm: Kai. 2). Csak mer és pnszta emlékezetrl

szollyon (Bal: Cslsk. 99). Mer bábákhoz illend kábaság ezen

viszálkudni (Pós : Igazs. 1.60). A Genebardus kltevénye (mellyel

Kalanz-is meg-fojol) a sidó any.'Lszentegyháznak két féle lalstro-

márul, azon mer hiv.ság (Pós: Igazs. 1.24). De ma, akar-melly

lei)si flfi nagy szamár, mihelt a csuklyát kámsát nyakában

veheti, mer egy egy szent ajxistolnak tartya magát (11.591).

Mer eszteleneknek mondgya a si(kikat érette, hogy ez a bltses-

ség bennec ninfsen (Megy: 3Jaj. 11.105). Mer víz ruhája (Apoll.

11). Mostan á te egészsz életed mer senuuj (Bök:Ijámp. 47).

Ea orczátlan világ, kinek minden dolga csak mer álnokság

és csalárdság, kádári czigány.ság (Thaly: Adal. 11.64). Mer
költött dolog (Kisv : Adag. 27). Ki-ne hadd magadat zetni mer
udvarisággal (Fal: UE. 463). Király Ls jobbágya országa népé-

nek, az úr mer rabja lopó tselédénok (Orczy: KöltSz. 7). 3)

[porsus, pláne, penitus
;

ganz, gjinzlich). Mer a maga vallá.sa

ellen prédikállott kegyelmed (Pós:GBof. 75). Ezt kell már, ha

mer hortyogva-is megmutatnod (Matkó: BC.s:\k. 227).

[Szólások). A sok izzadás, a testnek mer azon olvasz-

tása, s-bádgyasztása (PP: PaxC. 120). Ö helyébe Fóciust emelé;

ki mer csak világi ember vala (Pázm: Kai. 678). A szegény

fogoly .sidókat, mer tsak barmok gyan,ánt tartván (Misk:

VKert. 4). Melly fogadásod és hamis bited mer chiac teöke-

letlenségh és chalárdság 1699 (FMMinerva 11.676). Csak
m e r 6 szineskednek a pápisták (Pós: Igazs. 11.183). Az cha-

lan es tvvysk kzzee meene, mer mezeytelend [így]

(ÉrdyC. 244). Mer mezítelen, mint az anya méhébl ki it

:

nudus ut ex matre (Decsi: Adag. 1.50). Ittegyen fSgg mer mezí-

telen (MA : Scult. 435). Mer mind: totus MA. Valamié ö

néki áldoztatnac azoc mer mind ajándékai (MA: Tan. 1278).

Mer nevetséges (CzegI : Japh. 15). Ha illyennec nagy

sokat beszellenélis az meggyimásról, annyi vóhia ez ö néki,

mintha mer tövísset beszellenél (MA: Scult. 790).

Merben pléhekkel borított szép paissa volt (Hall : HHíst.

111.113). Emberi termezetíinc czupan, mern, el meridt az

hflnben (Born:Préd. 281). Nagysokan meren megfagyván ma-

radoztak (ErdTörtAd. IV.228). Azokat is földdel merül meg-

töltötték vala (Szál: Krón. 435).

merödön-mer : [merus ; lauter). A mi tudom;injimk me-

rdön mer szent irás (CzegI : BDorg. 50). Merdön mer nagy

epefség (Czegl: Sión. Elb. 30). Merdön mer történeteknek,

váratlan esetéknek láttassanak (KCsipk : SzTük. B2). Merdön
mer újság (KCsipk : Páplst. 411). Merdön mer tókélletes

ditsöség (GKat: Válts. I. Elb. 3). Merödön-mer igazság (GKat:

Titk. 2).

Meröség : solidítas C. [starrheit, hürte).

MERÉO : 1) venenum, virns C. [gift). Méreg, étet : vene-

num Com: Vest. 150. Mérög ellen való orvosság: antidotum C.

Mérég-csinálás : veneBcimn ; méreg-csináló, méreg-árnló : vene-

narius MA. Kiizya a mergeth: hausto veneno NémGl. 137.

Mereg-aleotlias : veneficia NémGl. 322. (EhrC. 93). Ezeketh kell

Cristus yegyesenek el ftithny, eltanoztathni, mynth az mergeth

(WeszprC. 126). Zeep zonak alatta meergöt gondola (ÉrdyC.

66b). Meg tyztoyttya embernek lelkeet byunek merghetW (93b).

Az binewk az leieknek méreg (VirgC. 97). Halálos méreg:

venenum mortifenmi (Fél : Bibi. 11143). Hat vagy nyoltz papákat

méreggel vezteté el ; hogy neki-is jutna az papa-ságban (Diai.

153). Arany pohárban mérget nem köszönne el (CzegI: MM. 5).

Szolgámmal czimborálván, megétette az urat méreggel (Mon-
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Iri5k. XV.293). Vereshagyma mérge, ereje (Szakácsmeet. 89).

8) [furor, ira ; zoni, arger). El jevuen uagy iveultessel es mé-

reggel (DomC. 102i. Az ev gonuz keuansaganak mergeet el

tjikola (232). Mergheeboii ft'el akaztaa magaat íÉrdyC. 549).

Latumi az urdfignec melly nagy m^>rge volna az Christiis ellen

(Bom: Préd. 52). Ugrék nagy méregben (Zrinyi. L105). Az deák

szolgalatjának jutalma, mennyi mérög lxK>zii«ág alá fér a tor-

kán, mind aimyi (MonTME. 1.32). Midim oiár a Pátroklus

fegyveréhez semmi reraénsége nem kezdene lenni, mérgében

tsak a giVógk ellen kegyetlenkedik (Hall: HHist. 111.121).

Nem igen szaporán járt nyelve, de ártalmas fullánkja volt be-

szédének : a satyrák módgyára haroposzot reám, méregben for-

ralta szavait (Fal: NA. 125;.

(Szólások). Méreg drágánn ánilni valamit (SzD:MVir.

44). El-nem futhatta egészszen a méreg (Kónyi: HRom. 1).

Fel forrott mérgében (Fal: TÉ.fi40). Fel-fortyant

ellenek mérgében (Gyöngy: Cliar. .^8). Ezeket olvasván,

tsalc uem fortyant mérgében (FahTÉ. G54). Csaknem meg-

fakad mérgében: in fermento jacet MA. Mint amaz fel-puf-

fadott mérges varas portéka, minden mérgét ki-adgyaa
Matkó (Hlyet: BUsTomp. 114). Mérget forraltál kit fel

is adtál (Tlialy: Adal. 1.2). I^e ül, és nagy mérgét toralja ma-

gában (Orczy: KfiltH. 117).

ótetö-mórég : toxicimi C. Com : Jan. 58. venennm, phar-

macum MA. Etetfi mérget zerzenek borban (DebrC. 222. Let:

Hitág. 'Ui. Éteti mérget bocsátanak szemekbSI (Fal: NE. 117).

irigy-méreg : [zelotypia
;
eifersucht). Siratta Nagy Sándor

Achillest, uem keservében, hogy meg hólt, hanem irigy-mér-

gében (Fal: NE. 4U4).

kigyó-méreg : venennm serpentis Kr. (schlangengift).

[SzühisokJ. A két nemzetség fújton fújja kigyómérgét,
nem tudom, mire mentek (Fal: TÉ. 799).

köröm-méreg: paronychia C.

[Szólások]. KörSm méreg bántia: reduvia laborat

(Decsi: Ad;ig. 318). De talám reduvia laborat, kórfim méregh

báutya (Czogl : Japh. 169. Fal : Jegyz.).

lúd-méreg: bilis anserina Kr. [jahzorn]. Lud méreggel sibogo

sinat (Bal: Oslsk. 341).

lúdmérgü : (praeceps ingenio in iram ; jiihzornigj. Lud

mérghek az vitteberghai doctorok (Bal : Epin. 7). Mer5 lud

merg& ember ez a mi tündérünk (Zvon : PázmP. 224).

Mérgehesz-ik, mórgehed-ik, mérgéd-ik : efferor, ex-

acorbor Kr. Gyogjiilhatatjanúl lába mérgehedéc (üsákt : AU. 7).

el-mérgédik : cvj Ezt cxufolas gyarant vSue, es anniuai

inkab el-mirgfi«ec (Boni: Préd. 77).

még-mérgedik, meg-mérgehédik ; cw Meg mérgSdni

és dagadni kozde a lába (Helt:Mes. lOti). Vagyonis mivel bé

dugiuik, az ellenünk f()lt;\tolt vipera fúlákkal meg mérgedett

sziijakat (Piízm : Kai. 268). Hogy a szúrás meg ne mérgebed-

gyék (Mogy: 3Jai. 1116).

IMórgehetJ

meg-mérgehét : exac^rbo (eraiirnen). Felséges istent meg
kesertek es mog mergehetek (exacerbaverunt I, os t liagaat

nem írizek (UUbrC. 118).

Mérgei : (veneno ; vergittenj. A hamis Sovorus szerentsém

irigye, eíles szerelmemnek mérgelS mirigye (l^hilFI. 73).

Mérges (mnijM SándC. 37. ThewrC. 63, tntergút ÉrdyC.

filbi: I) veupnatti.% virosiui, vimlnntiui, vononifer, vcneticiis C.

(giftig). Mérges pók ; cantliaris, plialangftiui C. Morguswolg,

vallis 1275. (C'odl'atr. VI. 212). Merght« gygyokuak uemzely

:

progenies viperarmn (JordC. 361. 429). Nagial inkab kellene

febietek az pokolbely farkasnak mérges es meg dyliwt fogatul

(VirgC. 56). Hertelen haragú és magában mérges elegyedet

természet lészen (Cis. L3). Az bal szeme mind kidagatt, é»

szenifl mérges fakadatokkal kifakadozott (I^vT. 11.390). Mér-

ges ffi : aconitum (Com : Jan. 32). Csak igazat tart : a tél tél,

de a S7.él szél ; a szél csip6 mérges fidlánkja a télnek (Fal

:

TÉ. 631). 2) [iracundus; zömig, grimmig]. Mérges kedvjec

(MA : Bibi. V.76). Mérgesseu sebhetfi keeerííés uelk&l : sine

amarulentia (Com : Jan. 204).

[Szólások]. Mérges tél: hiema aspera Kr. Úgy tartatott,

mint egy veszni való bAnUs, kenyér és víz mellett, mérges tél-

ben (Fal : TÉ. 736) Félelmes setétségben vala azért éjjel nap-

pal, a télnek szivében, mérges hidegnél, igen szök tartásnál,

nem tiidván jövendjét (744).

Mérgeaéd-ik: acerbor Kr. [ergriimneDj. Nem hajol Jura-

nich az illyen beszédre, inkáb mérgesedik ily hitegetésre (Zrí-

nyi. 1.157).

Mérgesít: I) veneno MA. [vergiften]. 2) exaoerbo, efiéro,

exaspero MA. [angem, erz&men].

meg-mérgesit : veneno C. [vergiflenj. Kiket az dys [dObCs]

eb meg marand, azocat meg mergósej-ti (GuaryC. 12). A b(in

ollyan, mint a merigy, melly a közei-valókat meg-mérgeafti

(Pázm: Préd. 273).

Mérgeskéd-ik : stomachor, irascor Kr. (zünien, sich grim-

mig geb:trenj. Ellenünk mérgeskednek (Matkó: BOsák. 156).

Még anyja emlójétfil csiigg a gyermek, már is kezd mérgee-

kedni (FahTÉ. 667).

Mérgeskédés : stomachatio, indignatio Kr. [das zUmeoJ.

A rósz ügyben szerencsétlen a mérgeskédés (Fal: UE. 437).

Mérgesség : 1) virulentia MA. venennm E^hiC. 27. [giftj. 2)
[ira, furor ; zom]. Harag, mérgesség, dSlfSsseg, boszonkodas czigaz

benufmc (Born:Préd. 618b).

MEEtEQIiYE: 1) merga C. MA. A gabonát rillával, me-

reglyével asztagokban avagy rakásokban J.szve rakjác (Com

:

Jan. 74). 2) SitiUa : meritJ, ivó edény, kaponya, mereklye

Major : Szót MeritS edénnyel, ivó mereglyével meríts [a kútból]

((i)m: Jau. 115).

MÜKKAC : [gélbe riibe]. Pastinaca, sive staphilinos radice

lutea : sárga rfpa, merkacz (Beythe : Nom. 6).

MEEIRE, IVrftT.YItE. Melyre : qm Ver. MA. wo durch

Com: Vast. 113. (iu welcher ricbtung] MA. qiia: nieljfelé, merre

MAI. a) (kérdíleg) Melly-felé ? merre ? qua ? /nerre mégy ?

hová mégy ? qua ibis ? PPBI. Nem tudjuk, bora ée melyre

kell mennünk (Prág: I'>^rk. H.). A Dima parton egjueliiuy

napokon ott subsistalánk, mig sok coasnltatiók után megjitve,

hogy merre csapjanak (Moulrók. VIII.478). Jó utazók ! hová,

merre ? (Fal : NU. 337). Megmondgyák, merre tartsmik, liogy

el-ne véttsnk az utat (Fal: NA. 160). b) (relativumj. Az melyre

fordítja útját azon kOzben : vaunak minden rendek régen várt

Örömben (Thaly:Adal. I.I54. 160). A merre ragadják indulati,

a felé nyargalódzik (Fal: NE. 12). Az öreg m-.ak megkit'ánják

(az iljabb urtiaktól), hogy jó-szinel vegyék a korpázást, éti a

merre hajlik a nyii pi^na, azaz : íViZ fejek tetszése, a szeríut

éljenek és i«elekedjenek (Fal : Nlí. :*02). Ezzel megfordul! a

gyúsaié nép, és a merre oszlott, hirét vitte ; hogy Eusebius erOa

(léldát adott a gyenge sziveknek (314i.

akár-merre : quacunqne PPBI. (in welcher ríciilung immer,

wo immor hin]. Akar merre fordulsz, ol nem kerülheted a ke-

reitttet (FaliSzE. 529).

vala-merre: (quo, quorsiuu; nohiii, in welchur ríi:litiuigj.

Valamerrii furdúl, piros vért sukat out (Zrinyi IL éu. 8. va.X
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Valamerre megyén két vajda fegjTerrel, fest sAtort ís flíldet

(IX. én. 50. vaz.). Valamerre jiüt és léiiott, ilrága.sáKukat vetettek

eleilx>, sfitt még nyálát-is arany es ezívst tsészék fogták fel (Fal

:

NA. 193).

M£S (?| : [ojiedo ; scbuetden]. Minden tavasszal meg kOU az

agat mft<ni folv. niesui ?| (Eadv : Csal. III..')0).

ACBSS : 1) aenigma, griphus C. ratzel [riitsel] Adámi:Spr.

Mesét fejteni : riitsel auflösen Adámi: Spr. 192. Zokotnala yly

meseuel zeniermetlen zemett meg tewrny (EhrC. 122). En zaani

zerentli zolok ew zayanak, uylwan .« nem me.'SBe zerent (JordC.

143). Az ytlyak megh magyarazaak Samsunuak az messeet

heted napon (340. DíibrC. 483). Az farkas monda noky ; Jól-

lehet een az te niosoydet meg nem foj-tlietem, de azért vacho-

ramat el nem hagyom ; meg kapa azért eniet ees meg eue

(Pe.'rtit Fab. 7;ib). Én eluntam az fi me-séit (Nád: LíOV. 50). Mos-

tan (e vylagou) nyz\vk tyk\tr által mesyben (me«ekyi«n), akor

penygli zjiirwl zynre (arehanü archara) ; videmus nunc per

speonhim in aenigmate, tiiuc autem facie ad faelem (Komj:

SzPál. 174). Én is me'íét mondok, ódjátok mesémet (RMK.

11.292 1. Egy mesét én mondoc, ha meg talallyatoc (Hofgr. 83)'

Boética aeuigmata : mes^k (Decsi : Adag. 99). Ha ki az én me-

sémet meg-fejti, úgy-mond, annak adom leányomat ; de valaki

kérdésemre meg nem tud felelni, amiak meg-kell halni (Hall:

HHist. 11.264). Igen nehéz mese légyen megfogásra (Uly: Préd,

II.3). Mint ha tsak álmot hüvelyezett volua, vagy s&keteknek

mondott volna mesét, szintén úgy nem hatott-bé a szívekre

(GKat: Válts. 11.1173). Az halhatatlan lélek elflttk kufiU- mese

(RendÉlet. E8). Ennek a mesének nem szükséges fejtése (Fal

:

NU. 284). A fejletlen mese legtöbb bStsfiletet vall (FahUE.

413—4). Ezeket me.sében panaszlom röjtben (Amadé; Vers.

168). Tsak a maga agyaskodási hívságos gondolatit és agg-n-

beszédhez illend meséjit án'illya (SzD;: MVir. 132). 3) fabula

MAI. (faljel, miirchen). Mese, hazugság: affaniae C. MAI. Ren-

des mese ez, ftircsa dolog : das ist mir ein artiges mahrlein

KirBesz. 29. A példa beszédec és kflltot liaszédec, nieséc

:

apophthegmata Com: Jan. 162. Midin a kSltSt dolog beszéltetie,

sophia be.széd avagy mese az: fabula 172. Kezde neki mesze

képen [így) szólani, az dolgát az mesében meg érteni (Hofgr.

165. allegória RMK. 11.256). Mosdatlan mesék, illetlen beszédec

(Horv: Mór. 12). Bakos uramtól tegnap jutott vala hozzánk

Székely Miklós, de kedvetlen híiekkel, noha már az eltt is

hallottuk vala, mert kezeken is voltak már és hittek meséjében

(RákGy: Lev. 329). Nem hiszem, hogy egy nemzetben is volna

annyi mese és szó6a-l)eszéd a tiindérországról, mint a magyarok

között ; errl beszéllenek a leányok a fonóban és a kalákában

(Holtakkal való baráfciág, Huufalvy : MElhnogr. 252). Némel

ingád mint a .szél, másik csak mesét beszél (Amadé: Vers. 137 1.

Amott terepély fa .sokat 5szve gyfljtte, vagy mese, vagy játék,

kerékben keverte (Orczy: Nimf C2).

[Szólások]. Mese, mese, mi az? [Oedipe dic Kr.) (Fal

:

Vers. 905. 906). Lássiik már, mire kerekedik a mese:
ma il negozio non 6niva qui (Fal: NA. 177). Ezt nem gondol-

tam, míg megpróbáltam, vagyok meséje és szenvedése,

mért kínlódom ezekért (Amadé: Vers. 217). Tekintgetnek s

integetnek, vagy meséje azoknak (226). Heged szóban
szép mesét jelentec (MA : BibL V.24). Siketnek mon-
dani mesét (Kisv: Adag. 80). M e s e m e s é v e 1 t a r t j a a

kis-asz-szonj-t (Fal: NA. 158).

Mesécske : fabella C.

Mesél : fabulor C narro, recenseo fabulám Sí. [erzahlen].

Szabadságról mesélt s firkált pennájával (Orczy: KöltSz. 206).

Meséllö : aenigmatistes C.

Mesés: I) maséll ; aenigmatistes C. [ratselaufgeber). 3) fabn-

losas Sí. (márcheuhaft). Hol vágynak ? le verte Osmán kapitá-

M. NTELVTÖBT. SZÓTÁR. II.

nya, el birta Mahumed mesés találmánya ((Jrczy: KöltSz. 25).

Álmélkodva nézted mesés isteneit (240).

Meséz: I) [riitsel aufgeben]. A Sphjnix [majom] kezére,

fejére, nyelvére néz\e tsúfixs masezó állat (Misk: VKert. 225).

3) fabulám narro, recenseo Sí. [fabuliren, erziihlenj.

Mesézés (MHeg: TOszl. II.I15). liíjnrdalon ha lesz catlied-

rában, és ha a mesézést hagyjidt a fonóban (Orczy : KöltH.

65).

MESGYE, MEZSGYE (mesdn, 1263): lin)&s MA. [greuze].

Határ-k, határ-jel, határ, barázda a földek között, mesgye:

limes PPUl. Mesda, locus 1263 (Kovács). Mesdgyo : limes 1264

(Czinár). Háromszor viragzic az szóló mesdgyén (Mel : Herb.

32. Pázm : Kai. 529. Kr). Sok gyermekek az élet elsfi masde
kövén, ottan mindgyárt az életre való lié-jövetolekkor meg-hal-

uak (Mad : BHal. 65). Venus is fel hágott arany szekerére, kit

két galamb hozott a mezsdje .szélére (Orczy: KöltSz. 104). fVU.

MEGYE]
Mésgyécake. Huszárok megfutamának, taliánok egy mes-

décskébe [„mesdeckébe"] szondának (Tin. 434).

MESSIÁS. Messiás Kr. Megleltfic Messia.st (Messiam), ki

m;igaraztatic Xsuac (MünchC. 170b. ÉrdyC. 348).

Messiásság : status, dignitas, ofticium Messiae Kr. [massi.is-

natur, massiasniirde]. Els részben adatic tanuságnnc az uázá-

retbéli ,Jasus Clu-istusnak igaz messiás.ságárul, kiuec massiássá-

gát bizonyttya minden prophetáknac az u személyében való bé

tellye-sedése (Zvon: Post. 1.7). Mes.siásságának megmutatására

alázatos készülettel ment bé Cl)ri.stus leriLsálemben (1.8. 51. 58).

Meg né vessóc az 8 messiásságát és idvózétését (1.61).

MESTER, MESTÖR {mestar DomC. 31): 1) maglster

praeceptor, didascalus C. [meister]. Zent Egyed vala nemy

nagy mester praedicatoroknak kew zewtte (EhrC. 77.

MiinchC. 46). Myert lakozyk az thy mesteriek az vámo-

sokkal? (JordC. 379). Tei-mezet ludo mesterek (TelC. 335).

Taneyt erre mynket seneea newó mastör (VVinklC. 132). Az

zolga nem uagyob vranal es az taneylwan nynchen mesthere-

nek felette (WeszprC. 140. 141). Az égben neezó mesterek, kyk

sok eztendöre yewendöt mondanak (ÉrdyC. 558b). Zerzetnek

kwzwnsegas mestere (VirgC. 36). líomay vduarban való lector

master (61). Töruény oktató mestór (Beythe: Epi.st. 34). Bólche-

segnek mestóre (FVank : HaszK. 4). Tanultimk oskolában mes-

terinktói (48). Eszkózöc, vagy m6.ster regulák, az mellyec által

az isten áldásira szert tehetflne (MA:Scult. 757). Betegségek

orvosságit-is master nélkfll Lsmérik (Pázm: Préd. 66). A mester

avagy oktató: magister seu informátor (Com: Jan. 155). Viadal

tanitó mester : lanista (210). Szemeitek elöl legyen a rettenetes

itélel napja, és az mesterül legyen néktek (Illy:Préd. L20). A
goromba erkóts jól-lehet penig ne ártson annak, a ki jó néven

veszi, mindazonáltal nem megyen-el vele a ki mestere (Fal:

NE. 17). A faragott kép nem kívánná látni mesterét, s az adós azt,

kinek adós (Fal :ÜE. 492). Mesterül kelleti bám)om vele, hogy

ott a hamis politikái megrontanám, itt a te ügyedet támogat-

nám (Fal : Const. 827). Buzinkai Mihályt és Pósah;lzi Jáno.st Fejér-

vári maslereket avagy, a mmt most hivják, profes.sorokat hivattattam

és az asz^szouyhoz küldöttem (Bod: Pol. 115). 3) fperitas, gnaras
;

klug, erfahren]. Igen okos, igen mester : nemo cautior PPl.

Köszlec mester vzót találánac, ki meg fiirdala fenekit haióknac

(Valk : Gen. 15). Szent Péter is mester hazugolniac neuezi ókét

(Mon: Ápol. 5). Esau mester vala az vadászásban : Esau vir

gnarus venandi (MA: Bibi. 1.22). Uly.sses maga viselésében daliáb

volt a több görögöknél ; a mellett igen ravasz és mester ; ha-

mis liireUnek tudós szerzje (Hall: HHist III.09). Mesterebb

titkának el-fedezésében, mint a Circe a testnek el-töntetéseben

(Gyöngy : KJ. 78). Udvari ministei', tettetésben mester (Orczy;

KöltH. 94).

50
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[Kíizmondások]. A miuika ilitséri mesterét : *artilicem com-

meiidat opiis PPBl. Kiki maga szeroucséjéiiek mestere: 68 ist

niumaud alii ein tugeudhaftor imd geschickter des glückes

meister zii nennen (Fal: UE. 375>.

ács-mester : princeps fabrorum lignarionim MA. Egyebec

sem lehettenee, haiieiu az miiiec az álts mester emborec akar-

tAc 8ket leuui (Kár: IJibl. 11,109. I,Ü77. Mad: Evaiig. 52). Az

áts mestereknek meg-mutattya az mértét' sinór (Ker: Préd.

680).

ágryús-mestér : [tormentarius]. Algyiis mester (Helt : Krón.

200). Bebek álg)iis-me'itör mindemiél tudósb vala (Tiü. 219).

Amaz az nagy Asiának begler békje, ez vizén szárazon ffi-agyi'is-

mestere (Zriuyi. I.lmi. 1154^

aranyozó-mestér : [vergolder]. Ha kegyelmed egy y> ara

nyazó moiítert hozhatna, nagy sziikségiiiik vulna reá, miwt i,'-

Bécsbeu kell küldenünk hintóhoz való aranyos szögekért (Kecsk

:

ötvM. 247).

asszony-mester : praefeptrix C. [lehrerin].

atya-mester : magister tyionum PP. Elöljáró, atya-master

:

zimflmeister KirBesz. 148. Beza, nevezetes pártos doctor és az

új hitfasagásban egyik at)'amester (Csúzi : Tromb. 461. MF.)

bajnok-mester : [praeco ; bérold]. Készen lévén minden,

elérkezett a herold, azaz bajnokmester nyolcz zÍLSzlval tizenkét

trombitássíil (Fal:TÉ. 636).

bányáa-mester iKal. 1582. Fv3).

berg-miester : (magister vineae; bergmeister). Hadna peregh

mesternek hogh ki wenne Wrmenj Lukach kezebnl a zeííle-

kett (RMNy IIL121). Felsö-bányni bergniesternek in nuantum

sálar simul fl. 20. deii. 77. (TürtT^. 1.376). Pergmestorntik lógyen

contraipiietantiája arrúl, mennyi glétet és mennyi aranyat per-

cipiál, az midn grébelyeztetik az gazdag óu (1.373).

borbély-mester : [barbier). KerengS malomhoz látó mol-

nároknak, sót mfthtílyben filó borbély mestereknec mondass§c

áldás mindezeknek (Nógr: IdvK. Elób. 15).

bordély-mester : knrva tartó ; balliu Major : Szót 100.

Kur\'a tartóé és bordély me.sterec : lenouea seu balliones Com

;

Jao. 183. Bordély mester (Hall: HHist 11.281).

oéh-mester: curio Major: Szót CVim: Jan. 132. (zunftmeis-

ter). Tzéh-mester, társaság elóljárója : inirio PPBl. Czéh mester

nélkül való kontár masterok (Bal: CsLsk. 143). Szabók czéh

mftstere hozott hozzánk jflvedelempénzt (MonTME. 1.274. 311).

Az városbéli .szabók czéhmesterét liiva.'id be, az posztót erdélyi

singgel mindegyig méresd meg (RákGy: Lev. 89). Mert nraság-

nak nincs remeke, ezéhamestere, hanem csak az isten (Betlil:

Élet. 30. Kecskl^ört. H.313).

élés-mester : biarcliiis, prófont-mester PPl. praefectus aimo-

nae KI. [proviantmeister). Az lisztet es zabot vigik az táborba,

az hüwa az ilys mo-stor mongia (KMNy. 11.185). Élés nie.ster

•Sbardulla Ágoston vala (llelt; CiUíc. 120;. Érkezek élésmoste

rem i." (Monlrók. XV.9i. Elküldtem az olésme.stert és konyha-

me.stert is (.\V.385).

énekes-mester: miisicns; siinger Com: Vest. 77. 137.

magister cantare solum, non ilem orgaonm pid.sare doctus Kr.

énekl-mester: cantor-MA: Bibi. 1.432.

épitö-mestér : jumüILs, architeotor MA. PPl. [bamnoLsterJ.

(MA:S(.-nU 246. GKat: Válts. I. Elúb. 21. R'dog: Com. 274).

Az épiló t'imdalo mester épít: architectiis autlilicat (Com: Jan.

1U2). II;i.s<inl('> az olly:in t'píló mesterhez, a ki sok csudálatos

oexluptiknak egybogyftjté.sélien liolyhezleti kölolességét, nzoiibini

az épület ol-osztatilsárúl nem gondolkodik (Hall: Tel. 307).

étékfogó-mestér. Czyászároac etek fogó meetere (Zrun:

PoBt l.\r».

evezö-mester. A bajo eveaö-mesteri (Illy: Préd. 1198).

ezér-mestér : polytechnou Kr. [tausendküu-stlerj. A sátán ten-

lárd.s:igoknak ezer mestere (Com : Vest. 70). A sátán ezer mester

(Mad:Evang. 571). Az órdg álnoksággal Lselekszik, mellynek

6 ezer mestere (Misk: VKert. 250;. Nyilván, az áhíok és ezer
j

mester kUirteti ezek (Szók: Bak "7>. Keményen néki bátorko.
{

dik, ezer mesterévé válik minden voszedelenmek (Fal: L'E

372). A imlástolás ezer mestere mindeimek, ó forgatja, ó ámítja

el a világot (Fal:NU. 341). Minden álnokságnak ezermestere

az ördög (FahSzE 523)

faragó-mester. A faragó mester memiyi darab lat nér-el,

és meimyi mellett mogyen-el, minek elJtte választ eggyet (Hall

:

Paizs. 57).

fazekas-mester, fazakas-mester : |tiguhis ; hafiier). Ta-

naczot tartiian kedig egg fazakas mesternek toldit megülnek

ez pinzekbfil, hog az temet bele lenne az vtou iarokiuik (Sylv:

UT, 1.44b). Az fazakiis [így] mester meg szokta ékesgetui és

czikoniyaziii íiz edent (EtPrinc. l'.i). Vallyon uH»ndhattyaé az

fazakastiil alkottatott edény az ó alkotójának az fazakas mea-

temek, miért formáltál engem ilyen formára? (ao).

fizet-mester : [quaestor ; zahlmeLster]. Leznek ez ffyzetew-

me.sterek walaztivan hogh az iienzben tekozlass ne lygen (RMNy
n.l31). A mi vénaszszonyunknak rendelt volt az kanizsai vitéiló

nép az fia v:Utságára valami pénzt, kit az tizetó mester o<la az

kamarára deputált volt (LevT. 11.107). A jó pénzt örömest ve.sazük,

noha mot.skos a fizetft-m&ster keze (Pázm: Préd. c. Megy: Düil.

57. Mik: TörL. 379. RákF: Lev. V.164).

f-mester : rector Com: Jan. 154. [direktor, aiifiihrer). PIro-

talo es 6t5zS 13 mester (Mel: SzJán. 279). Az ember meszállo

hohereknec f3 mesterébe mene az Jerasalembe (Mel: .S-iiu.

470). Igen fS mester ez az lélec még egy dologban (MA: Scult.

638).

fimdáló-mester : arcbitectns PP. Az épitA fiindalo mester

(architectus) épít (Com: Jao. 102).

hajós-mester: naucleras, naviculattír C. MA. Com: Vost

51. gubernátor Sylv: UT. 11.154. (steuermaim). l'udiw liai.-

mesteree: uautao giiari (Kár: Bibi. L382. MA: Bibi. lV.221i.

Péter a hajónak hajosmestere vala (Illy: Préd. 11,74. Kall; HlUst

U.275).

hámor-mester. ÉR'zvágók, hunkfutólt, elsó kovács, luámor

mester (TörtT.« 1.377).

hof-mester, hok-mester,hop-mester(A<//»i'iíííT RMNy
n.22, hoffmtsUr I^nT, 131.^, RaJv: C'sJÜ, 111,7. oJmtiHr Gnary(

57. KazC. 96. oppmesU-r ÉrdyC. 388) : auteambnlo, admi'v-; ' -

C. praefectxis aulae MA. [hofmeister] hofmarsehall PPB. I li i| 1 1 j
- •

. i

avagy bé-jároc feje: aulae magister Com: Jan. 139. A liopi-

mestert igazabban mondanák hoH-mesternek ; mert az némvi

szó, és áiiyit tesz mint magister aulae, udvar-mester Cor|iGranini

320. GKat. Monda eé^c ofmestóriiec : eunucho ((i'uar)^.'. .S7^

Az hatalmas kandyay kyralne azzoniuik olT mesteréé, ky nr.-!]

kodyk vala : dynastes Omdaces regináé Aethiopimi, ipii prae

erat (JordC. 734. 735. 736). Az memiyey flelseeges kyralnak elotu-

yaro otf ma.store (ÉrdyC. 349. r)42j. Azok ailaak Faraho kyral

opp mesteréének (388). Az kyral tianak olimestore (KazC. t* •

Jánu(< az Chrislusnak f5 hop meetoro vala (C^^maC li. Liika<-h>

gróf Július es u:ig,vs:ig;i hol'meistere ^RMNv. II.22i. liokiueHtt-r

nramné .szolgálatiit ajánlja Kdnek (Nád: Lev. s2i, llolo(>henie>

az J hokmtwten'Muv, ki miiulen morliáiáual bir nála, monili

(Kár: Uibl. 1.497). K»rlatkowy Péter királynak hopuieNtare iMon

Lrók. IU.131). S<í»ul Pál idejében, Dem volt az autichristus
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sKemélrélwii, hanem elAI-járdiban, út-rsinnMibnii, liop-meüterui-

lien, szállAs-osy.tóiban (Pázm : LiitbV. 3f)i>). Az kiijilyiun; (^ liop-

iiiestero, míívjuí vezére (MA: Scult. 1075). Nali'uzi uram, Imp-

meíiter is leszAllett vala uninkkal ;iz hid széler, (le Jiz tül)bi

miiui lovon liajosUoiiának ki (Woiilrók. VlII.Síti), Ha az liok-

nieslored liozsy'uik jiilietne, nem báiinjuik (ItikGy: Lov. 286).

Az i>énzt niesadtam az liopmestpniek (IHI A.«.szon.vom anyám

liortmestoro. és az többi urak és asszonyok lioffniestonM, ózok

rendeljék meg az leányasszonyok étek-fogóit és Ixir-töltclit (I?adv:

Csal. 111. Ti. Húsz liopmesterivel .s-kedves tanétvAnyival eleve-

nenn temettetvén-el (Csúzi : Síp. 528). Tivsti lialál és annak

elíljAró hopmesteri, a minemiiek a héség, hidegség (Ker

:

Pi-éd. 61).

hopmestérsóg, hokmostersóg. Jóllehet eunek sincs holt-

me.<itersékliez való szjikála, de mert hogy ez nem ideken [idegen],

mégis inkább akarnám, hogy nálam legyen (Nád:Lev. 163).

Az i hopmesterségében kezdetódék az fennforgó dolog (Mon-

Irók. M1I.;í3S).

iró-meBter : (pictor; maler]. Pingál az íió mester (Felv:

Dics. 31).

iskola-mester : Uidimagister, gymnasiarchus, gymnastes C.

paedotriba, didascalus, rector scholae MA. fsclndmeister]. Az

a)í leiwlnek felet Frnsinnanak, az zenieset bágiom az .schola

mesternek (RMNy. II. 303). Oskola master (Born: Préd. 572.

Tel: Kel. 15ú). Az schola-mester a f5-&skolat igazgattya : rector

regit academiam (Coni: Vest. 74).

iskolamesterség : gymnasiai'chia C. [schnlniei.steramtj.

Hogy Tbelegden laknée schola mesterségben (Temesv : Béla.

19). Tiidós tanítóknak tanításokból épületet vévén, viszsza-híva-

tott a fejérvári oskola mestereégie vagy a mint ma nevezik

professorságra (Bod: Pol. 73).

ispotály-mester. A fwkaiok tíztartoia Edelhaiisor ít \va-

gion, toaba az i.spital mesterek kozwl égik (RMNy. 111.60).

Mostan az ispotályoknac iouedehne chac isten tudgya lioua kel,

az ispotal mesterec es egyéb ragadozoc osztoznac soc helyen

nelle es uendegeskednec beljle (Tel: Evang. 1353).

itólö-mestér : protonotarius Kr. praetor Com:Jaii. 133.

[landriohterj. Az oraagnak fev itylev meítere (CornC. 250).

Ew felségbe itelii mestere (RMNy. 11.121). Pírpattiar raiat meg

kazdagidt itelA mester (Born:Préd. 458i. Rendelly bírákat, és

itékl me.stereket : constitiie judiees et praesides nt judíceut

Ijopulo (Kái-: Bibi. 1.424). Nem szenuedgyíik, hogy akar mely

kapta bílzfi mfiues legény itel8 mester légyen az szent iras

ilolgaban (Zvon : PázniP. 301). Országmik iteliVme.sterét kiil-

liíittiik (Monlrók. VIII.166). bt mense Junío holt meg iteló-

mester Endes Miklós úr is, a ki is nem volt amaz cifra, pipe-

rés, taszlís ember mint más itélmaster, hanem a mostani

világhoz képest mondani parasztos, de értelmes, okos, jó tör-

vénjludó (H;iz. 11.59).

játék-mester: choragus C.

kar-mester : chorodidasealus C. [regens-chori].

kenyér-mester : panaiim PP.

kóp-mestér : [pictor ; maler]. Eme pogány képmester pen-

náját csak a hírnév szele hordozta (Fal : NA. 174).

kerekes-mester : [carpentaríiis]. Az kerekes mesterekrl,

mint adgyák mveket (TörtT. X\Tn.234).

komornik-mestér : [oubicnlarins ; kammererj. ffilségc

komornic mestere (Zvon : Post. I.I).

kontár-mester. Kantár-mester [így] : non cehalis ; ein

pftischer, der keíne zmift halt PPB. Czéh mester nélkfll való

kontár mesterek (Bal: Csisk. 143).

konyha-mester: cuHnao praefectns Kr. [kiiclienmeister]. Sá-

fár, konyha vagy szakáta mester (\)m : .Jan. 82. B. .lánosnak konyha-

nu\steriniknek megtekintvén ndvariinkbeli szilntolon való és

liiiségos szolgálatját, kegyelme.sségiinkb(1l confevaltiik neki ho-

nionnai, vagy akármelyik hely bor dézmiinak dézmásságát

(l^vT. 11.228). Kohnya mester (Tol : Fel. 26). A .szentséggel ke-

reskedknek e volt ám derék és fó konyha-mesterek (Matkó:

BC'sj'ik. 338). Az étekfogók eltt konyli;unester gyalog, az konyha-

nie.stor elótt az asztalnok paripán ülvén (Monlrók. XI. 331. Mik:

TLev. 108). Faolaj se nálam, sem pedig a konyhamesternél

nincsen (T«rtT.» 111.191). Fókouyhamester (Kemény : Élet. 52).

kormányos-mester: nauclerns, gubernátor MA. [steuer-

mann]. (Jónást) az kormányos-master nizza nagy álmából, ese-

deznék értök, inté buzgó szívbl (UMK. II üd. llelt;UT. 0. 5.

Tel: Evang. 1.274. Toln: Víg. 9. Czegl: Japh. i\).

kfaragó-mester. Hasonló jó-tetényét [így] vette e dicsos-

séges szent szfiz nagy érdemének egy Lnbenpain Ernestus

név5 kifaragó mester (TitkRózs. 112).

kvártély-mester ; quartier-meister KirBe.sz. 147. Volt

andientiája a német quártélymesternek, ki fcilól minthogy jKiroIa

jött Veteranitiil, el Ux-sátottam (Monln'ik. XV.272I. A cpiartélly

mesterek és egyéb szállás osztók [a li;idseregnél] (Rák : Art.

31) Qnártéíymester instrnctiója : Az udvari íjuártély-me-ster az

udvaj'i nyári táborozásunkban, kinek-kinek (|uártélyát és szálUWit

kiosztha.s.sa, legffibb hivatalja lé.szen (TörtT.' 1.159).

látó-mester. Az céh t;irc.son két céh mestert és két látó

mestert [/i kik] minden harmad héten az niiueket el iáriák,

és niegh látogassák (CsikGy. 12).

lovász-mester: eciníso C. magister equitum MA. PP. *guber-

nator equorum PPBI. stabuli praefec.tns ÜK, [.stallmelster). Az

lovász niestert\tlys kwidöttem nedven tbryntoth (RMNy. 11.108.

Helt: Krón. 188. Com:Jan. 140. Mik: TLev. 141). Flovász-

mester (Radv: Csal. 11.287). Kelevészt tíire az akkori f lovász-

mesternek jádzi bolondjával (Kein: Élet. 86). Távoztassa ezen

fennálló strázsa által az eredhet veszekedéseket és ha vagy

konyhamesteriinktiil vagy elöremenend lovászmo-steriinkll re-

iiuiráltatik, azon badak köziíl az fa, víz, fííhordii szekerek mellé

katon;it rcudelbet (TörtT." 1.160).

lovászmestérBég. Ha most is tetszik néki, lovászmesfer-

.ségünkre állani (RákF: Lev. 1.428). A lová.szmesterség bivat.-djai

közt legfbb lévén az, hogy alkalmatosságival oldalunkhoz közel

lenni tartozván, mintegy bels testrzknek tarta.s.sanak (TörtT.

1163).

mázsáló-mester : librii«ns, pensator PP. vvagnieister PPB.

molnár-mester. Egy jeles monar mestberth kyvvld wala

az malom helnek meg lathasara (LevT. 1.87).

míves-mester: artifex DebrC. 38. JordC. 920. Sylv: UT.

n.l54. [haudwerker]. Ezec melet egyéb f§le soc ielas mues
mesterek, kfilemb kfllemb fele tudományokban és mestersé-

gekben (Helt : Krón. 1). Tudgya a míves mester a fegyver jóságát

(Sámb: 3Kérd. 632).

mustra-mester, monstra-mester. Mustora mester

stipeniriai'ius quae.stor ; der über die musterung gesetzt ist PPB.

Lezen az népre nywez mwstra mester, kyk az nep kezetth

loznek, bogh heyaban ez pénz elne kellyen (RMNy. 11.131

119). Az Sáfrán László némöt monstra-mestör (Tin. 86).

nyelv-mester : lingvae magister ; spraehmeister Kr. Olasz

nyelvmestert fogadék (Bethl: Élet. 333).

oltár-mester : hierodiJus MA. kirchner, me.ssner, der um
den altar dienet PPB. Az irniely oltár mester elet Janus pap

elet [eltt] (RiMNy. U,29. Helt: Krón. 67. Helt: Háló. 66).

50*
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oltármesterség: rectoratus eccleeiae (Ver: Verb. 17. Ozor:

Christ. 229). Mikor az papi tisstek es oltár mesterségek meg

logyatkoznauHk : vacantibiis praelatiirarum seJibus, et e<xlesiaruui

rectoratibiis (Ver; Verb. 17).

olvasztó-mester : Lonflator, fasor PP. sclunelzmeister PPB.

Az oluaztó mester tégelye meg probállya az ezAstSt (Kár : Bibi.

1.613, MA: Bibi. I..W3. Megy: 3Jaj. II.1IÍ9. 13o(i:Lex. 133).

Órás-mester: |iilirniaclier] (Bethl:ÉIet. 89).

orvos-mester: medicus Sylv: UT. L52. [arzt). Antyocliyabely

nemes orwas mester (JordC. 705). ünios mester (KazC. 97.

ÉrdyC. 420. 587b. Zwii:Post. 11.319).

ötvös-mester: (aurifaber; goldsclimied]. Uyiiata nagy Ijelcli

eethuas mesterokot (UebrC. 195. ÉrdyC. G65. (;Kat:Titk. 37).

pattantyús-mester : tormeutarius PPBL Jeles pattantyús

mesterek (Moiilrók. Ili 103).

pohárnok-mester : liwcillatur, piiicoriia
; miiiidsclienkj.

Pharalio tömlöcébe liarora fograo tartatnám vala ; ogj5if vala

az konersitöknec mestöre, masie vala az poliamoc mestör, liar-

madlc vala Joseph (GuaryC. 17. Tyúk: Józs. 192).

polgármester : consiil MA. consul ; bürgermoi.ster Cbm

:

Vest. 121. A iKjlgármH.sterek gyalázatbjui forognak : coiisidea

flagrant iiifamia Pl'Bl. A f5 tanács, jxilgár mester, biro avagy

vice tanács: consul ant proconsnl Com : Jan. 131. írjon kegyel-

med ide iwlgar mesternek (LovT. 11.219). A paijuiztoc az 5

polgái- mestereknec, falusi birájoknac (suis pagiinaglstrls) enged-

nec (Com: Jan. 112. MA:SB. 62. MA: Scult 972). Bn'itiis és

C'ollátinus polgái-masterektl fog\a in Bruto Collatino<|ue con-

.siilibus (I)Bonk(l: Flor. 3). Saurns [ló] unokája Bnctfplialusuak,

és sógorsággal illeti ama híres lovat, mellyel Caligula tsí'iszár

polgár-mesterré tett Romában (Fal: NA. 122).

polgármesterség : [consulatius] (Szeg: Aqu. 1). Polgár mes-

terséget viselt: consul erat (B;dog: Cora 23'1).

pósta-mester : [postmei-ster]. Jenéi Miklós postmnester (Mon-

Irók. VIII.485. lliurai- Lov. Il.Ut;. MonOkm. VI.ti2). Ebben
oly fogyatkozás eshetik, ki három-négy jiostamesternek életénél

nagyobbat teszen (TörtT. 1.413).

prófont-mester : sitarchus MA. anuonae praefectns
; pro-

viantmeister PPB. Prófont-raoster, élés-mester : biarchus PPl.

(RMNy. 11.272. Görcs: Máty. 91).

révész-mester : (portitor ; fálirmannj. (Hall : HHist. IL275.

111266).

sánc-mester. Ujváibúl a siiuczmester Nógrádival elmeue,

noha néki Szolnokban kelletett volna dolgozni (RákK: Lev. III.

92. ErdTörtT. 161).

sátor-mester. Azon ágyhoz való superlátot, a mellyel

sátor-formára kezdettek volt csinálni, do a sátormestorek el

nem végezték, ftistúl együtt küldje Kegyelmed (Itikt': Lev. III.

710). Kelküldöm a sátor-mestert, s mit fog fl Felsége parancsolni,

megizenem vagy megírom iTöitT.' III.191. 390).

strázsa-mester : vigiliis praefectns SÍ excubianim magister

SK. IwachtmeLster]. (Hall: IlHist. IH.IU). Az atyám fó strázsi

mester levén, a jel vagy iMirolya kiosztást én roiim bizta (Betlil;

Élet. 267). Fói.stri'uKamaster az Bihari István (Tlialy: Adal. U.

316).

strázsamesterség. .Somogyi János, ki is akkor ment volt

xászló tarlóságra stnizsaniesterségból i.IIaz. 1.283).

sütö-mestér. Látá a s&tA mester, hogy jól magyarázta

volna meg az álmot (Tyiik: Józs. 229).

szakács-mester : [cot|uus ; kodíj (Com : Jan. 82).

szekér-mester : aurigarius ; wageumeister PPB. Egyik

szekérmester a másikára nézve atféle defectusuknak annak

idojéljen való correotióját negligálta (TörtT.- llól).

szekórmestérség. A szekérmesterségnek fSiaspectióját és

directióját foljölírt lovászmester liiviinknek kegyelmesen concre-

dáltnnk (TörtT.» 1162).

szóró-mester : (ventilátor). Csndállatos dolog ez a búzában,

eltávozik a iiolvától, midón szórják és nem lávozik-el a cs&r-

f51déról, midn csépeltetik. Azért tellyes-séggel mik'ir válik-meg

a polyvától V mikor a szóró-mester el-érkezik 1 1 lall : Paizs. 288).

tábor-mester : arcbistrategus, metator ; obrister-feldberr

PPB. metator castrorum PPl. F"ó tábor mester: arcbistrategus

PPl.

tánc-mester : chcragns MA. saltus magi.ster SK. (tanz-

melster). Én úgy tudom már azt a tántzot, hogy bízvást lehet-

nék tántzmester (Mik:T«rL. 233).

tanitó-mestér : praeceptor ; lehrmeister Com: Vest. 2. 142.

Gyermek tanító mester : paedagogiis ; ékesen szólásra tam'ló

mester : rliotor C. Az .szent iras mint eg tanito mester aaztis

meg ielenti mit kellien el tan<jsztatumic (Fél: Tan. 11). Ne le-

gyen czac tanito me.ster (a törvény), hanem tkelletessegre vi-

gyen (MA: Bibi. IV.220. Zvon:Po8t 111. I.and: UjSegils. U.

211).

tárnok-mester : magister taverniojrum Kr. tavemiciis Ver

Verb. 163. Fi tárnokmester, király kintsére, jövedelmére gondot

viseló : tavemicorum magister PPBI. Nagssagos Dragfly .lanos

nak kyralnak tbarnak masterenek (RMNy. 11.16). Az ado&sokkal

nekye |i<>rben kellett indulni, es immár annira ment el az

porleslx'n, hogj az catuvit appellatiora tárnok mester wnmk
eleyben kezeritettnnk (öl bocliatani (III. 11 7. Szeg: Aqii. 23.

Felv:nic.s. U. Kász: Kit 178).

trébellö-mester. Felsí-báiiyai bergmesleniek in quantum

sáfár simul ti. 20. ilen 77; trébelló mester fl. In (TiirtT.> 1

376).

vadász-mester : (venator ; jiiger]. Fft-vadá.sz-mester : proto-

cyiiegiis, magister veuatorum PP. Ezen nap jutott segítségünkre

az török császár vadász mestere is nem kevés magával (Tud-

Tár. 1839. 322. Gyöngy: KJ. 9).

varga-mester: (schiisterj. Soi- saru vagyon a varga mes-

ternol, de nem mindenic illic latiadhoz (Helt : Mes. 3701

vargamestérség : [schusterzunflj. Egykor esett egy jeles

vendégség, mellyet szerzett az vargamestérség (Thaly: VÉ. II

150).

viadal-mester : lanista C. (feclitmeister). Viadal-mesterek

a komédiái tréftis játékokban (DEmb: GE. 180).

Mesterget : [car}H>, vellico, calumnior ; uOrgelnJ. E mi mun-

kánkat senki ne mestergc^se (Helt: Hibl. lel). A kereszlytn

ne mastergiVsse az Lstennec sz5reé.ssét (Helt: Mes. lil>. Ile e>

ké|i|ion szokta a iHikolbeli ördeg kezdettói fogua mestergetri

az »T istonnec szörzéssit (ü:iv : KKer. Rö).

Mesteri: [artificiosus; küostlkJi, kiiost-]. Ez a mesteri fogá-

nagy ha.szonnal jár (Fal: NE 439).

Mesterke : magistrellus Kr. Mint az liarang öntésben, olly

tudós volt Meláuthou Philepls az aiigustána confesaioiiak in'>i.'i

s az konkolydija (concordiaj köuyíi iüá irt mesterkékis :u

tbeologiábaii (Bal:C^8k. 147). Ueákotakák vagy mesterkék

(T>is: Ai).il. Elób. 5).

Mesterked-ik : macliiiior, artiticem me praestu, artem

molior M.'\. Isinnen. trachten, sich miihe gebén). Kezde azért

Eugénia azon meetrkóduie : miut az iateui bitieseegnek eome
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rétire iiitlmtiui (TiliC. 2Í15). Mosterkedic Salamon, hogy 5 le-

hessen király magyarokon (Valk: Geii. 19). Kibe [mely dolog

elérésélien] az ilrd^Vis ozorkepiion mesterkedic (Boni: Préd. 17).

Nemelliek ozpii nitwtorktMlnek, liog (Kél : Tan. 3 13). bezzeg mes-

terkedtek at)ban az lutlierisbik, hogy az görögöket magokhoz

isatollyák (Pázm; Kai. 115). Ki-ki mind hozzji illeudö személy-

nek ábrázásáhan m«iterkedik (P.izm: Préd. 980). Csak azon

mesterkedgyél, hogy azt (hiredot) <^rizzed (Zrinji. 1.102). Addig

mesterkedett mii.'Jok ri >niI;Wd.Mm, liogy o maga veszett azoknak

Árkában ^Gyöngy : Cliar. 21
1 f^zokott praotikája szerént a német

azon mesterkedik, hogy minket elóltliasson méreg vagy egyéb

istentelen úton módon (Nyr. VI.íl li. Minden természet béli szép

indulatink, nyersen é-s diuaboss.in maraihuuiak, ha mellettek

untjdan nem mesterkednénk (Fal: UE. 3ti9). Alkalmatosságot

adsz a ktiriiletted mesterkodí hamisságnak (Fal : UE. 481).

még-mestérkéd-. Azért senki ászt meg nem mestorkód-

heti [mestergetheti ?j, meg sem olczárolhattya (DávrKKer. H7).

Iffesterkedós : m.ic-hinatio Kr. (intrigue, das sinnen, trach-

ten). Indyita sok czelekídest es dologról mestflrkSdest bSlcze-

segenek myatta (ÉrsC. 451). Az eretnekeknec alnoksagoc, es

mesterkedesec ez (Mon : Ápol. 2SP). Ebben azért az egész Írás-

ban, Balduiniisuak minden me.sterkedése két dologban áll (Pázm

:

LuthV. 3). Minden mesterkedésével sem találhatót olyan mon-

dást, mellyel a Kalauz hamissan hozott v(51na el8 (Pázm: LuthV.

14) Versek csinalasaban való mesterkedés (Bal : Epin. 4).

Mesterség : I) ars, artiBcium C. kunst PP. Ékesen szó-

lás mestersége : rhetorica ; szép üás mestersége : graphice

;

ál orczások mestersége ; histrionia ; mesterséggel u^hiált : arti-

ticialis C Bfibájos.ság, boszorkányos mesterség : cantamen ; mes-

terséggel rakott tanuk'i-ház : *mu.seum, vei musivum opus PPl.

Me.ster8éggel csinálja: fabricatiu- Má. MestSrseggel varratlan

zokuat z5ue (TelC. 36). SeminemS mesterségei az 6 kezer51 el

nem vezthete (a vércsöppeket DebrC. 299). MesterssegSt nem
tanwl (ÉrdyC. 517). Hol vagyon az ty nagy mesterseegtSknek

bSIcheseege (542b). Kynek harczolasaia nagy mestersseeggel

ugyan keegyet [pályát] alkottatot vala, kybeu az bayt vynaak

(594). Idvez légy ysteny chelekódethnek eszköze zenth hai-om-

sagbnak mesterségeivel egybe raggatwan (ThewrC. 101). C'he-

rubimokat chiualy ezeken mesterséggel : variatas opere plu-

mario facies (Helt: Bibi. I.0o3). Czuda mesterség : Daedali

opera (Decsi:Adag. 104). Ez5r mestersegfi: duodecim artium

(178). Hálóhoz hasonló me.sterséget es egybe foglalt köteleket

formala (Kái': Bibi. 1.308). Nem valami mesterséggel gondolt

beszéd (MA : Bibi. ElJb. 2). Bai'om tartásnac mestersége (MA

:

Bibi. 1.5). Az én professióm avagy mesterségem (Zriuyi. L).

Megszállá sok ágyúval elég tüzes mesterséggel (28 1 Deáki-

mesterségek, tudományok (Com : Vest. 78). Sáncz mester-

ségre és álgynk hordozásának mesterségére kiket kellene

választani (ErdOrsz. 11.309). Se természet, se mesterség azt

nem cselekedheti (Illy: Préd. 1.88). Oztön (ízi ezt a mes-

terséget (Fal : NU. 298). S) [machinatio, fraus ; list, intrigue].

A te rdSgi mesterségednek uagi uolta (DebrC. 145). Eidegh-

nek chalard mesterseegeet el nem tawoztathatnook (ÉrdyC.

553). Annyánac mesterségével elvStte az áldást [Izsák] (MA

:

Bibi. 1.23). Az 5 hajában helyhezteté azt a nagy erSt, mellyet

semmi mesterség meg nem hódoltathat vala (Pázm: Kai. 47).

Í>rd6ng5s mesterseggel akarja el alutui (Prág: Serk. 503). Arra

fogja vetni minden mesterségét (Zrínyi. L85). Vólt az aszszony-

nak egy latra, szerzetes ember, ílrdSgi mesterségben igen tudós

íHall: HHist. n.l72). ») magisteríum C. MA. Feenlettenek gar-

dinalissagoknak, generális me.stersegevknek meltosagyval (DomC.

291X Zerzet mestere az ev feyedelmsegeuek vagy mesterségé-

nek eleyen kezdet™ (300).

ács-mesterség : ai'chitectonice C. ars fabrilis MA. [zim-

mermannskimst]. Acs-me-sterség : opus carpentarium JordC. 77.

Az ács mesterségekrl : de fabrilibus artificüs (Com : Jan. 102).

épitö-mestersóg : architeitura Kr. Az országoknak igaz-

gatásáton olly szükséges az egyeztetés, mint a musikában és

az építs mesterségben a részeknek szve illettetése (Hall :
Tel.

307).

róstö-mesterség : fullonica PPBI. baphice Major: Szót

K.tO. |tarl)ereij.

formacsináló-mestersóg : proplastice MA. die kunst

form oder model zu schneiden PPB.

hajós-mesterség : navicularia Com: J;m. 88. [schifferei).

Iparkodott a régiség versont, hogy elflbb s elfihb mozdíthassa

a hajós mesterséget (FahTÉ. 725).

halász-mesterség : |pi.scatoria ; tischorei]. Mikoron Kristus

urunk ez túldfln jáit, melyik mesterséget nem kedvelte inkab ?

Az halász mesterséget (MesésK. 32).

iró-mestérség : graphica, calligraphia ; .sclu-eibkunst PPB.

képfaragó-mesterség: anaglyptice PPBI. Major: Szót.

(steinmetzkunst).

köfoglaló-mestérség : opus cariientarium. Tudgyon kö-

veket foglalni az kSfoglaló mesterség szerint : sculpendis lapi-

dibas et opere carpentario (MA : Bibi. L82).

molnár-mesterség: [müllerei]. Kérdés. Melyik mester-

.s^gen nem akasztyák és nem kStik fel a lopókat? Felelet.

Az molnár mesterségen (MesésK. 33).

oazlopöntö-mestérsóg : statuaria MA. [erzgiesserei].

öntö-mesterség : fusoria, ars fusoria PP. [erzgiasserei].

tüzes-mesterség. Mustrát el végezvén szorgalmatos Zrí

nyi, ágyúkat bástyákra rendel fel húzatni, fegyvert vitézeknek

és port osztogatni, minden féle profontot, hadi szerszámot, tüzes

mesterséget, tochkendó tüz ótót (Zrínyi 1.91). Bemard tanúit,

forgott ember a tüzes mesterségben (Fal : TÉ. 652).

vizi-mesterség : [wasserkunst]. Vízi mesterségek: salien-

tes PP. Voltam az öreg császárné kertiben, holott sok szép

vízi mesterségeket, házakat, lugasokat láttam (Réd, tm. 8).

Mesterséges: 1) artificiosus C. [künstlich, künstlerLseh].

Mesterségesen: artificiose, fabre C. a) Mesterséges met.szés:

sculptm-a aflabre facta PP. Mesterseg&s alkotás (BécsiC. 23).

Myuden ayotatiis lelek talaal az zyz Mariának mesterseeges

dülgayban kyth kellyen kSwethy es tanwlny (ÉrdyC. 386).

Készite nagy mesterséges hadakozó szerszámokat :
fecit diversi

generis machinas (Kár: Bibi. L397). Az falak mesterségessen

iratósok (MA : SB. 264). Okossan ki-gondolt, mesterséges hadi

eszk5z5k: machinae bellicae (Com: Jan. 151). Portálok, azaz,

mesterséges kapuk (Upp: PKert. 1.19). A mit hegedre, lantra

Írnak, mind azon szerelem, mesterséges meg kerülések, pom-

pásan fel-készült fertelmesség (Fal: NE. 263). Mesterséges haj-

fonyadék (Fal: Jegyz. 935). b) Mesterseg&s metzS: der kunst-

stecher CV)m:Oi-b. 159. A g5r6g nyeluet is igen nagy mester-

ségesen tudta (Helt: Krón. I). Eflfele dolgokban valo mesterséges

emberec által anuac vtait es iarasat meg kimlete : per homínes

talis negoti artifices itmera egressusque eius esplorat (Decsi:

SalI.J. 31). Mnidenik szélén vagy oldalán egy igen f5 kSfaragó

me.ster, és mind az négy szélén az legmesterségesb kSfaragók

munkálkodtanak (MA: SB. 265). 3) [fraudulentus, dolosus; lis-

tigj. Mesterséges álnokság : Phrynichi luctatio MA. Mestersége-

sen rá vették : italo perfusus aceto PPl. Mesterséges gonoszság

:

*accurata malitia PPBI.

Mesterség! : artificialis MA. [kunst-].

Mesterségtelen : inaititicialis Kr. (kuustlos]. Tullius szó-

fodorgatásit meg-néméttya ; Apelles fest ecsetecskéjét mester-

ségtelenné teszi (Csúzi : Sip. 213).
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MestérségtelenBég : ateuhiiin C.

Mestertelen
: inailificiosus Kr, [utigesvliiikt]. Mestertelew

cziKiiiiysát;, mesterloleii liazuKsát; (Páztu: Kai. 176ij. 37:;).

MÉSZ: calx C. Pesti: Noni. 5a caeinunhim MA. [kaik].
Mé.v/.W1 álM : caemeiilitius C. Iii Kiie iiKnitis lueez (1303. tíorsod
vm

)
Az k.'pprewl nie/.ete.s kyuaya : offodif ,]« piciuia ct caemeii-

tiim (EhrC. 67). Az kopunk alatnalo niozejtjs oliontn : caemeu-
him pictiirae sulistralum .ia-itnixit ii;7). Lcloiiok oi-ovsf»g«i mozet
miko|ip(.n ky 13 eztPiulHjg eiovsev.lGvt vala evzve (DomC. 151 1.

Téglák!),,
1
és iiié.szWlt e.x lateribus et talco (Coni:Jaii. 102).

ÍKözinoiidá.'iokJ. Mész, bors, és a tsiíkla miiideu roszt elföddzLet
(KLsv: Adag. 318).

fejórítö-mósz : all)arium MA.

fövenyes-mÓBz
: niörtel KiiBesz. 133.

meezelö-mész
: fal-sikArir> mé.sz ; teolmiuin MA.

8zinlö-m08z : tectoriiun C.

Meszel
:

albariiim iuduco iniiro v. parioti Kr. [weissen]
Me-'-zfilt liáz: calcata domus PI>. MezelSnec kalana : triilla

(aoniüiitarii (BécsiC. 226).

be-meszel
:

incriist.), calce obduco, dealbo MA. (einweUseii,
tüncbeiij.

meg-meazel
:
cv MA. Enw\y nagy kíiieket fel, é-s n.eszeUi

meK flket: calce levigabis eos (Helt:Bibl. I.Yyyí).

megmeszeléa. Ugjanezen palotának kivíil és l»)l.M való
mpgtnmeléséért fizettem kész i^ínzt háro.n frtot (to.lv Csal
III2">).

Meszel: all)ariiis ITBl.

Meszes: calcinosiis, calcem eontínens; calce inqiiinatus-
calce vestit.is Sí. fkalkl.altií;, mit kaik). Me-^zcs bor: vinum
calciii..suni, toplio.siiQi viiiuni; meszes báz: calcata d,)mns PP
Mesze,, kapu (A.io,,. XXII. XXVI. Kr.). Az kwnok Erdeel feI81
iiie/es kapwyaii met; be yteiiek (ÉrdjC. 398b).

Mészi
: caementitius, cjilcariiö MA. (kaik).

MESZAh. Mé.sz.ár(?), mészáros; fleiscbhacker Adámi;Spr.
Mészárszék: macellmn, laniena MA.

Mészárol
: laoio MA. [zerflelsclion]. Az lop,, „em e^yeb-

ért Mw lianem liogy lopyoii, ees mezarlyon : inactet (Pesti : NTest
209). A népek e(5:inA.st tagolliac ine.szarolliac (MehSzJáii 176)
Az eretnekeknek minden obei, kik az o testamontomot niészA-
rollyák: laniant testanioiitnni (Illy:Pré<]. 1.238). Sok mé-szjuloft
cIcV Volt szellyel (K^lnyi: HHom. 49).

fól-mószárol
: macto MA. (abschlachten, niedern,ct/eln^

Mosy onnttn kezével .szép magzatját le vátga, ílnnönm;.j;a vérét
ta^iat ftilmészárolja (RMK. \'M99) A bannokat a i«p«: fei
niész.-illottác (Mel:Sfiiii. ö). Anréliániis maya vitézit«I fel-niésza-
roltaték (Pázm: Préd. 287). A mé.szár.« le vaKi;^ fel-mészárlya
a baromtiait (Com: Vast 47).

fólmészárlás
: (laniatio; nietzeleij. Akkor lenfurgolt a

sok loliné.szjirlá.s
: ki atyját, ki fiát, ki tftstvérél íilte mei; Hal-

TE. 658).

meg-mészárol
: |macto

; .s.hlaclilenl. Mit tehetne azért az
mei;nié«z;irlott disznó? (MA : Tan. 130-1).

Mészárlás
: laniatio f. Lniialns MA. (das s<^^blaclitenj. Az

jnlioknak niészArlilsa, és la kenyérnek ssseKése, vagy bornak
ki-öntése, nem elégséges az áldozathoz (Pázm: Kai. 734).

Mészáros (wsanoj JordC. 735) : laniu.-, carnarius C. car-

nil'ex UécsiC. 89. (fleisclihauer, metzgerj. Mészáros avagy heutes:

lanio vei laniiu Com: Jaii. 79. Egj peredj zegeii jobagyomnak

adós olb walamj niesaros (RMNy. 11.94). Az vezér szakácsának

s az mész;irosoknak fizettünk (MouTME 1138). Mészáros |>apotis

(ki az álilozatok körül szolgált] elA bittác vala illly: Japh. 36).

Mészáros, pro mésza (melly totcd liust tészeii) áros (GKat: Titk.

1115). Mészáros familia és az apja w a volt, és maga is azon

tudományt kílvelte egy darabig (Mik:TIjev. 5. lev.).

Mészárság: laniouia Cwm: Orb. 108. [eeischerliandvverk].

MESSZE (m(zie KazC. 110. mczzee: longins JordC. 22.

Tíi-ezi bljeu 618. mczee ÉrdyC. 512. mcsztzi Zvon: Post. 1.31.

673. inetzi Zvon: PázmP. 3. 7»rszí Zrínyi 1.16. 11.35. mtftzi 1.29):

1) procul, longe C. [weit, feru, entt'ernlj. Messze való: longiu-

quiis C. A kfifalactol nem mezzé : non longe a muris (Béi'siC. 23.

171). Nem nieíze 5 tAllSc: non longe ab illis (MUiicliC.

28. 84). Hog kedeg messee walo falu;il«n lakozneek (PeerC.

48). Sok zolasban nyncheii mezzé az líevn (CornC. 296). Myre

nrani meze el taucratal twlem V quid domine recessisti longe ?

(KuIcsC. 15). Nagy meze á szeles tenger szigetiben (Boni: Ének.

221). Az keresztiem szeretet meszsze ki téried (Fél : Tait 294).

Mezzé nem taiiozot (337). Nem megyén azért mesze : domi

liabet (Decsi: Adag. 75). Meszsze táni>zzál: longe abesto (Kár:

Bibi. 1.655), Az hamis prófétáktól menzsze távi>zzHl irtózzál

(Matkó : BCsnk. Elíb. 4). Ha kSzzel vagy meszsze állyoné valami

(Com: Jaii. 164). A világuak minden bitegetéíét meszsze kerfil-

vén (Mail : Paizs. 397). Meszszebb liaktsztya bfinletését (Tof

:

Zsolt. 43). Ne igen messze eszeddel, szemeddel (Fal: NU. 349).

ii) Mes.szo földre : ad ultimas terras MA. Me,sz.sze-fiildrAI valók :

loiigiiii|ui PPBI. Megyzeunen az belet ygen mezzenek lenny:

;mnimciantes locnm v;ilde remotum eK,se lElirC, 39). Nagy mezzé

feldrewl yevewnk : de terra longimiua veiiimus (.lordt.'. 305),

KIhozítta m:ig;tt üv zuleyuel es baratyval enne nagy mezzé

fevldrevl (MargL, 172). Jeweenek nagy mezzé toldiól (Érd^í".

121. 514), Egyel : mert me.szaze vtad vagyon (Helt: Bibi. II 288).

M<'sz,sze utad vagyon még: grandis tibi restat .ndhuc via iNLV:

Bibi. 1.327). Szólasz i\ te szolgádnac meszsze idSre valókat

:

loquor'u! servo tuo in longinquum iMA: Bibi. 1.283i Meszme

útikban fogyatta el életét (MA : SB. 360). A mi szívünk semmi-

;
nek tartya a halált, nu'g mesz.-Y.enek tetszik (Piizm : Préd. 992).

! A mesz.<zo út és fáradtság miatt meg-bitvánkoziiak iMisk: VKert.

204). Egy ni;istul mftszi idc'iuel születet eml«>rek (Dbl. 121).

Meszszi tartományokban (Let: Ilitág. 2) Meezi-lSIdre menvén

(Fal : NA. 138). A hosszú mesze idíkre mutató hallasztásuk

(227).

[Szólások]. Oly meszsze vagy tBlle, mint Makó Jerusa-

lemtül: tota erras via (Decsi: Adag. .5. 203). Nem his-zem, hogy

messze vigyj (a beteg, Le\'T. 11.27). Ennek az épületnek

méltósága a mi mestei'ségeinknck minden ditsAségét meszsze
fel ly ül-mul lya iMoln: JÉpül 291). Sok ordoytasiutk zu-

zattya n a ^ mezzé hallattateek (JordC. 360). Nagy messze

:

procul (MA: Bibi. L474). Igen mezzoig len: us<ine in lon-

ginquum I BécsiC. 251). Messzire: ad lougiorem distautiam

Kr. Senki ne itillye, hogy miudeu büntetések meszszére tialad

(Píizm: Préd. 29). Azért tesznek örömest halasztást a gyóiiAsbau,

azért voutaltyák meszire a szent ré.sze.sülést (Piizm: KT. 454)i

A minthogy |>edig a sas igen élesen, azonkégien igen meszszire-is

lát (Mlsk: VKert. 281). Nem vólt.tk mesz.szére (Gvad : Pösty. 14).

Mosszirfil: a liKige Kr. Me.ssüerül (Born : I*réd. 400). Az sa*

keselyíi nagy messzéríil el nézi el ariuiyozza az d&gSi (MA:

Seult 1033). Meeszeril kSzelit (Misk: VKert 359i. MusiszerAI

j5tt (Illyef: BCsTomp. 70X Meszsze ismeretes vagyok, és mew-

,szérAl tekeotetes (László: Petr. 66X

[Közmondásoki Meszsze Buda sánta ebnek (Matkó: BCsák.

36): procul Buda claudo >LA

Messzebb : magis procid, remotius Kr. longins MünchC.

167. [weiter, eutferuterj. Ak k5vet is sokkal meosszéb viszsza
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veti vala (Ilosv: Told. 3). Meszebben teriedo hire (Bora: Préd.

74). Terjedbesseii miud meszszeb meazob (MA : Scult. 13). Mez-

széb meiiue (Kulcs: Evang. 272).

Messzebbnyire : [loiip:iu.'! ; weiter bin, neiter weg]. Meszeb

iiyire i<sik a i-zéltiM (Mefjy: íjJaj. III.2Si.

Messzebbség : [május spatiiim
; grössere entferinmn].

A ti szemeitek között iiiutseii kelletéuel ós a rendeltetott ha-

tániíil valü sem meszebbség, sem kSzelb-ség (GKat : Válts.

II.12tó).

Messzecske : [i«uki lemotiiis ; etwas enttemterj. Az nap

által-kelvéu az o-iziiki i'gi jeleken, dél-feli kezd ténii, és az ini

teleinktl me,«iz.szétkére távozni [meszszét.skére ?] (KNagysz. 1613.

E5). Meszszetskén el lódiiltál a kevélységgel (Fal : CÓnst. 836).

Messzeség : lougiiiqnitas MA. [férne]. Az lakó helynek mesz-

szesege : loci di.«tantia (Ver: Verb. 197. Zrínyi 11.169. Czegl:

Dag. 8). Az edgymástul távul valóságokat, meszsze-ségeket

(di.stantia8) méregeti iC'om: Jan. 164).

Messzeséges : valde procul dbrtans Kr. [sehr weit entferut].

Ma^szeséges hely i Fal : Jegyz. 935).

Messzl, messzl : a louge MA. weit her PPB. Monda

Judit mezzfll a var órizfiknec : dixit J. a longe cnstodibiis (BécsiC.

38). Hozott fi reiaioc nemzeteket mezzSl fene nemzetet: de

longinquo (1061. Magassokat mezzol meg esmér (AiwrC. 108)

MelhSz embóröc igen niezzl folamyanac (TelC. 142). TavoI

ea mezzfll aluak vala (NagyszC. 88). Mesz.sz61 országomliól ide

fáraztottál (Ilosv : Told. 7). Nagy meszszül b§ hozza az (1 ele

delét: de longe jKirtat paueni suum (Kár: Bibi. 1.622). Mesz-

szfll való nemzetséget hozott & reíiioc (H.107). MeszszúI liozzjik

(Felv: Dics. 13).

Messzünnen (mezzennen JordC. 479. Ozor: Christ. 230

me.<zónnai Fél: Bibi. 65. mezz^nnek JordC. 260. mcsziinnet Born:

Préd. 76): a longinquo MA. eminus Com: Jan. 149. [von weitem,

von der fernej. Neepet hozta reád mezz\^iinek ; addncet gentem de

longinquo (JordC. 260) Mezzewnnen yewnek : de longe venient

(ÉrdyC. 63. 414b. 580b). Mezzewnuet iewttenek (P&sti: NTe.st. 86).

Me.szsz5unen böltsec inenee (Born : Ének. 25). K5zel valóc, m6.sz-

.szfiimen valóc (MA:Scult 122). Meszflnnen ne keressflnk ez

dologban bizonyságot (Pázm: Kai. 146). Az értelmes ember

minnyájoktul méltán irtózik s meszszíinnen távulít (Fal: UE
381).

[Közmondások]. Mesz^Tinen iStnek szabad hazudni (Decsi:

Adag. 337) : plurima narrabat figmenta .simillima veris MA.

MESSZELY (intszel, meszszdy, yiexzö : seitel Adámi : Spr.

meszlik Fél: Bibi. 64): sextarius, cotyla MA. [seitel]. Itze vag)'

meszszelly : cotyla MAI. Egy meszszely : eine .sester, züber

KirBesz. 139. On meszely (Radv: Csal. 11.115). Iczéseket és

me.szelyeket 59 darabot (III.30). Egy meszely méz, öt messzely

olajat vüttem (MonTME. 1.210). Itze avagy meszely vagy ejtel

(Com: Jan. 166). Fél meszely vagy harmad rész ejtel (166).

Torkában töltvén egy meszszelnit (Cseh: OrvK. 4). Két ittze

vízben elégedend egj' nieszszely aszalt som (Vali: OrvSz. 26).

Meszelyes : sextarium capiens Sí. [ein seitel fassend]. Ket

kis kamiaczka nagiob messelasnel (Radv; Csal. IL51).

METÉL : rado C. proscindo MA subinde scindo Otr: Orig-

Hung. 11.60. [mehreres schneiden, wiederholt schneiden, .schnit-

zen]. Manticulor : enszent metélek C. Metélnek vala agakat

:

eaedelwnt ramos iMünchC. 52). Di-aga kénekbl meteiny: in

sculjieudis lapidibas (JordC. 77). Vgy hogy az keeth kerek tol

forugvau metelneyek tastetli (DebrC. 549). Meteltettí-m volna

izenként foltonként ;iz en vram ie.sosnak zerelmeert (MargL. 20).

Tnrot metéltem darabra (RMXy. ll.lSi. Kiuere az aranyat, es

fonala metélé : incidit bracteas aureas, exteuuavit in üla (Helt

:

Bibi. I.Xx). Metélten metelnonc (Bom:Préd. 63). Darabonkint
[darabokra] metéli (MA : 8B. 225). A lud, mellyet metélt apró-

lékokkal, morsalékokkal hizlalnak (Com: Jan. 38). Hámoz meg
az körtvélyeket és metéld két két felé, rántsd meg vajban

(Radv: Csal. III.40). Az sziilonnát metélje uoórfeólio szeómre
és olv,a.s7.sza meg (III.45b). Aprón metellie az hnsf (Erasm:
Erk. 52). Az Imst, mikor metéli és osztya la .sziikács), uyáival

ne érellye, hanem villácskával avagy ké.ssel vigye azt végbe
(JTársKeg. 95). Szalag szíjakat metélnek liátok bilréböl (Erd-

TörtAd. 11.391). Meggyszín virágokra metélt tar bár.sony hosszú

köntös (Fal:TÉ. 636).

el-nietól : discindo, conscindo, concido, deruncino C. disseco

MA. [zersclmeidenj. El metéled een sakomath : conscidisti sac-

cuni meum (KeszthC. 87). El metélni, es el oztani az aztalon

(DomC. 81). FylSket el meteleek (ÉrdyC. 674). Kapu elítt .sokat

megölettete. Sokaknak kezekot elmetélteté (EMK. VI.lfi7). Ky
wyttek eyel az en iobagiomat, orrát fylet el metéltek (LevT.

1.243). Knt.söket az ónén alól el raeteltéc, meg borheiekotis

(Mel:Sám. 164). A hajaknac el-metélé.sében ninnkálkodnac
(Com: Jan. 176). Sózd meg az (anguilla) busát, metéld el kon-
czonként (Radv : CsaL IIL38).

ehnetólós : concisio, resectio MA. [das zersclmeiden].

föl-metél. A halakat fel-metélni, fel-.szijalni : *exdorsuare
pisces PPBI.

föl-metólés : anatómia MAI. Testnek fülmetélése : ana-

tómia uo.

ki-metól : exscindo, exseco Kr. [heransschneiden], Labayt
atal veretee es ynayt kywe meteltetee (ÉrdyC. 304).

környül-metól : circumcido C. [beschneiden]. Kömyiil me-

1

teltetett : circiuncisas, verpas C. Jesus kSrnifil akara metéltetni

1
(DebrC. 171. JordC. 35. 96. 523. ÉrdyC. 345. 534). A sido népet

maganac valaszta, kömySlmeteltete (Helt: Bibi. I.d3). Minden
féi-fi gyermek kömyülmetéltessék, hagyá (RMK. IV.255). Abra-

mot az isten krniuni meteltete minden fertiu magzatiaba (Szék:

Krón. 11). Krnyfilmetéllyétec férfiúi testeteknee bSrénec eleit

:

eircumcidetis carnem praeputii vestri (MA: Bibi. 1.14).

környülmetélós : circumcLsio MA. [beschneidungj. Ker-

nywl meteleesnek tSrwenye : pactum circumeisionis (JordC. 727).

Mondom Jesust Christust zolgaltatoyanak lett lenni az kewr-

nye*l ineteleesnek lÉrdyC. 9. 59. 210). KSrnyíil walo metelte-

tes (PeerC. 137).

körülmetéletlen, környülmetéletlen : incircumcLsus

Ki-, [unbeschnitten). Kórwl meteletlen zyveytókkel as fyleytök-

kel : incircumcisi corde et auribus (JordC. 731). Ez környül-

metéletlen jász az élö isten népét szidalmazja (l'in. 232). K5r-

nyfilmetéletlen szivö és ffilS emberec : incircumcLsi cordibus et

auribus (MA: Bibi. rV.113. Pázm: Kai. 371. Kr.).

környülmetéletlensóg : praeputium C. Sem a köruyül-

metélkedfts nem használ .sémit, .sem a kornyül metéletlenségh

(VirgC. 113. Born: Préd. 63). A k*rnywl metelys ^s k\^Tny\vl

meteletlensygb semmy, de az ilvv Lsten parancholatynak meg
tartása (Komj:SzPál. 147),

le-metól. Szfirit kefélte, melly öszve tsomózott, áztat le

metélte (Gvad: RP. 15).

lémetélék. Faradék, le-metélék, forgáts : recisameatum

PPBI.

meg-metól : concido, comminno, proscindo, di.s.seca MA.
[.schneiden, zerschneiden]. Meg-nietélni a méhet : castrare favos

PPBI. Megmetelé 5 ruháit : scidit vestimenta .sua ( BécsiC. i2).

A közirtoc megmeteltetenec : petrae .scis.sae sünt (MüuchC. 69).

Ne Qieleelifk megh 6tet hanem vessuk uylath raytha ky ele-
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gen (WinklC. 211). Hog az leant meg mételyek (DomC. 162).

Az eledel az eW fogockal inegmetéltetvéu (Com: Jan. 50).

Me.s.s v;ir».s bagjniát reá, sállyát, de meg ne metéllyed az willyát,

hanem az mint az levele vagyon, ha meg akarod metélleni is,

csak kettí vagy hárma, hogy megismerjék, liogy sállya (Vasár-

napi Újság, Kí|>es Folyóirat 1.53).

metélten-metél : [eifrig schneiden]. (Born : Préd. 63).

vi88za-metól : rescindo, concido MA.

Metélek: resegmen C. .segmen, segmentum, praesegmina,

raiegmen, faradék MA. [schnltzel]. Metélek, faradék, hulladék

:

segmen PPlil. *Uarab esölék, metélek : segmentum PPB. Ál-

mélkodik a mester embernek bAlcsesegen, hogy az ápro mete-

lékeket bcsftlli iLép: PTük. IL.'il). A níliák ne leg>enek sok-

fele szin motelekkel farkasok iMad: Evang. 4,52). A fából ki-

ásott metélékek, hulladékok, forgátsok (.SzD:MVir. 128).

köröm-metólók : imgvium praesegmina PPBI.

Metélés : prastUsio, rasura C. (das schneiden]. Az isteni

.személyhez foglaltatott testet, mint erís kfaragó metélés.sel,

vé.sés.sel, f;u-ag;lssal formálta és ékesítette Lsten (Pázm; Préd.

110). Halothmkon való ke.serflségünkben tiltya isten metélésün-

ket (Czegl: MM. 144).

Metélget : concido, conseco SL [schnitzen, schnitzeln). Metel-

get faczkat (Born: Préd. 410).

MetélgetéB. Az mi nepeinc henyéléssel, faczka metelgetes-

sel, ragalmazas.sal es ezer hitsagu.al mulattac el finnepet (Born:

Evang. IV.521).

|Metélked-ik, metélkéz-ik]

kömyül-metólkédik, kömyül-metélkézik : circumci-

dor Kr. |sich be.sclineideu|. Azok a kik nem Abraliámtúl szár-

maztanak volt, és környül sem metélkodtenek (Tel : Kvang. II.

227;. Mert Sk zsidí'.módra kílrnyülmetélkeznek iKMK. 11.105).

Nagy liiaba motelkoaztec azoc kórnyiil (Born: Evang. L313).

Az Ábrahám magvából szfiletet kiczinlek kóniilmetelkezzenek

(Kél
:

'i'an. 402). Sz. Pál, dorgálván az galatabélieket hogy kör-

nyül metélkeznek vala (Pázm: Kai. 84). Az tisztiben meg

elegedet .az kSmyflhnetelkozet sidoknac határinál (EsztT: IgAny.

356).

kömyülmetélkédéa : circumcLsio C [beschneidung]. Sem
a környül metélkodos nem használ sémit, sem a környül me-

téletleiLségli (VirgC 113i. Oly szfiksegas uala kedig ideieben,

hogy valaki a kflrnyfilraetolkedftst félnem netté, az Lstennec tiai

kózzo nem szjunlaltatot (Tel: Evang. LKiO). El iue kfirnii

metélkde.senok ideié: venerunt circumcidere puemm (Fél: Bibi.

86. MA: Bibi. 1.14).

kömyülmetélkedetlen : incircumcLsus MA. (unbeschnit-

teuj. T korfd uietrlkoltltMi szúfiec: os íTilfiec: vos incircumcisi

cordibus et auribns (Helt: IFF. h.5. Tel: Fel 52).

környülmetélkedetlenség: : prneputium, inciroumcisio

MA. (Ilelt:UT. p.8).

Metél : sec^m.s, sectilLs Kr. [schneideud, -scluieiderj. Holt

te^t metéld: anatomicus Major: SzóL

erszény-metélö : crnmenLseca MA. [beutelschneider). Er-

szény metélfic avagy táska l'op<JC: manticularü Cum: Jan. 137.

Metélt : incLsus, re.sectiis, di9.sectus MA. [gesehnitten, ver-

Mclniittenl Crenae : metélt szél V. Metélt szalonna : lardum

teíisellatim ooucisnm PP Három leuelS, de nierélt |olv. metélt]

fib'é.szfilt á leuele mint á dutkon'»iiac (Mel: Herb. 94 1. Ety fekete

atlatb metelth kis suba iHadv: C^l. 11.781. Az mely barát

tzitVa tzipollesl avagy metélt kort»ovagj'ot \Í3el (Diai 180).

[METE8]

szöl-metés : [putatio ; d.as besohneiden der reben]. SzSIfi

meteskor (Tel : Fel. II.4b).

METETTiEN: (non putatus; nicht beschuitten]. Estváii

deák, az kit adott U.szágzynénak, azt inegmettette, megnyitatta,

megkapáltatta, de az L'szászjué szölftje parlag volt, fedve, me-

tetlen 1573. (NyKözl. XII.77).

[METÖ]

posztó-metö : pauuarius Com : Jaa 98. [tududineider).

(Helt : Arithm. L). A posztót posztó met el-adja (Com: Jaa

METSZ : scindo C. seco MA. [schneiden). Gabona-f5 formára

metszem : iaspico PPBI. Torkát metszm : jugulo ; nietszve

:

caesim C. Ha te yob kezed meg tantoroji tegheil, mesd hwtet

(abscide eam) es vesd el thwied (JordC. 367). Metbesse a kés-

sel az 8zSI5ues9z£t (Tel: Evang. L320). Az szAlA miues, mikor

kapálni auagy meczeui megyén, nem chac kapat aiiagy met
ke.st iiiszen uelle, hanem fen könet Ls, hogy legyen miue!

eleseteni az kapát es az metí ke.st (Tel : Evang. 1.320;. Valami

eztergaba metzet szép .szelentze (ISalMark. 23j. Ukróket vagnac

es barmokat medcznec (Fél: Tan. 244). Hozattunk haza met-

czeni való 3 juhot (MouTME. L22Ü). Keá vala metszve (a tök-

kobakra) tudós gyenge kézzel eggy felfordúltt méh-kas (Fal:

Vers. 909).

[Szólások]. A nagy felbiztató Ígéretek ollyauok, mint a jégre

metszet irás; vizzé válnak (Fal : UE. 463). Friget mecz^
es kSte te veled (Mel: Jób. 99).

[Közmondások]. Az ki mehet metzen, uyjat nyalogattya (Sal-

Mark. 7). A ki mézet mebíz, ujjait nyalogatja (Fal : Jegyz.

919).

által-metsz : per.scindo C. transcindo MA. [durch.<)chneiden|.

Fabol czynaltli fWrezzel metneek altal (ApMélt 21).

be-metsz : íilscuIikj C praecido UöbrC. 244. [eiiisrhneideD,

graviren] En iletem be mettetetli miként zvtól (LKibrC. 244*.

Jus.son egyszer még eszedbe, kit metszettel-bé szivedbe (Amadé:

Vers. 1).

bele-metsz: c\3 A dolgokra függesztvén elmédet, ugjinint

belémetczetettvén bé-ragad : quasi iasculptum baerebit (Com):

Jaa 155).

el-metsz : absindo, rescindo, recido, deci<lo, incido, .seco,

reseco, prae.seco, praetninco, amputo, supputo, subseoo, transcindo,

C [abschneiden] Orrát elmetszem: denas<j; tetejét elmetszem:

decacumino C Elmetszem, tsonkítom: praetnüico PPBI. Talán-

tal elmec-ci íVharagiat: forsit:m indignitionem suam abscindet

(BécsiC. 25). Elmetué feiet : abstidit capnt ejas |38). Hítetle-

neknec feiet elraetiió : capnt increduUirum incidit (40). N'eluét

elmetenni: :uDpntare lingvam <Hi^i. Ha te iog kezed meggonoc-

beitaiid teginlet, med el i'itet es vesd el te tAlled iMiIncliC. 22.

47). Monda cg a pilspc zolgai kzzíil, annac rokona, kinec

Péter fiilet elmetfittt^ (208b). Latutit elmetíittek es zárait eilAr-

tek (NádC. 5ü6). Keth kezet tóIe el metee (i".32i. El metevm

en maganmak az en orromat ayakammal e\-zve (MargL. 33^.

Hagya emleyt kenzany es sok kenza-sok vtan cl metteuy

(ComC. 2C0). Mykent az el metewtt zeleu vezzen (ÉrdyC. 131X

Hayaym elmettetnek iNiigyszC. (*). Hahnalatlan [sic] becedek

raindene.stwl elmeletének (VirgC. \W>. Mj-uden zeHlemieeaeHt,

ky gymewlchel nem hoz, el meczen (Pewti: NTest Ján. XV).

Orrát ffilet el metuen a iSmleczlie vetee (Szék:Króa 137X

KAzbe álltán az liaragot el meizé : interstitit, et amputavit int-

petum (Kár: Bibi ImHi. Letmtiusiiak orrát el uietciék, hugj

Tibérias lu'itorsjigo.sban uralkodhatnék (Pázni: Kai. 436). Az

hitlieu támadót t-etekedéscket-is i-sak az szent irisliól akariik
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el meczczénii (Toln: Vig. 102). Nemclljik prédikációt ollyan

abruple, hirtelen elmetszve, véf;eztemel (CiKat: Válts. 1. EUIb.

47).

elmetszés : eaesura, reásio, resectio, cmiscissura C. ampu-

tatiii MA. |(las abschneidoii).

(félben-metsz]

fólbenmetszés : [i\;<i< eiitzweisoliiiei(leii|. (Com:Jan. 165).

fol-metsz : 1) (ÍLsspto MA. [autscliiieiden]. Fel meteenek

egy zel5 tílli : abscidenint palmiteiu (.lordC. 146). Igen fel

metzi !Uu 5 : radit nsque ad ciitem (Devsi : Adag. 194). 2) iiicido

C. (insculpo ; eingraviren, eiiigraben]. A kö oszlopra fel-metcze-

tík a Terseket (Liszny: Krón. 216).

föLmetszós : incisio C. [das eingraben, eingraviren].

ki-metsz : caelo C. exsdudo, exsculpo MA. (aiisschneiden].

Kimetsz.ett billyeg : character MA. Esztergában szépen metsze-

tett-ki : *pert"ectus in tomo PPBl. Menden f;i, míF nem tezen

io ^mlcSt, ki mettetic : excidetiir (MüncliC. 18). Mintha vassal

metJttek volna kih raita (a jegjet, DebrC. 11). Hogy a kewe-

ketli ky methessed es meg yrbassad ew rayta ez t5r\veennek

ygeeyt (JordC. ;;54). Teesky mettetel (Komj : SzPál. 87). Az 8

allattianak ki meczet bilUege : figura síibstantiae ejus (Fél : Bibi.

11.124). A fianac ki meczec [így] a nieluet, az annianac pedig az

orrát metec el [így] (Szék: Krón. 133). Vas pennánál és ónnal

és kSszikláu rieké való emlékezetre ki metzettetnénec : senl-

pantiir in silice (Kár: Bibi. 1.523). Irt kepéket, ki meczet kepéket,

szép faragot szerszamokat vesznec : tabnias signa torenmata

emimt (Decsi: SallC. 16). OUy szép finnm kalánotskákat tsinál,

minémüeket esztergárból-is mesterség volna ki-metszeni (Mlsk;

VKert 626). Ki-metszik ennek az árrát börödbfll (SzDrMVir.

83).

környül-metaz : ckcimiseco C. (beschneidenj. Kmyfil

messetec atte szemerem testeteknek fels búrét (Mel: Préd.

164).

le-metsz : decido, aniputo MA. [abschneidenj. Lemeteu (?)

:

succidit NémGl. 337. Mynden zelA vezzSt, ky en bennem

gymelczet nem teremt, le metzy: tollet (JordC. 680). Kibe az

zi'15 sok, lemettetnek (TihC. 322). líz az nem&s yo7.agus fia

kyrl az agachka le meteteek (ÉrdyC. 437b). A .szl fejeket

le-metzvén (Com : Jan. 84). Lemetszettünk egy kergeteg juhot

(MonTME. 1.288).

lemetszós : desectio C. [das absclmeiden].

még-metsz : 1) proscindo MA. [schneiden, be.schneiden,

eingraben]. Félig megmetszett : semiputatiLs C. Megmetszi a

szílfit : putat vites PP. Gegeiet megh metek (DebrC. 29). Meg
foita es az 5 torkát megmete (DebrC. 299). leyel lesus az

teíredelmessegnek te^'euel, es meséd megh az en ke^y z\t-

iiemet (G!ömC. 79). Mikoron az naualyas ziuem meg metthethyk

e.s az en zegen lelkem az en ziuemthel el thauozthathyk

(GyöngyC. 48). Megmetszed-e torkokot tizenegy magzatidnak,

poroszlójok le.sze teraagad azoknak (RMK. rV.llS). Mesd meg
beunec az Izrael tiainac neuket : sculpas (Helt : Bibi. I. Pp. 3).

El-végezzék, hogy az pogányok meg ue mette.ssenek (Pázm:

Kai. 523]. Mihelyt a gyermeket szfili, torkát mindgyárt meg-

metszi, és a gyermeknek vére a királynénak bal kezére tsor-

di'ü (Hall:HHist. IL22). 2) (taedo, jugulo; schlachteiij. ^'8uec

Joseph kntesét, es egy meg metzet gedelyénec vérébe keue-

réc: in sanguine hoedi (Helt: Bibi. I. S3). Kezekbe bocsáttál

pogán népnek, mint juhokat kiket megmetsznek (RMK. 11.72).

[Szólások]. Némelyec Ls gylölségbl vadollyác vala tet:

hogy az 6 czelekedetiuel megmetcene torkokat a ma-

gyaroknac (Helt: Krón. 26b).

Metszéget: rasito C. Kr.

M. NTELVTÖET. SZÓTÁB. H.

]

Metszés : 1 ) ciesio, Inci.sura, incisus, .scls-siis, sectnra, caela-

,
túra C. sectii), inci.sin, sc,i.s.sura, siissio, caol;mien MA. (das schnei-

den, schnitt, einschnitt, gravirung]. Az íistnec szjüiinál valánac

.ízép metszésoc : caolatura (Kiír: Bibi. 1.309). A szíló-veszsz,

metszéssel lészon gyümfilcsös (Pázm: Kai. 540). A metszéseket

(scissuras) edgybe varja [a .szabó a ruhán] (Com : Jan. 98). 3)

[mactatio ; das schlachten]. Oker ölés, iiüi metszés (Helt : Bibi.

IV.39). Egy iuh vitetéc á metszésre ; ovis ad occisionem duc-

tus est (Helt: UT. h.7). 8) [schisma]. Tévelgések, motszé.sek

virágoztak a Kristus idejében (Mad : Evang. 568).

kép-metszés : anaglyptice C. [bildhauerei].

mester-metszés : [meistersclinitt]. A mester meczést megh

messe [remekül, a csizmadialegény] (CsikGy. 11).

szl-metszés: putatiovitisMA. [das be.schneideu der reben],

Immaran mynd thawazy zanthas, vfethes es zvvlew mecos rajtwnk

wagyon (LevT. 1.309).

[1. Metszet, vB. Mettet]

el-metszet : [abscidi curo ; abschneiden lassen]. El metzete

orrokat (Helt: Krón. 65).

2. Metszet : scissura C. [schnitt].

Metszetlen : imputatus C. [nicht beschnitten]. Ma metszet-

len és fékes lovaimat fre és czövekesre ere.sztém (Monlrók.

XVlU.EO). A metszetlen gyermeklovat óhajtanám megái'olni

[a ki nem herélt csikót megvenni, XVII. sz. Nyr. X.470).

Metszett : sectus, caesus MA. eunuchus Pázm : Kai. 1766.

1777. Kr [geschnitten, beschnitten, ver.sc.hnitten]. Metszett kép:

typica imago PP. Formára metszett kö: ectypa gemma PPBl.

Ezek az üvegek szép metszettek : da sind gar schöne geschnit-

tene glílser KirBesz. 59.

töke-metszétt : [castratus ; verschnitten]. A meg herélt

kan, ártány, toki metszet disznó nem kért rágóc (Com: Jan.

37).

Metszhet : sectile C. sectivus MA.

Metsz : I) caelator, anaglyiites C. [bildsclinitzer, bildhauer].

Metsz, metszéssel tzifnizó, kép virág metsz : anaglyptes PPl.

Metsz, kép faragó mester: anaglyjitfts Major: Szót. sector, secans,

concisor MA. 2) [mactandus ; ziun schlachten bestimmt]. Vgy

tartatunc miüt A metzö iuhoc : aestimati .sumus ut öves occisio-

nis (Helt:UT. qS). S) [sclilsmaticas]. Metzk, vagy szakadás

csinálok kik meg-háborittyák az anya-szent-egyházat (Mad ; Evang.

177).

bársony-metsz. Az szegény bársony-metsz is megholt;

elhozattam az kegyelmed mentéjét (EákGy : Lev. 6).

erszény-metsz: [manticularius] (Fal: NtJ.^ 71. Kr.).

forma-metsz : caelator PP. form-stecher oder -graber PPB.

Forma-metsz-vas : caelum PP.

k-metsz : lapicida, lithoglyphus C. sculptor Helt : Bibi. I.

Pp3. Komettz mester: .sculptor MA: Bibi. 1.74. Hogy i>éldát

adna a maga ki-ábrázoltatá.sára a k metsznek és képíróknak

:

statuariis et pictoribus (Vallást. 51). Az fejért az kmecczk
fellyl hadgyák az kövön (Kecsk:ÖtvM. 283). Kmetsz: veze-

téknév XVI—X\'II. száz. (Nyr. X.226).

köldök-metsz : obstetri.'í Nom.^ 289.

péesét-metsz : scalptor Sí. cjielator Helt: Bibi. I. Pp4.

MA: Bibi. 1.7.'). [graveur].

példa-metsz : proplastes MA. giesser PPB.

posztó-metsz : pannicida MA. [tuclisclmeider]. Posztómetsz

[vezetéknév XVI—XVU. sz.] (Nyr. X.227).

51
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réztábla-metsz : clialcograplnis PPl. [kupfersteclier).

szl-metsz : pntator MA.

[Metazöd-ik]

el-metszödik : fabgesclmitten werdon). Még som metsz4dik-el

a mi iGménségflnU (Hall; HHist. IU.201). A bönSknek minden

alkalmatossiigi elmetczóiliiok (Hall: Paizs. 48G).

(Mettet, vö. Metszet]

el-mettet: (absihiieldon lassen]. Mindkét meliotel mettete

(DebrC. 12). lulianos meg haragueek os zeut CLristiiiaiiak om-

leith el metteté (KrisztL. 43).

föl-mettet : fiiLsi'uJpi ctiro ; eiiigrabeii, einpriigen laasen].

üelle pénzt cfiial melnec oggic felen az urziigoac cynieret

mettessed fel (TelC. 75).

ketté-mettet : [di.ssecari curo ; entzweiscbneiden lassen].

Ez mottete kotte fflresszel Esaias prófétát (Szék: Krón. 40).

ki-mettet : [excidi curo ; heraiin.'icbneiden lassen]. Nieluet

kili mettete (DebrC. 218). Tewbfil ky mettetee ew zyz enilee-

yeet (ÉrdyC. 153b). Ew zyzesseeges emleyt tewbSl ky mettetee

(429b).

még-mettet : fputari curo ; beschneiden lassen]. Estváii

deák, az kit adott Uszá.szynénak, azt megmettette, megnyitatta,

megkapáltatta, de az U.szA.szyné szílíjo parlag volt, fedve, me-

tetlen 1.173 (NyKüzI. XII.77).

MÉTELY : morbus ovium intercus, scjibies MA. fasciola

lieivilica Sí. [egelkrankboit ; an.fteckung, verderbnis], Kieziny

lependékek iániak, azok szereznek a mibek állat i>ok halott

és abban a pokhaloljan meg terem a mitely, az fel nevelkedik,

fel megyén éppen a k.X'snak eziicziben, as ott czinál magának

fiszket (OrvK 69). Szem-bé-kötve ne robannyon az mételyre

(IVizm:Kal. a2). íizent inlsnak igaz értelmével ellenközSkuec

lélek veszt mételyetfd nyáját oltilniaziii iZvon: Post. I.IO).

Juliok kSzSiLséges nyavalyája, mollyet niételjniek neveznek

(MUk : VKert, (>82). Az métely meg foit.s;i minden jubait (Zriiiyi

11.121). Nem istcnt'il kfildettettot igaz jiasztorok liánom alat-

tomban bécziLszott farkasok mételyek (Matko: BCsák. G3). Az

ki frauciscaba megyén, franciái metélt kap (MNyihlrt. 184).

O magának ve.szedehn&s mételt szív-ki belcMe (Ker; Préd, 7G3X

Metélt (igyl sz^ed az egész-séges jub a nyavalástúl (KahSzE.

553). Métely juhnak, dér vinigoak [árt] (Fal: Vers. 913).

Mételyes : .scabiasus Kr. [angestockt, verderbt). Nem fala-

tozmik, vagy /.abalhmk a világi mételye-s nyalánkságokban

(Pázm: Préd. 770). Az juh pásztorhoz nem illik, hogy az nyájat

mételyes helyen legeltesse (Alv: l'ost. 1.607). Tsac kves,sec a

pá.sztort, ha mételyes helyre vezettetuec-is (Czegl:Japh. 33.

Toln:Vig. 211). Mételyes bi'izn (GKat:Titlt. 442). Mételyes

meg-konkolyosétá-s, leginkáb az ellenséges emberek gonasz

fársoságának tulaidonétatbatik (CSsúzi : Síp. 245).

Mételyésed-ik : scabie inficior Kr. [angesteckt werdenj.

Mibed hogy meg ne mitelasedgyék (OrvK. 69). Nem sok idil

alatt mételyesedni kezdetiének a juhok (Pós: Válasz. 92).

még-mótelyesedik : scabie inticior, ovium scabie corri-

pior MA. jange-slcckt worden]. Nem az a kérdés, hogy ha

mételye.setteneké-nieg azoknak az orsziigoknik lakos.si (Matkó:

HtWik. 145) Megh n>etelyasc<let elméje az eretneksegtl (MNyil:

Irt. 221). Gonosz erkSlcsSkkel meg-mételyeseittenek (Mad: Evang.

807).

I
Mételyésiti

meg-mételyesít : iniicio scabie Kr. (ansteckeiil- (ionoíK

lár)<!tsíiga sokakat meg niéleltwét iZvon: Post I.368i. (jonosz é«

ártalmas tudományokkal meg-mételyesílett, és csak nem halálra

sebessitett iPrts: Válasz. 117). A hír hitét meg-döglelni, meg-mé-

telyesítteni (SzD: MVir. 16).

Mételyestil : scabie inticior MA. [angesteckt werJenj.

meg-m.ételyésül : cw Az bnös embertl az tb hivec meg
ne mételyesfdlyenec (MA: Bibi. 1V.154).

METÉNG, METENG: urtica perjuncta MA. Meteng:

eine g('\vis.5e galtuug von uessel, Adámi: Spr. Pervinea, clematis

dapbnuidas : meténg (Beythe: Stirp. 7). Meteng, auagy folyó

fiu íKrank: Ha.sznK. 17). Meteng, másik neujn folyó íju, bonch

(30).

MÉTET. Métet-alma, nyári és telelfl, édes fejér belfl (Lipp:

PKert. IU.143).

METSZEK, MÉTSZESZ, MÉTSZÉN: [,iuid facio?

íjuid facLs? (juid facitV was mache icb? was niacbst duV was

macht er ?]. Ezt mondják .sokszor : metzöuk ittben véleV 'RMK.

1.335. V.6.5). MeLszek én, vagy má.s, a pre<likator tanításának

mécsaskéjével, ha elttem fínye«ke<lik az ég8 szövétnek? (Pázm:

LutliV. 81). Cisak te egyedfd vagy-e okos? Metosesz, ha meg-

csalatol, és enyi lelkeket vonasasz pokolra Ü03).

MÉZ (méz MiinchC. 18. meez JordC. 36. KulcsC. 35. miz Sylv

:

UT. L5. n.l46) : mel C. MünchC. 18. JordC. 36. Méz-csinálás

:

mellificium C. Méz-csiuáló : mellificus MA. Mézet szr : mel a

favis t'.\CGrnit PP. A mell mezeket gi6t (DebrC. 206). Az mél-

tatlan comonicjilonac kaseriLsegs mérgérl, az meltan comoiii-

calouac ed.ssegs mezeri (NádC. 6). Némelyek eznek vala

mezét (VirgC. 111). Egy fell méz, más fell méreg (Decsi:

Adag. 59). A ki mézet akar enni, méhét llye elb meg (159).

Méz-étel: asus mellLs (Pázm: Préd. 390. Kr.). Mézszag (Zrínyi

1.178). Mézet hozattam (MoiiTME. 1 220i. A viga.sztala.sok mézét

a nyoniorusjigok epéjével egyelíteni (Illy:Préd. Elb. 1.4). Am
Jóuatils mézze-gyanánt nyalattattyák magokat (Csúzi: Síp. 247).

Mézbe mártj:'ik minden igéjeket, mosolyog szemek (Fal:NU.

331).

[Sz()lá.sok] Szép a szana mint az méz: Nestorea eloqnen-

tia (Decsi: Adag. 12). Nem le.'inyhoz ill módon viselvén magát,

elküldettetett volt s ez az Bodoki elvévén n'ila kapott a

cigány mézbe (Ilaz. 1.299). Mézzel folyó: melliduiis

MA. Tejjel méz7.el folyó lett küvér földetek (Orczy : HCltSz

236).

erdei-méz : mel silvestre Kr. Bal : Csisk. 335. mel agreste

Sylv: UT. L5. [waldhonigj. Egyél te is sáskát 's erdei mezét

(Czegl: MM. 216). Élete szent Jánosnak ím ez vala, erdei mézzel

éldik vala, az sáska-eledellel éldik vala (EPhilKOzl. IX.

171).

eresztétt-méz : mel transcolatum, mel sponte dednun Kr.

[troptlionig]. Mint az eresztett méz, ollyédes éneked (Pal: Vers.

907).

lép-méz, lépés-méz : fa\iis C. favnm mellLs MA. JordC.

619. Lipas miz: faviim Sylv: UT. 124. Azok hozanak eleyben

fel syltli lialath es leeph meezet (ÉisC. 12bt. A ineeli Iiipiteniek

lépes mezét wyii (Pesti: Fab. 80b). Egy rend \6yva mezét szaialiaii

meglata iBorii: Ének. 590. Kár: Bibi. 1.604). F^;y rend léjies mézet

szayában meg leié i Kák : Siims. A31. .\z hizelkedéseknek éda\

de mérges lépw mézét soha meg ne kóstollya, meg ne izlellye

(Bíró: t'nnep. Bb). Eleuiberiast sziMlatlan gvermekségélfll fogva

roszszúl nevelték, fel-serdiiltt iUiáságáljjm-ls megkezilé kói4oliii

a feslett szjiliad életnek léiies mézét (Fal: NE 7Si. Gyakorta

mind íizon lé|ies mézzel foly ajakunk s mérget forral .'tzíviink

(Fal: NE 88). Mérge leaten lépes méz (Amadé: Vers. IWi.

F\illánkus lép-mézzel töltiitt zotizuia (Gvad: KP. .57 >.

macska-méz. Més :i hiúz gvanta-ls, avagy máz, valami

macskaméx, a iiiiiit monilgyák iCom:Jaii. 21). Az mai'ska-
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niézínek ollyaii ereje vagyon, mint a cseresznye gnnimijának

(l.ipp- rKort. 111,171. Nyr. XlXm.

macskainózes. Az él8 faknac levelei Ielaill;uiac es uyob-

l>an kiniWc, a mézges [mezgés] inacsUa niézesektl lúválva

(Oom:Jiui. 181

nád-méz: sacilianim C. Nom- 25. zuckerCom: Vest. 114.

Niul-múi', tziikur ; .^iiccliaruni PPBl. .«iiveg-nádméz : coniis sae-

c-liari PP. Megj liattam Marllion deáknak, liogj nad mezét cs

veiíen es uda kywlye (l*vT. 1.1 iü). Ii;d,izs deák azt moudá szód-

dal, hogy szönmek való nádmézet küldjünk (Nád: Lev. 28). Végi

három arani nioraoni szép fejér nadmézet (Csanaki: Dögh. 13rt.

l^nd: IJjSegits. II.6SS. VectTrans. 21). Nád méz egy süveg

(MoiJrók. VIII.223). Még az nádniézet is zsákokkal hozzák fi

nagysíigának (Vni.365). Nádmízot fahíj.-ts boriis kenyérrel éltoni

csíik (XV.418). A mérget néha nád-mézzel hintik-be (Mad: Evang.

576). Nád mézzel vagy egyébb mézzel (.Szaká<'snie.st. 31). Az

mikor ajaki beszédre mozdnluak : szép sz;ivai kiizi'it nád mézek

is hullnak (Thaly:Adal. 1120). Az aszszony ollyan mintegy

d.irab nádméz (Mik:Tljev. 18. lev.). O dohány ! o] nádméz, o

i-offé, s indigó ! (Orczy : KiiltSz. 234).

nádmézel: síiccharo condo Kr. [zuckern]. Igen jó az nti-

ffinek, csalánnak kifacsart leve : akar-mellyikbiM edgy csé.szével

mézely vagy nádmézely-meg, és igyad (PP: PjuííI 257). Savanyn

vizet va!;y csak tiszta forrásrizet, néha megnádmézelve, bíven

ittam (:BethI:ÉleL 187. GyiingyD. 11.140. Krl

nádmézes : .saccharo conditiis, dulcoratns Sí. [gezuckert].

Nádmezes víz ital (KétMDipl. 32 1.

]

i'ózsa-méz : [rosenhonig]. A ro.sa mez akármely részeket

meg erísitt (ACsere: Enc 235).

8zin-méz : mel punim MA. acoetus, mel acoetiun PPl. (Iváldi

:

liibl. Psalm. 18. 11. Kr.). Édesbek a színméznél és a lépcsméznél

(Illy:Préd. 1.3KU .

tárkony-méz. Nyavalyádban féretennéd a tárkony-mézet,

ba megártana s nrmSs italokat vennél bé, ha hasznokat érze-

néd (F"al: NE. 741. Mikor az orvos valami kis gyermeknek ke-

sert ád bé, tárkony mézzel meg édesíti a tsé.'^zének kerületit

(Fal: NU. 301). A kevély a hazug ditséreteket fallya, mint a

tárkonymézet (Fal: BE. 590).

vad-méz: melicerinm Nom.- 411. (Tel: Evang. 1.45. Kr.).

JáiKksnac az pusztában vadmézet kell emii (MA : Scult. 52.

Pázm: Préd. 22. Kr.).

IMÉZEL)

meg-mézel : [melle condio ; mit honig versüssen). Mézeld

meg az eczetet (PP: PaxC. 78. 257).

Mózes : mellitu.s, melleus, mellariu.«, muLsiis C. [lionig].

Kenyér haj-is mézes falat gyanánt vagyon éhez embernek

;

*jejunns stoniachus raro viilgaria temnit PPBl. Mézes víz : aqua

mulsa Nom.' 21. Mézes nyelvií: mellifluns (Pázm: Préd. 156).

Mézes szók : verba mellita (324. Ki.). Ehezó gyomornak héja

zab kenyérnek niéz^s falat szájába (Kisv : Adag. 219).

Mézesit : mellitimi facio Kr. [mit honig vensüssenj. Ha
ker&szt és nyomoraság j reátoc azt mézesitsetec, enyhil.sétec

ez karát.soni rSmmel (MA: Scult 86). A szent irás mennyei

mézzel mézesíttetett (Pázm: Préd. 390).

Mézessóg : [dnlcedo mellis; honigsüsse]. A balgátoknak

zingben az eds igéknek mezesseget fittek vala (DebrC. 206).

Mezi : melleus MA. [honig]. Mezi

B(',7«deknek mezi édességéét nagy

(UomC. 7).

(NagyszC. 118).

merejti vala

MÉZELKE : raeli.ssa horten.sls, kerti méhf, czitromffi Kr.

A mezei tíivoc avagy knzcp természeti'loc, avagy meleg ter-

mészetfiec, mint a kalincza, apró sár mag, mézeiké (melissa),

vitéz tíi avagy agái- mony (Com:Jan. 26).

macska-mézelke : melissa Mel:Herb. 71.

MÉZGA, MEZGE : dnlcedo arbornm PP. (harz) Mezge-

nyalók, fa-háiit«5k : *decorticjitores silvanim PPBl. A tímjén,

myrrha, camfor uedve.s,ségi es niesgai ]így] biz/inyos élfáknak

(Com: J;m. 21). A harst akkor hantja, a' mikoron látja, teli

vagyon mezgével (Ben : líitni. 2 1 1 1.

Mézgál: ]gnmmi fero; harz hervorl)riiigen|. Mikor a fák

j(íl hámlanak, avagy mizgálnak jígy] iLipp: PKert. I11.49i.

Mezgés. Gyaiitá.s, enyves, mezgés, szurkos: resinaceus

PPBl. Az él5 faknac levelei lehidlanac és uyobban ki-uónec,

a mézges [így] (gyantásoc, gumniosis) macska mézesektl kiválva

(Com: Jan. 18).

MÉZGÁNCS. Melissophyllum, citrago, meli.s.sa, mézgan-

cliy (Beythe: Nom. 6).

IMEZGÉRÉL]

még-mezgérél : racemo MA.

Mezgérlés : racematio MA. Mezgcrlés, elhagyogattot gerezd

szedés, ltskelés : racematio Major : Szót. Szl mezgérlés : race-

mus MA : Bibi. 1.224. Gsac már az megh jobbnlá.snac mezgér-

lésével jamborodgyunc meg (Prág: Serk. 820). A szl fejeket

le-metzvén, a mezgérlé.st avagy csikészést a szegényeknec enged-

vén : racematione panperibus relicta (Com: Jan. 84).

Mezgérlö : decortiöitor arbonmi PP.

MEZÍT : (nudus ; nackt]. A köves vton mezitli lábbal megen

iDebrC. 616). Ugy viékel tlem mezetlábbál (LevT. 11.22). Az

egész köz,ség eltt mezít fvel áll vala, csak egy hajszál

fején immáraii nem vala (RMK V.257. 260). Vesd le sarudat,

es mezit szárai menny által a vizén (Helt: Bibi. IV.79). Nem

szkség az órákra szabott imádsíigokat kz helyen el-mondanod,

a mikor azokat magadban, mezit fvel, avagy térden alva el

mondottad (JesTitk. 179).

Mezítelen, meztelen {MezedUelenhig 1278. mezehtelen

MargL. 2. mezMelm VitkC. 82. mezeitelen MiinchC. 62. mezeytelen

ThewrC. 14. ÉrdyC. 110. mezeiden Tel: Evang. 1.27. toczíiícícti

Czegl : Dág. Elöb. 117. Mik: TLev. 239. mezitdUn TihC. 55. mczyl-

tden ThewrC. 283. mezittelen Ozor: Christ. 161. mezytdm Sylv:

ÜT. 1.159. meszitelen Fél : Bibi. 44. mez'tdlen ,' KazC. 110. mezilelen

u. 0. meszteUn Zvon:PázmP. 232. Zrínyi. 1.168. tt39.142)

:

nudus, implnmis, deplumis C' [nackt]. a) Mezítelen ködmön:

reno MA. Mezítelen-fegyver: gladius sti-ictiis, vagina vacuus

PPBl. Mezítelen, és nem szrös: nudus et non hirsutns Om:
Jan. 46. Mezechtelenliig 1278. (CodPatr. VI.228. Nyr. IX.106).

Kiknec feiec mezeiteleuec : quorum capita nuda sünt (BécsiC.

112). Mikepen mezilitelenibtetel meg te, ki a mezihteleneket

meg ruházod (VitkC. 82). Oliciora foltochkakat mezehtelen

hnsan zokot vala viseluy (MargL. 2). Ha lat vala mezehtelen

cliondras zegent (59). Mezyteleneket meg nem ruháztam (VirgC.

10). Mennek vala mynd nyayan mezeytelen lábakkal (DomC.

106). Mezítelen lábbal indula útára, mezételen fvel váras kapu-

jára (RMK. 11.47). Mezítelen fuel auagy swegettlen (Helt:

Háló 250). Meg esmeréc mezítelen voltokat (Valk : Geu. 3).

Szomnyuhozuuk, mezételenek vagyunk (Tel: Evang. n.l40).

Oly mezitelem mint az egér (Decsi : Adag. 31 Mezítelent foztani

:

canem excoriatum excoriare (103. 28). Mezítelen fvel járjon:

habebít caput nudum (MA. Bibi. I.IOO). Mezítelen lábbal jártak,

de azért fa czípelysben(KCsípk: PápLst. 27(;). Légyen bár isten

ítíUöje dolgomnak, ha annyit nem kívánnék tiírni-szenvodni,

51*
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mint az legniozítelenebb, csak S7.<jl(;álhatnék liazámnak íRiikK

:

Lev. I.fiSO). .J(pbb kezében ko)ii;i, bal kozébon niezítelun Ii0(;j'es-

tör (HalhlIIIist. 11338). A lábok szíira ineziteleii (Mik:TLev.

453). Szemtelen szemérmünknek raozitelone ol-béfedeztetett

(Csi'izi: Síp. 418). b) ") Mezejtelen: nude ElirC. 8. Mezey-

telén ittem ez velagra (BodC. 2). Mezítelen az kerezt fan fyg-

geel (GyöngyC. 14). Mezeytelen vadnak (ComC. 124). Mezeytelen

az mezeytelen (fildon fekwt (ÉrdyC 561b). Mezítelen iartok

(Mol ; 8z.Táii. 4üO). Csupa mezitslen sem akarták az vízbe vetni I

(MA: SI5. 346). Mezífelen jt ki az annya mehébfil (Madt BHal.

140). 3) Mezítelen vetkfizuon (DebrC. 222). Mezeytelen vetkez-

tettem (LevT. 1.215). Engedi magát mezítelen vetkSztotní (MA;

Scult. 44) Mezitelen vetkezídvén (MA:.SI5. 114).

[Szólások]. Mez ítelen csonton veszekednek (Kai:

Jegyz. 927). Mezítelen tfir: miicro MA. Lateek en az

ew yogya felowl egy erss vj'tezt mezeytelen tSrtli tarthwan

(ÉrdyC. 3fiOb). Mezeytelen fegywer (ÉrdyC. 642b). Egy mezí-

telen tSrt tétete mellé (Uelt:Kr<in. 36). Mezítelen fegyuer: eva-

ginatns gladlus (Kár: Bibi. 1.141). Mezitelen két érö (Szili: Dáv.

72) VmüiSl mezUeUn. Az en lelkem mezytelen volt lelky iozagok-

tul (VírgC. 10). Ekeiben ana zíilt mezi h te len a kerezt-

fan fel emeltetec: (VitkC. 89). Nagy confusiíba esett annyira, bogy

anyaszftitmezitelen is járt, már most valamennyire eszire tért

(Haz. 11.57). Mezítelenen: nnde MA. Némelyeket lata mezey-

telenevn es zegenyevn (ComC. 204). Mezetelonen ne iárion íMel

:

SzJán. 394). Ha jol buzgok volnánk, Christust mezítelenen

kiivetnSk (riy:Préd. n.21) Mezítelenül: iindeMA. Ijittunk

tégedet . . . mezefelencM (VirgC. 118). Mezítelenül liadgyác

(Czegl: Japh. 37)

Mezitelenéd-ik : nudor Kr.

lé-mezitelenedik : donudor Kr. (Csúzi : Tromb. 168. Kr.).

meg-mezítelenedik : cw (DeesíG: Préd. 36).

Mezitelenit : nndo MA. [entblössen]. Bonképpen 5tet az

magoc tartomanyilian mezetelenitic es pu.sztityac (EsztT: IgAny.

463). Elííszijr üregek téged meg i-,sii)de.snek, az után íHak

mozitelenitiiek (Orczy: KiiltlI. 14).

föl-mezótelenit : ix) Testét szemtelenül felmezételeníteni

(Kísv: Adag. 128).

még-mezítelenit : nndo, lonnudo, ennilo,denndo C. nudi-

Hc'o .lordC 917. (entblö.s.sen]. Mind az tsutseig niegmezitolenitm:

exivipillo C. Mog-mezítelenítem, fosztom : nudo PPI5I. Mögmezoi-

teleneitéttéc a zíznec faröokat : denndavenuit femur virginis

(BécsiC. 29) A zfizeket is meg mezitelenitiien íDebrC. 120)

Feiet meg mezitolenítuen (135). Crlstns meg mezeyteleneytven

ev te.stet (ComC. 62). Nem zegienie magát meg meziteleniteny

(VirgC. 27). Az ti fejeiteket meg no mezitoleniczétec : capita

ve.'itra nolite nndare (Kár: Bibi. 1.96). Mezitelenitse meg az

aszs-zoni állatnac fejét: discooperiet caput ojiis (MA: Bibi. 1.123.

Mísk : VKert 226).

Mezitelenitóa : nudatin, denudatio MA. miditas JordC.

260. lentbliissimgj. Mikepen az mezitelenittcs l«t légien, ved
|

iol czedbe (VirgC. 24).

Mezítelenség: nudit-ix C. ElirC. 58. [blKsse, nacktlieít). 1

Mozytelen.iegnek e.s hidegségnek zegeasego (VirgC. 129. Tel:
|

Evang. II. 1 18). Háládatlan vjisot.ságát sokkal kviu-czosb faégyen- i

seggel, mert gyalázatosb mezételonséggel, kénszeréttetelt szen-

vo<li (C.si'izi:Sip. 395).

(MezitelenülJ

még-inezitelenül:rmidor; entbUisat werdenj. Megmezeyte-

lenewlt : nudatas (EhrC. 57). Lelte volt ev mngat meg mezey-

telonevltnek (üomC. 190. Káldi: Bibi. 271).

MEZ (mezr WeszprC. 128. m««nek KuIcsC. 121. stb. mofyi

.JordC 4 15. mykoron egy mtzey vona: quum haberet agrum JordC.

720. isten m<::eynek vyraga ÉrdyC. 532. mfwyre ÉrdjC 132b. az

a m<2<ien Fél: Bibi. 21. mezzw VirgC. 32. 33. stb. merU Kulcs:

Evang. 173. m«ízrikr5I Göntz: RBab. 147. mf:ze](-n Gvad: RP.

89. mziil Nád: IjBv. 96): campus, ras, ager, pratum, fundiiü,

territórium C. [feld|. a) Sic mezfi: planities C. Mezrtn lakó:

rnsticus C. Mezín lakik, forgolódik : ruratur, rusticatiir ; mezín

élés, forgás : nisticatio MA. Jó ló-futtató mezi : locus eqnitabilis

PPBl. Az új mez8 és a iwilag, azjíz : nyugott szántó fíld : novaié

et vervacfum Ckim : Jan. 72. Hozzumeziíw, campus 1217. 1256.

1299. stb. (CfldDipl.) Mezewben ualo : qui orant in agris íEhrC.

90). Zantuala ew mezeyben: áraljat ín agro suo (97). Mezi

lielen : in loco campn.stri (MiincbC 120). Gondollyatok az mezé-
nek vyraghyt : considerato lilia agri (JordC. 371). Nem de yo vete-

meent veteel ee ;iz mezen : nonne bonum semen .seminastí in

agro tuo (394). Hasonlatos az mezen el reyttet kenézhez (396).

Mezfin kenés pálmafa vala (l>cbrC. 119) Vala egy kápolna

biwol hazatvil az nieí.óben (ÉrdyC. 143b). AKveek el az mezon

(ÉrdyC. 562). Ki bochatatik az mezzure (VirgC. 92) El temetéc

ítet az királyoc lemetS mezeién : sepelienmt eum in agro

regalium sepulcrorum (Kár: Bibi. 1.397). Pest mezíln !a titíéc

feyedelenmié (Gílrcs:Máty. 59). TermS mezn (MA. Bibi. 11-27).

Szép z51d pasit mezben (MA: Bibi. V.34). Ez nap rendeltem

a raezóbon állván s szerencse váráshoz készülvén, tizenhét

seregeket az fi felsége hadábijl (TndTár. 1839. 253) A pásztor-

nak mindenkor kinn a mezben hideget, havat elkeli s-iienvední

(Csúzi: Síp. 13). Paszta mez (Mik:TLev. 77/. b) (helynevek :|

Rigók mezeje (Horv : MnrF.9).Epimezeu(SzékOkl. L46). Pap mez
(MonOkm. Vn.337) Mez Debreczfin puszta vára.s.sában, az ki ezt

szfirzé, vala nagy bánatban (RMK. VLlOl). Mezteremi jószágom

(K;ir: Élet. 1.50. stbi. c) Otthon túd vini, nem .az me&ín : vol-

sellis pugnat, non gladiis (I)ecsi; Adag. 236). <1) Ha az zentb

írásnak mezzeire be megunk, megh talaliok (TihC. 94)i

[Sz<')lások|. Egy hatalma.s.sága eltt való jó .sztíra erántad

nincs már mez (Monlrók. \^II.69). Hogy mezt kap-

hass o n a szo s7ji|iorittata.«ra (GKat : Titk. 96). Mezt vévén
hazánk szabadságának el-rabhisára, veszedelmes tanáLskozások-

nak jeleit mutatnák ( l{ák : Manif A3).

kenyér-mez : [ager ; ackerj. A sík, hol bojtorján, csanál,

dudva termett, abbúl kenyér mez im liogy kerekedett, a [lart,

hol ha-^iztalan tövis nevekedett, ottan kedv nevel bor ki'itt

meg orodett (Orczy: Nímf. B2)

legel-mezö : pascuum MA. Com : Jan. 77. pascua ; wiesen

Nom 7. A |>ásztor a legel mezn a nyáját legeldegeli éteti

(Com: VesL 47).

legeltetö-mezö : barom §lö f?Ild
;
pascua Ver : Verb. 20.

pálya-mez : (stádium) (MA : SB. 335).

szántó-mez: ar\iim Oim: Orb. 21.

tér-mez : (campus, planities ; féld, ebénej. Nagy zeep

theer mezre ywtottanak (ÉrdyC. 510b). A szent írásnak tér

mezején ütközzenek meg (Pi'«: Vetélk. 16).

Mezei (meidí-egér Helt: Mes. 30. mezSi viragoc Boni: Préd,

546 az mtzSi veres mák Mel : Herb. 60) : campe-stris, rasticiKi,

ruresfrls, agrárius C. niralis MA. (fold-]. Mezei munkálkcKlás

:

agricolalio C. Mezei Ortlkség : fundus, villa MA. Az mezey (yvi^

ket isten nvhazya : foennm agri deus vestit (JordC. 3711 Mezei

vadak: pecora campi (KulcsC 12). Az mezei virág hóival reggel

megvirágzik, estvére elhervad (RMK. 11.70). Mezei ember

(Zvon: Pi'izmP. 72). Mezei enit)er: homo agricola iMA; Bibi.

1.22). Mezzei |iAsztoroc (Kulcs ; Evang. 91 1. Mezzei virág Í489V

Mezei tábor (MA; SIS. 47 1. Mezei had: e.xercitiis cam(ieiitri«,

niititia campestris (Púzm : Kai. 795. Kx.). Fejedelem udvari hada.
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Ticizei katona sereg, udvar néiie : s;itellitiimi prinripis itVjm: Jan

140). Mezei taiiitó |ki a mezín tanítja a katt>nákat) il^skai:

Liips. 362). Mezei had:iink is alkalmasint kijöttek, de az gyalog- i

jan sok vagyon oda be (Nyr. Vn.320).

Mezöcske: agellns, nisculumC. [kleine.s féld, kleine wiese).

Snnek vtauna futa egy kys mezövekére (MargL. 128).

Mezs : agro.'siis MA. (féld, clien, ebene]. Elindulanac a

neziViln : profecti sünt per ranipe-«tria (BécsiC. 21). lazoknac

nez-Vin : in campcíitrihns Phillsibiini (237). Kyk lakoznak a

nezísSn : qni versabantiir in camjiestribus ( Joi-dC. 304). MezSs i

iMdiin lakoznak vala (312). MezSs hellyeii, k'mír bellveii terem

Mel: Herb. 67). Mezís hely : loeus eamiiestris (Káldl: Bibi. Lnc.
I

i: 7. Kr.).

Mezség : looiis L"ampe.stii«, planities MA. [ebene). Az mezcV

ieghre : in loco camiiestri (JordC. 539 LevT. 1.92). Kic az mez5-

iégen es kietlenekben lakoznak vala (Mon : Ápol. 260). A Moab

nezjsegin : in campestribus Moab (Kár: Bibi. 1.140). Sic mez5- í

^g: planitíes (Kár: Bibi. 1.159. Zrinyi. U.182).

Mezöségés : (planns ; eben]. A Jordánnak mez&éges tarto-

mányába 6nté azokat a király (Káldi: Bibi. 301).

1. MI (rntr HB. myw LevT. L53. 54. 55. mew nekennk 29.

7ii2 Sylv: ITT. L5. 7. HeIt:Krón. 8): nos C. [nir]. a) Kic ozuc,

jiiv vogmuc (HB). Ha ysten ev num uolna, my &s benne bynut

elhetnej-nc (KSnigsbT.). Kytewl niyes malastnak ayandokat vevv-

;ewk lEhrC. 52). Myys, kyk my te k[egyelmedj zolgay wagyvnk,

egymással erwl zoltmik (LevT. 1.22). Azon te-it, ver, czont 5,

iz ki mi vagyunc (Bom : Préd. 259). Nem ltMietnk-e mint

iri-a.sz.ozonyok pontzionsziuben (Fal : NE. 83). b) Mi félékünk :

io.<!tra6 farináé MA. Tenimteve miv isemucut adamut (HB).

My atyánk : páter noster (JordC. 370). A my «TKTik (ÉrdyC.

505). Minden mi emberi erSnc az elmében es az tastben

nelyheztetet : nostra omnLs vis (Decsi : SallC. 1 ). Az mi szeme-

lyünc [Holophemes mondja maga fell, pim-. majest.] (Kár; Bibi.

L497). A mi kontjnmk mi gondimk (Fal : NA. 128). C) Mi

alleníink : contra nos EhrC. 30. Mfi velSnc : nobiscuni MünehC.

Ifi. Boczassad mjiiekewnk my veetetynketh : dimitto nobis

lebita nostra (JordC. 370). Mykoron emberek támadnának my

raank : in nos (KidcsC. 2231 Az mivelfinc lakozó isten az az

[mannel (Fél: Tan. 252). Kichoda fordéttya el minékünk a

kfivet a koporsónak aitájáral? (TehEvang. ül). Érezne meg

mi kSzcIttfmc, mitsoda légj'en leg iob (Kár: Bibi. 532). Senki

minállimknál jobban nem tudgya, mi vagyon szüviinkben (Pázm:

Kai. a3).

Mink (múíiifét.- nosBécsiC. 87. MÜBchC. ÖO. Hofgr. 51. MA:

Bibi. V.60. múníót Sylv: UT. L13. minktit Illy: PrétL L179):

nos Kr. [wir]. a) Mink ebben el jart«-nk (RMNy. IL335).

Mink: nos (Hall: HHist. L73. Hall: Paizs. 39. 234). Mink

Ifink nyertesek (Thurzó:Lev. n.21. Mik:TLev. 60. Bél:

Comp. 39). b) Nem nytya meg nekewnk de állat mj-nkett

az hauon es hydegen (EhrC. 30). Te mnket elueztez de ez

vilagnac kirala mvnket felkit (BéesiC. 87). Zabadoh meg

mynket gonozthwl : libera nos a raalo (JordC. 370). Vong

vtannad minkeeth (SándC. 5). Salamon ynt mj-nket (CornC. 1).

Kivel isten minket zeretSth (NagyszC. 326). Nem akarynk azt

hogy minketh te bíry (VirgC. 66). Igen zeretet minket az vr

isten (95). Vyoraian nemzet minket (Bom: Evang. IIL218). Holot

penig minket papistaknac hvunac, soha sem hittanáé az élt

bennket (Mon : Ápol. 15). Ábrahám nem tud minket, es Israel

nem esmér bennfinkt (Gyarm : Fel. 165). A gyenge szell,

midn lengedez, élleszt minket (0)m : Jan. 10). Azért isten

kereszteckel, sanyargat minket terheekel, hogy meg-tartson

mind bennünket (Ujf: HÉnek. 36). Áldgyon meg az Lsten, ki

minket teremtett ! fel földi nemesség bort igy köszöngetett

(Orczy: Nimf. 06b).

Minkez: („mink" .sagon| Mit mink-esz? talám tóth vagy?

mi volna az, legény, magyarul (0/.egl : Tromf 12).

Min. Békeséges legyen min köztünk (Tol : Evang. 111477).

[Vö. min-magiuik]

Minnen (mvtu'n BécsiO. 14. 98): [noster; unserj. Mynnen

ydvesseghmik (JordC. 356). Az mynewn te.stewnknek yndulatybol

taiiytatmik (VirgC. 137). Az niinnoii atyánk (Born: Préd. 29).

Az minnen fele ember (29). Minnen okossíigunk (261). Meg

szomiuhozuan minnen virnket drága pénzen iszuc- (Bom; Ének.

133). Az minnen gondolatinc vadoltanac egymás kzött bennün-

ket (MA: Seult. 70). Ez sintsenaz minnen liatalmmikbau (326).

Szólnom kellene az minnen kztfinc való szakadozisról (1084).

Minnen szivflnk ne vádoljon bennünket (GKat: Válts. 11.323).

Miénk (nulénc Helt: Krón. 91. mijénc MA: Bilil. 1.330. mijéhu

Megy: 3Jaj. Hfi. Pós: Igaz.s. 415. myexmk' UomC. 108. miincf

Helt: VigK. 4): [unser]. Mieink; nostri MA. a) Mienc lezen 8

rk : habebimus hereditatem ejus (ilünchC. 53). Az ziletese

a mienket meg tiztita (DebrC. 58). Miénc az víz : nostra est

aqua (MA: Bibi. 123). Vér-ontá-s-nélköl, kevés munkával niiénké

tehettj-ük (Pázm: Préd. 974). Pomerániát és Pnissiát miénké

tévk (Liszny: Krón 157). b) A mieinc az mit lalaltanac az

anyaszentegibázban meg tartottae (Mon ; Ápol. 3). Akar árvaság,

avagy az mieinknec halála kínozzon (MA: Tan. 743). Hagyigál-

tassác a mieinket (Czegl: Japh. 32). Az váczi vára.st az mieink

megvették (Thurzó:Lev. 1.169). Még az hó.stádban is mieink

nem laknak (Zrinyi. 53). Leidmericznel valami kevés victoriát

rejiortáltak a mieink (Haz. 1.288).

2. MI: 1) [iuterrogativimi[ quid? quidnamV C. [was?] a)

Latiatuc zumtuchel, mic vogmuc (HB). Miije sozatic? in quo

salietur? (MünchC. 21). Myt yg)-\vnk? quid bibemus? (JordC.

43). Myt teztek towaba? quid amplius? (368). Mj-ndn zentth

iol tucz : mvth myuelkdth (SándorC. 1). Myn y.smerhety meg

(ÉrdyC. 622b). Mongyad meg nekem az igéket, bogi myk lé-

giének azok (VirgC. 43). Mit klembez az ó testamentum az

vytol (Helt: Bibi. Id). Minec való a hét barany? quid sibi vo-

lunt septem agnae istae? (Helt: Bibi. I. J3). Negyed része esic

4 forinton ; kérdem egy fertálly min e*ic bemie ? (Helt: Arithm.

H3). Mi látny mentetc ky? (Kulcs: Evang. 29). L.issátok em-

berek, mit fog rajtatk a világi biiLságok emlékezeti (Pázm:

Préd. 3). Vallyon mit gondolod, hogy mond amaz úr, ama dús

gazdag? (16). Parancsolák, hogy adjak be egy kis irást, hadd

lássák kezemirását, mi aránt van (Moulrók. Vni.310). A fele-

sége tudtára adja, hogy miben vagyon a jószííg dolga (Mik:

TLev. 68. lev.). Nem tudom mit kong az orra, mint a la tarisz-

nya (Kisv: Adag. 143). Tilalmas mulatá.'ira, és mondottam-mire

osztja életét, költi si keresméunyét (Fal: NU. 273). b) Myt

neezed az zalkat te atyadft'yanak zeniében ? quid vides fastu-

cam in oculo fratris tui ? (JordC. 372). Mit sirz ? (KazC. 51).

Kerdy, hog mith sima (RMNy. 1126). Senki nem lát engemet,

mit félnéc? (Kár: Bibi. 1.666). Az mit meg nem fogtál, id élt

mit melleszted ? (Zvon : PázmP. 209). Magad mit reyted el ?

(MA: BibL V.6). Fiam, mit tselekedtél igy velünk ? (Pázm: Préd.

193). Mit kevélykedie hát ? (Czegl : Japh. 108). c) Mijével s

miért vagy mi okon olly ers a hit? (Megy: 3Jaj. 12). De mie

vagyon az igaz,ságnak a gondviseléssel? (Illy: Préd. 128). Mim

vagyon nékem nálad az égben? (Biró; Agy." 152). d) Mi

módon: quomudo MA. My allath ember? quid e.st homo?

íKulcsC. 12,). De my oka, hogy naponkeed eellyen zomorwn

yarz? (ÉrdyC. 338b). My ydben teree hazahoz ? (510). My gon-

dom vagion ? (VirgC. 20). Gondola aztli bogi meg kesercze, mi

dolgos volna (81). My zyksegb ez nagh pwztaban emiy ke\ve.sen

laknonk? (LevT. 1272). Twdakozyk wala tewiewk, my idewbe

ielent vohaa meg az chyllag: exquisivit ab ei-s quo tempore

Stella appamisset (P&sti; NTest. 3). Mi beszid ez? quis est hie

sermo? (Sylv: UT. I.13S). Mi egenessighe lehet az Christus-
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nak az Belialiutl? quae loueordia CliiLsto eiim Belial? (11.47).

Mi dolog, faika.f wrani? a mint én esz-einlie vtszem, nem iól

kit kfillessed, bizony igen meg szaokadozot a síibád (Ilelt:

Mes. 257). Felele Jacob : n)i rafik.seg . . ? non est, inquit, ne-

cesse (Helt: Bibi. L Q3). IXidgyac, mi izi'i az bnnoc rottentesi

(Born:Préd. (;7. 216). Mi végre támadót fel az Chiistns? (Fél:

Tan. 275). Meg mondgja, mi módon kell magokat vlselniec

(Kár: Bibi. 1.179). Mi akarattal vágjon? (MA:Scult. 772). Mi
formán ugattya az orcszlánt? (Matkó: BCsák. 2:t8). Mi tájban?

mellyik esztendben? (mi). Mi boával leliet az ember, a ki

Ls-teut megtalálta? (Illy:Préd. 1.439). Hói büdösünk vagy mi
fidn vagyunk (lluszt: Aen. 21). e) Mi jó a fíildön járni (Mik:

ITjev. 1). a) [iTidefinitnm : aliquid, í.si) ipiid ; was, etwas). a)
Nem tvvda eegyobet niyt felelny (ÉrdjC. fild). Ob éde-s kedv6.s

Évikám, de ba csak barniadna])! járó told volna köztünk, bizony

se kik, se mik, .se semmi meg nem tartoztatna a szép .szemeid-

nek udvai-k'isától (Figyel 1880. IX). Óli bazám, lenne már
éretted koixjrsó én bjizam : csak mi jót telietnék véled egyetem-
ben (Tlialy: Adal. L72). Ta|ia.sztalunk mit illy&st (Ciúzi: Síp. 31).

Hogy életed boldogiil follyon, ne tsak egy-mitiil tiiggón (Fal:

UE. 433). Jobban kelleti magát a k;iz;in.ségas mi, mig nj, liogy-

sem a ritkasjig ba már ó (Fal: UK. 497). b) a) Ha keilygleu

ky myt keer tlievled, agyad neky : cpii petit a te, da ei (JordC.

3()8). A kjaiek myuel tartozol, eleget tégy neky (VirgC. 1).

Mind az egez világon bol my hamis eretnec, niluan való latroc,

hy|K)critjic lesznek, fel t;imaztia a satan (MehSzJáa 506). Az
ki mit kivan, azzal álmadoz (Decsi:Adag. 106). Ha mit nem
néznék: ni páter e.s.ses (Dersi: Adag. 137). Az ki iot cseleke-

szic, ClirLstn.ssal cselekoszi azt (Zvon: Post 1.147). Ha-mire
szükséged vagyon : világ végéi-fil-U megbozattya a pénz (Pázm:
Préd. 356). Valabol mi rajtok tOrténik, mindent akarva és jó

kedvelfogadnak (Matkó : BCsák. 121). Ha miben hazudtam,

ve.sd szememre, verd torkomba (Fal: NA. 300). g) Ók tnggiak

ha mi gonozt en mondott;ini (WeszprC. 72). Ha valaky my
kart teth volna (LevT. 1.342). Ha mi karát lattya (Boni: Préd.

555). Borotuallya el minden szrit, egészlen, valaliól mi szr
vagyon raybi (Kár: Bibi. I.IOO). Ha hol tb mi eöelo hibákat

találsz (Zvon
: Post. I. I). Ha mi nehézséged van, mondd meg

(MA
:
Scult. 570). Ha mi darabos nehéz.scgo lészen is : siqnid

asijeritatis érit (Com : Jan. 2). Ha tsak mi olly f emberrel

való be.széllésreis neki t.sinogattyák ;iz emberek magokat (MHeg:
BTan. 84). Ha mi ollyat e mnnkamban látsz, a mit . . . (Felv:

ScbSal. 2). A nagyzó elméket sokszor tsak mi kordé ellenségis

megádzottatja (Misk: VKert. 36). Tsak mi kis tsattantását

ballyák-is, menten egyfivé futnak (205). C) Mikor az fa kupá-

nac minec, és egyéb fa szerszámnac igen be szonilt az dugóya,
e.s leszen hamar (CLs. G2). De vizzel mivel és lcgyezé.s.sel meg-
élesztik (Monlrók. IU.160). Errl való értelmét irás;ib<)l mi fel

jegjwm (Toln: Vig. Elb. 13). ») [relativumj quod MA. [was).

a) Kynek wagyon, adatyk bwneky ; kynek kedyg nynczen, es

amy latatlnieek lenny (unod habét), az es el vetotyk howthwle

(JordC. 393). Amit fogatam, meg nem telyesitetem (VirgC. 5).

Minden ereyeuel. mivel tehete (30). A kevély fellyob' alíttya

magát, hogy-.sem a miben vagyon (Pázm: Préd. 57). b) Mende-
net, mie vala: onmia, rjuae habebjit (MiinehC. 48). Mond, mid

vagon: quae babes (49). Kíiz egymással a miek vagyon, a

barátosoknak (Pázm: Préd. 140). Oda nj-uytyác, az miec vagyon

(MA:Scnlt. 124). Én lopó voltam és étszakai lopásommal szer-

zettem a mim vagyon (Hall: HFlist 11.24 li, c) Amy kenas

morhaíkat ualuala (KazC. 55). Te kegeJmednek any kezesth

vehvk, kyn te k. meg elegezyk, avag my keues vagon, le ke-

golmednek kaptal;uit)a mynd erwkbe kewthom iLovT. 1.78).

Az mi kenésen niegmarattatok, az isten akarattia szerent far-

iatok (Abig. 10). Vittenek ki egy átalagboli az mi kicsin dézmalwr
volt (KecskTíIrt. n.70\

ISzólásokJ. M i éiús ombor vagyok, » lartomis oUyaunak

magamat mint te vag;: ipsa eliani dea sum, geoiis inde mibi,

umle tibi ortus (l)ecsi: Adag. 231). Paulo! mi annál inkáb

megb-covetnec ugy ! mert (Czegl: Japh. 72). Mi mind nyak;iijaji

fordittya isten ezeket a jesuitának (133). Mi rdeget i,-ziuál

(Helt: Mos. 360). Monda a farkai: Houa marad a maradéo

étoc ? Felele a komondor : Mi p a t u a r maradéc ? niiKzen ott

semmi efii^lében (312). Ml pattiart iáruál ott ? (Helt : Krón.

82).

akár-sii : qiiodcunque, quidvis PP. [was immer, weluh immerj.

Akar my nagby ygye leend (TliewrC. 138). Akármi beinek

onnan adnának nevet (RMNy. H 4.5). Mind reiá liadgva , akar

mit mondgyanak : capnt sine lingua (Detíii : Adag. 78). Akar

mi késre legyen, ezak legyen állandó s ió (231). Akármi

kitsiny dologbúi irigységre, boszszókivíiuásra okot t;ilil (Pázm

:

Préd. 54). Akármi légyen az, az min hamissitn megeskAtt (MA

:

Bibi. 1.92). Akár mi kevélségis utálatos ó eltte (Zvon: Post

11.288). Margó, s-zéle akárminek (Com: Vest. 135). Ctak ímmel-

ámmal akar akármit cselekedni (MonOkm. XXIV. 186). Az

isten szeut, ki nem enged magj'ival akar mi molskot is köziis-

.siilni (Ker: Préd. 162). Akar ki ellenfinc akar mit pattanczon.

mind igaz az mi bnnnc (Illyef : Jephta. 12).

hol-mi: I) [quidam, quaed'im, quoddam| Holmi czelczapo

szo miatt (Born: Préd. 203i. Hol mi éhez latrokat rea timazt

(547). Tanits:imeg tet hói mi jeles dolgokra (Hall: HHist. II.

60). Gyermekekljeu katzagva néznek holmi tsintalaiLságot (Pázm:

Préd. 34). Holmi bitván legyek s apró mad;u-kák (Misk: VKert.

284). Magrmkat holmi módokban és formákban keverjük

(Pataki: Reg. 102). Az embereitl is esnek holmik sokszor

magok Ilire nélkül (MonOkm. XXin.94) Üvegekrl, és holmi

egyebekrfil-is (VectTiaus. 28). Holmi régi eb-omlott épületek

(Mik: TI^v. 33). Noha holmiben által lássam is a magam rae-

rencsétlenségét . ., nagyobb az örömöm, hogy.. iMik:MulN.

58). 3) reculae, vasji, uteasilia, supellex, v. res variae spéciéi

Öl. [.sachen, geratsehaften, gepiick]. Holmijén kapdosván (TKis

:

Pan. 7). A leveleket süvegét és holmiét elhag>-váii, a késérk

melll elfutott (Szál: Króa 307). A szeget falra szokták fel-

verni: mcllyre holmit fel-függesztenek (Bod: l^ex. 173>.

illyen-mi : [i aliquid) bujuscemodi ; so et^vasj. Tsak illyen-

mire élik a világot (Fal: NE. 4). A tanuitt forgott uri szemé-

lyekhez nem illik, hogy illyen-nüre éljék a rilágot (Fal:NU.

3111.

nó-mi: [qucddam; etwas, irgendweldi , irgend einj. Nemy
ewdewl)en: quodani tempore EhrC. 9. Nemy keveset: aliiinan-

tnlum 10. Nemi kövesse : aliqualiter 83. Olvasván nemi Írásokat

(DomC. .561. Tezen vala nemi ^'igasagot íVifgC. 78>. Jo illalu

nemy fának magna (146). Val.mak ott nimi lirtiak, kik (8ylv

:

UT. L88\ Nimi edin .száll d reá, oll mint egg nag tiszta rulia

(L178). Nimi gonosz emlierek: quidam mali honiiueH |IL135).

Egy uém^d [így] muluan atep fia sz&letec (SiFabr: AmAff.

16).

némiképpen: [quodain modo; ge«TS8ermagBenj. Agj'ban,

nemikep|ien njiigodalmnak megfeselveen fokouuye iDomC 5i.

Nemyke|)i»'n ysmeryk (ÉrdyC. 97). Mykoron az erek elelt

hordozyok my zywnkber., ymarau nemykeeppeu nem wag«vnk

ez vylagon (470). Nemykep|)en biLsonlatlan volt eogyeb embe-

rekhez i52í'b).

nemikor, némikoron, némikort: I) siibinde Kr. |liie

und da, zutveilenj. Nemykorou ra mondót fráter Leo lata zent

Ferenczet ezennero fowltewl felenieletleuy ; iiemykoron lattá

ewtett felemelettleuy fáknak teteyere, nemykomn hilta enieU

ezeone maga-ssagra feluontleny iE^u<^. '>4>. Vug>etek eztekbe

nep kezotb való eztelcnek oes erchetek iiemykoroii heyth embe-

rek, ky az fyleth tcrt-nilctte, nem haleo (KeszthC 2.Í1X Neiiii-

kortli taneitwiuiynak moudwau kutb, nemikortb fyayiiak, nemi'
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koron baratjniak (WiiiklC. 152). KeraPiib riiliakat es nemyUoron

ciliciom foltoelikakat zokot vispliiy iMaisL 2). KI kel liadny

hazat iieiuykoroii (CornC. 15Ü). Ne mikor liéa lt tiz száz ezer-

ben. il'Hakb<ll rendelt mást azoc hellyébeii (Gosiírv: MagyB.

Biiijt. 2) [aliiiuando ; einraal, irgend einmal). Yeweeiiek el

neniykoron az teb zyzek ees (ÉrdyC. 150), Az el nnvlt ideboii

neniykorun wytek wot el az A zolgay az en zenamat (líMNy.

II.COV Nemikor Nóé felserkene, hogy kiuienéuek (Tin. 264).

néminem, néminem (n«mtl nem MargL. 5. iiemei^emev

HorvC. 100. sat. CuniC. 28. nemú nevul KBártf. 1593. Av3.

né-iml némxl képpen Land: Ujsegít& 11.203. )ie»nw-)ií»m'-képpen

PAzm: KT. 19. iiCTnne'mó Mad : Evang. B6. tie'mít nímit Gvad:

t^Nót. VIII. ncminemy E.szT:IgAny. 65): quidam, aliquis MA.

(ein gewisser, irgend ein]. Nemynemsw kewekrel : de quibu.sdam

lapidibiis (EhrC. 7). Meg teccic neminemf zfzi-fll (TelC. 59).

Mert elciszlot vala nemfi nem malazt az ev orcliayaban (MargL.

5). Nemfi nemfi leugel hercegnek akaryak vala adnya, házas-

ságra (30). Villa egy idSben nemynemew jámbor ember (ÉrdyC.

338). NemyuemeA wton yarohvl zeplSben eseek az gazda leánya

(339). Neminemw idwn toTteuek ilien dolog (VirgC. 15). Az

szeretet uemiuemfl szfizekben meg tapasztaltától (Pécsi : SzíizK.

27). Észt néminemfi eset erre inté (Bes: HÉnek. A4). A rette-

gésnek néminémíi eríszakát szenvedgyflk (Illy : Préd. 25).

(Szólások). Egy nemynemw azzony allath : mulier quaedam

íJordC. 551). Ywtanak egy nemynemw vyzhez: venenmt ad

químidam aquam (735). Eé neminemS napon iTihC. 22). Egy
neininemfi ember vtra menvén : homo peregre proficiscens

(Helt : ÜT. G5). Egi neminemS ember szorzSt vala vaczor. Luc.

14. (KBécs. 1572. Ri). Egy neminem5 napon : quadam die (Káx:

Bibi. L512). Vala egy neminém5 koldnsis kinek r.^ziir vala

neve (I^ép: PTiik I.l). Egy néminemfi szigetbe kell pedig jiit-

nmik (Tlly:SzÉlet. n.37).

nóminémképpen : [aliquomodo
;

gewisseraiassenj. Az
Christus érdeméért adatott segítségbl áradott jó cselekedeti

embernek, némineniflképpen érdemlik az bfinnek bocsánattyát

(Pázm: Kai. 330. 702). Ha a lélek haboraságokkal néminemii-

képpen meg nem sózattatik (Illy: Préd. 1.31). Ki a vétkezt

meg nem feddi, néminemöképpen hogy vétkezzék inti (1.82).

nóminémüaég: accidens C. Nem állatbéli, hanem tsak

neminémfiségbeli hasonlatosságot igért a kigyo (íiKat: Titk.

62).

sem-mi (íimmi DebrC. 68. sat. simi WeszprC. 68. mnemmi '

RMNy. III. XrV) : nihilnm, nil C. [nichtsj. Még .semmi : nihildiim ;

nem semmi: momentosns C. Semmi ahhoz képest: nihil aliae

civitatesadCrotonemMA. Mástsemmibe hajtó: superciliosas PPBl.

Semmi ember : homo obscurus, terrae filiiis Sí. Nenczen semym
hanem czak engalya ruhám (EhrC. 46). De maga semmin nem
kerdec: nihil tamen interrogantes (BécsiC. 32). Semminél va*

kfl.sseb ; neqnaqiLam minima es (MüuchC. 16). Semmi ol' fedezet,

ki: nihil est opertnm, quod(32). Semy az: nihil facit (JordC.

427). Semye lenek : ad nihilnm redacti (721. 724). Semye
tezy wketb : comminuet eas (KnlcsC. 63). Sémi vágok : nihil

snm (TihC. 4). Sémi nem wala (PozsC. 5). En-nekyk semyt
arta (ÉrdyC. 551). Mykoron semy nem kelne benne (337). Az
fráter kedeeg senkynek .semyt nem zool vala (339). Az fwldiek

sémik az menieikhez képest (VirgC. 99). Semy módon (RMNy.
n.22i. Masnt is megh fogijak wennj raytunk, ngj oztan az mi
zabatsagnnk semminek walo lezen, jol lehet Acatius nem
vámnak, hanem liyd beérnek hy^a az megh weteitt (RMNy.
III.113). Semmiue taitottuc mind ket (Bom : Ének. 199).

A szel mind el fuua es mind semmié 15n (351). Az tudo-

mány az hitnek igassága nélkül semmi .sem (Toln: Vig. 28).

Senki üllyant nem czinált semmi országban : tale opns non

est factnm, in uuivei-sis regnLs i Kár: Bibi. 1.314;. Nem fél tulóc

semmit (MA : Bibi. 1.13). Semmi ember nem tudhatya: nemo
ixjtost sciro (1.98). Semmi dolgot ne czelokodgyetec : nnllum

opus facietis (1.104). Sem az alattomban való jo intésen, sem
.az nyilván való megfeddésen semmit adnac (MA:Scult. 210).

Az istennek tön'ényében semmit meg nem t-irthatunk ; is

lehetetlen, hogy cmiek eleget tégyflnk semmiben (P:izm:

Kai. 205). Magimktól semminél és bfinnél egyéb iiints bennünk
(Pázm: Préd. 57). A tudatlan új gazda, ha olly fíiidot lát, sem-

mire bötsüli (26). Semmibl lett semmi (68). Illy .semminek

tart minket (Zrínyi 11.180). Semmi bficsflletbe vadnak (Alv:

Post. 96). Semmi, sohmii ember (ErdTört. 1.9). Nem is látom,

hogy itt az portán az ellen semmit mozgódnának (ErdTörL

11.140). Semmit ne fély (Hall: HHist. 11.306). Kiunyok semmik
(Illy : Préd. 1.554). Semmi emberek : nuUi homines (11.177).

Semmit nem mást akart jelenteni, hanem hogy (11.3). Semmi
keveset, hanem igen nagyokat vétkezett (11.474).

[Szólások]. Seminelis semmib es hazngnalls hazngb
vagy (Tel: FeL 196 Pázm: Préd. 65). Semminél semmiebb az,

a mire épitik ezen elbizakodásokat (Fal : NU. 348). Ne legyen

semmi kozed aual az igazzal: nihil tibi et iusto illi (Helt:

UT. H4). Szíve igaz minémüsége semmi 1 ö 1 1 k é p e n el ne
tnjék elóle (Fal : ÜE. 412).

[Közmondások]. Fogd az semmit, s tarts magadnak: cape
nihil et serva bene (Decsi : Adag. 306).

semmiként : nuUatenus, nullo modo Sí. [durchans nichtj.

Semmikent nem akarya eletet meg iobbetany (HollPréd. 13).

semmiképpen. Semmiképpen nem : nequaquam, neutiqnam

C. haud MA. minimé Com. Vest. 136. nequaquam BécsiC. 50. 75.

[durchaus nicht]. Semy keppen nem vag kysseb: nequaquam
minima es (JordC. 357). Semy keppen ne eskwny : non jurare

omnino (367). Zent Vyd semykeppen nem akarna<a (ÉrdyC.

337). Semikepen nem lehet ez (VirgC. 81). Semmi képpen ne

menny által az én földemen : non transibis per mo (Kár: Bibi.

1.139). Semmiképpen azt elmulatni nem igyekezfinc (Zvon: Post

1.17).

semminég: nullatenus AOsere: Enc. 232. Kr. [gar nicht).

A semminég nem drága kövek homályosak (ACsere: Enc. 254).

semmi-nem (semmü nem Századok XI.419): nullius sjie-

ciei, generis SL [gar kein]. Zfluenec .semminemS zerzese uelkfll

me^en az zo zerent való imatsagi-a (VitkC. 5). Semmy nemev
evangeliomban uTian nem lelyevk (CornC). Seminemw embertwl

nem teltek (VirgC. 47). Ne kévánnyad az te felebarátodnac

semminemS marháját : nec concupisces proximi tui omnia, quae
illius smit (MA: Bibi. 1.67).

semmire-való : homo nauci, flocci, nihili Kr. [nichts wert,

nichts nutz). seinknek jósága semmire-valo reánk nézve, hámi
magimk-is jók nem vagyunk : nobilita.s et bonitas avorum et

cognatorum non valet, nisi fiierimus nos ipsi boni (Gyöngv:

Char. E15b. 10).

[semmid-ikj

meg-semmidik ; exinanior. zepr8i8 nem semmidet meg

:

faex eius non est exinanita (AporC. 30).

semmis : nihil, nihili, nullius momenti MA. [niehtig). Sem-
missé te-szi : nihili facit, annihilat MA. Az fejedelem-l"!, az melly

adomant egyszer meg adót, sem 6 maga, sem mas.sal megh
nem masolhattya es semmissé nem teheti (Ver : Verb. 74). Sem-

missé teszi reménsegét |MA:SB. 75). Mert, amely hit, jó csele-

kedet nélkül vagyon, hóltnac, haszontalannak, semmis hitnek

nevezi azt az sz. irás (Pázm: Kai. 757). Nem teheti a szombat-

rúl való parautsolatot semmissé (Megy : Bayle. 493). 2) (zero

;

null] (Mai-óthiGy. Njt. XIV.361).
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[SssólásokJ. Semmissé bag;ta [minden vagyonát elvette,

semmijét sem hagyta meg, XVn. száz.) (Njr. .X.469). Engömet
es az ö Isegyelniosségétfil küzzúlük ki neui liagyott, semmissé

nem tött (Tiu. i). Hogy semmissé tegyen, nem gondoltam soha

(Thaly: Adal. L207),

semmised-ik : in niliiliini vertor, pereo Kr. [zu iiichte wer-

den). Mi miiinyáj.ui semmisodünk, és el-fogyunk, ha megvonsza
kezét tlünk az isten (Pázm: Préd. 66).

el-semmisedik : cv így ez a kötés magától el semmisedett

(Kai: TE. 732). Mikor az as.szoiiyom tékozló, könnyen elsemmi-

sedik ott az si maradék iFal: NE. 21)- I^roggyan ez a nagy

o.>izlop és véle egyetemben elsemmisedtenek, a kik benne biza-

kodtak (Fal: NA. 241).

semmisít: annihilo, aboleo, casso Kr. [vernicbtenj (Zvon:

Fost. 1.184. 527. Kr.).

meg-aemm i sít : aboleo, casso Kr. [vernichten]. Meg semy-

s5ytee ennen uiagaat : semotipsum exinanivit (ÉrdyC. 48)

semmisül : exinanior UiíbrC. 213. (zu nichte werdenj. El-

semysewl ky tekeeletlen vagyon: evacuabitar quod ex parte

est (ÉrdyC. 97).

semmiség: nihilum, vanitas, inanitas SL [nichtigkeitj. Az
én semmiségemnek mélységébe el meriil (Pázm : KT. 202. Tof

:

Zsolt. 58G).

[Semmit]

még-séminít : [annihilo ; vernichten]. Kenüezietec magatoc-

nac kenceket ménben, hol sem ro.sda, sem mol megnem semmi-

eitic (MünthU 24;. Meg semmieitettetee istennek paraníolatfat

;

irritum l'ec-istis mandátum dei (42).

vala-mi : 1 ) aliquid C. quodpiam MA. [efwas). M) Ty nem
twttok walamyt: vos nihil si^itLs (Pesti: NTest 213). Mind hinni

s mind cselekedni kellyené valamit, a mit az vr isten nyilván

adatott az liivek oleil»n (Pázm: Kai. 457). Az elS-liozott ni;íso-

dik bizonyság, lia valamire kelló, azt mut.-ittya (708). Soha

valami nékünk istent engesztelhetetlenné nem teszi, mint az

egy kélségl)eesés (Illy: Préd. 1.4). b) Ez keep valami okért ez

clastromtwl el vitetevt (DomC. 100). Valamy hódolt embereket

fogdostak el (LevT. 1.281). lm valami csikókat küldöttem, kd i

költse el jó egészséggel (LovT. 11.219). Az macedóniai Miklós

valami sereget gyfite k6z emberekbl (lIelt:Krón. 76). Vgian

ezön nap valami neduessegethis hoz magaual (KBécs. 1572.

E2). Valami módon: aliquo modo (Kár: Bibi. L 178). Valami

edomitác: viri Idumaei (1.315). Nem menté ti hozzátoc valami

igassjig szeret ember (1.460). Hogy valami-módon meg no

hallyatoc : ne forte moriamini (MA : bibi. L3). Valami kevés

pogányoc (1.12). F&e valami péix3t : coxit pulmentum (1.22).

Nem kell itt valami vantsló guggolást eszmellenfinc és kéi>ze-

nftnc (MA: Tan. 144(1). Ha valami úton módon kezünklitiz

vehetjük, kegyelmed kezeihez bo<'Síltjuk (tiér: K:ir(X IV.408).

Az elefánt niáskéjien nem alhatik, hanem tsak valami nagy

fához táma.szkodva (Misk:VKert. 25). Alig tévén valami eggj-

fordulást, szerte széllel szaladozott (Kumy: Monll. I.1I4). C)

Folforradok valann kevéssé: snbfervetio l'PUl. Nedues és mele-

ged vidami keues.sé (Mel: llerb. 1). \'alamikevesé enyhJdik

(MA: Tan. 9). ^'alami imigy junugy, kedvetlen, niintedgy kételen-

.segbíil megmivelnec ugyan valamit (Tyúk: Józs.591. Nem
tsak valami nnUolan tekintette-uieg a foglyokat, hanem szorgal-

matoson megszemlélte (2i.i5i. Avagy csak az küls sátor építé-

sére valami kevés kecskeszrt vihet még fel kisebbik tiam

Ls (Nyr. XIV.463). d) Valami lifirom ember: Ires *ali<|ui PPI.

Wallamy 4(K) forintara |h«tor;> vagon ze[v]k8egc (KMNy 111.39).

HanigíjmKin sokszor k.'iromkodlam, teromteltével ut'van éle

temben som szitkozódtam valami tiz vag) ti/enkftlnel Ifibbet,

de egyéb mindenfélét bven szórtam (Haz. L219). 2) quodcun-

que, quidquid C. (juidvls MA. {was immer, was]. Minden

irgalmasság és törvényen kivül rajtam valamit elkövetni akai^

nak, elkövetnek (LevT. 11.347). Mindent, valamit imádságtokba

kértec, vészitec: quaecunque petieritis in oratione, accipietis

(Helt: ÜT. F3). Valamirl istennek igereti vagion, be kel tellie-

sedni (Fél; Tan. 516). Valami hit kSfil vagyon, b5n az (Via:

CanCat 509). Mindeneket, valamié vagyon : omuia, quae poasi-

ilebat (MA : Bibi. I.3tí) Valamijéé volt, elhoztác : omnia, quae

habeljant, adduxerunt (1-44) Vakmii igazság vagyon a pogányok

könyveiben, wten tanitásábl vagyon (Pázm: Préd. b). Valamit

egyebet mivelünk, tsak barmokkal köz szamárkodás (Pázm:

Préd. 3). Valamit els kezdetben taiütot a hitnek minden ága-

zatinil, uti)bb;ui-Ls azont taiu'totta (Pázm: LuthV. 75). Megtartá

az úr Dávidot mindenekten, valamire ment: ad qoaecomque

profectus est (Káldi:Bibl. 273). Valami az vr kínyuebe nincz,

nem tartozunk annac el hitelere (Bas: Credo. 125). üe valami

az oka, én csak azért nem megyek örömest lakodalomba, hogy

mihelt leté.szem süvegemet, mingyárást kész csúfrág vagyok

némellyeknek (Kopaszsi. Valamiket azok a bSltsek a város

kapuira irtanak, azok igazán a mastani világban mind bé-tellye-

sedtek (Hall : HHist 11.255).

valamicske : (aliqu;mtulum ; etwas, ein geringes]. Vala-

micskével felleb ér (Itethl: Élet 314). Tégy valamicskét félre

24-bfll (a 24 órából] valami bets5letes olvasásra, ki .szép múlatás

ez! (Fal: NE 19) Sz. Tamás ellen mga-szkodot, meg meg el8-

aprétot valamitekét de matéria prima, mind ezeket sfirüen szve-

spékelte az Iskolákban elforgo szokott terminiLsokkal (Fal:

NA. 187).

Micske : (parvum quid, aliquantulum ; etwas kleiues). Ha
micskét nyujtot-is . . (Megy: 6Jaj. H.12). Elszakadt péntölöcském,

kilátszik a micském (Thaly: VÉ. 1.274).

Micsoda: 1) quodnam?quidnani? MA. [was?] Micoda volt

en bennem tenekd vtalatas ? (TelC. 23). Micoda vagon terólad

(151). Myczoda ez? quid est hoc? (JordC. 45). De azok myczo-

d.'ik eemiy neep kezeth ? scd haec quid sünt inter tautos? (942). Meg

tanwlny, mychodaak leegyenek dymlchy (Érd\<J. 577b). Mycboda

ez, bog ez egy zerzetevssrevl enne nagy gond vagyon ? (MargL. C3X

Miczodak az bet mendrgesek? (VirgC. 114). Marnia, ez szót

ennek eltte i^ nia^arázták: miczoda ez? (Sylv: ITT. II 168).

Mirzoda az Lsten iobiau filni? (Fél: Tan. 279). A kisertet ki-

mutattya, kicsodák és micsodák vagyunk (Pázm: KT. 40).

Micsodát czclekedtél te? quid fecLsti? (MA: Bibi. 1.3). Mitsudája

vagyon embernec, mellyel LstntBl nem vtt volna iTyuk : Jósa.

2G7). Micsodád vagyon a mit nem vöttél ? (Illy: Préd. IIJ220).

3) [iiui quae quod ? qualis? vvelch-, wasíUrein]. Miétxla bolond-

sa:ig, hogy zyz avagy es apacza leég? (SáudC. 31). Mycboda

hatalmatok vagyon? (ÉrdyC. 550b). Miczoda lieámil v.agyoc

még? quid adhuc milii deest ? (Helt: LIT. 8). Nem tutliatod

meg, miczioda oraba iuk te reád (MehSzJáu. 107). Miczoda

váltság: quae comnmtatio (Fél: Bibi. 2á). Miczoda nagy nem-

zetség vagyon olly, mellyhz . . . (K;ir: Bibi, 1.161). Kitgoda

királlyoc, és mitS4Mla hadnagya van seregéuec? quis rex et

priiiceis militiae ejus? (1.490). Az evangeliom tanit, micsoda

jutalmak, micsoda bAntetések következnek (Illy: Préd. I.3(. S)

[quam ; wie]. Tudja kéd, niitsiMla liire.ssek vahüiak » bitbíniai

királyok? (Mik;TLev. 5S). Latvi'ui, micsi^xla nehezen juth:itiLi

Elvirhez (Mik: MulN. 193). 4) [n-latinuu] .S^léniek micsoda leve-

lét vettem, ímé, inchidálom, bizv;ui kegyelmedrt* az vála;a£E£át

iKákF: Uw. ICSl).

akár-micsoda : [quidcunque, quali.'tcunque ; wa« immer,

welch immerj. Ak.ir mycliiu<lH reudl>ely embr bvien iRMNy.

Ilb. 2751. Eg>' malai-^ot akar mk-hoiU vizben mussatoc (Mou:

Ápol 317i. Akar niir/iHla helyre az folyó vizec sie.-«euec, vgyan

az helyre visoiza menuts' iKár: Bibi 16231
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vala-micsoda : [iiiuid, qualis, qiiam ; was, welcli, wie]. A

mjth az bahiaiijokiiak áldoznak, az aldozatli valaniyehjday

(Komj:SzPál. 160. Sylv: IJl'. II.-19). Fajd vafry foRoly, valami-

csoda madiir leszön (líadv- Csal. 111.39. 61). Valamiusodábau

talál az halál, azonról itél-meg tégedet a biro (SBalog : TemK.

67). Valamit.soda nagy hideg volt, a meleg .szintén ollyan nagy

(Mik : TLer. 30). A szive ollyau hamis volt, valamicsoda szép

volt személyében (Mik: MulN. 204).

Micsodás : qualis, cujiL«modi MA. [wastiiroin, wie). a)

[iuterrogativnni). Mitsodas szinfit ? von was ftii- farbe ? KirBesz.

21. Mitsodíis kívántatik, sz5r kalap-é, vagy kásztor: quel clia-

penu, un vigogiie, ou un castor KirBesz. 93. Már ha kd olyan

arany mellé taszi, megláthatja kelmed, micsodásak voltának

(LevT. 11.337). Énnekem kis gondom vagyon arra, mitsodas

fára akaszszaiiak (SidMark. 1744.62). Miczodás ábrázatú ? qualLs

est forma ejus? (MA: Bibi. 1.273). Lássuksza me^, miczodássac

legyenec azoc az fogadás tételec (MA: Tan. 1294). Egyebekrl

römest kérdezi : hic autem quid ? emez mitsodiis ? amaz mi-

nem ? (Pázm : Préd. 63). Mi légyen a régi ember, és mitso-

dások az i5 tselekedeti (161). Mitsodas formájú hadakozások

voltának (Zrinyi n.l76). Az apostoloc ideiében regenten mitsodas

volt a romai aniaszente.gyhaz ? (EsztT: IgAny. 323). A mi idnk-

béli eretnekeknek micsodás kegyetlensége, mely nagy barba-

russága, friss emlékezetben találtatnak, és azokról kfinyvek

vaimak irva (llly: Préd. 1.609). Micsodiis minémüségének kel

lenni az imádságnak (llly: Préd, H Tart. 2). Ezekbl láthatja

kéd, hogy mitsoda városban telepítettenek le bennünket, annak

mitsodas lakosi vannak, mitsoda környéke, itt mitsodas szokást

tartunk (Mik : TLev. 83). b) [relativum). Melly hadakozás szin-

tén ollyan rettenet&s nagy vala, a mitsodist Atylla (Liszny:

Krón. 252). Szemben mér állani egy ollyan homályosság fiával,

mint á micsodás kormos Sámbár (Matkó: BCsák. 105).

akár-micsodás : [qualiscunque ; wie immer] (Bom : Préd.

431. ACsere: Enc 91).

vala-micsodás : [qnalis, qualiscunque ; wie, wie immer,

welch immer]. Emlekezíink-meg rólla, hogy valamicsodások
; de

azok-is emberek s' ne banesuk ket (Tof: Zsolt. 373). Valami-

csodás határokkal Erdély birattatott, azokban semmi igazítást

nem kivánok (MouTME. V.35).

Micsodaság : qualitas Kr. [qnalitat, bescbaffenheit], Tudgya

a tí)b' teremtett-állatok mitsodaságát, és tulajdonságát (Pázm;

Préd. 64). Azokis kfllSmbznek : az 6 materiájokban, avagy az

8 mitsodaságokban (MHeg:TOszl. 93. 117).

Mieltt, minekeltte : antequam, priusquam C. [bevor].

Yewtew fyam hogy aldassek neked en lelkem my elwt meg

halok : veni fili, ut benedicat tibi anima mea, antequam moriar

(EhrC. 23). Mi élSt kakas zol, haromzer tagácmeg engemet

:

;mtequam galUis cantet (MünchC. 64b). Minec eltte zolananc,

anuac eltte la.ssoc (GuaryC. 51). Minec eltt imádkozni kezdez,

zerezed tenmagadat bellualo aihtatossagra (VitkC. 4). Mynek

elette el kezdeneyek, annak elette lassok (DebrC. 526). Minek

eltte a kacas harmath zoland haromzor tagacz te eel engömeet

(610). Mynek elette teghed zerezneelek anyádnak meheeben

ysniereelek teeged (ÉrdyC. 341b). Mj-nd enne sok tagokat

cristns my erettevnk halaira atta volna mynek elevtte csak

egy lelket hag.yot volna pokolba (ComC. 174). Minek eltte

fik egiftve mentenek volna : ante quam convenirent (Fél : Bibi.

1). Minek eltte embernek szereteti vólna, már az eltt kedves

istennél ember (Czegl : MM. 29ú). Az ki veled, szol szauad által

ölteni, minek élt bezidet el végezte, illetlenség (Era.sm: Erk. 60).

Minekeltte az testamentomuak érteimérül perlekedgyünk, azt

rostállyuk meg (Pázm; Kai. 91). Az fejes káposzta magvát vesd

el kÍ8as.szony havának a fogytára, minek eltte dér akarna

lenni (Radv: CJsal. III.53). Minek eltte kívánságát bé-tltse
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rajtam, azon leszek, hogy én állhiVisak elsben boszszút rajta

(Hall; HHist. 111.142). Hidd-el azt, hogy minekeltte ez a te

veszedelmes tanátsod végbe mennyen, meg-hal addig húsz-ezer

ember a szép betsületért és az iga.s.sAgért (111.237). Minek-eltte

segétségfll hinánk, már jelen vagyon (Csúzi: Síp. 272). Minekeltte

megváljunk, egynéhány darab fahéjat ada (Mik: MulN. 324).

Minekeltte beszédhez kezdjünk, sikos és ártalmas nyelvünkre

vigyázzunk (Fal: NA. 187). Minek-eltto meg párosodna, és

bizonyos hivatalra lekötné életét, menne küls országok láto-

gatására (Fal; NU. 317).

Miért : 1) [interrogativum ; merei HB. mért MA ; Bibi. 1.197.

Mik: TLev. 139. myr hagyal el engemetli PozsC. 9.): qnare,

cm', utquid C. [warumj. Mimdoa neki, méret nnm eneyc (HB).

Myert vram : propter quid ? (EhrC. 94). Myert ketelkdel ?

quare dubitasti? (JordC. 400). Miért zrztetik az uruosagh?

(TihC. 5). Miért ti gondoltok gonozokat ? ut quid cogitatis mala ?

(Fél; Bibi. 13). Kérdek tle, miért nem sirattya fia halálát

(Pázm : Préd. 487). 3) [relativum, conjunctio : myerth EhrC. 56.

151. mert 149. stb. meerth LányiC. 31. myrt LevT. 1.52. RMNy.

U.14. mórt m.6. merten TelC. 22. LevT. I.U. 57. 175.]: a)

quia, quoniam C. [weil]. Syrok az barátokról ; myert vram ?

mert nem esmeryk en yo tetemet; quia non cognoscunt bene-

ficia mea (EhrC. 94). Mert kedeg Joseph nem akarna ötét beadni,

akariauala tet titkon el hadni: J. autem cum nollet eam

traducere, voluit occulte dimittere eam (MünchC. 15b). Mert

soha nem ysmertelek tyteket, tawozyatok el en thwlem; quia

nunquam növi vos (JordC. 374). S miért nem zol vala, néma

ökörnek neuezek (DebrC. 205). Mertli az egeerek illatozzaak

az polczon ualo kenereth ; fel igyeköznek reaya (SándorC. 6).

Myert zent jrasoknak tudománya iiekevl senky tevkelletes pre-

dicator nem lehet, annak okaert . . (DomC. 125). b) nam,

namque, enim, etenim, nimirum, quippe C. [denn]. Ez oz

ysteu, mert ha ysten ev num volna benne bynut lelhet-

neync (KnigsbT). Teczyk az nemynemew frátereknek gyleke-

zetyben; mer [így] vala az gylekezesben nemynemew fráter:

apparet in conventu íratnun ; erat enim in illó conventu quidam

fráter (EhrC. 66). Bodogoc kegesec mert ök biriac a fidet

:

beati mites, quoniam ipsi possidebunt íerram (MünchC. 20b).

Merth ywendö, hogy herodes keresse az germeket; futurum est

enim, ut Herodes quaerat puerum (JordC. 359). Mert nem mos-

sak meg hw kezeket: non enim lavant manus suas (JordC.

400). Zerzetes kepén nem eltem, mert eristust nem kwwetem

(VirgC. 3). Megh annales iob . . ; mert myt haznal embernek

w testen gywtrelmet tenni? (90). Azért vagiok teneked ha-

mis, mert atte benned való iozagot nem tezem enyme (94).

Uizatert uolt ezokaert, mert lepedit felette (RMNy. 11.15).

Itten az két oda kelletéé tennem, mert egyébként nem

diuidalhatoc vala (Helt: Arithm. G5). Az sem igaz, hogy isten

az igazakat gono.szszal látogatja. Mert st azoktól minden

gonoszt eltaszigál (Pázm: Préd. 36). Ezt a vizet is meg kelletik

szentelni ; mert a nélkül nem volna hasznos (Mik : TLev. 38.

lev.). De már az is unodalmas kezd leírni; mert ugyanis mi

haszna itt arról gondolkodni ? (59. lev). C) [e h. hogy] Mondom

kedeg tinektec, mert nem mehettec be meníieknec orzagaba;

dico enim vobLs, quia non intrabitis iu regnum caelorum (MünchC.

Máté. ev. 5; 20.). Hallottatok, mert mondwan vagyon reeghen:

audistis quia dictum est antiquis (JordC. 306). Mondom byzony-

nyal tynektek, merth Salamon nem volth olyan rwhazatos:

dico autem vobis, quoniam nec Salamon coopertus est (371).

Twdod ee mert az fláriseusok . . . megtantorodanak ? scis quia

Pharisei scandalizati sünt ? (401). Twggyatok niert jdee ymaran

ffel serkenuewnk (ÉrdyC. 3b). Lattyok, mert nem vette heyya-

ban (520b). Te mondod, merth een vagyok (WinklC. 173).

vala-miórt: 1) [quare? cur? warum?]. Egy kis fogyatko-

zásban azt kiáltja; noha mindenem vagyon, de úgy tetszik,

semmim nintsen. Valamiért? mert fel nem állott, és süveget

52
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nem vetett elfitte Mardochiíiis (l'ázm: Pléd. 593). 3) (aus wel-

utiem grundé immerj. Ki azt mondja halálának okának lenni,

8 ki azt, de valamiért, elég, hogy ö megholt (MunTMB. IV.

378).

Míért-hogy, mert-hogy: 1) [quare? cur? wanim?].

MiérthoKy nincsen bátorsáfjtok V quid tiniidi estii '/ (Pesti : NTest.

Márk. 4 ; iO). Miért hoi;y Luther az .sz. János Intilsábau uem láttya

azokat az isteni villáuii'isokat, mellyokot Calvinus látott ? (Pázm:

Kai. 165). 3) quandofjuiden] C. quoniani MA. [weilj. Miért k(^k
hofi: az eredt bin fképen vaj^on az festi, nem zal az germSkre

az zilekrl (TihC. 7Ü). Myert kegek ho^ niaria ez iozagokat

i^ii ualla : 5o.s erdSmle megh uigaztaltattatui (KazC 8). Miért

hogi vyaskodol, neuezetfis.se tezii vri.sten (DebrC. 118). Mynden-

nel fellyob zerety vala ewtet, myert hog' myndenbon hywsseges

es engodelmfts vona (ÉrdyC. 338b). Az feyedelein kodeeg

myert hogy zerety vala, monda ottan (no). Megálda a hetedic

napot, miort hogy ezen nyugott vala meg minden 6 cliinal-

manyatol : ((uia in ipso cessaverat (Helt: Bibi. LA3). Miért hogy

minden dologban io az próba, ebben az 8|)ede.sben szfik-

séges, miért hogy elis vt'tUozhetel (Helt; Arithni. B3). Vala

pedig ennec ideiebe ket kiral, mert hn^ az Elat meg öle Zambri

(SzaltKron. 31). Es miejt hogy az élet ruid, az mi emlekeze-

tfinket mennél touab lehet ki terieszteni : quoniam vita ipsa

brevis est (Decsi : SallC. 1). Miért hogy bíius vaj!;, azért kétségbe

ne es.sél (Kulcs: Evang. 107). MyerHiogy pedig az igas.«agnak

vilago,saagara iuttottam : ezokaert az eu meg tere.semet, ez

mai euaugoliomra rendelem (HollPréd. 61. Nem fog lágyabban

égni azért a inás világon, merthogy tíibb n«is.sal ég (Fal: 515).

Mihelyen : simulac, ju.xta, i|u;mi primum MA. [.sobald].

Milielifin meg zorzek, ott^ii kih mulek (DobrC. 25). Mi hellyeu

meg asz, el szoktíic vetni (Péisi : SzílzK. 21). Mihelyen lob-

ban fii az szél, menten el hiszi magát (Decsi: Adag. 184).

Minden veszedelmekre bátorságoson rohaiuiak az elefántok,

mihelyen vért latnak (Pázm: Préd. 539). Mi helyen viszsza

térünk : azonnal megh szíinik a tévelygés (Alv: Itin. 189). Mi-

helyen olva.sák, ottan esmérek (Matkó: BCsák. 231).

Mihelyesleg : cv> Mihelesleg szivetekben meg oszlatok,

legottau keletkezek a veszedelem (Mon: Ápol. 424).

Mihelyes, mihenes : cv> Gettii legottari (a tfiz), miheles

milielt ftíl támadnak iTolC 250). Miheiios órán a lélek ki-mulic,

mindgyárt azontúl az i.sten itélö széki eleibon kell állani (Megy

:

3Jaj. Il.lfW).

Mihelyt {myhellh PeerC. 60. mihelt Ozor: Christ 75.

mihdet RMNy. III.118. mihekl Land: UjSegits. 1.39. mihelt

KazC. 43. mid 1548. CzF. myhuU.kr LevT. 1.118. jniatkf 1559.

OzF. rnyhoUhl LevT. 198. myhollt RMNy. 111.70. myhail LevT.

L292. mihent Born: Préd. 19. stb. stb. mihént Diai. 165. Gvad:

FNót. 64. myháiU Zrinyi 5. 43. Radv: Csal. III.80. mihdlm

Thaly: VÉ. IL58 miheltmséggd Helt: UT. L5. mihentesl Mou.-

Okm. XIV.85. XXrV.119): simulac, (lumn primum C. contiuuo,

protinus MA. [sobald]. Mihelt a \7zbeu meuenok ottan beleh

lialanak lüebrC. 177). Mihelt he jeowe, azontwl azt uekewnk

megh jelented (RMNy. n.l22). Mihelyt elkészfll, azontol küldöm

(LevT. 11.221). Mihelt meg tisztul i seb, az vtán v(;le ne kend,

mert az ^p testet is el ronttya (Mel: Herb. 62). Mihent az t5-

rc az fi hitiro kezd haytani azontúl el vez birodalma (Mel:

SzJán. 509). Mihelt ez fele iiiagiarazatot latuac, ott;m meg

iednec tflie (Fél : TaiL E!5b. S). Mihent Moyses felemelte kezét

istenhez, meg-tolták az ellenséget : mihent le-botsátotta, hátat

adott a 'zidó.ság (Pilzm : Préd. 44). Mihent mégh hala, ottan

megh mosdek . . . (Lép: PTük. L62). De mihelt megszAnt,

menten kSszörfilte ellene fogait (CzegI : Japh. 9o). Mihelt lete-

szem stlvegemet, mingyárást kész csúfság vagyok némellyeknek

(Kopaszs). Mu.stan Ls mihentost iiagjságtok parruiisolalja érke-

zett, mindjárt muukalkudtuuk azon dolgokbiui iMouUkm. XIV.

85). Az úr isten mihentest által \i'>zen az Tiszán, muiét is

tudósítunk (XXIV.119). Mihentest a ló a fSlxin haraphat, reá-

jok akar memii (MonTME. IV.208).

vala-mihelyt : cv Valamihelt Pázmány illyen sztikat

oliia.s, miudiiírátt az maga értelmére chighi'izza (Bal : CsIsk. 68.

GKat: Válts. L806. László: Petr. 41). Valamihent (RákF: Lov.

ni).

Miként (myleent ÉrdyC. 173. 606. vtykipú DomC. 232.

mihinl Sylv:UT. 1.50): 1) a) sicut, ceu, tamqnam, quemadmo-

dum MA. [wie]. Neky volt yllettetet ayakynal, miként ysayas

(EhrC. 1). T8n miként paranéola neki vmac au^ala : fiacit

sicut praecepit (MiinchC. 16). ÓltSzt átokba miként ruhába,

es be ment miként viz 5 bolSUbe : intravit sicut aqua in-

teriora ojus (AporC. 81). Le^eu te akaratod, mykent menyben

es felden : &at voluntas tiia, sicut in coelo et in terra

(JordC. 370). Boczas.sad mynekewnk . . ., mykent my ee bo-

czathwnk : dimitte nobis . ., sicut et nos dimittimus UordC.

370). Legyen mykent kysseb: fiat sicut uiinor (607). Leztek

olyanok, mykent kysdedevg (CornC. 186). Miként fel51 mond-

ván va^on : sicut jam supra dictum est (DöbiC. 44). Mi-

ként naé zomorosaga vala, azonkent naé 8r8me vala (DebrC

627). Nom wgy kegyetlenek, dee mykenth poor (tamquam pivis)

kyth zeel el fwth (KulcsC. 1). Mynd az few népek, mykent

urokhoz halgatnak ivala, azetit tb keenczel áldoznak wala (ÉrsC.

472). Olyan szép színe, mint rubint gyémánttal mikint iUik

egybe (Balassa: Költ. 15). b) [cura, ubi ; sobald, sowie). Azonban

a miként magamat ajánlom elmenvén, Charicle.st templomban

találom (Gyöngy: Cliar. 157). 3) (quoniüdo ? nie?) Miuemfl

haszna le^en e jelenesnek es miként hasznai (Mel : SzJáa 2.>.

Mikint bi'mék véle (Szili : Dáv. 18). Ni miként szerété ötét ! ecce

quomodo amabat eum ! (Szeg: Aqo. 12).

akár-miként : qualitorcunque Sí. (wie immer]. En soha

nem karhozhatom, akar mykeent eellyek ez vylagou (ÉrdyC.

f)06).

vala-miként : 1) [sicut; wiej. Ugy lép, valamiként kell

akarattyának i.Gyongy: KJ. 10. Teleki: FLél. 20X 8) quodam-

raodo, aliquomodo Kr. [irgendwie].

Miképpen (miiíTipín: qualiter BécsiC 21. MiinchC. 24. myii.

pen LevT. 1.337. miképp ÉrdyC. 579. mikép Orczy: KöltSz. 174. at

mikéjypen MA: Bibi. L37): I) sicut, quemadmodum, qualiter C.[wieJ.

a) Mikoron meglen eelne ezuylagban mykeppen seuteltetetli:

dum adlmc viveret in hoc mundo, quasi sanctilicatus (EirC. 2).

Mykeppen (velut) bolondott mewuetyk iiala (57). Ne akarj-atok

sokat zolny, miképpen az ethnykoeok : nolite multum loqui,

sicut ethnici (JordC. 369). Az dicéretfik kfizSl nemeliek zíriz-

tettek ogesseghnek ueteleert : mikepen Ez^khias dicerete (TihC.

120). Mykeppen twlaydon tfyat eeltetj' vala nagy zeghenseeggel

(ÉrdyC. 339b). Mykeppen hvz azonkepiM>n ky etiettem : sicut

aqua etVusus sum (KulcsC. 40). Le esek az fivldro vgy, mikepen

egy megholt (VirgC. 35). Melto vagi halaira, mikepen toluay

es igen gonoz gilkos (55). E tudomány nem chac t isten-

segenec aiandeka, mikepen az egyéb é világi tudomanyoc

(Helt: Bibi. I. a2). b) (quam; als]. Ai Istennek vyay febegísb

dolgot neem tt : mikepen az zyzeth istennek aniat (TihC. 921. e)

Mend feulettenek, mykepi)eu ala meg tettyk: onines ftiUenint,

sicut intra apparebit (öirC. 21 Mire nem folelr vgy mykeppen

en tégedet tanoytlak? quare non respondes sicut ego tedoceo?

(33). Mykeppen hyttetl, legyen te neked : sicut credidisti, fiat

tibi (JordC. 376). Tudnod kell, hogy isten egy állatjAlMui, mint

mikeiwn olva*uk azcredol)an|KMK. 11.127). To\isellyed minden

gondiuikat, mikep|)en megfogadtad (liorn: Ének. 139). Miképpen

Adambam el lelek volt, azonkep|>en a Chrislusban eleuouil lelek

vagion (Fél : Tan 250 >. Az els verset igy kell fonlíuuii, miképpen

mi fordilottuc (Mi\:Bibl. 158). A többinél gouo.szbacka IStteiiec

vala : miképeu miudeukorou a' aswutukuuc maradéki leggouoscb
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t>Tanosokká 15ttenec (Helt: Bibi. I. C2). d) Mert miképpen hopy

az emberi nemzet testbAl es lelelcból áll ... : uam uti geniis

hominimiconpositumexcorporeet animaest (Decsi: SallJ. 1). Mi-

kepen bogv azért nincsen ny.ival.vaíi<Tso.«b dolog, mint az bfinnek

aiolgalui : igj' nincsen dics&ssegesb, mint istennek szolgálni (Der

:

Préd 205). Mert miképen hogy a tevék a vizet tisztán nem
ihatják : azonképen vajki sokan vannak ollyau természetfi em-

berek, a kik . . (Misk : VKort. 44 ). e) Lucaeh emlekSzyk arról,

mikepi>en Jesus tanoytwau e\v zerelmes tanoythwauyt wgy

monda (ÉrdyC. 505). Ezekbwl nylvan megteczik, mikepen ez

zent atyának wbezede telyes volt kegiessegel (\'irgC. 50).

B^es akarattal arra törekednek, mikép boldogságot népre

teijeszszenek (Orczy: KöltSz. 174). 2) qiiomodo MA. [wie?) Se

aual ne gondol, mikepen egebec eznec va^ mit eznec (VitkC.

93). Naponkend tanoj"ttya vala ewtet, miképpen kellene ydwe-

zwkye (ÉrdyC. 339). EmlekSzyk arról, mykeppen wr isten kiwe

hozaaaz Izraelnek flyayt E^yptombol (341). Nem tndom, az en

lelkem miképpen ifit az en testemben (Fél : Tan. 92). Blicsoda

miképpen legyen szagos, megszagollya, bflzli ((Dom : Jan. 62).

íikár-miképpen : qnalitercimqne MA. [wie immer]. Zent

kereztssegnek ydeyn, akar mykeppen leegyen [a keresztelés]

(ÉrdyC. 351. Zrínyi 11190).

vala-miképpen : 1) [sicut; wie]. Valamikepen vetkeztem

ez binekbe : azonképen hagyom istennek binesse magamat (\'irgC.

3). 2) quodammodo C. [irgendwie].

Mikor, mikoron, tnikort (mykorban HorvC. 229. mikorba

Bom: Evang. 1.441. a milorba — ackorban Mel: Jób. 10. stb.

my}ior&>\than LevT. L82. mykoTontnn RMNy. n.99. mikoroíitan

Helt:Mes. 363. MehSzJáa 503): 1) a) qiium C. [wenn, als].

Volt senteltetet ystentewl, mikoron meglen eelne ez uylagban

:

fiiit sanctificatus a dominó, dum adhuc viveret in hoc mundo

(EhrC. 2). Mycorth yutottuolna az herre : tirater bemald lakyk-

uala egy erdewben : cnm pervenisset ad locum, fráter B. stabat

in sUva (9). Oh Maria, mit múvelz vala, mikoron aldot fyadat

ekepen latod vala gStreni (VitkC. 84). Nem mossak meg keze-

ket, mykoron kyTÓeret eznek : non lavant manus .saas, cmn
panem mandneant (JordC. 400). Mykor az eneklessek el wegez-

tettenek, ime hallattatek (TelC. 303). Ne menched magadat

mykorban meg feddetevl (HorvC. 229). Mykoron hoztaak vona

ez zent zyzuek koporsoyhoz, ottan ky meene ew belSle (ÉrdyC.

341). Meg hallyok mykoron zent paal apostol eeleteet el veeg-

zengyek (371). Mykoron en oda menendSk, az ew zyveet te

zerelmedre gheryeztSm (549b). Mykorth az tewb sororok aloz-

nak, tegeed ileth alomnekewl mulatnod (VirgC. 132). Mikorontan

10 akarsz valamelly számot meg .sokasítani, tehát az cnmpendiom

által foghy hozzá (Helt: Arithm. (^). Mikorontan tudni akarod

hány órakort legyen, végy fel egy szalma, auagy f& szállat . .

((3s. N). Mikor az üdö kivánnya, hogy az úr vatsorájához

járullyunk (Pázm: Préd. 738). Mikoron ejendel es meg elege-

dendSl, akkor dicserjed az te nradat istenedet (Szár: Cat Z2).

b) Chak egy chep essev sem eseek ev reayok. mykoron latna-

yak az essevt mynd keetfelevl e.sny (DomC. 240). Ha ualaki

halottat tamaztliatna, mikoron ez5k termezet zerent ne lehes-

senek : igSn nag hattalmassaga iel5ntetnek ky benne (TihC.

90). Mikepen merezlStte uot az zizesseg6t fogad:iia: mikoron

ez az o tSruenbe megh tiltatot not (272). c) Mert mikoron
|

le^ek ig5n nagh binSs: tudom hogh megh nem balgáé (138).
|

Mikoron [az étel] híg volna, az &szterag héjába vág vala hozzá I

az 6 hegyes orrával (Pesti: Fab. (3zF). 2) [quando? wann?].

Vallyon mikor: ecquando C. Ebbe ielentetet meg, miképen es

mikoron ltt legyen é vilagnac kezdeti (Helt: Bibi. I. a2). Mi-

korba iutotac Bethleembe es mig voltac ot (a mágusok), nem
iriac meg (Bom: Evang. 1441). Mikorba i5tt el az Christus?

(Kulcs: Evang. 8). Az idSre kell tekénteni, mikorban vetettek

meg : attendendum est tempus abolitionis (Ver : Verb. 223).

Mennyi néiiet küldesz el, és mikorba inditod, é.s mi móddal,

ird meg (MonTME. m.l9).

lia-mikor : (quando, si quando ; wenn, wenn je]. Mert ha-

niikort birand tested, királysj'igod ottan veszted (ÉrsC. KatLeg.

1957. V.). Három Lstenaszszonyt látnál itt rendében, hamikor

tekintnél ezek seregében (Gyöngy: KJ. 1. 12).

hol-mikor : nonnnnquam, interdum, subinde Kr. [mitunter,

ab imd zuj. Reá alkuszom, hogy a mód nélkül való szabadság

é.s felettéb barátságos conversatio, itt amott, hol mikor, ejtett

légyen .sebeket mind a két renden (Fal : NA. 203). E mellett

az-is igaz; hogy hol-mikor a gondviselíkben-is meg-vagyon a

ki-vet (Fal : NU. 255). Egy ember a másikra szon'il hol-mikor

(Fal: ÜE. 422).

vala-mikor : quandocunque SI. Káldi : Bibi. 250. [wenu,

wann immer]. Valamykoron hyvandlak tegedetli (in quacuuque

die invocavero te), megysmerem merth the vagy en istenem

(KulcsC. 134). Valamikoron az kigyo megniarand valakit, teként

vala az értzbfil 5nt6tt kigyóra, és meggyógyul vala (MA: Bibi.

L140). Valamikor ezt meggondolom, ottan ezt kell kiáltanom

(MA : Scnlt 4). Augustus tsászár, valamikor a tanátsban szólott,

otthon le-írta, a' mit akart mondani (Pázm: Préd. b3). Valami-

kor a gondoszlélek megragadgya vala Sault, Dávid vészivala a

citarát, es veri vala kezével (Illy: Préd. L78).

Mikorra : 1) [bis zu welchem zeitpnnkt?] Mikorra érkez-

hetik Bécsbe, kérem iijon Kd felfile (LevT. n.257). Mikorra

iószviszsza? quando reverteris ? (Kár: Bibi. 1.428). 2) [ad quod

tempus ; bis für die zeit wo . ., ziu' zeit als . .] A mikorra

lehetett, elkészítk a repartitiót (BethhÉlet. n.72).

Mikorbéli. Mi kor-béli idejében [in qua aetate] kSteles

ember a gyónásra? (Barna: Isk. 291).

Minekokáért (miokaert: cur DebrC. 22. KazC. 4. mi okáért:

cur Ozor: Christ. 138. my olkertli RMNy. IL58. mi okért t

Illy : Préd. 11493) : 1) [quoniam] quare, quamobrem SÍ [weil,

da]. Merth mynekokaerth az my ydwezyttenknek my keztenk

walo mwlathasa leen ez okaerth, hog az 6 hythy kylemb ky-

lemb byzonjTvlasokal es thanwsagokkal meg eresswlne, illyk

azért, hogy meltho halakath agywnk (ÉrsC. 132). De mynek-

okaerth embereknek 6 leikk nagy dragalathos, azért az pokol-

bely ellenseegh myndenth nagy kesertetkkel haborgath (270).

MjTiek okaerth az 133 foryntrol ighazat akarth nekm tennye,

annak okaerth ez may napon az fely wl megh irth 133 foryntrol

telye&segel megh eleghetSth kez penzwl (RMNy. n.l21). 2)

Miokért : cur ? SI. [warum ?] A menyra en ertliewthem, hogy

az warmegye mjokaerth hyivatha wona az wrakath az gjwlesbe,

azth az heaba walo okoth en kenek meg irtliam (LevT. 1.158).

Es mi okáért illete volna: et obquam causam tetigerit (Helt:

UT. R.2). Miokert, mi végre? (MehSzJán. 5).

Minél : [qno
;

je]. a) Mj-nnel elSzSr (ÉrsC. 276). Walamyth

m}-nnel hamarabb erthethendók, hamarsággal naghss : thwdasara

adom (LevT. 1.167). Ásó kapákat minél többet szerezzenek

(TudTár. 1839. 256). b) Az minél gyakrabban az alkalmatosság,

tudósítson (11.233). Minél inkább láttatik becsühii, annál inkább

hazud (BethLÉlet. 27). [Vö. MENTÍÉL]

Minem, miaémü (inenemw VirgC. 82 mmemev DomC.

184. menymiw LevT. 1.66. menemü Decsi:SalC. 30. 42. Vás:

CanOt 582. menemu TudTár. IX.69. ínenemo MA : Scult 264. a

mónemú Helt:Króu. 85): qualis, cujusmodi C. [vrie, wasfürein],

a) [interrogativ<im] MinemS Id menetet e dolog vallon : qnem

res e.xitum habeat (BécsiC. 8. 32). Mynemw erdemtek lezen?

quam mercedem habebitis ? (JordC. 368). Az setetseeg mynemw
leezen? tenebrae quantae erunt? (371). Mynemw ez? qualis

est hoc (377). Minem6 halállal kell meg halnod (BodC. 1). Vme

52*
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lássatok niynemew iiagy byne volt az fráternek (ÉrdyC. 340).

Meggoiiiloluau wtet miuemw dichwseges lieltli az meuiorzagba

tártnak iieky (VirgC. 64). Mondom lassátoc meg minemfi a

fiSld, kSiiére, a vagy Sszléuér : con.siderate terram, qualis 8it

:

humus, pinguis an sterilis (Helt:liibl. 1 VVv2). Soc peldat

liozliatuec erre, miuemS helyeken az romaiac az ellensegnec

nagy Ladát keiies niagockal meg uertec : inemorare possem

quibus in locLs maxumas boBtium copias populus Rommius parva

manu l'uderit(Decsi: SallC. 7). Az áldozatoknak miutím állatok-

ból kellyeu lenni (Kár: bibi. I.8S;. Megbeszéiléc mineniS dol-

goc esteuec : narravoruut, quae accidissent (MA : 13ibl. L40).

Hát te ki vagy? mi-néiu vagy? (Pázm: PréiL (iü). Minem
penitentiát kel t;irtani a' bnösnek V (IllyrPréd. II. Tart. 1).

Minem légyen az aiitikristas bélyege, mellyet fognak hordozni

az 6 követi (Illy: Préd. II. Tart. 5). b) [relativumj Myuemew-

ket sonha nem tewt : quae uunquam fecit (ElirC. 49). B«/.ede-

ben semmy . . chufsag nem volt, niynemev bezedekkel eeluek

az gonoz erkevlchevek (CornC. 53). Emynemew seutenciaba en

hoztam Erdedy Peterth azt k. yol twgya (LevT. 1.46). Mind

megirta azokat ;\ miueinfi tS dolgoe IStteuec e világ kezdetitl

(Helt: Bibi. l.tí'i). Minenin az wra oUyan az szolgáiais (Decsi:

Adag. 128). Nem lön ollyan elmeneteli az minemt isten kévan

vala (MA: IJibl. Elb. 1). Az ruliánac kozepiu likat is czinál

vala, mint egy páutzélnac luiDéui lika szokot lenni (MA: Bibi.

1.86). Eiköltse ollyan volt, minéniü tanítása (Pázm:Préd. b4).

Mi-némü az anya, ollyan a leánya (199). A bornak füsti-miatt

olly töredelmes szvel nem lehetnek, a-miuéniüt kiváuna az

életnek utolsó szököllje (Piizm: Préd. 227). üUyan az élet,

minem a szív (llly:Préd. 11.212). Az életnek egyenessége nem

emberi, nem a mimimüt Numa ád, hanem isteni (Illy : Préd.

Elb. 1.2). Am, a mi-nénirt békasség hirdettetett teg-uapi napon,

glória in eselsis, ma abból, tellyoséggol ki-koptúnk (Üíílzi : Síp.

689).

akár-minemü : qualiscunque, qualequale MA. [welch immer).

Akármi ueui5 keméusegetis el zenuedhecz (VitkC. 56. PozsC.

24). Akar my nemewkh (RMNy. 11.33). Ne baichia fiét akar-

minemii hoiiolkodo baszedekre (Mon: Ápol. 2). Itt nem akár-

minem tulajdonsi'igit vadászszák az ecclésiáiiak : hanem oly

bizonyos jeleaségit . . (Pázm: Kai. 566). Akár-mi-némü nagy-

méltóságú ember .sem egyéb, hanem gyarlóságok tüköré, szeren-

tse kereke játéka, állhatatliuiságok képezése (Pázm: Préd. 652).

vala-minemü : 1) [indefinitum, quidam, aliquis; irgend

welch, irgend ein). Hogy valainiuenií' aset5t auagy valiimi

zep16t ne vonna : inéelkdec ez világot elfiitnya (TelC. l,i. Walauiy

nemew barom meg vvetteleyert (RMNy. 11.88). 2) [relativum]

qualiscunque MA. [welch-, wiej. Valami nomknec akaronc

leletetíii, oranoknae zereíflc meg makonkat (VitkC. 6). Vala-

minem rend tartiissal operálod meg az regula detri szerént,

delsmet ollyan módon fordicz meg (Helt: Arithm H6). Valami-

ném sz<5kkal a sz. irás jelenti a hitnek szSkséges-vólt'it : niin-

donestl h;Lsi>nló szókkal jelenti egyéb jó a^elekedetek szükséges-

ségét (Piizm: LuthV. 420). Valaminem nevet adott Adam minden

állatnac,az A neve: omne quod vocavit Adam animae viveutis

iixsum est nomen ejus (MA : Bibi. 1.3). Szintén olly jó akaród leszek,

valauiinenni ellensége voltam 5 neki : non miuus rae bonum

amicum habebis, quam fortém inimicum ille e.xpertus est

(Balog: Cora 30).

Minemüs: [qualis ; welch-J.Az mnernSs betegségben wa^ok,

azon betegségben 6rA15k es wygadok (RMNy. IL107).

Mlnemség : qualitas C. [qnalitiit, baschatleuheit, eigenart).

Ideknec minennWgótól : pro qualitate temporum (BécsiC. 83).

Józan gondolkodással meg kell tekintenünk miLsodaságnnkat,

és mi-némdségünket (Pázm: Préd. 64). A szélnek minemségo-

151 tégy a szél felf.l itilotot (C"zogl:MM. 83). Meg kel gondolni

a házasulok miuemüségét (Illy: Préd. 1.167). A makul&uak

niinémfíége, mivolta (1.175). A mustár maghoz önnönmagát

ha.sunlitotta az ur; és ezt a mustárnak négy jeles minémségiból

probállya (Illy: Préd. 1.244). Minden cselekedeted olyas Biiné-

mséggel legyen, hogy uri személyeddel s állapotoddal épeu

öszveférjen (Fal: NE. 31).

Slinö : [qualis ; wasfUrein). Minó bátorság kell igaz ersség-

hez (Orczy : KöltH. 58). Mi kötelesség marad az atyáknak,

mely az a szeUdség, ki szükség liaknak, min viselés kell

hazában polgárnak (58). Min a szolgálat, olyan a fizetés (69).

Minden lépésemre szidnak, ütnek vernek, étkem oly, a mioAt

sertésnek kevernek (Gvad: RP. 27).

(vala-minö]

valaminképpen : [quomodo ; wieJ. Ugj bírhassa, valamj-

neo kippen akarja hasznát venny (Thewr : NyelvK. 24).

Mióta, miolta, miulta (mioUol MünchC. 125. miuta

Boni: Préd. 281. I^and: UjSegíts. 113): ex quo tempore MA.

[seitdemj. Mywlta emberek voltának : ex quo homiues fueruut

(JordC. 914). Yme ymaran tellyesseggel ewt eztendey wagyon,

my wlta penitenciat tart (ÉrdyC. 340). My wita foghwa ky

meontem, sem eettem ywttam, sem ehezttem zomoehuztam (514)

Kie mind valanac i Juda nemzetibSl, mijolta az sido ország

ket fele szakada (Szék: Krón. 77). Mióltától fogvást (Hall: HHisL

Utl02). Miúltától fogva (MA: Bibi. 1.236). Tizennegyedic nap

mióltíi étlen vattoc : quarta decima die expectatis jejimi (IV. 134).

Miolta tiétek, attól fogua . . . (Ríh&Isk. 32). Mijóta itt be

voltak, bejöhettél volna (RákGy : Lev. 94). Hozzád jobb kedvet

mutatott, miolta az kormány kezedre juthatott (Thaly : Adal I.

119b). Hatodik esztendeje, mióta egjütt lakom vele, de soha

csak visszálkodo szavát sem bipaoztaltam (Uaz. 1.216).

vala-mióta: tw (Megy: Diai. Elb. 1).

Mire : 1) quare MA. quare ; miért Com: VesL 143. [warum ?J.

a) Myre késel altalmeued ez vyzen ? quare diflers ultra tJumeu

transire? (EhrC. 18. 60). Mire iótilc en velem? cur venitis

mecum? (BécsiC. 2). Mire ketelkedél? qu;iro dubitasti ? (MünchC.

42). Myre vattok el félelmesek ? qiiid timiti estis ? (JurdC. 377).

Ha isten ez germec, hat mire fel herodestól? (DebrC. 341).

Myre syrz ? (TelC. 28). Myre ne syrjak, ha . . ? (CoruC. 109).

Mondnak vala: myre lakozyk Cristus bynesekkel? (ÉrdyC.

539b). Mire giwtnvd magadat ez imatsagba? (VirgC. 18). Te

mire twtol az kegiassegnec elene ? (48). Myre myelytek ezt ?

cur facitjs hoc? (Pesti: NTest. 127). Mire nem özbetk ki mfi

azt? quare nos non potuimus illud ejicere? (Sylv: UT. I27i.

Abraiiani nom érte azt, mire koUetneiec megölni fial Isaakot

(Mon: Ápol. 300). Mire hozád által ezt az !ié|)et az Jordánon?

quid voluLsti traducere populum istum Jordánom Huvium ?

(Kár: Bibi 1199). Mne hadsz minket meghahiunc ? quare móri

-

mur? (MA: Bibi 145). Mire távozol tílnc? (V.6) b) Myre

hoé nem ertytet [olv.-tekj? quare non intelligitis ? (JordC. 404).

Mire hog istemiek zolgait . . . kesertovd ? (DomC. 65). ^^i^e

hog nem mee^ te el a fráterekkel? (ÉrdyC. 339). Mire hog

sok hülenek e világon iia^ bátorságba élnek, az igazak oiomor-

ganak ? (Mel : Jób. 50). Mire hogy meg oem aluszik a ver ben-

nünk? (Lép: PTUk. 1.407). S) [mikorra; ad quod tempus ; bis

zu wclcheni zeitpunkt, wennj. Mire a fényes nap háromszor

felsütne, hejh! magyar lobogó lesz oda feltzve! (Thaly; Adal.

11.118).

Miség: quidditas GKat:Titk. 1119. 349. qualitas, natura

rei alicnjus Sl [beschaffeubeit]. Jozagoknak mysygjTewl (Ver:

Verb." 159). Uogy tudgyad rabságom miségét (Gyöngy : KJ. 59).

Mitl : (quo
; jej. K. kwigye fewl mytívl haiuarab lehet

(LevTiir. 1.65 1. Azon kell lenniük, hogy ket a melll mitftl

hamarább el-ráutmik (Veresm:Lev. 194). |Vü. MEMTÖLJ
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Mitölfogfva : (ex qiin tem)K)re]. Yme ininiár hetli napok

inultnn.ik el, rnytílfogna az istenek aldozatotli nem vSttenek

(KriszlU 5. TelC. 135. Pesti: NTesf. 151).

Miután, minek-utánna : [posiquam ; nachdem]. Myvtan

ynta .-iz lierie luilolh flVater flferenc lakozykual . . : azért ezekbe

veuek, hogy azoon angyal yelent volna (EbrC. 19). Mi uiau

kedeg niégfordoltuolna 5 napához hallá tóIUl : postquam

autem revensa est (EJécsiC. 6). KelyetJk fel niy vtaan meg
alaaztattatok (CzechC. 75). Miuec vtaua meg úvgoznac vala, az

czyllag el ered vala (DebrC. 330). Minek utanna imadac az

iesust, es meg térdre esenec (340). Minek utanna ez5k lenek,

kezdenek az apastolok ebbe celekúdnie : postquam haec gesta

sünt (T'úxC. 381). Azth feellyeetek, k}', mjiiek wtanua megh

Slend, hatalma vágjon az 5r6k tyzre vethny (ÉrdyC. 356).

Isten az 6 teremtet állattyát ismerni sem akarja, minekutánna

magát megfertezteti (MA : Bibi. 1.6). Minekutj'mua imádkozan-

dune, megteríinc hozzátoc : postquam adoraverimus, revertemm'

ad vos (L18). Minekntáima á levita útven esztendSs, aimakut;inua

ne szolgállyou (L127). Eltrte egy darabig, és minek uUüiua

megsokallotta volna, illy rendelést tett, hogy (Fal: TÉ. 642.

680).

Mivel (myel LevT. 1.35. 40) ; 1) [qno
;
je]. Eelween megh

nyn-zataa (az apostolt), hogy mjTvel nagyob keent zenwedne,

az wtan feyeet veetetee (ÉrdyC 508). Mj-ud karyayrol feyeerSl

mynd(en) zeepseegot eekSsseegSt le hanyot vetth, hogj' myvvel

nagyobban magaat megh alazliatuaa Cristus zyne elót (640).

2) [quum, quia ; da, weii]. Mykeppen lehet az ty Christustok

isten, ha azt mongyatok, hogy zyletet, meg Sletflt es el temet-

tetSt, mysvel mynd ezek az istenben nem lehethnek (ÉrdyC.

187). Mivel a biblia igazgató siuórja az fidvsség úttyának

:

nem lehet hogy abban a gyülekezetben isteni igazság lehessen,

mely ennek könyveit, btújét, és igaz értelmét bizonytalanná

kétségessé teszi ^Pázm : LuthV. 148). Mivel nálam állapotos.sab

ember, meg tselekszi (Pós: Vetéik). 50). A mi konts&nkuek

egy része rósz posztóból állván, mivel tsak földbl valók

vagyunk, azt gyakran megtekintsük (Hall : HHist. 11.50). Mivel

az oroszlán nem akart néked ártani, én sem bántlak ; de meg-

lásd : máutúl ne vétkezzél (11.179). Isten ellen gonoszt ne

mondgy, mivel néki minden úttya igasság, Ítélet, és jósiig (II.

230). Mivel én az Áíitiókus leányát kértem, és néki kérdésére

igaziin megfeleltem, már veszedelemben forgok miatta (11.267).

Mivel te nem szégj'enlettél engem a fSIdSn hordozni, én sem

szégyenlek téged az egekben (Hall : Faizs. 455). Szememre

liánnya, mivel igen bánnya (Felv: Dics. 50). Olaszországból

Galliára menjünk, mivel a sok magyarokat Galliában vágták

vala le iliszny: Krón. 157). Mikoron itiltetnek el-tsabulnak, es

mivel el-tsabulnak, ismét meg-itiltetnek (Megy: Cowp. 169).

Mivel ersségekkel semmit sem használnak, elmennek és pat-

varral fogják a dolgot (Ker: Préd. 551). Felettébb szükséges

az kegyelmed velem való megegyezése, annálisinkább, mivel

tudom esett értésére kegyelmednek i% hogy az német tegnap

Füredhez szállott (RákF: Lev. L642). Maga személlyének lejö-

vetele is szükséges lészen, mivel mindazokat Írásban nem tehhetni,

az mellyeket hosszas discursusokkal jobban lehet dilucidálni

(L643;. Bár acél vagy, csak megemészt, mivel tz, a szerelem

(Amadé: Vers- 62). Olly zomorú hír van, hogy vízbe halt volna

Nagysád vadászaton, mi ugyan gondoltuk, hogy tán halászaton,

mivel ki vadászna illy nagy áraszaton (Gvad : Idót. 37). 3)
[quod ; dass]. Az kywalt keeppen való zyziSl semy ket51k6dees

nynchen, mywel feellyeb való zentsseeggel meg nem zentSIte-

t5t volna (ÉrdyC. 530). Ez napon hozá meg hiriil Uzi János

szolgám, mivel az vezér az sáuczokat ma vette meg (TudTái-.

1839. 316). írja, hogy megértette azt, mivel az vezér Újvárat

tSrKk császár számára akaija tulajdonítani (TudTár. 1839. 322).

hogy-mivel : 1) [quod ; dass]. Ez5n az fráter ieronimos

igón eodalkozik uala, mert ueky vg tcecyk uala, bog míuel

almadoznek (KazC. 66). Meg kérdek, ho^ ky uona az í hazában,

Eufeniíanns kegek kezde magát menteny, ho^ minél nem tudna

j

(77). Mondwan hogy mywel hw nagy tehetsegh\V vona: dícens

j
se esse quempiam magnum (JordC. 733). DyczekSdyk az édes

zj-z Maria, hogy mywel ewtet í.'iten valaztotta (ÉrdyC. 158b.

205b). Ast monda, hogy ew neky Lossoncy vram meg hatba,

hogy myel semy kezyth ne ássa hosza (LovT. 1.35). Debrecembe

oly gonoz hjTth hallank, hody myel az torokok az my foldo[njk-

re yndwitak wolna (40). Ylyen leweltb kewanek hody adna k.,

hody en myuel anam akaratából mentem wolna be Zaagban

(41. 100). Hogy megismerie ez világ, hogy miuel zeretem az én

atyámat: ut cognoscat mundus, quia diligo patrem (Sylv:UT.

Ján. ev. 14:31). 2) [ut; damit]. Mikoron kezeit vetfitte uona

az níozolara, hog miuel le rántana, legottan kezel az niozolahoz

ragadanak (TihC. 383). Keresnek tanosagot, bog mywel hwtet

halárra adhatnaak : quaerebant teslimonium, ut eum morti tra-

derent (JordC. 443). Sokak hamys keepwtalo zeerzetesseegSket

tamazthnak, hogy mywel mást el hytessenek (ÉrdyC. 31). Neegy

rendbely okaat vetyk : . . negyedzer, hogy mywel nylwan legen

WT istennek ew nagy yi'galmas.saga (208). Kyk mvnd arra vol-

tának valazthwan, hogy mywel ewk ees ne essneenek ketbseg-

ben (273). Vyzeth erezte ewnekyk az kemeen kew zj'klabol a

pwztaban hogy mywel chak ne zwgodnanak ew ellene (341b).

Ezt en nem azért írom, hog Bertalan Ambrusnak kedwesked-

uem vele ; ii'om azért te kfegyelmednek], hog mjwei Chauy

vram se wenueye ezt jwwendwbe es k[egyelmednek] nehéz newen

(LevT. 1.71). Bizoníara .sokaknak az planéták k&z5l banfasa

esik, hogi miuel az vi'asagoth meg né nierhessek (KBécs. 1572.

D5).

Mivel-hogy : l ) [quoníam, quia ; da, weilj. Tennetek ylyen

wallasth: hody Bey András be me[n]tli wolna Zíiagba ray[n]tb

hatalmas, myel hody az w felezegeys illete wolna (LevT. 1.41).

Míuel hog ellensegi partolasanac ellene nem álhatót volna, ö

a szerenczenec kész volna engedni : quoníam factioni inimiconun

resistere nequíverít, fortunae cedere (Decsi: SallC. 25). Míuel

hogy nem bittetec énnekem, azért nem viszítec be a gyüleke-

zetet: quia non credidistis mihi non introducetis hos populos

(Kár: BibL 1.139). Az gyermekeket szaggattyác az meduéc,

míuel hogy az Elizeust meg czufoltac vala (Kár: Bibi. 1332).

Az ember iob az 5 báluáninál, míuel hogy 6 él (Kár:

Bibi. 1.645). Igen megrémfile az néptol mivelhogy soc volna

(MA: Bibi. 1.141). Mivelhogy fiam meg él, czac fele részint

hólt meg az én m-am (MA : Scult. 890). El-vesznek, mivel-

hogy az igassagnak szeretetit nem v8ttek-be (Megy: Cowp.

166). Mivel az, hogy i5k énnekem gyakorta mind magam s

mind országunk javára s megmaradására való dolgot izengette-

nek, azt végeztem magamban, hogy (TudTái-. 1839. 318). Tehát

az oltári szentségnek imádása szokásban volt az eleíntevalo

ecclesiában ; mivel hogy ezen szent atyák az els5 négy saecu-

lomban éltének (Szentiv: Verseng. 72). A tevének sok ijas-fijas

gyomrai vaimak, mivelhogy tSvisscs eleséggel szeretnek élni

mellyhez íllendS húsos nyelve és kemény ínyei-is vannak (MLsk

;

VKert. 39). 3) [quod; dass]. Mondanak, mivel hogy élne (Born:

Préd. 251b). Hírt hozánac neki, miuel hogy Magyarországban

pártolassoc ISttenec volna ellene (Helt : Krón. 62).

Mivolt-a: qaalitas Ver. res, negotium, qualitas rei, causae

MA. [beschaffenheit, natúr]. lg vegeztec el az zent doctoroc

az imadsagnac mi voltat (GuaryC. 52). Vram Jesus, athya vr

ystennec egyetlené ees 5 mywoltanak abraza (CzechC. 20).

Kyhez hasunlatus embert ew mywota zerent alyg zylt ez

vylaagh (ÉrdyC. 560). Ártatlan myvoltaat, eerdemes voltaat

(572b). Ees ew mywoltanak fenessége (PozsC. 12). Az \V raivol-

tokbul bfei6s5k (Ozor: Christ. 98). Az fldSnek mi volta szerint

:

pro temporis ratione (Sylv: UT. IL103). Az én mflvóltom szerent,

ígyeküsztem az Magyar országot meg oltalmazni (Helt : Krón.
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101). Ha igazan akariuc szainlabii minden czickelQt á Credunac

az fi Diiuultába mintrggeu vultíBas: Credo. 129). ISszt leménlyed,

az eazteudfinec miuóitáról : b<S bort, és minden féle gabonánac

kétségnélkl nagy bfiwséget (Cis. E). Felséges niivóltához képest

(Hall: Paizs. 393). Mindeuie az 8 SrfikségénRc miiiolta szerint

adgyon : .siiignli juxta measuram bereditatis dabunt (Kár : Bibi.

L1.55). ClirLstii.sban, az 8 alázatos mivült;iban megiie botránkoz-

zéc (MA: SculL 44). Az Isteni felségnek tnlajdi)n mivóltfi egy

szóval elégségesen kimondható nem lévén (l'ázm: Préd. A).

Rövideden megmagyarázván a reménységnek állatos mivoltát

(171). A mi keresztyéaségfinknek két fS mozdulati, vagy mi-

volta! vannak (Mad: Evaiig. 489). A ki valakinek állati, és

személyi nii-voltát nem tudja (GKat : Válts. L E16b. 6). A dolog-

nak niivolt;in nagy csudálkozással megjxísdulván mind az egész

leveleket a felséges fejedelemnek kUldék (ErdTörtT. 1.35). Olly

képben adja elfl gondolatinak mivoltíit, mintha belfil mást for-

gatna (Kai : UE. 370;. A válogató finom-íznek mi-vólta azt hozza

magával, hogj- ha mire számot tart, akkor részesrillie.ssen bemie,

mikor szintén javában tapasztallya lenni (Fal: UE. 386).

MIA, MIATT (the k. myath wez el az ray \vrwnk ees my
myallviiúi

['?J
LevT. 1.22. miál Zvon: Post. I.l. midi Zrínyi 1.17.

11.134. Vás: CanCat. 624. myáltok Pethó: Króa 134. myátt 170.

miau Biró:Préd. 12. vrnak mondása proft'etanak myaíían: qviod

dictum est a dominó per proplietam JordC. 359. ez az, ky hyr-

dettoteek Isayas protfetanak myattan: qui dictus est per Lsaiam

361. az azzonyallathnak myattan 636. Cristiisnak myaíían .• per

I. Cristum 847. en mmm, miad ÉrsC. miám CsomaC. 29. te miád

ÍSzentm : TFiú. 4. legén aldot royndeneknek mya eoreokkevi erek-

ke L)omC. 309. 6 miá sz.ibadnlt Tin. 344. oe mia le-szen hogy az

baraiiyoc az farka.ssal laknac Born: Ének. 5— 6. mián Ely; Préd.

1.150. elfogták vala a király hadának élé.seit, moly mián élés nél-

kül a király hada igen megfogyatkozott vala ErdTiirt. 1.23) : 1)

ob, propter, prae MA. (wegen, um — willen, vor]. a) Isten iv

uimadsaguc mia bul.sasa vv hunét (HB). Na^ felelemnek myatta

kezdenek kyaytast teenny : prae timore clamaverant (JordC.

3991. Leznek népeknek nyomorw.saghy az tengher zenghasynek

myatta : erunt liominum pressnrae prae confusiono sonitus maris

(604). Kyknek erdemeknek myatta oltalmazzon meg niynket

myndden gouozhvl (ÉrdyC. 338. 341). Azt hallwan a ieyedelem

meg rettene myatta (340b). Hogy gondviseltleiLség miatt meg
ne károsodjam (LevT. 11.191). Nem .szólhatok á faidalom miá

(Mel: Jób. 14). Egyebec az felelemnec miatbi az neszcdelmet

tauol nezic uala : ceteri metu perculsi a periculis abonmt (Decsi:

SallC. 5). Kiknec testec á uérség mia erStlen nála : quibus ror-

pus aunis inürmum (6). Meg baragutt reám ti miáttatoc : iratus

est mihi dominus propter vos (Kár: Bibi. I.l'iO). Az éhségnec

miatta: propter iuopiam (MA; Bibi. 1.38). Kestségekmiá hátra-

maradván, le-vágatJÜiak (Pázm : Préd. 822). Az parázna ilszszo-

nyiíillat miá jnt az ember egydarab kenyérre (FelsiB: UKölta

65). ö niiájok romol Erdély, romiunk mi, az áruló ebek miá

(MonOkm. XXIV 559). Nekünk nagy fogyatkozilsunk van b^lmács

miatt (VI. 10;. b) Miattam bizviist:mea jMice, per me ücet SL
Ilogy s-záíidékodat tovább no gátoljam, jó fiad miattam elmehet

(Fal:NU. 329). 2) [i)er, a; durcb, vonj. a) Emberekmyat meg
vtíiltattot : ab oninibus abominatus (ElirC. 3). Ewrdewg njyat

gewtretykuala : a daemone vexaUitur (49). CjTJryanus ky 6my-

ayok kynzatot (PeerC. 40). El emoeztethnek ohse<>gnek myatta

:

consumentur farae (JordC. 274). Ky myat el anvltotyk : per

quem tradetur (439). Az hal- meg fogattatik az horognak miatta

(BodC. 2). Tennen lanythwanyü<lmya el arultatal (GyüngyC. 9).

Kynek myatta olanvltatyk (lírdyC 505). Te miad senki touab

meg ne bantiLsek (VirgC. 55). Az haiok es az szélnek miatta

viseltf\ssenek : naves quoi|ue a ventis saevu agitentur (iSylv

:

UT. 11.115). Ketten Siüidor miatt levágaláuak, akkik a .Sindor-

hoz küzel jutának (KMK. IV. 149). Hectnr népe mi;i el-veretének

(TrojallLft. Ii2>. A közöttünk való békesség a fitárság miatt

sértegeldik ^Moulrók. VIII.188). b) Zol myat luiyludozo uad :

aruudo veuto agitata (JordC. 385). Ky h5 myatta vagyon : quae

per ipsum est (715;. Kyalt az vr isten isayas ppheta myat mood-

uan íComC. 36). Megjelente leueleknek myatta frátereknek

vigaztala.sara (DomC. 193). Kyt Kristus zent Tamás apostobiak

myatta megéogita a poklosságból (WeszprC. 9). Wr istennek

hatalmas.sjiga myath az cegh meg haljorodeeg (ÉrdyC. 338).

Cliodaak leeznek ew myatta (522). Ellenségek el fogyatkozanak

teer mya mynd egyetlenné : iuimici defeceruiit frameae in fiuem

(KulcsC. 13). VVrdwg mya zenuede uagi czodalatos es envs keser-

tetet íVirgC. 19). Mind az fwnek lehajlása mia Iwtek (95).

Megégeté Sándor Persipol várát, tz miatt olrontá minden rakását

(RMK. iy.ll9). E^ miattam senki meg nem tudgya: ne Sol

ciuidem sciet (Decsi : Adag. 247). Fegyver miá hullanátoc el

:

gladio corrueretis (Kár: Bibi. 1.133). Valakit pénz miá meg-káro

sítani : circumvertere aliquem .U'gento (I'Pl). 3) (per ; dmx'h,

iiber]. a) Zent fráterok ez \7lag0t mya (per orbem) el ozlottak

(EhrC. 93. 20). Mennetfic el mind világot mia (DebrC. 367).

Cudalatos te neved mind világot mii: admirabile est nomeu

tuum in universa terra (DöbrC. 8). Mynd wylagotb mya: in

universa terra (KulcsC. 12). Mynd velagot mya janiauak el

ozolvan (DomC. 18). Vegyed ez leveleket es kevlgjed evket

en zerzetevmbely tyzenkeet frátereknek tyzenkeet országok

miat (288). b) Gyakorta eyeknekmyatta tudakozykuala zent

fferencznek tytok dolgyn : per noctes (EhrC. 42).

MTDÖN (mydm TelC. 273. TbemC. 70. mi tdtn DObrC 10&

my idn 71. 106. mt-tídón Megy: 3Jaj. IL155. mfíMn BécáC. 6.

18. 21) : 1) cum, dum MA. [als, zur zeit alsj. a) Midfin a birac

fejedelmkednec vala Ifin éhség a íoldfin : quando judices prae-

erant, facta est famas in terra (BécsiC. 1). MidSn ételnek ideié

lend i5y ide: quando hóra vescendi fuerit, veni huc (5). My
idfin artandok ram kfizeleitenek : dum appropriant super me
nocentes (DöbrC. 71). Myden az mono.storban lakoztunk volna

(TelC. 273i. Mydon latham hogy az orozlanok elbagyanak (300).

Midfin hozzád nyujlom kfinyfirgésemet, ottan futni látom ellen-

ségimet (MA: Bibi. V.2(i). EUenzhetnéjé, midfin illyen házasság-

gal kiuáltatnéc (MA: Scult. 947). Midfin faréra fogatnak é«

erfis bizonyságokkal sürgettetnek, mindgyárt nyomot veostenek

(Pázm: Kai. 1766. 407). Ki tekeri kérke<léken\-ségek szavokat

mégis: a midfin az Isteni szolgálatot nem a kiSssegh nyelvén

szolgáltattyák ki (VárM: ÉgfiSzOv. 107). Az hitetlenségnek keser

konkollyát, midfin az emberek alusznak, akkor hinti a tiszta

maggal bé hintetett ffildbon Ill2). Visszafele indulniik, és a

midfin a táját közelebbítjük, szemben lenni kegyehoed velünk

el ne mulassa (Monlrtik. XXIV.23). Nem ké.szit lliálüi tréfta

komédiát, midfin Melpomené formál tragédiát (Thaly: Adal.

1.59). A tsászí'tr ollyankor tette vezérnek, a midfin okos.sabbra

kelletett volna bizni a tzárral való hadakozást i Mik : TLev.

11). Csak olyankor fog ide jfini, a midfin semmitl nem tarta<B (Mik

;

MulN. 258). Két hónapot eltölténk ilyen reménységUíu, a midfin az

idfi egy.szersroind megváltozék (314). Halálra lehetett nevetni,

midfin nz ember az ollyatén tsiifos majom ábrázaluakat meg-

tekéutette (Kiinji: VM. 65i. b) Ha mydeivn oda megy^vnk, yd
keel tliartliany, hogy ha lezon mJ•^vel (RMNy. U.y>. Bátor táp-

lál a reménység, tanúid meg mit tesz a kétség, midfin ha öröm

helyett látsz lehetetlenséget íAmade: Vers. 63i. 2) (quum,

quoninm ; indem, daj. Kehien hogy midfin masuac predikallut,

5 maga .semmire kelifi ne lenne (Born: Préd. 411). Ffi képpen

midfin [minthogy) maga a Kristus mondotta, hogy (Szentiv:

Verseng. 64 1. Hogy folyna jól dolga ennek az imperiumiiak, a

midfin egy mészáradnak adják azt kéziben? iMik: TIjív. 5.levX

S) (quando y wannVj Miuel hog nem tudgyuc, midfin fog el

iflni a mi vrimc: cstueg aua^ eifelikor (Tel: Kel. 23)i Midfin

ieleuem meg i«ine<l olt? mikor viszes ki ez sfiletseges tfim-

Ificzbfil (Pécsi: Agust. 64). Oh firfim f^'l^tt való firfim, midfin

iutok U) le hozzad, hogy meg láasam lu en isteiutwut i* (Lép:

l'I'íik. m.209)L
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(Szólásokl. Midflu azért kegjelniedet vánun, maraduk [lovél

végén) (RáltF: Lev. I.tj43).

vala-midöii : I) (quandu, imaiidocuii(|iie ; vvemi, so oft].

Ki ki miuil az istentl adatot iduözitt tjmullya igazaii meg
esmérni, es Tal;imid5n éraene, hogy tflle el szakaztana az bfin,

ottan ottíin ezac 6 hozza siessefn] (Ború : ÍVéd. 280). Valamidón

hallod az Írásokból, ugy tarchad iizt, niiutha az vrnac szaia-

bol hallanád (Tel: Evang. 11.118). Valamidu latom az feszflletet,

azoimal eszembe iutattia iMon: KépT. RT). V'alamidJn iot che-

lekeszic, annL>--zer bont teszen (Mou:Apol. 257). ValamidSu

egyszer az útról való el tevelyedes vagyon, veszedelemre megyén

az dologh (Prág:Serk. 772). 3) aliiinando, qnaudoque PP.

[eiumnl, irgend einmal]. Ha valamidón olva.stad az irást (Mon:

Ápol. 412).

TVl 1 1 )ORE : [mikorra, mire
;
quum, qiiando ; als, zur zeit

alsj. A midire onuat vLszsza tért vala (Cserényi t Pers. 89).

Midóre a fejedelem is fel-kél, hivattya a kalmárt, és kérdi t81e,

mint tetszenék az állapat V (Hall : HHist. n.87). Melyet hallván

az asszony, elájul bánattyában ; midóre pedig bánattyábau fel-

eszmélkedik, keserves siríisokra fakad (144). Midiire szekben

veszik a gazdagok magokat, melly ha-szontalan dolgon kapdos-

tanak, akkor kezdik mondani (238). Midiire pedig Ka.ssandrához

érkezett volna hire a Paris készületinek, az rettenete.sképen

elijed (ni.56). Közel egy óra telük belé. Midire azért -is lovára

fordulhat, nagy kegyetlenséggel indul ellenségire (139). Ajáx

ellen a fellyebb meg-emlitett királyok szorgalmatoson leseket

bánnak, midSre pedig meg-virradott volna, bemenvén némelly

baráti az Ajáx sátorába, semmit nem látnak ott egyebet, hanem
tsak a meg-hfiitt testét (264). Az ottvaló házokat tartassa ké.szen,

hogy a midire teleségünk odamegyen : érdemelhessen k6sz8netet

kegyelmed érette (Monlrók. XXIV.43).

MIG, MEG : 1) [interrogativum] quousque, usquequo,

quamdiu, quoad? MA. [wie lauge?) Mygh lezen oth a the

lakásod V quamdiu poteris penmanere? (JordC. 172). Valyon

mig el5c en ez velagon? (NagyszC. 374). Míg szeuuedgyiV

észt e chapast? usquequo patiemiir hoc scandalum? (Helt:

Bibi. I. Gg). Mig tart ez? (Born: Préd. 561). Mig tart az k5z-

beniaras ? (Fél : Taa 259). Mig volt a koporsóban ? harmad napig

(Pós: Igazs. 11238). Mig leszünk itt, bizoutalanok vagyunk

(MonOkra. XXr7. 472). 3) [relativum, kBtíszó] : a) dum,

quoad C. quamdiu MA. [solange]. Ártatlanság, kiben embr
mygh vagion, mind5n éktelen dolgolitol meg zenuetteti magát

(DebrC. 142). Mig te ez világban elz (VirgC. 23 1. Mig ez velagba

vannak (98). Ammég velec vagyon a vlegény : quaiito tem-

pore habent secum sponsiun. non po.ssuut jejunare (Helt: UT.

J5). Mig a bfins testben leszfinc, mindadzig mai'dossa sarkun-

kat [az ördög] (Born:EvaDg. 1.134). Míg oda járának, más

helyt ada addig 6 az EiuHalusnak (Balassa: Költ 203). b)
donec C. [bis] a) Myg oltárt nem raknának, adzyk a halai

meg nem alt (DebrC. 139). Nem zolhata mind addeg, myg
enni nem ada (195). p) El halazta, myg attia eh velagbol kih

mulek (DebrC. 212). Mind adzig giSttre, mig kih mulek (225).

Z6nietek meg, mig istennek az zent zolosmat fizetiSk (VirgC.

105). Addég vitetic zHgás.sal, meg valami meg tartoztattya (Cis.

H.3). Veztegségben tón, mig azoc megjönénep: siluit donec

redirent (MA: Bibi. L31). llyetek itt míg amoda mennyek, és

imádkozzam (Illy: KrÉlet. 146). y) ^^ra hihettem azokat mig

én magam el nem i5ttem és szemeimmel meg láttam : non crede-

bam, donec veni, et vidi oculis meis (Kár: Bibi 1.314). C)

[quo; je]. a) Mygh towab towab, addeg ynkab halgattyaak

(ErdyC. 514). Myg towab towab, adyg nagyoban megh beweytty

wala ew yozagos teetemenyeenek eerdemes woltat (642). p)
Mygh nagyob vag, anneewai ynkab meg alazyad magadat

íErdyC. 121b). Myg tebbet gondolkodyk magáról, annewai ynkab

el haborodyk es semy dolgot yzeeben nem foghat (421). iMig

incab alázatos ziuel iára, anneval inoab istenhSz kSzelitez

(DebrC. 587). f ) Míg nagyobb úr, altul többel (áldozzék), és ha

szegény, hát kevesebbl (ÉrsC. Katl^eg. 1543. v.). Migli ember

nemesob, annál kedveseb zolgahitia i.stennek elltte (TihC.

265). De még iidiább imádkozik vala, annál inkább napról

napra elszogényül vala (Pesti: Fab. Toldy kiad. 198).

Migen: 1) [quousque? wie laoge?] Mygen fordeytod el

the orchadath een twlem? usquequo avertis faciem tuam a

mo ? (KulcsC. 20). 3) [dum, donec ; bis). Mygen bel megyek

:

donec iutrem (no. 176. RMNy. n.168).

Míglen : 1 ) [quousque ? quamdiu ? wie langej. Miglen vezed

el m lelknket? quousque animam uü.stiam tollis? (MünchC.

Ján. ev. 10. 24). Myglen leezek veletSk? quoasque ero vobi.s-

cum (JordC. 408). Miglen szenuedném el ezeket? (Kár: Bibi.

1.455). Miglen szollasz etiéléket ? usquequo loqueris talia ? (MA:

Bibi. 1.453). Uram miglen feletkezol el én rúlam mindeuestfd

fogva? (Bök:Lámp. 142). 3) (quamdiu, dum; solange]. a)

Mendaddig eleitetem az zerzetet, meglen en bennem bizik

:

quamdiu speraverit (EhrC. 79). Éneklek vmak en eltemben,

miglen vágok (AporC. 68). Nem de illik ee az vSleghen ft'yanak

beyteluySk, myglen az vSleghen hwvelok vagon : quamdiu cum

illis ast sponsus (JordC. 379). Miglen megmutatom, Bgyelmetessen

halgassátok (Illy : Préd. 1.69). b) donec C. [bis]. a) Myglen nem

erezne: donec sentiret (ElirC. 71). El ne tawozyatok myglen

be nem tellyesedyk az yd8 : non exibitis usque ad diem, quo

complebitur tempus (JordC. 90). Onnan ky nem yewz, myglen

meg nem fyzeted az vtolso fyllert es: non exies iiide, donec

reddas uovissimum quadrantem (367). Semmiképpen ki nem

megy onnan, miglen az vtolso fillyeriglen meg nem fizetsz

(Born : Préd. 450). P) Myglen ywthwau felette állana : usquediun

veniens staret supra (JordC. 359). Ot lakozyatok, myglen onnan

kyv/e mentk : ibi manete donec exeatis (382). Myglen mas

kyral tamada: usquequo exortus est alius rex (728). Ide.stova

jár vala, miglen meg száradánac az vizec (MA: Bibi. 1.7).

Kereslek téged Jesusom, miglen megtalállak (Illy ; KrElet. 468).

Mind addig fel nem találhatták a szentnek hólt testét, miglen

juta eszekben, hogy (Tarn : Szents. 111). C) [quo; je]. Myglen

az wr isten vala kyt ynkab zereth, annewai ynkab meg haggya

keseertethny (ÉrdyC. 573).

vala-mig: 1) quanti.sper MA. [solange]. Valamíg élnek az

igazak, sok nyomorúságok-alá vettetik te.stek (Pázm:Préd. 11).

Aesopicus sangvis : valamíg addig, de meg bSnteti isten az

vérontást (Decsi: Adag. 133). 3) donec MA. [bis]. Azonképpen

veeghet tennee, vala mygh az Sztoke ellen nvgodozwan h\\tet

az ver isten valaztanaa (JordC. 706). A ki el vészi a másét,

mind addig tolvaj s lator, valamíg ezt meg nem adgya (Pázm:

Kai. 361). Senki nem tudgya mely ertlen legyen a hitben,

valamíg kisértet nem érdekli (Illy; Préd. 1.439).

Mígnem : donec, antequam MA. [bis]. Azt parancola énne-

kem hog niend addég 8 aratóival eggesllec migném menden

veteménéc megarattatnanac (BécsiC. 6). Nem esmere meg 8tet,

mignem zfile : donec peperit (MünchC. 16). Addeg meg nem

bocattatic abbin, mig nem az el veth iozag meg adattatic

(Guai-yC. 9). Nem engede. mig nem gionek (DebrC. 134).

Paranchola gongyat Wsehiy, mignem tellyasseggel meg vigazyk

(DomC. 109). Adik tel nem kelé, mygnem meg halgatatek az

vr i-stentwl (VirgC. 46). Meg batta, hogy adyg el ne ywyewn,

myg nem kyralne azony Zonokra ywt (LevT. 1.129). Eggyic

sem értheti meg ket, meg nem az hat .síjecieseket hségesen

meg tanollyác (Helt: Arithm. A2). Senki ne légyen a sátorban,

mind addig mig nem az pap ki i8 onnét (Kár: Bibi. 1.103). Az
mag fellyeb nevekedic, mig nem szárba megyén (MA : Scult.

240). Késsel metélik vala magokat, mig nem vérekben f6rt8gének

(Sam: Cer. 157).

MIHÓK: [Michael].
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galuska-mihók : [liomo tardiis, hebes ; einfáltÍKer, hegrifif-

stützifjer meiischj. Ezen az hadakozáson (,'eneral feldmarschal-

lieuteijaiitságra mot volt dol^a, pedig olyau galuskamiUók-

forma ember volt, de igen embefséges ember vala, némeHi
(Haz. 1.376).

MHj. a mezei fSvek avagy nedveséé mint a vizitSk, csóc

f, vagy szárazoc, mint a folyó fii, mii avagy gyapjii fest fS

:

glaslwm seu isatis (Cum: Jan. 27).

MUiXiIIN'Q : villámló fényesíégfl test, kiilílnösen maga az

égi villám CiV. [?] Mint a milling a csatépaté között, villogott

itt a Jósné' kardjának lapja és éle (Bíró; Micae. 192. Kr.). Sima,

mint a milling (Dug; Péld. 1.232. Kr.).

MILIjIÓ, MTTiIiIOM. Egy millió ; decias contena millia

l'Pl Milliom; pina millión Adámi: Hpr. 111. millió Sí. Egy millión

(így): eine milliom KirBesz. 137. Milim (Mik: TLev. 439). A
perasiai biroilalomnak több volt kát milliom emberénél (Bíró;

IVéd. 9), Ezernyi ezer, és millioranyi milliom eszfendSk (128).

Magához csatolja sok millió enilioreknek szíveket (Fal : NA.

162). Crassus a romai népet, melly töb' milliombnl állott, gaz-

dagon meg vendéglette ; hagyott maga ntán nyoltz milliom forint

áránál többet (FahNÜ. 262).

MTTjORA. Mijóra; agna, jerke .Sí. A még esztendíre

ellcndiit [kecskét] milorának szoktuk nevezni (Misk: VKert.

21.^).

MTNA: cnniculus igniariae machinatiouis ; mine uuter der

crde PI'B. Minára ellenkezó minát ásni ; cuniculum cimiculo

exeipore, ehie gegenmiue grabeii ; minát ásni valamelly vár

alá : cuniculum agere, cuniculum in arcem porducere, eine

burg unterminiren
; minát felvettetiii ; cuniculo ignem applicare,

die mine anfsprengen uo. Gondolta az kflfalt meg-ásatni és

porral fel vettetni, de egy meg próbált vitéz, az ellenségnek

minák elleiben iiskálván, azokat meg-rontotta (Konst. U). Azt

mondja nem lítt még aimyi kfalt, hogy ostromnak mehetne,

vágynak minacsinálo mesterei, hanem ha azok csinálnának mi-

nákat (MonOkni. IX.91. TörtT.''' 1.205).

MTTiLYE : 1) pyxis, theca, salinum MA. PP. biichse PPB.

2) [gemahlenes salz]. Végy egy tyikmonyat, habard egyben

apró millyéuol, még té.sztaé lé.szen (Ci.s. 04).

mágné3-millye : [com|)ass]. A régiek csak akkor tudtak

éjjel járni, mikor csillagzott ; mi a máguesmillye utáii a csillagok

nélkül eligazodunk (Fal: TÉ. 725).

só-millye: 1) salinum MA. PP salzfa.ss, salzbiichslein

PPB. 2) [gemahkiuiís salz]. Monda (Elizéus); Egy új edényt

l^zennel hozzatok, és az új edényben só millyét vessetek

!

Azonnal kiméne 6 fó kútfejére, sót vete beléje imilyen beszéddel

(RMK. V.131).

MIND, MÉND : 1) omnLs, totum MA. (all-, jed-j. a) Mend
gimik'iclvl munda neki élnie (HB). Num lieon muganec, ge

men<l vv foianec halalut euec (IIB). Levn halalnec es puculnec

feze es mend vv nemonec (HB). Mynd eetzaka; tota nocte

(JordC. 309). Mynd tollyes Jerwsalem : omnis Jerosolyma (358).

Mind eczaka uigaznak uala (DebrC. 171). Mind szent apostolok

(ThewrC. 165). Mynd sok zenteknek kyralne lutonya Maria

liO). Korlec mynd tollyes zywem zeronth (148). Zyleye mynd
eeyel ymatkozyk vala crélte (ÉrdyC 519b). Wr istennek es

az niynú meenyoy zentknek emlekSzeltyókre (602). Mind or-

száijoc szorént lakudalinot ti'inec (Kák;Sáms. B4). EzektSl az

viwzeilelinektSl, nem mind ft-vtendS nlLil kel fphii (KBécs.

157'J F). b) Mynd meg holtjuiak, kyk . . . : defuiicti sünt, ([ui . ..

IJonIC 360), Ezekiit mynd te neked adom : haee onniia tibi

dabo (363). Mynd tettetek álnokságot ; operamiui iniipiit^item

|371). Mind egembo : simul oinnes (DübrC. 352). ZekerekSn bocsata

híizükhoz uiiud ket (DebrC. 90). El zagatad myd [igyj ky

gomlalt.'td (GyöngyC. 2). Az baUvau isteneknek templomy mynd

lee hwUanak (ÉrdyC. 338). Megli fte mynd Sketh az feleim

(VVinklC. 294). Jól látjuk, hogy mind el kell vesznünk, ha az

mi bneinkbl hozzád meg nem térünk (RMK. V1.88). Ezec

mind kríiibe Izraelnec tizenkét fiai ; omnes hi in tribubus

Israel duodecim (ílelt ; Bibi. I. Bb). Az nap kelleti szclec mind

szárasztnac (Cis. H2). Az vezér megindulása eltt gulyájukat,

s gyermekket iisKább mind Szolnokba költöztetnék (Szál: Krón.

122). Nem mind igaz volt az ártatlanok gyatázá.sa (Pá2m;Pré<L

5). C) Fogaggatok es meg aggatok te vratokuak istenteknek:

menden kik kóniol aiandokokat aiandokoztok ; omnes qui . . .

(AporC. 31). O itileti minden en elttem; omnia judicia cjus in

conspectu meo (DöbrC. 36). St azt is meghagyja vajda népé-

nek, hogy minden valami keveset Onnének (Thaly; VÉ. L64).

d) Kiki mind ; unasq;iis<|ne, unas quilibet C. Kiki mend aúera

vezi, menere . (VitkC. 8). El ozolnanak, ky mynd ew nyelwe

zorent (ÉrdyC. 64b). Ky mynd ezeeben veegyo (65b). Francis-

kórul azért ki mind példát vehet, szereUnes t;irsárul kinek

illik értliet (UMK. VL52). Ki ki mind haza vigye az mu.styát

(Helt; Krón. 84). Kiki mind nozze az «r Istennec parimcbolat-

tyat (Helt; Bibi. I. c4). Kiki mind liatárában tartsa magát

(Decsi; Adag. 216). Kiki mind dolgára méné : ivit unusquisque

in viam suam (Kár; Bibi. 1.302). Kiki mind az ö sátoránac

aytaján áll vala ; stabat unusquLsque in o.stio papilionis sui (MA:

Bibi. 1.80). Az 8z. inis könyveit kikimind magáiul meg eisroéri

az sz. leieknek bels tam'tá.<ából (Pázni : Kai. 503). e) Mend

ez világ : totus mnndus (EhrC. 1). Ky zanuazeek ez hyr mynd

az tartomanban : in imiversam terram illám (JordC. 380). Mind

a népek elöt ; coram omni populo (DebrC. 3). Mind az etzaga

[éjtszaka] imacsagba lön foglalatos (114). Mynd ez világon

meíie nepseeg uagon (SándorC. 2). Mynd ez zeeles vylaghnak

(ÉrdyC. 506). Szóla Eleázár mind az zsidók képében (RMK.

11.322). Mindé világ gondját csak egyedül birod (RMK. VI.191).

Elfoglalác mind az országot (Helt: Krón. 22b). Egyebekkel

nem gondolnak, ha mind ez világ külömbet tanított vólnais

(Pázm: Kai. 150). 1") Mynd ennee drága yozagok; tantae

divitiae (JordC. 919). De mhidennyi .szántalan kinjaiban, mégsem

vétkezek Jób semmit azokban (RMK. IV.63). Ki gyz mind

enni praedicatiot halgatni (Zvon: Post Ilfit). Mind ennyi keren-

gé.sekkol, chak azt akarja el hitetni (Pjlzm: Kai. 686). g) Mind

az' egész ; universu.s MA. Mynd az egheez Iwkana waras flTel

reezzene (ÉrdyC. 337). Kezde szólni, mind az egé_<z kSueUégnec

képében (Helt: Krón. 185). Mind az egész világ fel-támad isten-

mellett (Pázm: Préd. 7). h) Mend ez; hoc totum (MünchC.

16). Ammi io te zmeidnec elölte, mind azocat tettem (GuaryC.

54). Honnan vannak ennek mynd ezk ? unde . . . huic omnia

ista? (JordC 397). Myndazt teegyeek ; omnia faciant (917).

Mynd [ezek es eellyenek (ÉrdyC. 522). Mynd azok kik

wtet kwuetik (VirgC 20>. My lezen nekmik mynd ezért

(24). i) Kynek mynd kewes ywthna bennee: uniisquúviua

modicum qnid accipiet (JordC. 642). MjTidennek meg fyzetpo

mwkayaat, kynek mynd ew eordeme zerent (ÉrtlyC. 525). Meg
kerdee mynd elöttök [muidnyájok eltt) (627). Hath ymegh,

kyken mynd aranyas liym wagyon (líMNy. 1135*. Volt 16

kaiuLsom, attam egynec 12 pénzt napszámban, vallyon mennyit

aftam mind nékik V ( Helt : Arithm. C 5\ Nathan. Semejas stb.

könyve, kikrl mind eralektfflet vagyon az loent ira^vui (M.A: Bibi.

Elb. 1). Almot hoz szemedre, restséget el fizi. Iiallátt is élesít,

szót tisztit, ert ád : mind segét ezekre (Felv: ScItSal.íÖ). En^ieh

mind ketsi>gbon kellene usnfink (ExPrinc, 6i. 2) (adverblum)

a) Isemper; imnierj a) Negyuen napon ueguen ével mind eeéc

az es (Valk: Geu. 5). Nesyuen év negyuen nap mind esic lu

vtáii (Vizilzön. A3). Hogy ha az nap osS leend, n«gyiu>n

napig az vlán mind és (Cis. ;"i). Hogy lia mind napról napra

téried az poklossj'ig annac brvu : sin einorui<rit ilisourreus

lepra (Kár: Bibi. 1.99). Licadesuek volt egy lúdja, a ki tel annyira

szerette, hogy mikor az ura sétált, a U'ul-is mind ,ulauiia .sétált
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(Misk: VKert 347). Az nap mind volt az ellenkezés (TörtT.

I.233X Széltibe liordják veszedelmes orvosságaikat, és még miud

olly balgatag emberekre találnak, akik tSlflk elAmitatják magokat

(NótPM. 63). g) Mvnd foganattj-atwl foghwa (ÉrdjC. 505b).

Meg nem változót, hanem mind eleit61 fogna egy es egjenIS

volt (Helt : Bibi. I. a4). Mind ifiii.<agatol fogna ismertem, es

sokszor egj'fittis laktam nagyságoddal (BomrEvang III.5). y)
Heródes lialalarg myud oth lakék : fit illie asqne ad obitnm

Herodis (Pesti NTe-st. 4). Mig az nap le.szen, addig miud prodi-

caltatic az Christos igye (Szék : Z.solt. 2fi). Télig miud virágzic

(Mel: Herb. 136). 3) Mégis mind aluszic aluszic Chri.stns az 5

ideiéig (Zvon: Fost 1.336). s) Meud éjfélig (DomC. 74). Az fwl-

deíTi féknek niynd délig (VirgC. 35). Sámuel aluuéc mind

reggelig (Helt : Bibi. II.U7). Nagy viadalt tartanáé mindnap
estic (Helt: Krón. 41). Az holtaknak beket kel hadni, mind az

vtolso feltámadásig (Fél : Tan. 513). Mind mostanig: usque nunc

(Káldi: Bibi. 233). Kilenczven királyok miud fttig az rémai

ecclésiáuak tagjai voltának iPázm:Kal. 630). Szombat mind

keddig tiszta lágy fidi^uel (KNagysz. 1621. I). Mind a vesze-

delemig : usque ad perditionem (Hly : Préd. 1.184). ^) Mindha-

lálig : ad mortem (DöbrC. 315). Ez tytkot mynd halalyg se

mongyad senkynek (ÉrdyC. 339). Ot 15n Herodesnec mind

haláláig: erat ibi usque ad obitum Herodis (Helt: UT. A. 4).

Mind boltig tiztan megtartia az 5 agiat, hazanac tiztesseget

(Pázui : Fel. 105). Miud holtok napjaiglan : ad obitus usque

diem ipsornm (Ver: Verb. 145). tj) Myiid eeltygh : semper

JordC. 42. perpetuo 83. GiSzedelmeert osztan mind éltig gi6lóle

a Saul Dauidot (Szék: Krón. 28). Az étel után éjfélig mindétig

tánczoltak (RákF: Lev. I.23S). d-) Minduntalan : semper MA :

Bibi. V.46. Mint untalan ettem : ego semper comedi (Warm

:

Gaz. 135). [) Mind addig : adeousque PPl. eousque, tamdiu Kr.

tamdiu (JordC. 297) Mind adzeeg sem monda miset myg nem .

.

(DebrC. 81). Nem zolhata mind addeg, myg enni nem ada

(195). Mind adzyg giSttre, niyg kih mulek (225). Elewtek megyén

wala mynd aggyg, meegnem : praeibat els, donec (Pesti : NTest

3). Mind addig tr és szenved: akkor osztán orditva szóll

(Pázm: Préd. 13). Nem mind addig együnk, mig a gj'öuyörflség

vonna (435). Látod a fegyvert is mind addig sem viselik, mig

csiszároknak kezek rajta nem teczczik (Felv; SchSal. IV.13).

k) Mind ez ydeyglen megh niavattanak vona : usque in hanc

diem (JordC. 387). Az napságtól fogva mind ez ideig : ab illa

die usque in praesens tempus (MA : Bibi. 1.56). Mind eddig

:

hucu»jue (Káldi: Bibi. 241). Mindekkoráig nem juthatott (RákF:

Lev. 11598). X) Meli liold el vesze.snek uege tart mind szinten

mindszent hauanak 8. napiaig (KBécs. 1572. D2). Cliristus mi-

képpen alázta meg 6nnn magát mind szintén á halálig (Kulcs

:

Evang. 252). Tehát, mind szinte az Christns halála-el8tt-való

napig tartott az engedelemre-való k6tele.sség (Pázm: Kai. 556).

Rendel egymás vtán mind szinten az elsfi f5 paptol fogua

(EsztT : IgAny. 168). jj.) Mind iobban lobban kfittlcdic vala

(Helt: Mes. 364). Napról napra mind kezelb kezde iutni Kas.sa-

hoz (Helt: Krón. 193). Minekutánna az nap feltámad, mind

jobban jobban mutattya magát (MA: Bibi. L190). Mind iukáb

inkáb napról napra neuekedik (MA:SB. 219). Mind inkáb

inkáb lassúdnak rajtad az elébbeui siiiii késértetek ;Otr: Besz.

414). Az után megint mind tovább-tovább keresi [a kincset]

;

és mentül tovább ássa a fidet, mind tobbtít-tSbbet talál (Otr:

Tökéli. 195). Haza is indult berniek mmtegy négy ezer ; kikben

kevés ment haza, hanem mindinkáb elvesztek (TörtTár. I.233J.

b) [ubique ; überallj. Mind körül : per circuitiun (JordC. 19).

Soc falué vadnac ot mind széllel (Helt: Krón. 3). Az vért t51té

az oltárra mind kSmy&l : sang^inem fudit super altare per

circuitiun (Kár: Bibi. I.95i. Valahol az sz. irás, az anyaszent-

egyháznak engedelmes-sége-alá vét mindeneket, mind ugyan ottan

az szentekhez eresztett k5ny6rgéstis erssíti (Pázm: Kai. 791).

c) omnino, penitus MA. [ganz]. Ha mind el konczoltok, sem

halok meg (DebrC. 25). Mind ez elskig : usque ad piimos

M. KTELVTÖBT. SZÓxia n.

iFél: Bibi. 33). Mind pokolig le gyaláztatol (Zvon: Post. 11.254).

Mogszámlálá ókét attól fogván, az ki harmintz esztends vala

és fellyeb, mind addig az ki ötven e,sztendfls vala (MA: Bibi.

1.122). Az kere.sztyén hitben pedig mind küliiniben vagyon

az dolog (Pázm: Kai. 70). SjTiából v§lle nagy wrac vannac,

Aegiptoinból Euphratesig múid vannac (Cseng: Jor. A4). Mintha

már mind a dió-fáig övé volna (Misk:VKert. 437). 3) [simul;

zugleich, zusanimenj. Mind hazabeli nepeuel egietmbeu (DebrC.

6). Mynd az ew flyawal meg kereztelUdeek (ÉrdyC. 520). Adam

mind feleségestl el reytezéc : abscondit se Adam et uxor eius

(Helt: Bibi. I. B). Ez igen kegietlen ember vala, mind a fele-

sigiuel zue Jezabellel (Szék: Krón. 32). Borodban tarcz sállyát

mind \irágostól, íremmel es ezer leuel f&uel egyetemben

(Cis. K3). Elvesztem ket mind az egész fldvel egybe : disper-

dam eos cum terra (MA : Bibi. 1.6). Elboczátlac mind gyerme-

kestl: dimittam vos et parvulos vestros (MA: Bibi. 157). Az

istentl megbfintettetet mind á pái-tosokkal egybe (MA: Bibi.

1.137). Az igaz hitek mellet, mind csuda tetele.stl pokolban

mehetnek (Matkó : BCsák. 66). 4) et, quoque, etiam MA. (bei-

des, sowol — als auch]. a) Mj-nd mymagwnk mynd barmmik : et

nosetjumenta nosti-a (JordC. 159). Oth mynd hw mynd az my

atyaynk megh halának : obiit ipse et patres nostri (JordC. 727).

Mynd az ghereghk, mynd az sydok (769). Mind János, mj-nd

Jakab es Petr (DebrC. 4). Mjud bewtth nap mynd hwseewe

nap (LányiC. 318). Hol ott mynd jdvpessegheet meg ohatnaa,

mynd \vr istennek, bwzgosagosban zolgalhatna (ÉrdyC. 338b.

341). Mind közel, mind táuol: cominus atque emiuus (Decsi:

Adag. 26). Mind ell, mind hátul (Káldi: Bibi. 274). Tele

légyen mind a pincze, mind a bót (Thaly: VÉ. 11.127). b)

Mind az kr s mind a zamar imadak (DebrC. 56). Hogi mind

a heli s mind az idh igienl alkalmasságba lenne (DebrC.

228). Jelen vagyon azoknál, mind tanacháual, s mind segetsé-

géuel (Helt : Bibi. IV.S). Az kiczid száj iilic mint [így] az asz-

szonyoc ábi ázattyához, smint az asz.szony szabásuakboz, az az,

lágyakhoz (Cis. N4). Mind ingó s mind veszteg álló jóckal

bvlkdven (0)m:Jan. 188). Mellyben találtatik mind búza és

mind konkoly: et zizania et triticum (Valhist 203). Mind a

kettbl az emberek veszedelemben vannak, mind remélvén, s

mind kétségbe esvén (Bly: Préd. 1.3) Mind Aladárius s mind

Deitrich elesének (Liszny: Krón. 162). c) Mikoron mind alól

fellyfil cyphrác vadnac, vesd el ket (Helt: Arithm. K4). Mind

kéznél lábbal: manibas pedibu.sque (Decsi: Adag. 25). A ki

lágyan és gyengén szereti az S testét, el-veszti mind testit

lelkét (Pázm: Kai. 599). Az iid-szerént-való jók és gono.szok

mind jókra gono.szokra terjedgj'ecek (Pázm: Préd. 31). «I)

Levelét Sz. uram meghozó, mind izenetét megmondá (LevT.

n.205). Mózes áldozik magáért, mind a községért (Kár: Bibi.

1.95). Benne feltaláltatott a bátorság, az okosság és mind az

értelem (Mik:MulN. 38).

[Szólások]. A ki eftélékkel nem tud kedveskedni, mindazon
süketeknek beszél (Fal : NTJ. 353). Mind e g y i g : ad unmn,

usque ad uuum MA. Niuczen ki iut czelekdnec ninczen mind

egiglen (Szék : Zsolt. 52). Az Baal Istennec papit mind égig le

vágata (Szék: Krón. 34). Ha mind eggyig elvesztenéd az népet

(MA: Bibi. 1132). Mind eggyig, az római hittl el hasonlott

mostani vallások ollyak (Pázm: Kai. 140). A fene-vadak éjjel

az 8 bailangjokból eledel keresni mind egyig ki-meunek (Misk

:

VKert. 3). Az ew agyából, mynd hws o s t w 1 zemey ky e.see-

nek (ÉrdyC. 403b). Uram azt az majort mind vetésestfil csak

magamnak adta vala (LevT. ILlOl). Mind gyökerestl kiszaggat-

tya Ezech. 17. v. 9. radicitus exstii-pabit (MA: CorpGramm.

263). Az \Tselö ezüstös kardomat mind lodingostól hagjom

Móréh Jánosnak (ítadv: Csal. 111313) Az ö ig;iz hitek mellet

mind csuda tetele.stl pokolban mehetnek (Matkó : BCsák. 66).

Olly hatalmas ervel vág Czédiashoz, hogy mind kard o s t ó 1

együtt elszakad derekától a jobb karja (Hall : HHist. 111150).

53
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Rézedény cánáló, kinél vagyon lombik, kondér mind fed j é-

V e I (ötvMest 32. vsz.). Bizony idís vagyoli mind uram m a I

öszve (KMK. VL266>. Ez igen kegietlen ember vala, mind a

felesigivei öszve Jezabellel (Szék : Krón. 32).

[Közmondások). Nem mind arany, a mi fénylik (Fal : NU.

350).

egyszer-S-mind (egiizeress mynd ÉrdyC. 60) : 1) simul C.

una MA, [zugleiclij. Nem zolgalliattok egzorsmyud istennek es

az mamonnak (JordC. 31). Az rágalmazó zaiaban az ragalmas-

sag mer5g, kiuel eézSr.'ímind barom enibírt mar meg (GuaryC.

12). Hogy eg)Szor-s-mind iSnenec : pariter venientes (Kár; Bibi.

1.513). Az isten nem oezersmiiid teremtette ez világot, banem

bat napon (Kár; Credo. 111). Nem lebet egy.szSrsmiiid kettS,

banem egymíis után : difficile est simul flare et sorbere (Decsi

:

Adag. 97). Nem jo egj'.szer-s mind két nyerget ftlni íCzegl : Japli.

201). Senki egj'.^zersmind vadolois, birois nem lehet (Zvon:

Osiand. 87). Ne kivány sokat egyszer smind (MArScnlt. 985).

Az csukát az ispinacczal egyszersmind köll feltenni (Radv : Csal.

III.38). A melly tudoniílny oUy hasznos, az egy.«zer s-mind

elégséges az íidvSsségre (Pós : Igazs. 1.76). Jt) (confiistim, repente

;

sogleich, pUltzlicb). Meíie ballak az iesus neuet eczersmind

térdre asenok (DobrC. 338). Két hónapot eltölténk ilyen remény-

ségben, a mirii'in az idfi egyszersmind megváltozék (MikrTLev.

314).

Mind-az-által, mind-azon-által (mindenmh ahala RM.-

Ny. 11.141.) : uibiloniimis, fmiun C. attamon MA. [trofcs alledem
;

nichtsdestoweniger). De miud az által : sed enim C. Myndazonn-

által voltának hnniis próféták : fuorunt autem pseudupropbetae

(JordC. 857). Mynd azon atal sem akaraa bynyo (ÉrdyC. 337b).

De mynd azon által ees az ew va.süttsagokat el nem bagyaak

(341b). Leottek nagb algywkal, <le mind azon altalis meeg ehak

az kapwyatis fel nem vonatom íLevT. 1.277). Elszer nem
mégyen el, mind az által m.'i.sodic hiuatah'ua az királynae

el mégyen (Kár: Bibi. 1.140). Ha szintén értelmes beszédet

szólandis, mind azon által nem adnae helt néki: sensate loqiii-

tur, et non datur ei locus (Kár: Bibi. 1.658). Mind az által

szükség hogy el iariauak dolgokban (Mon: KépT. Ib). Ezeket

az dolgokat el uegezuen az C.'ililina mind Jiz által az polg,".r-

mestersegot kiuannya vala : hls rebus conp.-iratis nihilo miniis

coiLsulatum petel-at (Decsi: SallC. l'J). Noha nem isteutnl küldet-

tek, mindazonáltal a sidók kedven kapták ket (i'ós: Igazs.

395). Almü.s, jóllobot Tatárorszjigban szölettetutt, mimlazouáltal

Erdélyben b(ílt vi'ilt meg (Uszny; Krón. 12|. KiktSI a castélyo-

kat noha mind<>niitl el-vévé mindazonáltal ket Magyar-országból

ki nem zheté (34). Nagy tudatlanságokat n^kik fel fedezi,

mind azáltal hiveit csak gyengén csép<>li iMolnF: LTárb. 112).

Noha mind ezek nem lát;$zottaiiak is valamely nagy dologra

menni, mindazonáltal S. nagy reimben volt (Mik: MulN. 217).

Jóllehet ugyan, hogy azt tartjuk szép mailámak, melynek szép

a tollazatja : mindazonáltal a nemes embernek ékes.sége nem a

czifra ruha iFal : NE. 30i. In summa : gondolom szerént tbeorice,

speculative keze, lába lehet btwzédeknek : mindaziináltal tetté-

ben in praxi csonka-bonka (73). Való ugyan, hogy a ké.sz elme

is néha megáll a galibiis dolog elötl; niiniLizonáltal serényen

8 bátran kivágja magát (Fal: UE, 403).

Mind-ez-által, mind-ezen-által : c« Yol lebet . . ., de

maga mind e.zjUt'il az ?. kereset be íeleseyte (GuaryC. 41).

Jóllehet zoltau kyralnak elenee kemény bezedekel prédikál

v:ila, de mynd ezen attal uagi tisztesogel fogagya vala (VirgC.

46). De ma^a mind ezáltal hoziisd e<le az leanzot (TiliC. 313.

230. KazC. 55. RMNy. U.53).

Mind-nyájan, minnyájan (m'.i<íi;yai/a.i RMNy. IL238.

rnindiiiiun Zvon: Osiand. 139. nxxndjajan Ssiár; {Jat. A2. miminyá-

idíi.- omnes Kár: Bibi. I.15S. mi mmnyáián : nos omnca llly: Kat.

57.) : eiuicti, ploriipie C. |alle, in.<igesamt] a) M>'udny:iyan eenek

:

comederunt omnes^JordC. 403X Valanak mynnyayan eegyelembe

azon helyen : erant omnes concorditer eodem Ifjci (709). Meltan

yntetSuk mind nyayan lOjmC. 2). Juetek en hozzám mind

naiann 'Sylv. UT. 1.18). Míg múiayan eleget Isznac : donec cuncti

bibant (Holt' Bibi. L K4). Hogy minnyájan az régi sz, atyák el-

tévelyedtek (Pázm : Kai. 591). b) Heródes mind naian feleteket

uory (DebrC. 332). Eeg me.str teremteth mynd nyayan niynketh

(WinkIC. 368). Kérlek tyteket mind uyajan (VirgC. 123). Myud
jol esmértelek mymbiayan (LevT. 1 156). Szabadságot is igéte

minnyáian azzoknac, kic meg teniénec (Holt: Krón. 24). Nagy

szégyen volna minek&nc minnyáian trkeknec (Helt: KnSn.

129). Inti Pétert, int minket is mindnyájan (Tol: Evang. I.U2).

Mert ba nem njivelnók, rettenetesképpen büntetne meg minnyá-

jan (EjdTfirt. 11.351). C) Ha egyik sem basznál, hiszem segit

mindnyáian : .si non pos.sint singula, multa juveut iToln : Vig.

207). Az úri társaság mindnyájan összegylvén a szokott helyre

(Mik: MulN. 306).

Mind-nyájunk : nos omnes SL (ein jeder von nns) mind-

nyájatok : unu.si|uis(iue v&strum, vos omnes MA. fein jeder von

eucli ; mindnyájok, mindnyája : nnu.stpii.'^pie eormn ; ein jeder

von ihnen, sie allé). Mynd nyaianal nagob az en zolg&latom

(LevT. 8) Kérfljekis azon minyatatokat [így], hogy fi^lmetessen

olua.ssatoc es balgas-^atoc ez ira.st (Mon: KépT. VH). MelljTe

mimiyájniikat segítsen az isten (Hall: HHiszt IL17). Az koro-

nája egygyet ér minnyájak koron^ával (Oúzi: Síp. 690).

Minden (mmden PeerC. 2. üyöngyC 25. LevT. 77. myndún

RMNy. 11.229. mondón WeszprC. 09): 1) omnis C. cunctiis MA.
all-, allé, sjimtiicbej. Minden módon : omniniode ; minden uap

:

quotidie MA. Minden második esztendben : alternis anuls PP.

Menden némzetec: omnes generationas (MüncbC 15). Mynden
dycheretl)wel melthosaagos : omni laude dignifsima (FestC. 20).

Gyogyoytl)van mynden beteghkot : sanans ojnnem infirmitatem

(JordC. 364). Magas.sab mynden votomeennel : U)ajus est omni-

bus oleribns (395). Magamat mindéi [így] byutel meg ottídmazom

((iyUngyC. 53). Minden határiban : in omnibus tinibus ejus

(Helt: UT. A.4). Raytnnc vadnac minden ereieckel (Boni: Ének.

119). Minden tiszta egyu azokat: (pii n)undas ast, vesoetur eis

(MA: Bibi. 1.137). A sólyom szép és tekintetes madár, minden

részeiben, minden maga viselésiben (Pázm: Pré<l. 3U). A szent

léleknek n)indem (ígyj ereje (Tus : Ápol. 139). 8) quisque C.

[jeder, jodern)annj. a) Minden megli llye h\v attyafyath : unus-

quisque occidat fiatrem simm (JordC. 70). Vylagosohon myndeu-

nek : luceat omnibius (JordC. 365). De myndennek eegy feyedel-

mök vala (ErdjU 556b). Leszlec mindennec gyftiségében

:

erjtis otlio omnibiLs (Helt: UT. M.8). Nem tugia vala minden

ho^ Dávid istentl választót volna (Szék : Krón. 28). Meg par«ii-

czola, ho^ n)inden oda menne es imádna a ki|iet (44). Minden

penigleu. ki a gyzköd helyen k&zdic, n)iudenckr&l megtartoz-

tattya magát (Tel: Fel. 129b). Nem minden leány, az ki |i&rtábaii

vagyon: mnltas thyrsigeros, paucos est coniere Bacchos (Decsi:

Adag 47X Mindennek parancsolt isten, hogy felebarátt^ára

gondgya légyen (Pázm : Préd 39). A szeiit irás kötele*
'

válog.itjis-nélkül minden embert, hogy mást mindent magánjii

fellyeb' \alóuak, és Uitsiilletesbnek tartson iMi. Minden saM

fogadgyon (Zrínyi 1,49). Szolgálatod kíizöld Örömest mindennek

(Orczy : KültH. 43) b) Mt-ndeiiéknel gors: \-elox apud cnnctoH

(BétSiiC. 3). Mindenektnl meg vtalvan nagi alazatosaagba latya

vala Htet (Virgti 81). Myndeneknol magatokat goiKxbaknak

alyczatük (139). Engedehuesst-gtec njindcni kbz elliirUfil: vestra

obvKHlientia in omnem lüt:nm divulgata est (Helt: IT. söi Min-

deneket b:itra vetnk, valakik az ig.-iz tudomant meghomalioált-

iak (Fél: Tan. Elb. Ud. Szép ü)té.S(kkel .•serkentettek mindeneket

bivalallyok tellyesitésére (Pázm: Prétl, c3). S) (.luidquid ; allesj

») Koz vagyok neked mindennvl eleget tennem (VirgC 17)

Tehetem istcusogednek mynder)bo zent akaratiat (25). Vram.

keec vagiok n)indenre valamit en velem teez (34) F.s niindenlie,
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Sttein : et coniedi ex oimiiliiis (Holt: Bibi. IN). Mindene rongy :

tofus paiinosus PP. b) Mendenec: omnia (BécsiC. 4). Mysilen

myndeneU meg legyenec : donec omnia fiant (,IürdC. 366). Myn-

denek énnekem adattanak : omnia milii tradita siint (387). Myn-

denekben hagyom istemiek bwnwse magamat (VirgC. 13). Alté

zerelniedert meg vtaltam araniat es mindeneket (44). Myndene-

keth, kyketli tezen : omnia iiuaecnmqne faciet (KulcsC. 1). It

kezdetenec el a liet bSsiges eszteiidiV', kibe mindenek nag b6uen

teimeuec (Szék: Krón. 15). Omnia ve.stra snnt, mindenek miénk,

valamiket isten alkotott (Pázm: Pléd. 115). A t&«tnek mindoni

iízonyatossok (Uly: Préd. 11.70). 4) [totus; ganz]. Egiptomnac

menden földét : totam terram C. (BécsiC. 18). Vigaggatok isten-

nek mennyeknek felette es menden fiSld felet te dycze-seged

:

in omnem terram glória tua (AporC. 1). Mynden ayoytntossag-

gal (ÉrdyC. 509). Halálának Demeter volna myndden oka (595).

Az te annyadat minden §letedbe tisztelyed . . . (Pécsi: SzfizK.

63). Jo czaládos ember, és minden életit bi'idugnl vi.seli (CLs.

F3). Azon igyekSztem mindon eletSmben (Frank : Ha.sznK. b).

Meg-rettenek, és reszket minden testem félelemben (Pázm:

Préd. 24). Az császár beteges kezdett lönni, minden képébl

kikOlt (TörtT. 1878. 1.15).

[Szólások]. Minden bintelen veztfitte eh zent enib5rt

(DebrC. 6). Mynden ok wetetlen (LevT. 1.28). Az ki

chak egy halálos bfinben talaltatikLs halála oráian, minden

ok vetetlen el kárhozik (Lép: PTiik. 1.205). Azt minden ok-vetet-

len kivánom tflletek (Pázm : Préd. 226). Mosti.s, minden ok-

vetetlen ki kersetnék íket (Pázm: Kai. 117). Heliekbe consuloc

emeltetenec, minden esztend5nkint (Szék : Krón. 52).

Mindennaponként: quotidie MA. Minden bizonyo-

san (Mi.sk : VKert. 207). Minden bizonnyal (PHorv : Ápol,

3). MindSnSnknek kelh ez5n erSlkdnSnk (DebrC. 33).

M™denewnknek zent i.stenewnk (ÉrdyC. 33). Mindenilnknek

adattatot az kegielem (Fél : Tan. 247). Vegye fel mindentek
ew twrribwiomat : tollat nnusquisque tm'ibula sua (JordC. 154).

Myndentek kereztelkSgyek megh : baptizehír nnusquisque ve-

strum (713. 808). Mind8nt5knel kysseb uagok (KazC. 28). Zerel-

mes attyamffyay myndentek nagy sok yoth tehettek (ÉrdyC.

149b). ErrSl ertetyk zent palnak mondása, myndentek twggya

(353). Nem myndentek felewl zolok : non de omnibus vobis

loquor (Pe.sti NTest. 218). Nem mindentekrfil szolok (Sylv:UT.

1.148). KiVse mindentec az 5 fegynerét oldalara: ponat vir

gladinm super fennir siium (Helí: Bibi. I.Ss) Szflkseg minden
voltaképpen, hogy az gonoszokis gyStrSdgienek (Lép. PTük.

1.21). Hinnünk kSl minden volta képpen, hogy az mala.sztot,

bSntotel miatt el vesztik (1.191). Orizkedgyék attól kiki
minden, hogy az 5 hitit nem az czudatételeken, hanem az

tudományon épitse (MA : Scult 966).

egy-menden : nnusquisque BécsiC. 41. MiinchC. 45. fein

jeder]. Egmenden napon : quotidie BécsiC. 24. 68.

Mindenik : uterque C. siugidi MA. quiscpie JordC. 45.

[jeder]. Nem boczatbattyauala ewket ketten ketten : myndeny-

ket (miumquemque) kewlewn boczattyauala (EhrC. 82). Zentseg-

nek regulay kyknek myndenyket Maria meg tárta (CornC 35),

Or zereteeth vagon kSztk, bo* mindenik vgan zerety masikath,

mynth . . (SándorC. 1). Myndeuyknek oztatyk vala (VirgC. 125).

I^as.'iiic meg immár mindeniknec sumuiayiat (Helt: Bibi. I. h2).

Ezeknek mindenik hamis értelem (GKat : Válts. I. Elflb. 28).

Négy drága oszlopokat állatnak fel tiszta 6nom aranyból, min-

denik oszlop magában angyali forma képet mutatván (Hall:

HHist in. 175). Mindenik malom három-három kdre forgó (Gér:

KárCs. IV.318). Mindenikünk megivott tizenkét ejtelnyit (Mik:

TLev. 85).

Mindenink : quilibet nostrum, nnusquisque nostrum PP.

[ein jeder von mis]. Isten úgy visel miudeniukre gondot, mint-ha

senkire másra semmi gondgya nem volna (Pázm : Préd. 908).

Mindeninknec czelekedeti minémfl leszen, a tflz meg probállya

(Vás: CanCat. 164). Emberségessé mindeninknec ió lenni (Illyef:

Jephta. 3).

Mindenitek : [quisque vestrum ; ein jeder von euch].

(Beythe: Epist. 54. Kár: Bibi. n.l24l. Mindenitec tudgya (Zvon:

Post I.18S). Mindenitek vétkesnek tartatik (Hall: Paizs. 245).

Mindenek-fölött (mindi'neknclc Jwhvtf tcremtw istenemet

nem zeietem VirgC. 5. az ház;is.ságban az eladandó .szemelyuec

akarattya kévántatic mindeneknec /eltte MA: liibl. 1.21.): prae-

primis, inprimis, praeceteris, ante omnia Sí. [vor allém, über

alles]. Gonoszt cselekedék mindenek felet : fecit malum super

omues (lUy: Préd. 1.6). Mindenek-felet-valóság (Sárp: Noe. 374).

Mindenes : 1 ) : omnimodus, omnifarius MA. [allerlei]. 2)

Mindenes.se : totum ejus fac Kr. [verweser, vorstandj. Egy akarna

mindenes lenni az pispSkSc k8z5tt (MA: Tan. 1174). ErdSdy

Bakács Tamás magyar királyoknak mindenessé vala (Szeg:

Aqu. 61). Mindenes (vezetéknév 16. 17. sz. Nyr. X: 227),

Mindenestl : totalit«r, omnhio, penitvis MA. omnino BécsiC.

52. [gauz, ganzlich, vöUig]. Mendenestwl meg vtaltatott : totus

despectus (EhrC. 2). Hozza való zent zeretetben mindenestwl

elmeiwlek (VirdC 61). Vram en mindene.stwl tyed vagiok (44).

Emb8r yth lez6n myndonSstSl zízeseghís (VVinklC. 290). Min-

denestül ezerén ha valának (RMK. VI. 133). Ezec az Rachelnec

fiai, minden&stfil tizennégy lelkec : filii Rachel omnes animae

qnatuordecim (MA: Bibi. 1.44). Ne hadnóc minden&stfil meg halni

az barmokat: non penitus jumenta mtereant (1325). Mindenes-

tSl ismeretlen hely (Tolu: Vig. 12). Mindenestl haraggal és

búsulással betelvén (Illy: Préd. 1.15). Nem több, hanem circiter

tizenötig való esvén el mindenestül közülük (Tlialy: Adal. 1.31

8). Mindene.stól másfél százan vagyunk (Mik : TLev. 409).

[Szólások]. Mindenestölfogva: omnino, prorsus, iinini-

versum C. Myndenesthwl foghwa vylagos lezen : érit hicidiim

totum (JordC. 566). Mendenastevl fogua megvtal (MargL. 6).

Lassan lassan mendenestevl fogva meg ujula (DomC, 91. 8).

Egy lelky iozag egyéb lelUy iozagok nekevl myndeuestevl fogva

semmy (CoruC. 55). Cag ne maradnék myudenestwl fokvta yre-

sen (LevT. II.2). Sámuel az olot, az az, mindene.stSl fogua meg

egetö áldozatot el kezte (MehSám. 27). MindenestSl fogua

huszonnégy méltóságos kSnyfl vagyon (Helt: Bibi. I.e2). Min-

denestSl fogua sz8res, mint egy .sz8res b8r ; totus in morém pellis

bispidus (T. L4). Minden&st81 fogua való kopasz,ság (Kár: Bibi.

1.99). Mindene.stSl fogua való .számoc vala ket ezer : omnis

numerus eorum erat duo millia (I.396t. M i n d e n e s 1 8 1 fog-

ván az mammonnak adták magokat (MA:SB. 121).

Mindenféle : omnigenus, multijugis, multijugus MA. [aller-

hand, allerlei). Mynden felee neepek kezz81 : de cunctis populis

(JordC. 266). Mynden felee halak be gywlnek : ex omni genere

piscium congregat (396). Myndden felee nyelvvek (ÉrdyC. 541b.

198). Igertfink minden fele uetesnek felet (RMNy. 11.83). Min-

den feliec: ex omni genere (Helt: UT. D.4). Szent Pál is az

eleseguec nem mindenfele válogatását karhoztattya (Tel: Fel.

110). Bnczanatot kel kérni minden félé vétkekrl (Vás: CanCat.

260). Oda ki mulattam, kitakarodván velem felesen [sokan,

számosan] mindenféle rendekbftl, lícy felesigem kisirisire is az

knrucznékbúi (Monlrók. XA'.3S4). Haragomban sokszor károm-

kodtam, teromtettével ugyan életemben sem szitkozódtam valami

tíz- vagy tizenkettnél többet, de egyéb mindenfélét bvön

szórtam (Haz. 1.219). Az isten jóvoltának tiuczára belé keve-

redni mindenféle gonoszságba ! (Fal : NE. 50). Nem de nem

kígyót, békát, mindenféle tsufságot mondottál a mi magunk-

viselésére ? Nem de nem 8r6k keserves kínokat osztottál fejnk-

re? (Fal: NA. 132).

Mindénféleképpen : omnimode Sí, [auf jede art]. Mit

tolvaj el nem vitt, perrel el vetetek, mindentiíle képen Cleon

fogyattatik (Orczy: KöltH. 132).

53*
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Mindenfelé : (luacuiiquo, <|iinlibet C. undiquo vorsum MA.
[Uberall liiu, in jeder riditiiiif!, iiberall]. (Zriiiyi. l.l'i. II.7. 12).

Itt mindenfelé elrémültek (RákF: Lev. 1.56;.

Mindenfell: undique C. undiquaque MA. ex omni parte

JordC. 40. iMidiquo 457. 5Í)7. (von allen seiteuj. Mykoron latta

vona Béla hogy mynden fell boke.seege vona, nieene feyoer

varraa (ÉrdyC. 397b. 510b. Ziiuyi 11,196). Miuden-fel61 a helyt

lakja gyüüy(V&ség ((Jyüngy: MV. 16).

Mindenként : omnimodo Sí. (in jeder hiiisicht, durchaus].

Naéüc leznec mendénkent : inagni eruut jier omnia (BécsiC.

46). Ne eskegéetec mondónként : non jtnaro oninino (MiinchC.

22).

Mindenképpen : omnifariam C. ouiiiimode Com : Jau.

177. in omnibiu JordC 805. omni modo MA : ÍScult. S. (in jeder

hin.sicht, auf jede niíigliche wui.soj. Kwlde hozza fráter Massoost,

hogy vvtut myndenkepen hoza hiunaia (VirgC. 20). Minden kej^n

iol volnánk (IvOvT. 1.25). ChrLstu.s Qiindenképi>en mi hozzanc

hasomlo az bftntl meg válva (ZvouiPost 1.113).

Mindenkor, mindenkoron, mindénkort: nunquam-

non, plorumque C. semper, senipiterue MA. [iinmer, jedemoitj.

Nem mindenkor ha.sznál a futás: non senipor felix est fuga

PPBl. Mondénkor: semper (ElirC. 3. BécsiC. 31). Az Kristiis

uallüok niindSnkorth el6we kou;nikoznak monny (SiliidorC 6).

Mindenkor vig es iokodvew volth (VirgC 36). Mindenkor mezit

lab yart (50). Mindenkoron hátakon valánae az gottasoknac

(Uelt: Kri'm. 11). Leg énnekem ers kfl szikiam, melhez fola-

miac mindenkort (Szék: Z.soU. 69). A poganioc mindenkort azon

igiekSztec ho^ . . (Szék : Krón. 22). Az gazdagok marliáia min-

denkoron iob az szegényekénél (1 )eca : Adag. 50). Mindenkor

zöldell veszeje Aáronnac (Zvon : l'oat. II -603) Mindenkor tartó

és Sröcké való luLsvéti innepot nllenoe (MA : Scult. 497). A tyúk

tsirkéinek szerelmo-miatt meg betegszik, és mindenkor tsak

nyeg (Pázm: Préd. 179). Mindenekben s mindenkor vigyázzon:

in omnibua et semiier vigilet (SzC«ene: C'onf, 133). Azt mond-

hattjik felölök, hogy mindenkor imádkoznak, mert gyakran

imádkoztauak (Tarn: JÓÉI. 107). Az oltátol fogva mindenkoron

igaz valál (MonOkm. \7.33). Hogy pedig rajta érjék mindenkor,

arra nem felellek (Fal : NU. 295). Mindenkor csak kevésbe és

nem a végre játszott, hogy nyerjen (311). Itt mindent s min-

denkor kell dicsérni, a mi nem jiS, azt a jónál jobban, a fiatal

rendnek rendetlenségét leginkább (Kal:TÉ. 773).

Mindenkori : jioriiefuus, [lorenuLs, sempitornus Sí. (immer-

wjihrend]. Mindenkori jelen-létérfd az eeclesiának igereti vagyon

a szent léleknek iMatkó: BOák. 226). A .szombatnak megtjir-

tá.sa Christnstól állattatott mindenkori parantsolat (Megy: Baylo.

462. Pataki: Reg. 179). Kegyelmetek keze mindenkori készség-

gel teljes (Nyr. XII.80).

Mindennem (mindin nemi iozag NagyszC 192) : omnlge-

niis MA. (allnrhand, allerlei]. Myndnnemw byneymnek bocza-

iiathya (CzechC 12). The tagidnak mynden nemw yze (PozsC.

i. ÉrdyC. 453b. OsomaC 12).

Mindennémség. Tekintsd el Keménynek mindennémfi

ségét, mostani voluitul kisded gyermekségét (Ciyongy. KJ. 102).

Mindenség : imiversitas MA.

Mindenszer : .semiior MA. (jedesmalj. Uucliaualot val myu-

denzer (TelC 354). Buchnt val myndenzer, mynezer meg raondya

(GömC 136). Myndenzer meg chalatkozyk vala (ÉrdyC 550b.

649). Mindenszer giSzedehnes lön (Szék: Krón. 218). Mindenszer

megboczat (Uorn: Préd. 429). Áldozatot chelekeszem mindenszer

szent színed ölöt (Pécsi : Agoet. 61). Az kSniuec iniat piruliiac

niegh minden szer, valahanyszer . . (Balassii: Caiup. 8i.

Mindenünnen,mindénnnét (m€ndeitin>u.n MUiichC. 73.

iiíynddnwnneri CzechC 25. mx/ndr^ntnneii LevT. 1.82.) : undique

MA MünchC 73. (von überall, von alleu seiten]. Valahol mes-

ter embereket értliet a nagy Ásiábau, mindeuöimet elégyüjteti

ket (ilall: IIHist. III 37). Ilertzegi konyhákat és asztalokat

üttetsz, njindeuUnueu bé kivánod a kOltsöut, senkinek sem
Hzetsz (Fal : NU. 290). A szereutséuek-is vaimak mindenünnen

bizonyos törvényei (Fal : UE 375). (A jósitg] ez széle, hoszegm

és mindenüunen tellyes mértéke a derék emberek (392).

Mindenütt (mindenét Bora: Préd 458. mindmií Uelt: Króu
44. Helt:Bibl. IL120. miW<n<j£ Oior: Clu-ist. 165. Kár: Bibi.

L631. mindiliül Frank: HasznK. 4): ubivis, nusquamnon C ubi-

que MA. cú-emuquaque EhrC 13. ubique 63. JordC. 457. 547.

(überall). Az fráterek elmein'een hintik vala myudenyevt isten-

nek igyt (DomC. :)1). Myndenewt wlanna yaar vala (ÉrdyC 338).

Hogy az t'hristus testéuec mindenfltt jelen lételét állithassic

(MA: Scult. 600). Mindenütt létei : ubiquitas (Pázm: Kai. 1766.

451. Kr.). Mindenött jelen valóság (Küsipk; Woll 2ö). Mindcnfttt-

valoság: omnipraosentia (üKat: Válts. 1.1123). Minden&t vaM
(Sárp : Noe. 32). Mindenkor bátor s mindenütt : sátorban, mezAn,

télben nyárban (Fal: NA. 209).

Mindenüvé : quovls, quoquoversum Sí. [überallhio, nack

állon soitenj. Mindenfivé .széllyel kiterjed (MA: Tan. 1087.1420).

Mindenüvé út nyittasséc (MA: Scult 9i. A [lapok szúk-voltáért

nem adhatunk mindenüvé egy-házi embereket (Pázm: Préd.

a3). Ezért vetette meg urunk amaz evangéliumi irás-tudót, a

ki mindenévé akarta követni (Csúzi : Síp. 175).

Mindig, mindég: [semper; immer]. Szivét rágta a dits.V

ségnok val;mii ki.s férge, mindég szaggatott, égett a dits<5ségre

(SzD: MVir 89). Embertl embernek mindig kell tartani (104).

(Vö. mind-éltig, MIND 2) a) fj]

TVi I rM it:T
; (menuetj. Jíirjál, ha tudsz, te is kurucz, hokni

lassú minétoket ! lépjél (lépjél ?J fennyen, tég)- lábhegyen kigyó-

tekorvényeket (llialy: Adal. 11.395).

MTNIOM: minium MA. (Om: Jau. 17).

Miniomos : miniatas M.\.

MENISZTÍIR: (miuister]. Zerzotnek kwzwnseges nwstere

minist\vre (VirgC 36). Bouaventura az ydöbeii generális miuister

vala az zerzetben (ÉrdyC 323b). Az imitaria réligiou lév minis-

terek ezen meg-egyeztenok (Bod : Pol. 78). Az unitárius superiiv

tendens sinodust convocaljou és az imitária confossiót minden

uuitárius niiuisterekuek, mestereknek publikálja s igen sorio

injuugálja, hogy mind niinistcrek, mesterek é.s kántorok a sze-

rint prédikáljanak (Bod: Pol. 79). lelkeket kárhozatra holdéttu

miuisteri, [lerdiknrtái (Oiúzi:Síp. 470).

MENT (ment MiinchC. 35. EhrC. 20. stb. bkoií LovT.

1246. 284. mytií JordC 722. stb): 1) [quomodo? wie?]. Mint

s hogy: ipialiter et quomodn MA. Mint vagy? quomodo vales?

PP. Mint ve.sziky quaiiti omitur? PPBl. Gondolkodnak vala

azon, mynt leth vona h\VnPkyk dolgok: hacvsitabant suj^er

eis, quonam hoc evasurum cfi.sot (JordC 22). I>a.s»l meg, mynt

vetkeztél (VirgC. 12). Had lássam mint meteld az turot

(RMNy. 11.15). Mat.skási uramtól is tudakoztam, mint vagyon

s mi formálKi (LevT. 11.340). Véíotec 32 almát eg>' pénzen,

vallyon 3000 mint vehetec? (Uelt: Aritlmi. G6). Eimi eoc

chauargo vt k7.öt mint mehess az igaz vtra (Mun : ApoL

26). De mint kel ezec ellen iol vitezkednunc, tanolliuc meg

mar azt is (Magy : Nád 76). Mint vagy még V ut vales adhuc ?

(Com: Ve«t. 59). Ijittya mint megfagyott sokaknak szivekben

az atyafiúi szeretet (M.\:SculL 27). Mint vagyon keg>elnie?

(Matkó: BOák. 10. Misk: VKert. 4). Végre iiogy k&l ker&laz,

csudálkcKlván el hftisz, mint meg-éh&lt a bélod iSzeiitm: Kaim.

6) Már régen láttalak; mint vagy? ez-is módos údvíizlés (Fal:
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NE 16). Nyomoznák a ravóf, a vieegazAit : mint iparkodik,

mennyit vett bé, mennyit adott ki (Fal: NU. 281). 8) (mint,

a mint : ammitU TüiC. 247. avimipit LevT. 1.28. az mÍTii

Mel:Uerb. 65. emmlh I^evT. 1.46. kétszer): prout C. ut

sicHt, ceu, volnt MA. [(juam ; wie, gleicliwiu, als, deun] H)

Mint szinte : sieut, ceii, quemadmodiim MA. Ez oz y.ste n

mint ert esmeriuc (KöuigsbTör.l Fenlic vala ment a villám

(TelC. 26). Ne legyetek olyanok, mynt az keepmwtatook : non

eritis sicut hypocritae (JordC. 369). El teewedween mynt az jo-

hok : sicut öves (381). Kiknek igaz ngan történik dolgok mint

nekSnfc (TihC. 311). Olyan mynt ystennek angyala (VirgC.

20). Nem termeezeth zereenth, myud az syd'wk woelyk wala

(ÉrdyC. 348bi. Vigre mynt el adliatyatok el agyatok (LevT.

L281). Szidj te minket, a mint szinte akarod (Tel: Fel. Ub).

Holtról mint nem emlékeznek, rólam így feledkeznek (RMK.

IIJ247). Krisztus nem annyiba [annyira] tiltja az sírástól, mint

hogy az jövend feltámadással vigasztalja (Kulcs: Evang. 493).

Mint az földnek füvét, az^jnképpen adtam azokat nektek

:

qu.isi olera vireiitia, tradidi vobis (MA: Bibi. L8) Az mint kiuek

kinek értéke vala, elvégezik, hogy segítséget küldenének nékiek

:

prout quis habebat, proposuerant auxilium mittere eis (IV. 118).

A szerént vagyon dolgok az újítóknak, mint a zsidóknak, mikor

el5tt6kjárói nem valának (Pázm: LutliV. 49>. Annyi tagosán,

mint et-y kemenczekiirtfl, úgy fogták oda az szelet (ErdTört

11.64). b) Fel tárta hAtet mint h\V fyatb : nutrivit eum sibi pro

filio (JordC. 728). Aldoznaanak zenth Matheenak mynt ystennek

(ÉrdyC. 512b). &eke való zolgalatliomath irom knek myut

bizotb vramnak (LevT. LC66). C) Ynkab kyuanua eristusnak

zemeremsegyt : ment ez vjlagnac hiasajat (EhrC. 20j. Hanem
ha beewelkedendyk tv ygazsagtok fellebb mynt az yrastwdokee :

plus quam scribarum (JordC. 366). Ne ezeskódny aunaal fellyeb

mynt yllyk : non plus sapore quam oportet (ÉrdyC. 68). Sem
dychewsegesb, myut az xpusnak zolgalatva (A'iigC. 129). Ez-

thendew athal nem leliethewth tliwb myek, mynth ez arathas

vthan wolth (LevT. 187). Bvült attiU inkább, mint szükíilt

Ínségem (Thaly:Adal. 1.170). A latorság semmi nem egyéb,

mint Krisztust ásókkal elárulni (Illy: Préd. 1.7). d) Hogy mynt

hamarab (quo citius] ky ftvthnanak az orzagbol (ÉrdyC. CzF).

Síu'ánban megmaradt népének izene, mint hamarb lehetne

utánna sietne (Tin. 292). Böesületibe kap, ezt agyarolja

marczoniatja, és a mint legiszonyúbban lehet, mocskosítja

(Fal: NE 101). e) Ment iukab paranö^l vala nekik, attól

inkab predicalnac vala : quauto eis praecipiebat, tanto magis

plus predicabant (MünchC. 85). Myud az few neepek mykent
nrokhoz halgatnak vala. azent tewb kynchel áldoznak vala

(ÉrsC. 472). Miuth mentl iucab zernfiuec tettetm az kesergg

zynek, az aimeval ynkab az zerelmes zynec lezec zerelmesb

(NagyszC. 4). Mynt meenneel yobbath talál wala ywhay kzth,
azth áldozza wala ystennek (ErdyC. 174). f) Serai mondathatik

nagubnak, mintb hogh az isten emböne ln (TihC. 143).

Sémibe nem kel v*an munkálkodnunk : mintb hog az zyzesegbe

elónk (323). My lehet embernek nagyob ydwsseeghere való

byzodalom, mynt mykoron az zyz mariat zolgallya (ÉrdyC. 162).

Nem annyi rme vagyon, hogy Alexander szflletet minthogy

Aristotel&s idét születet (Pázm: Préd. 133). Tanácsát [most is]

úgy %-itte végbe, mint a mig király nem volt (Mik: MulN 243).

Sokkal másféle gondolattal jöttem ide, mint a mellyel kijöttem

(286). g) AVgy yaryon, mynt twiaydon ysteueenek zyne elth wolna

(ÉrdyC). Annyit tészen, ha prédicatiót írok E betSvel, mint

ae-vel imám (MHeg:TOszl. I.16S). h) Azért mint a tisztet, ugy

a tisztességet, azért vé.szi fel, hogy istennek alkalmatosban

fflolgálhasson (Pázm : Préd. 59). 3) [circiter, circa ; ungefahr,

beilaufig). Budosasal mint tyzn ket faluról falma jarek (I^i-T.

I.llO). Voltak meent ezer lowal (284). Fogának mint t ezer

tonikot (Helt: Krón. 89). Letelepedének a férfiak, szám szerént

mint ötezereu (Pázm: Préd. 432) Az egri törökök kijvén

mintel másfél száz lovasok, az gyri mai hát mind elhajtották

(TörtT. VL132). 4) [ut, ntimmum, quumprimum ; sobald, kaum].

Mynth iutottak volna a koppaz heglu^, a porozlok kyrthelenek

(WinkIC. 203). Mynt az hayoczkaban be hagot vona, ottan meg

álla az zel : cum ascendissent in navicniam, cessavit ventus

(JordC. 400). Mynt ember halal(« bynben esyk, ottan el kellene

karhozny (ÉrdyC. 52). Myg az eredethuek ygassagaat tartaak,

ewket ees meg tirtaa wr isten, de mynt atal hagyak, ottan

ky vereteenek (3SSb). A mint a kenyeret a kemenczébl kiveszik,

ottan ketté szeUk (PP: PaxC. 113).

[Szólások]. Ment inkab iob ember a iohtol ! quanto magis

melior est homo ove? (MünchC. 35). Ha tfl tuttoe io adoma-

nokat adnotoe, ment inkab tfl mennei afatoe ad io zelletet:

qUiinto magis páter v&ster dabit spiritum bonum (136. 140).

J a y mint ve.szfink a vár alatt (Bal : Epia 7).

aJiár-inint : ntut, quomodocunque MA. [wie immer]. Ez

bizon zeretett nem ual, akar mint monga zaiauai : hogh isteneth

zerethy (TihC. 14). Nem akár-mint, s akárkinek igérte isten

az örök életet (Pázm: Préd. 176). Azt i>arantsollya isten, hogy

lelkünket rizzük : de nem akármint ; hanem szorgalmatoson

(Pázm: Préd. 821). Akármint kiáltsanak, meg nem hallgattatnak

( Bíitai : VTárgy. 69). Szabadé az él rök istent akár mint s

akár hogy ki ábrázolni, es abban a ki ábrázoltatott képben

imádni? (VárM : ÉgilSzöv. 21). Akármint ltt légyen is(DKal:

Ker. 471). Oly juhpásztor, ki nem gondol nyájjal, hogy akármint

légyen, csak neki bven .sok gyapjat neveljen, mint henyél

here, hasznával élhessen (Thaly: Adal. 1,12). Akár-mint gomboly-

lyák ajakokat, és üssék-fel orrokat, ugyan csak hátrább marad-

nak e nagyságok (Fal:NU. 352).

hogynem-mint : quam MA. [als, denn]. Menden igec,

elzr lelki smeretedre iyn, honem ment úeluedre (^^tkC.

64). Job hög az testh megb fórtztesseek, honnem mynth az

lelök (SándorC. 29). Az lelöknek aiandoki nomsbek, hodnem

minth az testiek (TihC. 130). Mostan közelben a' my ydves

seeghvi-nk, honnem mynt eleeb hyttók (ÉrdyC. 3b). Inkab ban-

kodic raasnac gonassagan, hod nem mint az ö raita tet bozzusa-

gon (DebrC. 276). Zenwedhetesb lezen Sodomanak es Gomorranak

felden, honnem mynt az varosnak : tolerabilius érit terrae Sodo-

marum et Gomorrhaeorum quam illi civitati (JordC. 382).

Hogynemmint isteniül, tülök inkább féle (RMK. 11.89). Akarsz

te járni te kívánságodban, hogynemmint lakni én nagy udvarom-

ban (263). The Nagysa : inkab sokoth zent irasth halgathny es olvas-

ny, mykor egyéb dolgaytol megb ewreshedyk, hogynem mynth

egyéb hyusaagos es hasnalathlan bezedeketh solny (Komj : SzPál.

12). Magokat felyeb szereüc annál, hogy nem mint kellene

(Helt: Bibi. I. c3). Az én bnöm nagyob hogyueminind meg

bocsáttatbatuéc én nékem : major est iniquitas mea, quam ut

veniam merear (B3). Könnyeb a töuénec a töfocon által menni,

hogy nem mint a kazdagnac az istennec országába : facilius est

camelum per foramen acus transire, quam diviiem intrare in

regnura dei (Helt: UT. M.l). Ez világi emberek sokkal kfilömbet

vélnek az evangeliom felöl, hogy nem mint kellene (Tel : Evang.

IL223b). A babac incab felec az istent, honnem mini Pharaot

(Szék : Krón 17). Hamaráb a szénre megyén, hogy nem mint a

körös fa ágaira mászna (Mel : Herb. 25). Testeben felette igen

el szenuedheti uala az eks^et, szominsagot, hideget, uigya-

zast, inkab hogy nem miut ualaki el hUietne : corpus patiens

inediae, algoris, yígiliae supra quam cuiquam credibile esj

(Decsi : Sall. 4). Egynek egynek egy rauazsága többet háznál, hogy

nemmint njá.snak sok (Decsi: Adag. 31). Többetis él, hogy

nem mint kellene: ultra catalogum vivit (Decsi : Adag. 213).

Inkáb böczfiUötted a te fiadat, hogy nem mint engemet : magis

honorasti filios tuos quam me (MA : Bibi. 1246). Job egy tellyes

marok nyugalommal, hogy nemmint két marok tellyessége nagy

munkával (MA: Bibi 1578;. Alhatatosb, hogy nemmint patvarnac

engedne (MA: Tan. 58). Könnyeb az koporturakat har;igra
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indítani, honuem mint az el«)l<et (Szeg: Tlieoph. 26). Nám sokkal

nagyobb az én bftnöm aiiiál, hogy noni mint én bocsánatját

várliatnám (EPhilKözl. IX.36).

hogysém-mint : cw MA. Megli eunel iiat'yob vezedelem

thertenlietliyl:, hoK .sem mytt [így] esek (I.m'T. LKÍií). Hogysem-

miut parlagul maradjon, inkál)b kd. engedje éimekem pénzem-

ért (11.153). Hamarob el fel(ftkBzbetneiec az anya az fi magzat-

tyarol, hogysem mint fi mi riilluiie (Tel : Evang. 1.99). Job meg
uSszni, hogy som mint égni, az az, lob hogy mtíg hazasodgyanac,

hogy som mint házasság kiufll meg ne tartozt;i.ssac magokíit,

meg gySzettessenee (245i. Mortekletasljon ellyönc, hogy sem
mint egyébkor (Tol : Fol. 27). Hamaráb el miilaudóc, hogy

semmint az viz szinén való buborée (Kár: Hibl. I..526). Ók sokkal

lu'ilSmljen hisznek, hogy sem a mint (ígyj akkor hittenek a

hivek (l'iizm: 5I^v. 287). Abban az nielben keli inkab keresni

aliibon el5zor irattatot, hogy .sem mint az deák nielnre való

regi fordetasban (Zvon: Osiand. 15). Jobb égni, hogy sem mint

házasságban élni, azt tanittyn Pál apostol ellen Bellarminus

jesuita (Matkó; UC'sák. 407). Az aniiyok Ca delfineknek) inkább

magiit is elfogatja, hogy sem mint azokat prédára hag.vja

(Miak : VKert. 540). ötét kfirnyékezi inkáb a felfiíálkodott ke-

vélység;, hogy-sem mint a szegént ((Vízi: Síp. 13). Inkább

terhére, hogy sem mint hasznára volt (NótPM. 28). A maga
nemc&ségét iukább gyalázza, hogy sem mint megérdemlené (33).

oly-mint (oíywiii EhrC. 10. DomC. 316. holmynth f Wmk\C.
294. 322) : 1) (iiua, tamijnara ; als, wie, gleichwie). Veue az basilla

zyz 5kot olmiut zolgait ; de iroskiídik nála nolSk az isteni tudo-

manba olmint apostolokal (TihC. 32i i). Cifra bár az égen a szivár-

vány, sok fösték s ér benne, olly mint márvány (Amadé: Vers.

114) 2) qnasi Ka.«sai : Szókönyv [tamíjnam ; gleichsam, gleichwie,

gewissermassen]. Elmene ncmy keveset zomorwlnan es olyma

panazohian ewnoiibenneten : quasi conipierens (EhrC. 10), I^ewn

zend&lees, oly mynt hyrtoleii leeleknek yewetely : tmn exstitit

sonitus, tamquam nienlis flatiis violciiti (.JordC. 709) Ix'goltan

ol mint hot oleuoníll az ffidro le eíi.«ek (KazC. 13) Felmen az

innepre, nem nyilván, de oly mynt titkon (Pesti: NTest. 200).

Olymiut csudája voltam sokaknak (Szék : Z.solt. 70). S) circiter

.lordC. 153. (nngefiihr, beiliiiifigj. Oly mynth 12 ezthendSs: fere

annonim duodecim (551). Monda nekik oli mint harmad oran

(VVeszprC. 87). Az fráterek olyma negyven eztcndeyg vya.skotta-

nak (DomC. 316). Valának férfiak olymint ötször valcj ezerén:

fuere viri quasi quinquies mille (Sylv : UT. 1,23). 4) fpaene ; bei-

nah) Az apastalokat, kik ol minth megh vettettek valaiiak,

hattalin;i.soka teue (TihC. 158). Olmint zönctlen syrtanak (KazC.

4). Ky.sded es olymynt seminy (KrdyC. 532). Keserséggel 6

urat siiatá, olymint ft magát ott halni b<jc.»átá (Tin. 88). 5)
(qiutsi ; als obj. Oli mint mondanaia (UebrC. 1. WeszprC. 65)

Petflr is kzigbe nione olimint egi vohia 8 közznlök (72). (Az

oroszlánok) nag ryuasth tSnek, ol menth ökys syratnak (PeerC

104). Hyya azokat, kyk nyncyenek, oly mynt volnának (Komj:

SzPál. 59).

sem-mint : fqnam j als, denn]. Oka falán nem is í, hanem
m:ls gonosz ni, OrdSngös bfivdIA, mert kegyesfb?) 6, senmiint

\if> (ll'il : Költ. 84).

tudnia-mint {tmlny mynl Ver: Verb." 39. íuna wyní TelC

5) : (scilicot ; niiinlich). Az ördögök hyzik es rettögik, tudnia-

mint az istent (TihC. 2). Az. három isteni jozagok, tudnia iiii[D]t

az hit, romen.sogh es zerotet (5).

Úgy-mint : 1) (úijy néz a mini kit gyillöl szive szerint Bal

:

Ktilt. 159 úqy bánol veUink, mint ellenség Tel: l"el. 99): adiiistar

C. vehit MA. (wie, gleichwie]. Tegödet vg mynt az te atyndtvl

olliagyattattat (KrizfiC. 38). Igaz fia vala Ábraluimnak sz. János,

úgymint a ki örököse lön ö neki . . (Tel : Evang I.5S). liizonyit

suk meg, hogy úgymint jó tam'tvjinyok :iz Kri.sztu.st köveljflk

(122X Mósest ugymiul köveljét elkfiWölte (Ijly: Préd. lL2aU).

S) [quasi, velut
;

gleichsam]. Az Krisztus igaz isten, az kinek

dicssége az test által úgy mint elfedeztetik (Fél: Tan. 31). M(Sd

nélkíil és úgy mint meg lulondulván cselekednek vala minde-

neket : incon.sulte ac veluti |ier dementiain cuncta simul agebaiit,

iDecsi: SallC. 30). Ki méltatlannak és úgy mint tiuiyának nem
Ítéltetik vala : quin Ls indignas et qu;isi polliitus haljeretur (54b).

Hogy a zsidók úgymint ki'-áfárlói legyenek az isten txsisédiuek

(üer: Préd. 103). 8) circiter C. circa Ver. fenne ^L4. (migefShr,

beiianfigj. Vala dyznoknak sok sereg chordaya, wgy mynt keet

ezer (JordC. 377). Egy retettes (rétet is] ayalnak masthan, vgy

minth hatth rendetth theszen (LeiT. 1.220). Úgy mint fiat óra

vala : hóra erat quasi sexta (Helt; UT. Z.5). Volnának még úgy-

mint negyven esztondeink (MA : SculL 29). 4) uti>ote C. ntputa,

ceu MA. (wie, namlichj. 6) [quasi ; als obJ. líotelt zereztele

wgy mynt veudeegöt vania (ErdyC. 562). Ugi mint mondanaia

(IlebrC. 32. Ozor: Chr. 76).

vala^mint : 1) sicut. velut, prout, uti, tamquam, quemadmo-

dum Sí. [wie, eo wie]. Kiki mind valamint indult sziuebe, olly-

nac véli tet: ha ki sir, sironak véli, az pénz gyöytö pénz

osztónac fBom: Evang. III.120b). Hogy valamint lehetne, a

hadat elvégezné : ut quovis modo bclluni confiieret (Decsi

:

SallC. 32b) Hagyjuk magunkat vezéreltetni, valamint Krisztus

akarja (Zvon: Post. 11). Valamint nékik szabad, oly .szabad

rómaiaknak is (Sámb: 3Fel. 51). Ismét azt tselekedd, a mit az

elébb, valamint életedet szereted (Hall: HHist II.I73). Valamint

a halak megfogattatnak a gonosz hálóban, azonképen megfogat-

tatnak az emberek a gonosznak idején (Ács: BHal. 308). Úgy
ír neki valamint egy idegennek (Mik: TörL. 27. lev). 2) (irgend-

wie, wie immer]. Valamints valahogy : qnomodücun(|ue,quocanqiie

modo ; valamint s valahogy, de kitölté azért : cum ráment
reddidit MA. De valamint vitetöt oda, az fiad iarion, igaz elég

ho^ ot volt (Szék: Krón. 216). Peliam recoquat: valamint lészen,

de meg probállya (Decsi : Adag. 249). Ha az dolog elö mehetne,

valamint es vala hogy az Massiuat megölne: sin ad parum

procedat, quovis modo Niunidam interliciat (Uecsi: SallJ. 31).

Valamint valahogy az Ira-s meltos,igos voltaual azt meg erse-

ehetek (Zvon ; Osiand. 14). Ezeket, valamint s valahogy, de oly

formán fejtegetik s értik, hogy az bötü helyén maradgyon

(Pázm : Kai. 501). Szeienchétlenségben valamint no akadgy

(KNagysz 1613. C3) óják lábait mint szemek fényét, hogy vala-

mint ne fisse a kölien (B;da»«i : Ének. 17). Dárdáját forgatván

kezélien, ha valamint Polidamáson halálos sebet ejthetne (Hall:

HHist. III. 166). Könyfiregy eltte, ha vrdamint meg szánna,

szouai sirá.soddal ft'ue vas elmoye hozzád ha meg lágyulna

(lllyef: Jpptlia 31). Procedáljon ezen punctum ir.int : valamint

praecipitantiával ne romoljon falb;m infentionk (Jlonlrók X\ VII.

181). Sie.s.siink vi.ss7.an)enui, valamint .íz aluvó elleiwéget fel ne

kmtsilk! (XXVU.22-)

valamenté, valamentére : (aliquautum, aliiiuatenus ; et-

was, um oiniges, einigeraiassen, bis zu einem gewissen gradej.

Sándor lu-am dolga valamciilire niegjobbiil (IjpvT 11.367). Ha
tagolunk valamenfo arról az fílldröl, vontatva rendeljük víbsol-

térésünket (EsztM: Lev. 328). Az írásnak valameiitébb kiterjed-

tebb mi volta kigyelmedért vagyon (8). Valamentére szflnnyék

meg az olvasástiil (Tarn : Bar. 63). Bár-csak fauitásimmal vala-

mentére használhassák (Illy: Kat Elöbi 5)

valamentónyire (yalanwUfmyire Fal : NU. 3o2) : cw A
Imragnak tüzes gerjedelmeil valamentéunyire enyhétik (Fal:

NE. 33). Kis.sebl»dlietik ugyan vabnnentéunyiro ji> tiirében, de

tfirhetö kárral (35). I.»-botsjitkozott valiuiiinténiiyire huzzájok,

hogy magához szeliditoné Jiz urfiakat (Fal : NU. 302). A molnár

gaz>lán Ls vahunonténnyire rajta tílrtéul, jó darab pénzét ia

feleségét vesztette miatta (Fal : TÉ. 769).

lUntvolt-a : [status, coudilio ; ziistaud, lage|. Hadainknak

miut-voltát tokéntnni, odafoidúltam ilíAkF: Lev. 1V.495). Bivön

le-irja azok mhil leL>cgét (Gyöngy: Char. 301).

J
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MTNUTA : (minutoj (Mikt TI^v. 225).

MIOG : niiogat, nyávog SzD. [miauén). A niat.«ka mlog

(Com:Orb. 5).

Miogat: leuco MA.

Miogatáa : leucatus M.-\.

TVl I kH a : myrrha C. A miirha raeg-forrasztja a sebet

:

myrrlia Klntinat vulnus PPBl. (MüncbC. 17. PeeiC. 178). Mynt

az valaztot myrra keneth eedeaseeglies yllatot attam (ÉrdyC.

475. Illy: Préd. 1123). Mert mjir le-i,s arattam mirramat, az én

fö-szerszjiiiiaimmal pgygyütt (Csúzi; Síp. 591).

TVrrRÍGY O'ur-fcry DomC. 270. mer<yi/ BorniPréd. 694.

merig TelC. 131. Nagy.'aC. 299. mérigy Helt: Bibi. IV.65. vierigy

Pázm: KT. 311. MA. mtrejj, Zron ; Post. 11.160. Web: Ámul.

67) : 1 ) abscessus, apo.'itema C. glandula MA. fgescbwür],

Meregy kele ev torkában (DomC. 270). Merigyec kelnec raytoc

nagy hewségockel (KKrakk. 1573. A3). Az wr meg vér tégedet

Egiptusuac mirigjéuel, síilyei, varral, es viszketeggel : percutiat

te dominas nlcere Aegypti, scabie quoque et prurigine (Helt ; Bibi.

I. Zzz3). Hogy a figét kotneiúc az 5 mérigyére, hogy meg
gyógyulna (IV.65). Az hússal egyben tekeredet, gyfilt é.s 6szve

nt évbl apró mirigy, vak tetem (glandula) lészeu (Coni : Jan.

60). 8) [pestis; pest]. Dog auagy merig ^rolC. 131). Föfayasok,

kSzuenSk, verkorsagok, merygi'ik (143). Kent zenvecz liyedem-

nekil, nierigót oruossag nekil (NagyszC. 299). Pestis auagy

mirigy (Frank : HasznK. 3S). Az dog halai sok embereknek
hertelen le omlások, pokol var, mirigy aua^ egieb fele tjeteg-

segek miat (Fél : Tau. 494). ftigadó dSgSs mirigy : pestis con-

tagiosa (Com : Jan. 59). Az magok lelkén felíszik az mirigy

(MonOkm. XXIIH9Ü). Pestis avagi mirigi (Oanaki : Dogh. 4).

Ha.sonlók ezekhez az istenfél emberek, a kik a világtól, test-

tl, és ördögtl félnek, mint gonosz mirigytl (Hal : HHist. II.

334). A respublikáknak nagyob mirigy niutsen (RendÉlet A).

futosó-mirigy : scrofulae C. adenes MA. scrophula Major:

Szót 427. gangliou PPBl. [.sjcrofel]. Fnto.Sü mirigyek : adenes

PPBl. Futosó mirigy, mirigyes liiis, golyva: scrofula PPBl. Az
pestis tl&l a br kzót való erekben lezön e,s iudultatik

:

mellyet futosó mirigynokis hiúnak (Frank: HasznK. 39. Felv:

SchSal. 20).

fült-mirigy : parotis C. MA.

torok-mirigy. A toroc gyéc a toroc mirigyet gyulasztván

:

angina acuvulam inflammans (Com : Jan. 57).

Mirigyes: glandulosus, apostematicus MA. Mii-igyes dög-

halál i,Pázm: Préd. 447. Kr). Mely káromlásnak merigyes .szi-

dalmazásáért érzi most az ördögök társas.ágában, az isten

haragjának sullyát (Pázm: Kai. 433). Mérges és mirigyes szi-

tok és vádolás (Pós: Igazs. 1.441). Mirigyes pestis (jritk:Rózs.

257).

MIRTUS : myrtus MA. [myrte].

MISE (BiííSfznek vala Helt : Krón. 16b. múse f Mon : Ápol.

289. misé gyertj-a? Beythe : Stirp. 0): uiis,sa MA. [messe]. Misét

mond : sacrum celebrat ; misét hallgat : interest sacrificio

missae Kr. Misét szolgáltat : mi&sam facit, celebrat PP. Monda-s-

sonc egy miset: mel myse haluan vymadgozzonk (EhrC. 6).

Eg misset haluan (TihC. 9). Myseet zolgalna (ÉrdyC. 528).

Mondásunk miset (VirgC. 83. 10. 5). Sok miséket tudónk csak szol-

gáltatm', misék által akarunk szabadulni (RMK. VI80). Requiemes
missé (Helt: Króa 177). Bytlések, szarándoc iárás, mise nézé-

sek, és egyéb efféle pepeczelések (Zvon: Post. L84). A mise

igaz áldozat (Pázm: LuthV. 13). Az missé szolgáló [pap] kezébe
veszi az patenat, kin az ostia vagyon (HollPréd. 21). Ki

valami miséhez való partékat el vinne (Diai. 180 1. Mit ér, Iia

aszszonyom hat misét napjábaim hallgat (Orczy: KöltH. 191).

[Szóláíiok]. Te néked neved laszen tkélletlen, gyakran esik

s i d o mise feiedeu (Euy: (Jizm. 21).

aranyos-mise: mis,sa sub auroram Ké. Agyaras mise:

így ferdíti ol [Szkhárosi Horvát András] az éjjeli mise nevét,

melyrfil Cs. Komáromi György Pápistaság Újsága c. m. 329. írja,

hogy: az karátson étszakai iniso, kit aranyos misének hínak

(RMK. n.454. TehEvaug. Mutató Tábla ; Hiró : Micie 3. Kr).

lassú-mise : mis,sa privata Kr. [stille masse]. Az rdgi
di.sputHtio-elnt Luther lassií misét mondót, hét .sacramentoniot

vallót (Pázm: Kai 1766. 212). Maga a confessio meghazuttollya

magát, azt beszélvén, hogy nállok a lassú misék megszntének
(417).

magánvaló-mise: cw (Mon: Ápol. 124. Kr).

Jiagy-mise : [.sacnim solenne]. Nagy misen való ewange-
liom (ÉrdyC. 113. PeerC. 367. Helt: Króa 39).

öreg-mise: co SK. (RákF:Lev. 21).

Misécake. Misécskédnek hamissiigát igy eltitkolhatva (RMK.
11.218).

Miséi : [sacrum celebro ; eine mes.se lesen]. Minden nap
magáért s másokért misélfen miséi (Pós: GBot. 82. Pózs: Igazs.

574). A.szt cselekszik a pápa, er.sekek, pflsplik, gárdgyánok,

a misel papok, barátok, és több azon kovjiszból való, henye
hej-ékhez hasonló rendek (VárM : ÉgSzöv. 55).

Miséz : sacrum celebro Kr. A papokat az oltároc elöt, hol

nies,seznek vala [így], mind által veréc (Helt: Krón. 16b). Vrak
fele.segi ne cifralko^atok, ne mis.sezz6tek (Mel: Sz.Iáu. 96). Tör-

ténik néha, hogy a miséz pap, másutt elsben jol kppentvén,

a csengetty zengé.sben elfeleyti magát, s jól talál a lel mutatott

jKiharbol hörpenteni : melyet az elébbenivel ki okád e.s az eb s

disznó megh eszi (VárM: ÉgöSzöv. 214). Irá.sit kitekerte kezébl
és elvitte, mellyekel meguuitathatnii, hogy jó lelkiismerettel és

ügyes hatalommal misézett legyen (Fal : TÉ. 742).

Misézés : celebratio mis.sae Kr. [lesen der messe]. Nem segít-

hetik misézésekkel (Czegl : MM. 268). A pápások az fidnepek

megftllettetetéseket nagy részt kflls geze-mize ceremóniákban,

misézBsekben, egygyik templomtol misikhoz való farkalá-sokbau

helyheztetik (GKat: Válts. Elöb. e3).

MISKUIiÁJSrCIA : [mischung]. (TörtT.a L579).

MIZÉR, MlSZmi : [croatns ; kroat, kroatisch]. Kemény
misziri kard fúg-le oldaláról (Zrinyi : ASyr. 42). Miziri gallér

egy áltáljában horvát gallér, mivel a magyarok a horvátokat

régi nevezetekrl Mysi popnli mizer nemzetnek hívták (Bod:

Pol. 85).

MOCCAN (moíízoíi ' Helt: Mes. 174. nem-is morraaiihatcz ?

Matkó
: BCsák. 43) : mutio C. Ver. [mucksen]. Motszanok, lopva

suttogok : muüo ; motszanni sem merek : nihil *audeo mutire,

jam nil *mutire audeo PPI. Senky nem mere mocczanny : nul-

lus mutire ausus est (JordC. 310). Az Izrael fiainal soholt chac

egy eb sem motzan: non mutiet cauis (Helt: Bibi. I. Gg3).

Czac mottzani sem meruec (Born: Préd. 257. TehEvang. 1.146).

Moczczani se merjernek (Tolu: Vig. 67). Csac mottzanni-is alig

mer (Com : Jan. 196).

meg-moccan : emutio C. [mucksen]. Czac meg sem memec
mocczauui (Born: Evang. 1.429). Meg kötötte, meg sem mocczan-

hat (Mel : SzJán. 37). Ne My quidem facere audet : meg sem
mér moczanni (Decsi: Adag. 55). Meg so motzannyatok, mert

nincsen nálatok a tudománraak kultsa (Czegl : MM. 290). Meg
sem motszan elttük (Misk: VKert. 53). Iliol ez ellen senki

tsak meg sem mottzan (Bod: Pol. 122). Senki meg-sem mert

mozdulni, vagy meg-modczaui az .színe eltt (Biró : Préd. 10).

Nem ugy lakt.am a világot mint a tlicatrumok-némái, kik me^;
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sem motzannak, tsak helyt foglalnak-be (Fal : NE. 10). Meg se

motzannyanak ; hanem jó szivei vegyék a korpázást (Fal: NU.

302).

MOCSÁR : pahw MA. lacuna Major : Szót [sumpf). Melmo-

char, .staguum 1265 (OjdPatr. \'1.129). Mocliaanvtlia, fundus

1418. (Czinár). Mocar fSldSn: in torra (in)aquo.sa (DöbrC. 107.

Zsolt. 62. 3). Istentelenség mocsárja (Tof: Z.solt 275). Mocsái-ok,

pocsolyák (ComtJan. 96).

Mocsári : paliistris MA. [sumiif-J.

Mocsáros : paluJosus MA. [sumpfigj. Mocsáros hely : lotus

palustris MA. Mocharos helyen : in terra fin)aquosa (KulcsC.

147).

MOCSOK: macula, sordes, squalor, labes, labecula MA.
[sciirautz, fleck, makel, unflatj. Mocsok nélkül való: immaculatus

MA. Makiila es moczoc nekfll talaltatot (Born; Préd. 390). Az

keze .szennyének rut moesokia (lial: Epin. 5). Mocskoktúl meg-

tisztítja Lsten az fl eccl&siajat (CzegI: MM. 32). Nem kell szitok-

kal és mocsokkal fülelnünk vallásunk ellenséginek (233). Isten

kegyelnie belóled minden mocskot ki t6r6ir6n (292). Meg lehet

mind annyiszor, valameiiyiszor zuzzos gyomrod lel-émolyodik,

mocskot és moslékot ellene okádoznod (l'ós: \'ála.sz. 43). Az
isten szent, ki nom enged magával akar mi motskot is közíí-

sfllni iKer: Préd. 162). Fortelem és moLsok nélkfll való (Com:

Jan. 220). Maculae absterguntur spongia : a motsok, szennyek

ppondiával t5rSltetnok-le (Com: Vest. 82). A bársont motsok,

sir igen szokta veszteni (Kisv:Adag. 166). Óh bneink mocs-

kainak tisztítója (Bíró: Ángy. 276). Az efféle apró vétkek igazán

való motskai bSLsfiletíinknek (Fal : UE. 376). A motskosok köziitt

forgolódván, motsok reá ne ragadgyon, minden felül tl.sztán

maradgyon mint a napnak sugári mellyek minden rutát meg-

járnak, s még-sem vesztik fénnyeket (Fal : SzE. 524). Ennek
motskát nem is kell egjébre kenni (Gyöngyü : (!íiar. 73).

Mocskát vallja ugyan bOcsUletinek ; de a níLitt nom sérszik

lelke ; puo re.stare offesa la sna riputazlone, ina non Tanima

(Fal: NE. 35).

Mocskol: I) nticulo, sordido, foedo MA. [bcsclimutzen,

befieckenj. Onmiveshez mentem ; de szénhordással, kerék for-

gatással mocskoltatott s fára.sztott (ÖtvMest. 51. vsz). Az igas-

ságnak sinórjáu egyene.sen járunk, a leveg eget rút eletfinkel

nem nioLskollyuk, és igy hirtelen halál nem kSvet bennünket

(Hall: HHist 1.49). !í) [Ignominia afficlo; beschimpfon, scliimpf

zufiigenj. A nagyanyámat szfmtelen mocskolta, gazolta, külíimh-

külömlféle injuriákkal Illette (llaz. 1137).

be-mocskol : maculo C. (besclimutzen, bcüeckenj. Bé-mocs-

kol a hivsiig lienünket iPázm: KT). Irunc a papirosra avagy

tiszta káityára, nem bémocskoltra (Com: Jan. 155).

el-mocskol : uimmnculo, contamino, conspnrco Sí. [beflek-

ken]. A ragadó mingy nagy népeket el-motskol és pusziét

(Com : Jan. 59).

meg-mocskol : rútít ; commaculo, sordido MA. [besclimutzen,

beflei-kon]. El kell ruháját változtatni, hogy tsintalan (iltffaeíivel

meg ne motskollya az Igazságot (Pázm : Pré<l. b2). Ez e a Sionnak

leánya, ki igy megmocskollatott (CzegI: MM. 28). A ki a szúr

kot illeti, meg-mocskoltatik attól (Mad: Evang. 275). Vétkeckel

meg volt vohia niotskült;it(jtt (Ker: Préd. 84). A templomot

egy más dibilábhal meg niocskolokat a toniplonibul ki kell

rekeszteni (Üió.sz: U»Ub. A2).

megmoeskolás : commacnlatio, defoedatio, sordidalio MA.
[bc.sclimntzung, schiindung).

Mocskoláa : sordidalio MA.

Mocskolhatatlan : incoutaminatiis Kr. (Pázm: Préd. 1149.

Kr).

Mocskoló : [schmierer, pfoscherj. Tsak imillyen, amolyan

képíró, motskoló: rhyparographus PPBI.

Mocskolódik: I) maculor, coijtpnrcor, contaminor SL
[be.schmutzt werdenj. Kormos lombikt<il mocskolódván rútul, el-

szöktem (OtvMest. 35. vsz.). A ki rut förtös helyeken nKitsko-

lódviin, magához luj, nem egyébért Iselekszi, hanem hogy te

is förtózzél és eö ki-nevethessen (Fal: L'Bl 504). 2) [couvicior;

schlmpfenj Luter csútbs be.szédekkel mocskolódot az Srdfigi ki-

slrtetekben (Pázm: LuthV. 104. Cegl : Japh. 217. Matkó: BCsák.

36). Sokképpen meg-mutattam a Kalaúzbíui, hogy, sem isten-

elSt, sem világ-el6t okát nem adhattya .senki, miért kfiveti

Lutert; ezekbl, hogy kifesellyen Bíduiuus, rút hazugságokban

mocskol<>dlk (P;izm: LuthV. 176>.

bé-mocskolódik : [contaminor; beschmuizt werdeu). Ger-

gely pápa idejében mocskolódék igen bé a tiszta igazság (Pázm:

Kai 170).

öszve-mocskolódik: (V Portékája öszvemocskolódott (Fal:

TÉ. 757).

Mocskolódás : 1 ) conspurcatio MA [beschmutzong, vei^

unstaltungj. A tükCirben tisztán, és minden motskoUxlás-nélkfil

formáltatik, és származik a belé-nézó ember hasonlatossága

(Pázm: Préd. 718). 3) [convicimn; schinipforeij. Jesullai mots-

kolodás (CzegI: Japh. 2). S-mind ez & motskolódásit ez értelmes

elmék gázollyák (CzegI: Japh. 19).

Mocskond : I) [contamino; beschmutzen, venim.stalten].

Még meg sem rettensz, mikor niag-/.atodnac testét kardal

moczkondod (Illyef : Jephta. 30). 2) [convlcio ; beschimpfen].

Christust a beszédvei ki'irlottak, hurogatták, motskondottak

(GKat: Válts. 11.328). Mentl tsúfosban motskondotta (Megy:

Diai. 43).

[be-mocskondj

bexuocskondás. Halálos bé moczikondás (Bal: Csisk. 196).

meg-mocskond : [contamino ; boflocken). Nagy hirfi neuet

megh akarla niocskondaiii ( Bal : Epin. 3. 2. MA : ZsolL 54).

Mocskos : ninculosas, illepidus C. maculosus, sordidulus

MA. [.schmutzig). Mochkus? 1395. Mochkos? 1400. (vezetéknevek

Czinár). Kut nioczkoson (Boni: Préd. 218). A gyermec cheoalas-

rol beszoll&sz, mochkoson (Mon: Ápol. 299). Igen morzkoa vagy

Írásodban (300). A jó pénzt örömest vé.szük, uoha motskos a

tízelíVme^tor keze (Pázm:PréiL c). Jaj, melly niotskoaiak lát-

szik a mi tls-ztaságunk ! melly harag<»inak a mi szelidségUnk

I Pázm: Préd. 65). Cselekedeti fogyatkozottak, tisztátalanok,

bnnel mocskosok (P;izm: LulhV. 110). A ki az isten tSi-vényé-

ben semmit meg nem tarthat, és minden jó cselekedele bfiimel

mocskos: lohetettlen hogy az, szünetlen, minden nap, jó csele-

kedetben foglallya magát (Pázm: LuthV. 118). Mocskos ruha

vagyon rajta (Kisv: Adag. 105). Félre ne tcrj v:ilami mocskos

barátságra, hogy el ne csepiientse ártatlanságodat (Fal : NE.

19). Ugy merem nioudani, mintha a tsillagokbúi ulvasiuun

:

motskos lesz vége dolgi>knak (Fal : NU. 285). A kik tintán

épen rimdultak'ki a hAs mezAre, forn^ betegségben, molsko.'ean

térnek haza (Fal: NU. 267). <^k-is höriHJgetlék a maradékokat,

a mint hozzá fértek (307). A mivel bírt, azt se nem leaporitolL'i

molskos fösvénységgel, se nem halta ve.szni valami gondatlan-

sággal (294). Férges volt a motskos nyeKiiek vétkével (Fal:

NU. 29S). A motskos lie-szélgetés erkölLs vesztegetés (Fal : TE.

632). El terjedvén a híre ennek a luulskos történetnek (63ói.

Minllia a Lsillagukü<>l nlvasiuini, mulskus Itvtz ciiuok a vége

(Szí): M\'ir. 438).

Mocskosit : soi dido Kr. [ignomlnia afTicio : beschmutzen,

bescliimpfi'MJ. Keveri tvk-sületit, minden kiti>!lu't'i rágalmazással

gyalázza és mocskusilja (Fal: NE. lÜOl. BöcsUleiibo kap, ezt
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agproljii, mari'zoiiKatja, és a mint legiszoii.vúabban lehet, mocs-

kositja (Fal: NE. lOlX

Mocskositó : foedator, maculator Kr. (Pázm: Préd. 1112

Kr.l

Mocskoska: sordidulus MA.

Mocskosod-ik : pnllor, foedor, comniaciilor Kr. [sich be-

schniutzen]. (Csúzi : Tromb. 147).

be-moeskosodik : <\5 Ha kit le irt a kép iro táblára,

mikor Cid jártAval el torISdet [így], avagy be miieskosodot,

.Süfiksék, ha meg akarják újítani, hogy iiz, .illyou el8, a kinek

képe volt (Land : üjSegíts. I.lfiS).

Mocskosság: .sorditi&s Kr. (.»chmiitz, imreiiiheit]. Ki ma
konkoly erkilltstelen niotskosságával, holnap szent életével

tiszta búza lehet isten áldásából (P;izm: Préd. 27).

[MocskozJ

Mocskozás : maculatio, foedatio Kr. [besclimutzung, verun-

reinipung]. 6-véle tapodtassuk, nem teák régi rósz erköltsinkef,

hanem a mi erre vouszon és okot ád lelkünk motskozására

(Pázm: Préd. 473).

MOCSOLYA : motsár ; lacuna Major : Szót [pfütze]. Mo-

chola, terra? 1251. Machola? 1358. (Czinár). A len és kender

megasztattatnac a vízálló tócsákban, mocsolyákban (Com : Jan.

96. Csúzi: Síp. 132. 323. Kr).

Mocsolyás : paln.stris, lacunaris Kr. [pfiitzen-]. Mocholastou,

vallis 1322. (O/iuárl Nem fér erkSltséhez semmi motsolyás sár

(EgyesÉlet A6. Csúzi: Síp. 135. Kr.)

MÓD (mymvWíonk zerenth: .secnndum modolum nostrum

NémGl. 180. elotwnknek iob mfi?giaerth RMNy. n.l. azon moMon
318. azon moMon el vegyek 1559. RMNy. 111.30. vwldra. Mel

:

SzJán. 528. morfdal 279. JJitnigyaat? ÉrdyC 487b. jo mondou

Cseng: Jer. 5. méh mondón Megy: SzAöröme. Elííb. 11.): I)

modus MA. modalitás Kr. [weise, art]. Mj-ndon mywelkSdetynek

mo^a (JordC. 352). Az zileínek mogiarol (TihC 48). My nemew

yarasokat talalwnk az veegsew yteeletnek moggyarol (ÉrdyC.

14. 537b). Az emberi zwletesnek auagy eredetyuek mogyat az

ifyv zwzekuek zynek ne tngyak (VirgC. 138). Ez á passahnac

meg tartassanac modgya : haec est religio Phase (Helt : Bibi.

I.Hh.3). Ho^ bizottságot tenne az idu5ssegnec azon e^ vtarol

es moggiarol (Fél: Tan. 2). Minden galibámból ki menekedem,

ha azt az módot kSvetem igyembe, az mellyet 5k javainak

(Pázm: Kai. 169). Hogy elsSben az els czitkellyérSl .szoUyak
;

a hitelnek módja két féle (GKat:Titk 239). A mellyeknec

módgyát és okát (rationem et caiisam) nem értjSc, csudállyuc

(Com: Jan. 67). A seregló sok gyönyörség, melylynek ebbenn

a Babylonbann se .száma, se azon állandó módja (Fal; TÉ.

770). 8) mos Kr. JordC. 35. caerimonia JordC. 208. (ritus,

sitté, gebrauch]. Szokott-mód : consvetndo, mos PP. Mynden

mooggyat megh tarczak : omnem ritum observabunt (JordC.

134). Modgyok es regulayok legyen (VirgC. 121). A magyar

szonac modgyad iol eszébe nem vette (Helt: Bibi. Lc2). Illy

modgya volt Lstemiee, hogy minec eltte meg büntetne az

emberec bfinet : elszer igaz tanítót adót (Born : Préd. 7). Cc

akamac módot szabni az kere.'sztyeni dologba (Tel : Evang.

1.117). A Christus neuet, mogiat es peldaiat kuessec (Mel:

SzJán. 500). Más élet más módot kiuán : alia vita alia diaeta

(Decsi: Adag. 63). Minden dologban való mód : gnomon et regula

(87). Mégis mutattuk hogy bizonyos módjaink vadnak az írás

értelmének visgálásában (Pós : Igazs. 1.221). Magaviselé.se Pováé]

tart igen szép módot (Gyöngy: KJ. 110). A disztelen-mód min-

dent el-veszteget, rutit, kárban és btstelenségben kever (Fal

:

UE. 1.33). 3) [decus ; anstand]. Eiirythmia : móddal való test-

mozgatás C. Módját megadja : requiátis instiuit Kr. [A lakoda-

M. KYELVIÖBT. SZÓtAb. IL

lomban] myndent uly nagy tp-tsseeggel móddal eekaseeggel

megzerez (ÉrdyC. 509). Az egész ksseg eleybo iue migy mód-

dal (Helt: Krón. 13). Nem mód az, hogy az mi erdónket szabad-

gyábau vágja (Pázm: Kai, 91 1. Nem mód az, hogy egy homályos

mondásért az 6 íteleteket kétessé tegyük (496). A tanúit vén-

asszonyok okt,'itják a fiatjdokat, módot, rendet szabnak (Fal:

NU. 272). 4) (modus, moderatio, modastia; mas.?, niílssigung].

Az bozzu állá.sban módot tudna tartany (Kulcs : Evang. 419).

Módot kel azért a szollásban tartani (Uly: Préd. 11.248). Szabad

1

siratni á halottakat, de ugy, hogy a sírásban mód tartassgi;

(IjBt: Hilág. 237). Midn a haragban módot tartimk (GyöngyL:

i
KVall. 212). 5) [|x).s.sibilitas ; möglichkeit]. Ha niodwnk leheth

benne es az ideíi zenwedhetth (KMNy. Hl. 1 19). Nem vala modya

fakó az te keuansagodnak [mondja a kutya önmagának] (Pesti:

Fab. llh). Vtanna méné a trSkeknec, és módiát keresi vala

az ftkzetnek (Helt: Krón. 85b. 3ob). Keresed, hogy valami

módot talaly benne miképpen szidogathass (Tel: Fel. 12). Az

ki mire vgyekzik, módot talál abban (Decsi : Adag. 15). Pardi

mortem assimulat : vagyon modgya benne, mint Antalnak az

eb (lésben (114). Nincs modmic benne, hogy vásárlhatnáncíZvon:

Po.st. 11.175). Modgya és hatalma vagyon a bfinsckel való

nyájaskodásra (MA:Scult. 729). A szent könyvek ismerésében

micsoda módot ád Balduinus (Pázm: LuthV. 149). Módot sza-

badulásban hagyot (Zrínyi 1.69). Ü adjon occa.siot, adjon módot

énnekem, kiben én az én haziinmak javára és megmaradására

méltán indultattassam (TörtT. VI1I.214). Más módot nem láttam,

magamat kedvébe mint tegyem, hogy legyek régi kegyelmébe

(Gvad: RP. 105). 6) [species, forma; form, art]. TSuis módú

ágas szigony (Mel : Jób. i>9). Ouigh leani kepfluek, azon alól hal

módnak voltának (Decsi: Préd. 39). Vagyon kzttc mind

egy modu homokos mesz : ager in medio harenosus una specie

(Decsi: SallJ. 64). Davidnac soltari, az franciái notaknac és

verseknec módgyokra magiar versekre forditattac (MA : Bibi.

V.l). Hogy az ecelesiaioc mindenben eggyezzen es egy modu

legyen az apostoloc anuyai aniaszentegyhazaual (EsztT : IgAny.

190). A mi ltzetinknec formája, és modgya ne légyen idegen

(MHeg:TOszl. 1.153). Hlyen modu [ilyen forma] (Huszti: Aen.

21). A pávának pajkos módú smrgs lábai vannak (Misk

:

VKert 313).

[Szólások]. Az silesiaí menyecskének kiváncsikja nem meg-

vet dolog ; ha maga szép : bizony kívánsága is szép is, kell is, —
csakhogy n eh e zen adj a módja! (RákF: Lev. R'.516). Jó

módjavagyonbenne (Czegl: ORoml. 5). Ha a mi életflnk

a keresztyén hitnek ösvényén kiviül jár és készületlen talál a

halál, uints mód benne, hogy fel-épfilhessflnk (Fal : NE. 35).

Módon: modo Kr. a) Semmi módon : nullo modo Kr. Valami

niodon mikepen vetkeztem en (VítkC. 28). Mas módon (ÉrdyC.

513b). Myndegy módon vpalo adoyok wagyon ez barom falwnak

(RMNy. II.8). Cliyoda módon thecczyk (LevT. 1.90). Denchet meg

rablathak ío módon (225). lo módon uiaskodic (Tel : Evang.

1.115). Minden módon értte akara lnni, mint békeséget

szrezhetne (Helt: Krón. 193). Az búzának hegies beleken io

módon való termese le-szen (KBécs. 1572. F2). Az isteu ollyan

i

módon tud magyarul, mint ziiiten deákul (Frank: HasznK. 12).

Szóla néki illyen módon (MA: Bibi. I.3S). Uri módon, pompáson

öltöztetvén: roagníBce vestitus ((iim: Jan, 139). Sigmond esmét

Dévából a másik felét bírta : de csak íngó-bingó módon bii-ta

I

(ErdTörtAd. 1.69). Azonmodon (Illy: Préd. 11138). b) Mi módon

:

quomodo Kr. quemadmodum JordC. 605. Mykeeppen es my
) módon (ÉrdyC. 515b). My módon mykeppen (559b). Kitl

es my módon szarmasztanac é wilagon való uépec (Helt: Bibi.

I. A2). C) Egy korda módon walo paita ew (RMNy. II199).

Ugrándoznac borjú módon (MA: Bibi. V.l 4). Ördög módon mond-

gya, hogy . . . (Matkó : BCsák. 359). Kegyelem nélkül túz módon

rád gerjed (Rím : Ének. 344). Ke mind azon galamb-módon (Fal

:

i ÜE. ni.87). d) Akár-mely úton 's módon, egy-valaki a' ksség-

54
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kf>zzn1 meg-visgalhattj'a a sz. irásnaU igaz magyarázattyát

:

iizrm líton 's módoii az ecclesia bizonyosban fel-talállya az

igaz magyarázatot íPázmt LuthV. 237). Semmi utou módon ne

szoly hazugságot íCzegl : Japh. 5). Hogy valami úton mrtdon

IKIenát viszsza nyerhessék (Hall : HHist. III.fi6), Minden úton-

módon (l?ál{: I^v. 185). Ha valami úton módon kezünIiliOz

velietjiik, kegyelmed kezeihez bocsátjuk íGér: KárCs. IV.408).

Módra: a) Rígi módra : prisce ; vín módra : seniliter C.

Yo kerezttyen módra mnllyak kywe (ErdyC. 515). Éigi tafota

zoknia olaz mndra fekete barsonnial hant (RMNy. 1L149). Vitéz

módra forgódik fegyverében (Titi. 203). Igen nagy szegény

módra szfiletet (Born : Préd. 34). Eztelen módra czauargunc el-

ménkbe (619). Vri módra élz (DecsirAdag. 205). Magyar

módra .^zoluann íBaliEpin. 8). Embernek nem kell baromi

módra megismerni a feleségét (Illy:Préd. 1.172), Trtodáld fóbb

dolgoknak kis eredeteket, mérd hozzá váratlan módra lett vé-

geket (Orczy : KöltSz. 28 1. b) Módra : in'^tar MA. Kezeyt meely-

lyen kerezt módra el teryestvveen íÉrdyC. 562b). Ur módra

íltiV.el (IIe!t:Mes. 457). Igen io fóne is enni etzettel saláta

módra (Mel: Horb. 81). Maiom módra kSnetni akariak fltet

(Fél: Tan. 442). Pásztor niodra sipja liolnya alatt vala (Haszti:

Aen. 17), Nyúl módra ébren alimni (Misk : VKert. 172). Actaeon

módra akadtam sorsra, kell gyötródnfim azoktól kiket szerettem

(Amadé: Vers. 157). Ríiro módra járó inaid gyengfilnek (PhilFI.

31). Módjára: a) Az 5 tói-wenyeknek moé:ara ky ky mj-nd

álla dolgaraa (ÉrsC. 449). b) Módjára : instar MA. Versiró

módjára : poétice ; hab módjára : uudatim ; ökör módjára : bova-

tim C. Kiclioda ti.szteli most az egiptusbelieknec modgyara az

istent (Ilelt: bibi. I.a4). Hoszu vászon mogyara szfiyec es sza-

porítsak á bÜDÚket (Born : Préd. 619). Az én vétkeimet az kép-

mutató ember módgyára el fedeztem (Kár: Bibi. 1.531). Nem in-

gadozott tétova nádszál módgyára (Pázm : Préd. 38). Az oltjiri

szentség a pénznek módgyára formaltatik : in modum denarii

formatur (llly:Préd, 11.16. 171). Az ördög éh oro.szlán módjára

alá s' fel keresztai-ko.súi koslatván kfizfittflnk (GKat; Válts. I.

541). Váradra is ötszáz lovast küldött ; melyre nem kétlem,

hacsak módját feltalálja, lészen gondja kegyelmednek.

Hogyha azon német Debreczenben múlatni talál: megrontásá-

nak m ó d j á t nem I á t n á m , mint ha az bazaszálló lako.sok

praetextnsa alatt valamelly égetóket küldhetné bé az ember

(KákF;Lev. 1.655 >. Hihetetlen, hogy isten az ewlesiában .semmi

mód o t nem hagyott volna, hanem mint fejetlen lábakat

bizoiiyt;dan.ságni erasztette volna fiait (Pi'izm: Kai. 1766. 605).

Módot keres vala abban, hogy vgle gonoszul élhetne (Kár

:

Bibi. 1.497). B>flszak módot lelt garázdálkodásra (Orczy:

KöltSz. 48). Módot talál l)enne : rejieriet rimám (Decsi

:

Adag. 190). Magát pénzbeli ajándékkal ue terhelje, hiszen í

nagy.ságának is 6 ad pénzt, találván más módot az ajándékban

(Monlrók. VIII.485). Akarja azt adni Keménynek magának, ha

módját ejtheti szemben jutásának (Gyöngy: KJ. 75), M ó d-

d a I (ciim modo) és fglelemmol kérjed (Mad : Evang. 386).

Lehetetlen, nem-hogy az ecclesiát, de csak egy falucskát-is

móddal és észszel vezérleni, ha feje nincsen (Pázm

:

LuthV. 347). Okkal móddal; cum ratione, suo modo,

moderate Kr. Nagy ockal és móddal szollyon az ember az

bolonddal (Kár: Bibi. 1.619. Illy: Préd. 11.339;. Hogy 6tet meg-
nyerh&s,s6 és véle okkal-móddal élhessen (Fal : UE 390). Okkal

s miiddal eljárának (Moln: JÉp. 96). Azt the szerelmed min-
d e n illendS vttal es modal incze es kezerecze, hogy vt-

hüz k&szfiUiSn, es hozanc iSiJn (Zvon : Osiaiid. C3). Minden

uttid s móddal kedvét kell keresned (Fal: NA. 234). Módjá-
val: suo modo, moderate Sí. Szép modgyával való beszéd

:

Byssina verba (üocsi : Adag. 236). Modgyával (mode.ste) mentegesd

magadat (Com:Jan. 194). Ez beszedet modgyával kell érte-

nflnk, es igaz rendel el igazitanimk : haec allegatio non sim-

pliciter est iutelligeuda, sed recto nioderaniine diseutjenda (Ver:

Verb. 141). Azt gondolode azért, hogy mind az kétféle háual

es modgyauai való volna? (F>/.tT: IgAny. 141). A város kerí-

tése alatt való lyukat módjával kell becsinálni íNjT. XIV.459).

KUlsó országoknak tánczait is módjával rofja (Fal: NE. 29).

Ha modgyával foglalatoskodol, arany érdemre emeled a sala-

kot-is (Fal: NE. 371). Az értelem és modgyával bátorkodó szív

nagyra emelik az embert (Fal: NE. 364). Jó móddal: bona

modalitate Kr. Ez irasbol az hiuek megitilhetik io móddal,

mit kellien érteni az keresztiem hitnek f& agairól (Fél: Tan.

Elób. 4). Kéri 5ket hogy iob móddal gondolkodgyanac az 5

nyomorúságiról (Kár: Bibi. 1.515. 672) Mi móddal fordúltac

ezek a naphoz, télben és nyárban íCis. N2>. Kész vélec jó

móddal sógorságot vetni (MA: Bibi. L31). Ily móddal tanulja

az el felejtendót (Orczy: KöltH. 56). Jó módjával: bona

modalitate Kr. Mellybfil hogy iob modgyával szolhassunc. bizo-

nyos részekre osztom aztot (Zvon: Fost. 1.593. 11.176). Ha egy

vadon erdóben, egy ksziklás pusztának barlangi kózStt, jó

modgyával éppitett palotiit látnánk, okos embernek mestersége

.szerkesztette ezeket oly jó modgyával (Pázm; Kai. 2). Mód
fölött: praeter modum, supra módom MA. Ereje-felett, mód-

felett terheltetett, úgy, hogy életét is megunta (Pázm: Préd.

165). Mód felett való nyomorúrágos kSvetkezések (Illy: Préd.

n.199). Mód felett kivánók, és ftSsvények voltak (Illy: Préd.

L64). Melly férgek módfelet rágják a testet (81). Mód nél-

kül: immodeste, immodiee, enormiter MA. [abeque ratione].

Minden kiczin bantasert modnekfil fel ne geriedgien (Fél : Tan.

328). Módnelkfil es vgy mint meg bolondaluan czelekednec

vala mindeneket : inconsulte, ac veluti per dementiam cuncta

simul agebant (Decsi : SallC. 30). Mód nélkftl való Ítélet: Lesbia

regula (Decsi: Adag. 37). Felettéb és mód nélkfil cselekeffiel

(MA: SB. 136). Nem módnélkSl czelekeszfinc, hogy ez mai

napol az egyéb napoknál fellyebb szentellyfic (MA : SculL

647). Joszag, meljet valaki mod nélkfil, es nem igaz utón

s király engedelme nelkAl birna: bona contra conseasum

regium usurpata (Ver: Verb 46). így vesztSk, mintha fa pénz

16tt volna, nagy módnelkfil szép országunkat (Pázm : KaL

441). Abban-Ls kevélység vagyon, a ki a tisztességet, bötslll-

letot, hírt-nevet rendetlen és mód-nélkül kivánnya (Pázm: Préd.

1006). Nem derczéskednél illyen mód nélk&l és nem bánnál

másra kueczikéket (Bal: Csisk. 104). Mód-uélkfil kapdos (Sall:

Vár. 1). Mód nélkül kevés szám hada se rontassék (Gyöngy:

KJ. 119). A mája mód nélkül megdagadott volt (Mik : TLev.

414). A ki a bOtsületen, vagy pénzen mód nélkül kap, rabja

mind a kettnek, és mind istenéhez, mind urálioz való hiv-

ségében feliette meg-gyarlódik (Fal:NU. 2T8i. Mód nélkül
való: abnormis C. immodicus, euormis MA. Mit liaszuált az

ti módnelkfil való feddéstec (MA: BibL L452). Mod nélkUI

valóságban vadoUyác (MA: Tan. 1182). SzUunyenek-meg egyszer

az sok módnélkül való káromkodi'isoktul (Pázm: Kai. 736). Mód-

uélkfil való dolog azokat lop;issal vádolni, a kik pénzel bivSl-

kSdnec (Tyúk : Józs. 453). Az gerlicenek mogia zerent
(TihC. 22). Az apostoloknak moggyok zerent teetowa való fw-

tas (ÉrdyC. 567b). Az kerezthyenek moggjok es lokasuk te-

rynth (RMNy. 11.240). M^ídjok szerint ók mind felkésUilének,

Titus uéi)ére rohanást tevének (RMK. VL158X Vaiat czinAliii-

nánac olasz országi mód szei-ént (Helt: Krón. 168). Mikor az

irás azt mongya, megbánta isten, emberi m'd szerint szól (MA

:

Bibi. 1.6). Ollyan liatar járt levelet, ok levélnek nHMlg>a sze-

rint iratnak magoknak (Ver: Verb. 154). Tisztátalan allatok

modgya szeréut él6k (Illy: Préd. 1.61. 4951. Ha más embert

taiiálsz olyan vétekben, azt az directorral kés(<delem nélkül

annak módja s útja szerént citjilják i RákGy : Lev. 75X

egy-módú : unius módi MA. (elnerlet, gleichlönnig]. Ai

soltaroc, mellyeknec egymodo notajoc vagyon (MA. BibL V.2).

Az gy&Iekezeteczkéc nem maradnac mindenkor egy módú illa-

patban, liaoem néha nevekednec, néha kevesediiec (MA. Scult

792).
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[élet-mód], élet-módja: modiis vivendi, diaeta SÍ [leboiis-

J.
Kz életnek mogyat zerzette vala niasaiiak valaztanya

(DomC. 32). Vronk ezért i6ueh e/. velagra, boRÍ az iduössegös

életnek mogiat uekónli megh mutassa (DebrC. 2).

[irás-mód], iráa módja : stílus scriptiirae, modus scribendi

SL [schreibweise]. Igaz irásnac mestersége, módgya szerént imi

:

orthographice pingere Com: Jaa 159. írásának módgyálioz kell

szokódni (Tor: Eny, 2S2b).

minden-módú : omnimodus C. [allerhand, allerlei). Minden

modu egyenlSseg (GKat: Titk. 63).

[szólás-mód], szólás módja: loquendi modus, forma,

stílus sí. [redeweise, stilj. Az szólalnak mogát raiuden neUvbeu

iol meg kell érteni, ^s akkipen kell szólni mint minden íielw-

nek folása va^on (Sylv: UT. n.l64b). Az sido szólásnak mogia

szerint (Fél: Tan. 347). Idegen szolásnac módgya (MA: Bibi.

Elíb. 5). A szóllásnac módgyát gyakorollya: stilum exereet

(Com:Jan. 161).

Módatlan (módotian Pázm: Préd. 1074. Pázm: Kai 393. niód-

íflíanúl TudTár. 1839. 252). 1) sine modo Kr. [nimis ; masslos].

Az adósság fizetését módotian, és kegyetlenül szorgalmaztatta

(Pázm : Préd. 1074). Oly módotian birodalmú királynak itéli .
.

,

hogy soha képtelemb, és alkolmatlamb országlás az övénél nem

találtatott (Pázm: Kai. 393). 3) immoderatus, immodicus, im-

modestus SL [masslos]. Vigasztallyuk felebarátunkat, mikor

módatlan és mértéktelen szomoriiságban vagyon (Pázm : Préd.

46). A fjsvénység azért nem egyéb, hanem rendetlen, módat-

lan kívánása a rilági jóknak (358). A Laodicea-béli couciliom,

látván a kSsségnek módatlan zrzavarját e dologban, meg-til-

totta a kSsség választását ^Pázm:LutbV. 72). Néha részeg em-

ber ez világnak módatlan szereimétül iSzenczí: RészPoh. A2;.

A Bethlen István kiváusági modotlanok (RejtLev. 4). 3) (irra-

líonalisj. Meg-feddic e módatlan tselekedetiért (Czegl: Japb. 59).

A pápisták 21 coosequentíájok, modatlanbak á calvínistákénál

(Czegl: Dorg. a).

Módol : modulor MA.

Módoláa : modulamen MA.

Módolatlan : ímmodulatus MAI.

Módos : 1) moderatus, modestus MA. [maís\oll, bescheiden,

auslindig]. Módosan: moderanter, modeste MA. Módos, szemér-

metes légy, nem fajtalan : esto modestus, non procax ; seí be-

sebeiden, zcbtig, nicht frech Com: Vest. 102. Embei-sfges,

alázatos, módos : modestus ; bescheiden, zcbtig 136. Szép,

módos magaviselése : il a bonne miue KirBesz. 79. Módos és

szemérmes bálvány képec (MA : Tan. 81). Jeles módos magavise-

lését szemléli (Megy: 3Jaj. IL46). 2) ornatus Otr: OrigHung.

I.XX. Piübsch, schön, zíerlich]. Az ember olly czuda formán

ki nem írhattya, az mellynél czuda módosban az mise ne szol-

gáltatnéc (MA:SculL 853). Nagy módossan és mesterségessen

formáltattya (51A: SB. 29). Valahol ószve elegyedét nagy soka-

ság vagyon, nem lehet ott semminémó módos el rendelés (Lép

:

PTük. L234). Fel emelt nyakal módoson jártak (Alv: Post.

1134). Euterpé b51ch s tudós, síppal ieles módos (Liszti : Mars.

7). Módoson viselik magokat (MHeg : TO.szl. 11.110). Módoson

edd, és idd, baraczkot a mustal : persica cum musto vobls datur

ordine justo (Felv: SchSal. 20). Laususnál a lovat fili módossab-

ban (Gyöngy: KJ. 62i. Módos táncz (109). Ne restelkedgyél,

hanem módossan, serényen, és álhatatossan baiczólly (Csúzi:

Síp. 143). ü-is módos fidv5zlés; ugyan-is elsben ágyot vet a

pokolban, azután a hímes ebnek bóribe 61t5ztet, ás egy hitvány

tréfával azt meri kérdezni : mint vagy ? (Fal : NE. 16). Melly mó-

dosan dicsérték a mi legqualificatusabb korhelyeiuk a bomemisza

józanságot : parlare molto seriamente della sobrieta (Fal : NE.

58). Se innen, se túl a tengeren mássát nem látták : ki vidám-

.ságát, ki módos reá-tartását, ki kegyes erkölt'iét, ki szép elmé-

jét ditséri (Fal : ND. 259). Am megtanítottad hadi reguládra,

száz czikkolyból álló módos forgásokra (Orczy : KöltH. 66).

Módosság. Olyan tekéntetes ennek lovas-siiga, s minden

termetének deli módossága (Gyöngy: MV. 106).

MÓDI: mos, consvetudo SL recentis moris Kr. (mode,

moderrj]. Az akkori módi szerint (Bethl: Élet. 286). Az világi

luxus, testi pulia lágyság, most talált s kigondolt sok változan-

dóság, regnál most a módi (Tlialy: Adal. 11.387). Akkor vagy

igazán való módiban, mikor a ruha nem csak tagjaidhoz, hanem

charakteredhez is hozzá illik (Fal: NE. 29). A legújabb módi

tormára felszárnyazott búbok (Fal: NA. 143). Módi inneplS [ruha]

(Fal: NA. 201). Módi találmány (Fal: NU. 256). A tsalárd-fogás

soknál már módi (Fal : NE. 3»9). Módi deliség (61). Módi nya-

valya (106). Módi bn (Fal: NA. 156). Módi nevelés (157). Módi

erkölcs (184). Ó módi (231). Módi cifra, módi cifraság (Fal:

TÉ. 775. 797). Módi élet (778. Kr). Módi a világon legfbb

tyrrannus (Orczy: KöltH. 160).

ala-módi: [á la mode, modem]. Alamódi sfiveg (Misk:

VKert 230).

náj-módi : [neue mode, modern]. Finum naj-módi az, ha

jó borral teli (Thaly : Adal. n.388). Az ujonan kí-gondolt náj-

módi köntösös Ádám (Csúzi : Síp.).

Új-módi : [modern]. Ez a szín uj módi mai napon : as ist die

allerneueste mode KirBesz. 18. A ki elszszSr bé-hoz, felkap

valami uj módit : die wo am er.sten eine mode aufbringen Kir-

Be.sz. 25. A horgonyai hertzeg-aszszony uj módi f-kStSben

mutatta magát (Fal: NA. 127).

Módiás: módis Ki-, [modern]. Azt tartya módiá.'iabbnak a

mi legdiágáb (Fal:NÜ. 257). Mint légyen mostanság dolga az

emiitett módiás városnak, eleget hordják füleinkbe, a kik on-

nan érkeznek (Fal:TÉ. 770).

Módis : elegáns, juxta morém receptum SL [modem].

[Módisos]

ala-módisos : cw Leg ínkáb czifra, les-hányo és éppen

csak magokat áruló allamodisos öltözetekkel, vonnyák kelep-

czébe az ártatlanokat (Csúzi: Síp. 298).

Módisság : [modus, modalitás ; art und weise]. Pálnak meg

terese csodalatos 15n el5szer a Krístosert, masodzer a modissagert

a mi módon 15n (DebrC. 151). Zokbatatlan modissag zerent

(TelC. 97). Je.susnak ziletasenek modissagarol (TihC. 31). Hol

vagon hideg modíssag nekól, hol vagon hevv.seg veg nekSl (BodC.

24). (A beszednek) elssew reeze leezen modíssagrol, my módon

ez orzagban hozattattak (ÉrdyC. 631).

MÓDOS : [modus]. Palást modosraualo : panuus plicatus ín

modum manteli (E^C. 92).

MOGORVA: 1) tetricus, ímpolítu-s, ínurbanus, barbarus;

mord Kr. [mürrísch]. Fósvény mogorva emberec (Zvon: Post

ILI 90). 3) [?]. Magok az pápák sokan utálatos mogorva fay-

talanságoknak voltak adattatva [dediti] (Toln: Víg. 230).

Mogorválkodik : (murren, grob seín]. Moghorualkodik

Luther ellen (Zvon: PázmP. 2S8).

MOGYORÓ (íMiij/ard-fa : corylus ; mmiyaró barkocza :

coryU iulus Beythe: Nom. 4. f5dí vionyaro: pseudoapios 7.

J/oiií/rükerech, JÍOTioroquerech.terra 1226. Czinár; Monorovieghe,

territórium 1291. uo. magynró Thaly: VÉ. n.27. Fal: TÉ. 614):

avellana C. Pesti : Nom. 39. Com : Jan 20. [haselnuss]. Mogyorou

bokor, méta 1323. (OjdDipl). Boj-toriános l.ipu mint egy kis

monyoro oUyan (Mel: Herb. 41). Jacob vSu z51d nyár, mogyoró

es gesztenye veszszSt es feíer vonásokat hamta rayta (Helt:

Bibi. I. 04. Tof: Zsolt 551).

54*
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[Szólások). Kifogyott minden exceptióból, mint a ma-

gyaró tokjából (Fal : TÉ. 758). Kikoixitt a beszédbAI, mint

a magyaró tokjából (Fal : Jogyz. 926).

disznó-mogyoró : xanthium PPB.

földi-mogyoró : apios, pseudoapioa MA. apios ; erdnüsse,

Nom. 8.5. bulbocastanuin PP. i'seudoapios Dodeiiaei, terrae glan-

des, födi inonyaró h. e. terrae avellana (Beytlie:Nom. 7).

veres-mogyoró : leptocarya C.

Mogyorós : eoryletiim C. Monorous, villa In comltatu Sjt-

miensl 1237. Monyoros, lociis 1271. 1360. 1362. Munuro.s, colli.'!

1291. Monyoros hegy, mons ad Budám 1354. Mogorosweulgtew,

vallis 1230. (Czinár). Mogyorós [vezetéknév XVI—XVII. száz].

(Nyr. X.227).

1. MOH (vióh : muscus Beyte : Nom. 6. moháa Orasj: KöltSz.

191): 1) muscus C. MelrHarb. 29. bryon MA. [mos] Fejé-

res moliii fiivek : *lncanae horbae PPBl. Kyket ez föld-

nek niohabol teremte vvr isten (ÉrdyC. 16). A hallottjikat Ifel

serkenty feldnek moliabol (5551)). Mely nemzeetseg az fának le-

veleirl mohot szedvén, ez erdej pilibSl ruhákat 8z5 (Forró

;

Curt. 712). Fflz moha (Ben:Kitlim. 198). Nappal a dombokon

önsöttiik nyájunkat, estve a zöld mohán megleltük birsunkat

(Orczy : KölLSz. 191). 2) lanugo C. MA. Eimekeni remenseegem

mykeppen az moh auag laiina ky kewes lengfi zelthwel el

wytetyk : spes mea tamquam lanugo quae a vento tollitur

(ÉrsC. 294). Vid el kerlec az regi halyagnac mohát, vllagetti-

sodnak fenyeuel (Pécsi: Ágo-st 141).

fa-moh: bryon MAI. muscus; mos Nom. 77. Fa moha, vad-

komló : bryon PPl.

földi-moh : mu.scus terre.slris MA.

vízi-moh, molly

PPBl.

tsoutokat üszve-forrasztja : confen-a

Mohli-k : (musco obducor ; beraost werdon]. Néki czak most

moblic szakála sz6ro (Castriota A3).

Mohos, mohás : 1) muscosus C. [bemost, mos-]. *Moho9

alma: nialum museo.sum MA. Oszlopot mohíis kc>.szikl;ibúl, di-

.szast, szépet, csinost kohol formátlanbúl (Orczy: Nimí Blb). 2)

lanuginosus C. [h;uirig, tlockig). A bis alma fának almája rao

hos, pihés (ACsere : Enc. 226). A naspolyák gyapjasok mohosok,

pihések : nespila sünt lanuginosa, calculosaque (Com : Jau. 20).

A kíil.s6 sziuét&l víz jól meg-moasa : mert hogyha gyomrodba

bé mágyen mohossá . . (Felv : SehSal. 18).

Mohosod-ik : muscor MA. [bemost werdenj. Orrom alja

épen akkor mohosodott, a pihét ptídrOttem (Gvad: RP. 86).

meg-mohosodik : musco obducor Kr. [bemost werdeu,

mit mos bowaclusen vverdin]. Az güuossa[;oknak piheitól, az te

tested véred ugyan megmohosoilot (ExPrlnc. 40). A mely kö-

vet gyakran más helyre hengergetnek, meg nem mohosodik az

(Kisv : Adag. 264). Nem mohosodik meg a k6, mellyet gyakran

mozgatnak (411).

Mohosság : lanuginosltas Kr. Sós mohosság a nádon, és

némely füveken: adarul PPl. íírrok minden nioho.'i.iagiiak ge-

neLsegetftl idegenek azaz nem takuiosok (Erasm: Erk. 5).

Mohoz-ik, mohosz-ik : pubesco Kr. Nem mohoszik az á

kö meg, mellyet gyakran mozgatnak (Decsi : Adag. 89). Jól fel

serdült ifüu, kinek bajusza mohozot : puber (Ver: Verb. SzóL

26).

be-mohozik : [musco obducor ; mit mos bewaclisen wer-

den). Régi.ség miá bomohozván igen az kó, az irást nem lehete

elolvasni (Monlrók. VIU.46).

ki-mohozik : pubeo C. Klmohozó idS : pubertás C. Mind

az 5 ki mohozot iffiuságoknae esztendeigh szabadságban szok-

tác tartani (Prág : Serk. 495).

kimohozás : [pubertás] (ACsere : Enc. 167).

Mohozás : pubescentia C. Kr.

2. MOH : liirteieu, nagyoii-kívánó SzD. [avidus
;

gierig).

Ne akary moh lenned mynden gjenyerkSdethez es ne fiaseed

tee magadat mynden étkekre, mert soc eetkekben betegbseeg

eelnem ees a molisagh elkSzelyth mjnd a saryglan (CrsC. 538).

Vigad nagy moh kívánsággal : gestis aviditate laetanir (Com

:

Jan. 68). Suckal mohobbac az emberec halgatásákim annac

(Zvon: Post. 1.549). Annál mohóbban vágyódik isten ismerésére

(Illy : Préd. 1.32). ^zívmaró, félelmes, gonoíiz a pártütés, mégis

oly vágyott muh ebez az ügetés, mintha volna mindent jótermfi

ültetés (Gyöngy: \r\'. 14).

Mohon, mohón : avide C. [gierig, mit gier]. Mohón való

étel: addephagi;! ; mohón eszik: tuburcinatur C. vurat, edit

avide MA. Mohon enni : prandere avide PPl. Mohonn enni,

-falni, mohonn evés, mohonn kezdeni, fogni vmit>e SzD Kiki

mend anera na^jb mohSu [igyj az bfilíeeegnec k2stola'<at [így]

vezi (VitkC. 8. Mykoron kenyweket ygen mohon olwasia (ÉrsC.

311). Mohon liozzíi kapdosnanac (Bom:Préd. 2401. Mohon

étekben [mohón ettökbenj meg halánac (GUrcs: Máty. 53).

Mohon iszik (Mel: Jób. 99). Igen moliou ne eg}'él (Decsi: Adag.

174). A nSsten szarvast mohon kivánnya (Com: Jan. 46). Tuda-

kozic és kérdez nagy kiváa'iággal, mohon: quaerit avide (154).

Mohon iparkodik (Matkó: BCsált 107). Nem mertének ollyat

írni, noha igen igen mohon kaptának azon (2511. Szánom a mé-

telyben mohon kapottak:it (Sámb: 3Kérd 486). Mohon e« her-

telen evett (Hall: Paizs. 200). Harmadszor: idején királ dob-

zódni ; negyedszer : azon nagy gyJnySrfiséggel mohon kapni

(Hall:HHist. 11.341). Ott komlós kenyérre mikoron rákaptak,

éhen mohón ették, majd mind megfulladtak (Thaly: Adal IL346).

Líini olly mohón esel neki mint a disznó a makknak (Kisv:

Adag. 40). Minthogy a deli urBaknak gyönyörköttetó örömök

a meszsze sétálás, a hires országok járása, némellyek felette

mohon kapnak belé, készületlonül indulnak idegen földre (Fal

:

NU. 249). Ingó s ingatlan jószágit ptínzzé tette és újra nagy

mohón néki íWo a játéknak (292). Nagy mohon arra bánml-

ván irigyi, e5 bátorságossan más-felé elig:u:ul dolgában (Fal

:

UE. 370). Hibi'ts kívánsággal meg tölte világot, minden ember

mohón nyeli e maszlagot (Orczy : KöltH. 121).

Mohó : hü-telen, gyors, sebes, nagyon-kivánó SzD. avidus,

cupidus, inhians, appeteus Sí. [gierigj. Mohó Vágj-ódíis (Fal : NA.

245). Mikor mindent bírt, akkor vólt mohób a töbre és töbre

(Fal:NU. 279).

Moholkod-ik : ingiu-irito C. (Erasm: Erk. 52).

[Mohlal, mohlalat, mohlalatos]

Mohlalatosság. Zemnek mohlalatossaga : libidó oculorum

(JordC. 866).

Mohaág : [aviditas
;

gler, gierigkelt]. Molisag : voluptas

NémGl. 161. (innal az ételben italban való moesa^ol es fSlSlIj

valcAsagarol i\'itkC. 34). Testnek hertelensege, eetelnek es j-tal-

mik muhsjiga (ÉrsC. 322b 538). Nagi molisagal varya vala,

hogy zent Ferencz mondana azt neki íVirgC. 87). Éleiében, ee

italában az kiuansagat es muhsagat meg mertekli (Pécsi:

Sc&zK 111)

MOHAH imuhil

Gordon, alii mohar:

• Com : Jan. 23) : atractylU, carfamus MA
atractilis vei cartamus Szik.'aFabr.' 9.

pibes-mohor: vad zab; aegilops etylopti Major :Ssót. 16.

Hogy az árpa pilies muharrá válluzxék (Com : Jau. 37).
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MOHÁB, MOHER imuAar VectTians. 9. muAarn-szok-

nva Rjiiiv : Onl. II S. mohara zoknya KMSy. U.8S. zederyos

inuU<:fr zoknya 65i. [fr. moire]. Muhar menta (Radv: Csal.

n.31(í). Moher szí)kiiyáliil 2 ft (MonTME. L401). Az i(;en jó

bétíi mohámak végit hat forinton adjak (TörtT. X\1IL209).

Ageianak nesg neRJ zokniat vélek, az kettej veres mohar légien,

az kettej zöld legieu (TdrtT. 1878. L45).

MOKÁNY : alpinus. montanus ; wilder, roher bauer PPB.

MOKOQ : mutio, miisso, mnssito Sí. A nyúl, midSn meg-

fogatik, njikok, mokok (Coni: Jan. 47). Árvák zokognak s mo-

kognak (Thaly: Adal 11.211).

Mokogás. Az evet méltán neveztetik mókusnak az 5 mo-

kogiisáról (MLík: VKert. 234).

MÓKUS : 1) sciorus PP. [eichliömchen]. Mókos bór (Vect-

Trans. 5). Evet vagy mókus (Misk: VKert 234. Matkó: BCsák.

45X 2) simia Oertel : Harm. 39.

Mókuska (Laud : UjSegits. n.336. PP: PaxA. 184).

MOIjN, MÓN (Molinsnegh, Molumzeg possessio in com.

Bihar 1340. Mo'un hel, méta villae Bogba 1268. Czinár) : mola

Kr. [mühle]. Molendinum currens Boymolun vocatum, necnon

altemm molendinum Sykemolna 1364 (CodPatr. V.144). Az

malom asz en molnomath el pwzthythya [?] (RMNy. IL37). Az

Bay Ferencz vram molna (320). Várasbéli mólnakat és házakat,

azon napon felégetek azokat (RMK. in.125). Az két száraz

mólnot fttig elrontá, emberestói, barmostul mind elrontá (136.

167). Mólnak barmostul mind elromlának, kin az terekek igen

vigadának (171). Jo wona az monath elwenjvnk, es az thoth

meghala.sethanjvnk (LevT. L218. 266j. Margita asszony monában

Kácz Péter forgósnak szállott ('1L52). Fogd á móluot, es órely

lisztet (Helt: Bibi. IV.79). A víz az hajót alá ötté az molnokra

(Monlrók IIL13). Halasthokath, molnokath, awagy nemes wd-

war helyeketh epeythwen (Ver: Verb. 139). Molnoddal 5zue el

uezt az isten (ComBal. 33). [Vö. MALOM]

[Szólá.'iok). Belsfi igyekezetünket, és külsó fáradtságunkat

tsak magunk molnára akarjuk vinni, magunk kedvét

és hasznát keresvén mindenekben (Pázm: Préd. 776).

[Köanondások]. Ki-ki maga molnára gátoUya a folyamot

(Pázm: Kai. 1766. 628. NyKözl. XV.349).

száraz-moln : [mola asinaria]. Az két száraz mólnot fttig

elrontá (Tin. 136).

Molnos : babens molam, molendinum Kr. Molnos, ^cus

Capituli Nitriensis (Czinár). Molnos [vezetéknév XVI—XVn. sz.j

(Nyr. IX.366. X22-).

MOXiNAH: molendinarius Pesti: Nom. 1.41. pistrinarius

C. molitor ; molendinarius MA. [müller]. Monar 1324. Molnár

[vezeték név] 1392. 1414. (Czinár; Helt : Canc. 131. Illosv: Toldi.

9. Mik : TLev. 163).

[Közmondások], A molnár sem vészen két vámot (SzD: MVir.

97).

Molnámé : moUtrix M.4. [müllerin].

MOLY : tiuea, blattá, acarus, cis, clerus C. tinea Ver. tinea

BécsiC. 111. MünchC. 24. [motte]. Acarus; moly, a mely az

viaszban szokot teremni Major : Szót Megheette az moly : a

tineis vorata (.lordC. 840). Rosda es moI meg raghya: aerugo

et tinea demolitur (370). Az molyokath éltessek (VirgC. 126).

Az huzat az s'is'ik eszi meg, az ruhát az moI (Sylv: CT. 11.169).

Kit sem a rosda meg nem emészt, sem a moly meg nem eszic

(Tel : Evaiig. 11532). Az moly és férgec órókség&l biriac azt

(Kár: Bibi. 1.662). Feles Tartesia: moly volt, s moUyé lészen

(Decsi: Adag. 14). A molly a ruhát semmire kellóvé teszi

(Pázm: Préd. 609). A molyok a ruhákat rágják (Om: Jan. 50).

Hogy nagyob vétkeknek molyi és féi'gei 5 benne ne származ-

zanak (Uly : Préd. 1.39). Az óra folyton foly, meg nem eszi a

moj (Kisv: Adag. 507). Gyakran kölió napunk elfoly mint az

gyönge moly (Thaly: VÉ. IL28).

[Szólások]. A keresztényi igaz jó.>iágok nem is csak ama

m o 1 y - e 1 1 e régi könyvekben kapn:ik, hanem teljes gyakor-

lásban fenforognak : non é stata trovata solamente nei romanzi,

ma anche in prattica(Fal:NE, 9). A ki csak a molyette irások

közt tanulja a kényes politicat, nem tesz remek munkát (Fal:

Nü. 318).

fa-moly: tei-edo MA

haj-moly : acarus SK. Acari : miben ; haj-molyok Om

:

Orb. 65.

könyvrágó-moly : tinea Com : Vest. 32.

móh-moly: clerus MA.

papiros-moly : blattá SK. Ck)m: Jan. 50. Nad:Kert. 23.

Molyos : tineosus C.

[Molyosod-ik]

1
meg-molyosodik : tineo.sus fit Káldi : Bibi Barucli 6. 71.

!

Kr.

[Molyosul]

i
még-molyoaul : c« Az tS 51t5zetitek megmolosulanak (Sylv:

[

UT. n.ii7).

MOM. Egy mom : hilum ; egy mom sem, egy kukkot sem

:

nihil WF. Mom, est nsitatissimum in multis Hungáriáé locis,

imprimis in Conüt. Gömöriensi, pro hilo ; ut cum dicitiu' : egy

mom sincsen, ne unum bilum est (Otr : OrIgHung. 1304).

MONÁJRKA : [monarcha]. Imádod fiadat, ugy mint iste-

nedet és nionarchádat (ZrinyL 1.9). Nimród, a ki az els6 assy-

riai s babyllóniai birodalomban, leg elsíb monarcha volt (Liszny

:

Krón. 8). A monárkák vontarany köntösénél böcsösb darab kö-

,
pönyeggel todözött-bé engem az én hív szolgám (Csúzi : Síp.

571).

Monárkaság. Ezen esztendóben monarchavá császárrá

lett, oi-száglásának 37. s monárkaságának, avagy illy viUigi nagy

hatalmának második esztendejében (Biró: Préd. 8).

MOND ímunda, mundoA HB. mujidattatul PeerC. Nyelvem-

léktár n. XI. 1.): 1) dicit, indicit, ait, inquit C. [sagen, sprechen].

(Sonoszt mondani, átkozni : maledicere Com: Jan. 198. Mend

gimilcictul munda neki élnie (HBi. Ge mundoa neki méret

num eneyc (HB). Es yme ysteny felelet lewn hozya monduan

(EhrC. 10). Mondnakuala a nembériec : dicebant mulieres

(BécsiC. 3). Micor gonozt mondandnac : maledixerint (MünchC

20). Tol monda ónekic Simeon ; benedixit illis S. (MünchC

111. 121). Enekletek istennek es éneket mongatok 5 neuenek

(AporC. 14). Mondwan vagyon reeghen : dictum est antiquis

(JordC. 366). Meg haborodanak mondwan hog késértet vona:

tnrbati sünt dicentes : quia phantasma est (399). Gonozth mon-

danak hwneky : maledixerunt ei (660). Mongya Salamon kevny-

venek elsev rezeben (CornC. 1). Jegyezed meg temagadat

zentkereztnek iegyeuel monduan (VirgC. 1). Mong ekepen (2).

Tunian r&sten montam zolosmaymat (10). Kezde az w b\vneit

mondani (21). Bizon mondom nektek (24). Ha valaky neked

gonozt mondand, segélyed benne \vtet (88). Temagadrol mongi

gonozt (94). Bizoni amit mondaz (105). Ezt mondák vn-ola (112).

Very vala mellyeet SkUel, mondwan yay énnekem (ÉrdyC.

338). Mynt ymenthen ees mondám (ÉrsC. 466) Azt zoktak

mondany walaky kewesbol nem igaz, sokból sem igaz (RMNy. UI.

44). Hallgassza! hogy mond Sofóniás errl, szól a nagy fösvény-
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ségröl (RMK. IL140). Mert az idvüsségre nem elég körOsztség,

sem sz-ijükkal mondó hízelked beszéd (VL124;. Moudal a te

szulgaiduac : dixisti servis tuis (Helt: Bibi. l Y.3). Olt rendel

el kezde a kSuetséget mondani, mit kéuán az magyari király

az Istuáu (Helt: Króu. 29). A sido rabino.'íoc a.szt mongiac lioé

ez volt a MelcLizedee (Szék : Krón. 13). Mijs diczeretet nekie

mondg)-unc (Born:Ének. 11). Szárasztó, emészt, szorító mint

Galen' mongia (Mel: Herb. 40). Ki attyánac vagy annyánac

gonozt moiidand: qui maledixerit jatri vei matri suo (MA:

Bibi. 1.68). És kérdek fitet, és mondának néki; Miért keresz-

telsz tehát (Pázm: Préd. 48). Meni szabad senkit abból ítélni,

a mit ellene mondanak, hanem a mit hiteles l)izonyság()kkal

fejére raknak (Pázm : Préd. 505). Monda nekik ; dixit ad eas

(Káldi: Bibi. 232). Mondiuiáia tálam valaki (Lép: Pl'ük. L103).

F61 kelek, e-s atyámhoz megyek, imigyen mondok néki (Lép:

PTük. L137). Te nem mered azt magad fell mondani (Czegl

:

MM. 182). Nem niond-é görbét, így írván (Czegl: Japh. 123).

Bátran mondhatom; hogy Anglia édes hazánk töb' politikust

nevel egész Európánál : tagadják ezt szóval ott kinn ;
de hiszik

(Fal:NÜ. 321). Azonnal olt megholt, azt sem mondta, hogy

kár (Kónyi:HRom. 15<J). 8) (dico, nomino; nemien, heisseu).

Symon, ky mondatyk peternek: Simon, qui dicitur Petrus

(JordC. 381). Nem hw annya mondatyk Maria? Nonne mater

ejos dicitur Maria? (397). Kynek mongyak embernek ffyat

leeony ? quem dieunt esse filium hominis ? (405). Mongyak

vala evtet lenny angelnak nem embernek (0>mC. 16). Sémit

ewnownmagokenak nem mondnak (VírgC. 125). Az egy bizony

istent 6 igaznak vállá, ítet királyoknak Istenének monda

(RMK. IL102). Kynek mondnak emberek, hogy wagyok eenV

quemnam esse me díciuit hominos? (Pesti: NTest 87). Vitéze-

ket harmiuczegyiiek moudjált wala (Tin. 337). Mely kSuyuet

méltán mondhatz io ehelekedetrl való knywnec (Helt: Bibi.

L f4). Hány fejed, hogy ezt az el.<5 engedetlenséget kevélység-

nec mondod? (Ker: FelsK. 35). Mi nem mind lehetetlen, vagy

olly nehéz, a mit arra mond tunyasíigunk (Kai: NE. 42). Na-

gyobbra neveli beszéddel fogyatkozásit, kisebbre mondja virtusit

(100). A beteg nem gyógyul azzal hogy egészségesnek mondják

(Fal: SzE. 564).

[Szólások]. Mondok: inquam, dico MA. Mondok I höret

man mich ! Adámi : Spr. i98. Ez parazt magyarazatotis niondoc

eszünkbe forga.ssuc (Born: Préd. 283). Legycuec, mondoc, álla-

toc (MA: Bibi. 1.2). Ha, mondok, ezek illyen igíretekkel hite-

gették vólua az embereket (Pázm : Kai. 48). Vajha, mondok,

isten én-hozzám is olly kegyelmes-ségét nyújtaná (Pázm: Préd.

220). Hallgass, mondoc, Bu.sogj és suttogj : t;ico, inquam, nias.sa,

et massita (Com; Jaii. 203). Ezeket mondok meg gondolván

(KCsipk : Woll. Elób. 7). Voltanac, mondó ni, sokan ; adgyad,

mondom iiékiec (MA: Bilil. 1.119). Fel vyweek mondaam
zent leeleknek oskolayaban (ÉrdyC. 646). Igen balgatag es Íté-

letien, ne mondjam, tsufos tjuiátskozíis volna (GKat: Titk.

37). A lengyel had hozzjijok képest mondani semmi (Mon.-

Irók. VHL152). Endes Miklós úr nem volt cifra, piperés, taszlis

ember, hanem a mostani világhoz képest mondani parasztos,

de értelmes, okas, jó törvénytudó (Haz. U.59) Mond tmtbe.

Azt Írja, hogy csjik csúfságba mondotta ezt (Pázni: Kai.

359). Az etféle irá.sok s z e m ft n k b e mondják az igazat minden

harag és félelem nélkül (Fal: NE. 312). Mond vhhrz, vmihez.

Mi serami gonoszat hozzá nem láttunk, jóllehet sok szót hal-

lottunk hozzi, de bizonyos dolgot senki hozzá nem mondliat

(RMNy. in.58). Príni Pétörhöz sok fortéit mond:uiak, hit szép

beszédekkel ott niegfogának (Tin. 299). Am lá>d. ki mit mond-

hatna hozzá: púra a nuptíLs (Uecsi: Adag. 158). Hát kegyelmed

mitt mond éhez? (Czegl: Japh. 158). ilund imiiy. Bizonyomra

mondom : 'medius fidius WF. Istenre mondom azt ( VírgC.

70X Mond vinit. Lítni a mikor a iwpLsta papok valamit deákul

el-birbítéluek, áment mond rea a kósség U'ós: Igazs. U.198).

Tulor uram minden csintalanságira az úr6nak áment mond

(FaUNU. 326). Bizonyt mond rajta (bizonyítja, állítja)

(Pázm: Kai. 1766. 1067). Magyarországnak mondjatok jó éjét

(RMK. IV.239). Hírt mondok : nuncio, annuncio MA. J ö v e n-

dót mondok : auspicor C. Nem de te newedbeu mondottwnk ee

ywendflt: nonne in nomiue tuo prophetavimus (JordC. 374.

VírgC. 15. Istv : Volt. 14). Valaki azon jószághoz k S i i t

mondgya (Ver: Verb. 59). A t5r6k5k-is mondliattyák kSzket

a pápista vallás jeléhez (Matkó; BCsák. 152) Salamon: Tovab

en tllem immár nem lehet (a versengés). Markalf: Ha nem

lehet, nagy alázatosan mondgy k u h i t (SalMark. 13). Cristus

zolgalta auagy monta az ev elsev vy myseyt (ComC. 369X

MLset monda (DebrC. 176). Olyat mondok, hogy meghl-

nek belé az szom.szédok (Nyr. XIV.565). Törvényt mon-
dani : jiidicare Ver : Verb. Szót. 13. Mmid vmivel. (A perentelek

és apró nyálas emberek) hánnyác vettic magokat, mint ha

nekíc is a Salamon tóckét a feiekhz (tisztességgel

monduai íttettéc volna (Helt:M6S. 214i. Nosza mond
oda néki! mert bizony megérdemli a roszat (Matkó : BOsák.

214).

[Közmondások). A ki igazat mond, annak bé-trik a feje

(Hall: HHist n.89). Ritkán mond igazat a tzigáoy (Kisr: Adag.

75).

be-mond : defero, insusurro, indico, prodo, aviso MA aviso

Ver : Verb. SziJt 3. [angeben, anzeigen, verraten]. Beh mondák

hogi SebSstien vitéz kereztien volna (DebrC. 137). Bee monta

az többinek myudn dolgokat (SándorC. 40). Bel mondottaak

Anthal czazasu-nak, hogy sok conuent gyewlt vonaaz zent azzou-

nak hazahoz (ÉrdyC. 413). Kétség nélkfil bemondaná néki az

titkot (MA : Bibi. 1.267). Valami foudorlók be mondottac atyám-

oao, hogy gonosz életre magam attam volna (lUyef : Jephta. 12).

el-mond : recito, deoro C. profero, proloquor, enarro, eloquor

MA. (hersagen, reí'itirenj. Veegyg el mondaak lÉrdyC. 520X

Mond el az contiteort (VírgC. 2). Nem lehetnének szép vagy

vitéz legények, ha az isten ugy segillyét el nem tudnák minden

kotyon íityre mondani (Ker: Préd 761).

[Szólások). Kurholt az óbester, elmondott mindennek
(Gvad: RP. 119).

elmondás : recitatio, prolocutío, enarratio MA. [das hersa-

gen). Az ul-m<indás fel-szóvui való : recitatio clara ; magában

való elmondás : repetitio (Com : Jan. 156).

[eleve-mond)

elevemondás : [das vorhersagen, verkUnden). Az ur isten

hatalmas cselekedetibeu, miképpen igaz eleve-mondásában (Mad

;

Evang. 83).

ellene-mond : contradico, reclamo C. [nidersprechen, ein-

sprache erhebon). Ellene mondauac: contradixerunt (BécáC.

12). Hatalmydnak ellene mondok meg wtalwan (ÉrdyC. 551).

Eix'kseeghenek ellene monda es attviu'a vetee [lemonda róla).

Í569b). Eloue mondotanak niyndeneknek, akykel byrtauak ( VirgC.

I

124). Kyknek elene mondotatok az kerezteles koron (147) Nem

1 tetzik \Taságodnak, hogy ellene mondok szándékodnak (Fort-

Szer. N). Kristus jel : de olly jel, mellynek ellene-mondatik

(Pázm: Préd 143).

ellemuondás, ellenemoDdás (íí/ctií mondiú MA : SculL

2S8) : coiitradíctio PP. [widerspruch] Lit ellen mondás : contra

dictiü (BécsiC. 270. Káldi : Bibi. 2S9i Mellyt61 az Kainak ellene

monda.sa meg nem fogliattya : tilíorum contradictione noo ob-

staiiteíVer: Verb. 1081. Láísáksza meg elleiunondásites (GOntx:

KBab. 55). Ellenmoiidás.s«l se színét, se jelét nem adg>'a kfilöui-

böz értelmének (Fal: DE 389). A hol tJbb tarlya valami közét

és reménységét valamihez, ott elleumondások támadnak, és

tsoiba ^ik a lútuleu i,423). Az elleu-moudás uyilú kultsa a
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sziveknek (474V Titkainkat boszontó e1leD-mondá.sst<il és kemény

erSvel keresik ki-fakasztani (457).

ellenemondbatatlan : [unniderlegbar]. Mindenec ellene

moüdbatatlan bizonságockal vóltanac megerSsitetve (MA; Scult.

628).

el-mond : refero, dicto, praedico Sí. Piersagon, vorsagcn,

verkiinden]. Maga ügyét elí-moudani : dicere *cansam PPl. A
papa appellalt s az egihazi zabadsagot elfimonda (DehrC. 82).

Nagi .lok gonoz dolgokat monda el5, kiket tetetSt volna embí-

rfikel (193). Az én igyemet el5 mondanám (Kár : Bibi 1.526).

Repetaltassék, elé-mondattassék (GKat: Titk. 442). Csak annyit

tnd ember, mennyit eifi mondhat ; tantum scimn.i, qiiantum

memória tenemn.s (Kisv : Adag. 503. Kr.). Mondgyátok el5, mely

óra a .sok k5z61, mi jótétemény ment áldozatul az egek-felé

(p-al:NA. 144).

elmondás : [relatio ; das hersagen]. Itt elmulatom annac

elSmondását, miczoda ,«zemélyec által kellyen ez egyházi itélS

batalomnac gyakoroltatásánac véghez vitetni (MA: Tan. 1257).

fhozzá-mondj

hozzámondás. Trefa.s hozzá mondásoc: allusiones (Com:

Jan. 203).

ki-mond: edico, eflfor, profor, exloquor, proloquor, eunn-

tio C. pronuntio, exprimo MA. [aus-sprechen, ausdriickenj.

Magyarán kimondom : eloquor ; értelmemet kimondom : .«uf-

fragor C. Valamit kerülni, hogy ki ne mondja : diffugere

aliquid PPBl. Sokáig éppen a nyelvem hegyin volt a neve,

még-sem tudtam ki-mondani: multum inter *!abra et den-

tes latnit vir ille PPBl. Embereknek öyaynak ky nem

mondhatom (ErdyC. 513). Amyt nem tudnakh, ky mongyak

(VirgC. 139). Ha engemet el nem bocsataz, szent aszszony el

vesze.'ssen, ha oly dolgodat nem mondom ki, melyért tégedet

az király azontol fel akaztat (SalMark. 20). Itali áldozatiiac

nevezzSc, mivel máíkép nem mondh.attyuc ki (MA: Bibi. 1.76).

A tsehek Magyarországot ollyan felette igen elpusztíták, hogy

ki nehéz mondani (Llszny: Krón. 318). Aboz kell esküdnöd, a

mit 5 kimond íFal: NA. 233). Nem egésséges minden igazságot

kimondani (Fal : UE. 458).

[Szólások]. Kerekesen ki monda (Moln : JÉpiil. XIX.

13). N y e r s e n k im o n d a n i, átaljában felelni : caesim dicere

PPBl.

'

kimondás : effatum C. pronuntiatio, elocutio MA. [das aus-

sprechen, aiis,spruch, ausdruck] (ErdyC. 13). Sententia ki mondás

(Ver; Verb. Elób. 61). Minden ki fejezéseket, ki-mondájsokat, az

k6z5nséges magyari szóUásokra meg-tudakozvan (Megy : Diai.

El«b. 12).

szó-kimondás : [snflragium ; stimme, abstimmimg). Az pfls-

pekeknek száma egész és elégedend volté, hogy talám az

kevés szó ki mondás (vox) miatt gySzettettek meg (Toln : Vig.

113).

kimondhatatlan : ineffabilis, inenarrabilis MA. [infandus

;

unaussprechlichj. Ha az isteni cselekedeteket könnyen megértené

az emberi okos.ság nem mondhatnók ezeket csudálatosoknak

és kimondhatatlanoknak (Pázm: KT. 441). Kimondhatatlan féle-

lemben voltának cselédjeiket mindenestül eliktatván onnan-hazúl

(Rumy:Mon. 1.78).

[ki-nem-mondattatható]

kinemmondattathatóság : [ungusspreehbarkeit, uumög-
lichkeit etwas auszudrücken]. Az deák szónak ki nem mondat-

láthatósága miatt (KOipk: Woll. EWb. 8).

[kimondó]

Szó-kimondó. Kemény darabos be,'zédü s szó ki-mondó

ember lévén .sokaknak nem tetszett (Bod: Pol. 168).

le-mond : [entsagen]. Sok országok elhagyták a római ekklé-

siát s annak rendtartásait, le-mondottak azokról, a mellyek

embereknek voltának találmányaik (Bod: Pol. 6).

meg-mond ; protero, nuntio, indlco, dico MA. Elíil megmon-

dom : praedico C. Mégmonéa te neked : dicet tibi (BécsiC. 6). Meg

mondák .lasusnak : nuntiaverunt Jesu (.lordC. 898). Hol ez meg

mondót bodog azzonnak clastroma vagyon rakatvan (MargL.

27). A felewl meg mondót ygheek ew rolók nem értetnek

(ÉrdyC. 350). Mongyok meg az zolosmaat (570b). Myg az ew

completayokot meg mongyak (LányiC. 122). Zent Ferencznek

minden izenetyth meg mondák (VirgC. 49). Mongiad meg mit

tegywn (49). Kit emberi nyel meg nem mondhat (88). Ki

monda meg tenéked, hogy . . . : qiüs indicavit tibi. quod (Helt;

Bibi. I.B). Meg vagyon mondna: dictum erat (Helt: UT. A4).

Mondliadcza meg, mint legeltetted az én juhaimat (Tel : Evang.

n.592). Mondbacza megb nekem, nem vagie bizonios benne

(Lép: PTük. 1.19). Mondgyatoksza meg, mi az oka (1.105). Azon

igyekSzik hogy az megmondotta bezedet be tellyesiche (Frank:

HasznK. 75). Mond meg fi kegyelménec én szómmal (Czegl

:

Japh. 73b). Régen el5bmegmondatott : olim praedictum est

(Illy:Préd. 1.611). A többiközött azt kérdezé t8lle:quidtu

vides Jeremia? mondbatcza meg, mit látcz? (Oúzi: Síp. 272).

megmondás : indicatio MA.

eleve-megmondás, elbb-megmondás, elöl-meg-

mondás : [das vorhersagen, weissagung]. JvendS dolgoknak

elévé meg-mondá.sa (IlIy:Kat. 47). Urunk kin.szenvedésének

el5b megmondasa (Hly: Préd. 1322). Egyiptusba-valo futásának

el5Imegmondása (1.102).

megmondliatatlan : ineffabilis C. [infandus ; unaussprech-

lich]. (VirgC. 141). Megmondhatatlan igen zegyenly (Pesti: Fab.

71). Embereket az ur isten megmondhatatlanképen szereti

(Helt: Bibi. lg).

mondton-mond : (identidem dico; olme imterlass wieder-

holen]. K.-med monton mongia, im ma s im holnaph kwldy az

gyalogokat ede (Le%-T. L184). Mondton-mondja vala nyavajás

(Nyr. Xn 79). Monton mongyak a misset <HollPréd. 20). Sokan

szólottak és mondton mondták az fkapitányoknak (Monlrók.

VU.16).

rá-mond : [adjuro, incanto ; beschwtiren]. Ez igiket is rá

kell mondani a betegre (Matkó : BCsák. 440).

úgy-mond : inqnit Kr. [spricht er, .so .spricht . .]. Isten ué

mondót : deus dixit ; tü ug mondotoc : vos dicitis (MünchC.

42). En kedeglen vgy mondok tynektek : ego autem dico vobis

(JordC. 367. 388). Az ew társi kedeg vgmondnak vala neky

(MargL. 1). Vgy mond vala (181). Ezen zent doctor meg wgy-

mond róla (ÉrdyC. 520b). Sára mikor hallá, hogy igyen mon-

dának, ezt mikoron ballá, megnevette vala, 6 magábau azért

igyen mondott vala (EPliilKözl. IX.159). Ugy kel mondani az

ékessen szoUonak, hogy tanítson : ita dicere debet eloquens, ut

doceat (Hly: Préd. 11.73). Én a szent fSldre megyek, úgy-mond,

jó atyám-fia, tégedet hadlak magad emberségére (Hall : HHist.

II.172I. Hly beszédet tartott az abbéval: Fiam! úgy mond

(Fal: TÉ. 743).

vissza-mond : paUnodiam cano, recanto, retiacto, revoco

Sí. [refiito ; widersprechen, widerlegen, widerrufen]. Viszsza-

mondani, meg-tzáfolni : *retractare dicta PPBl. K. azt mon-

dotta, hogh thewrwenyek wolth wolna, .J. hazzuttat mon-

dotta, K. ismegh wyzza mondotta (RMNy. 11.190). Valamit

viszsza mondani : palinodiam canere (Decsi : Adag. 68). K5nnyfi

még viszsza mondani : spongia medebitur (250). Mondgyák
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viszsza, valamit az igaz anyaszentegyháznak el-téredhetésériil

ez-ideig hii-dettek (Pázm: Kai. 501). Hazud B., hogy Ágoston '•

visza-mondotla a mit másiit tanitot (Pázm: LuthV. 342). Mongiá-

tok, és iriátok vizza, a mit Pázmány ellen mentátok és irtatok

(Bal: Csl.sk. 16). Ezek az én szavaim, visz.sza sem mondom
(Matkó : Bíjsák. 125 34) A senlontiát mindgyárt viszamondván

(Illy: Préd. 1.89). Atyaiképpen feddi 5ket, de szitokkal mond-

gyák vissza (Mad: Evang. 184). Én abban az értelemben nem
voltam ; véle egyet nem értettem : .söt ha írtam vólna-i.s valaha

és mondottam volna, mo.st azt viszjjzámondanám (Bod : Pol. 35).

Hunyadi Pál magát kérdetlen, hallatlan lúharangozván, Foga-

rasba hivattatott a konsistorium eleibe s ott visz,szá-mondatván

véle a mit mondott volt, dolgára botsjitották (Bod: Pol. 103).

A sententzia szerint tévelygé.seit a katedrából visz.szá-nioudotta

8 fogadását meg-is állotta {17-1). Azon eggyet kétszor-is mondtjya,

viszsza-is, az az: a mit eWb' javaslót, aztot utób' tiltya (Fal:

UE. 416).
j

visszamondás : palinódia, retractatio Sl [widerruf, ein-
'

spnichj. Visz'iza mondás, ellenzés : roclamatio Ver : Veib. Szót

26. (Hall
:
Paizs. 252). A meg-kflvetés és vissza-mondá.s boUSle-

I

tes tselekedet, illeti az igaz keresztyén embert (Fal : NE. 25).
j

Monda : rumor, fáma ; sage Sí. i

monda-monda (mende monda Fal : TÉ. 741. WF.): nimor;
gerüclit, genieine sage; közlur WF. Ha tsak egy rflvid predi-

katziót nyomtas,sak-e minden va.sjirnapra ? melly keveseb' monda
mondát szerezne a szab.'idos itíletii emberekben (Pázm : Préd.

a4). Mind monda mondat itilem hogy elkellene inkáb viselnem
|

(Prág; Serk. B2). Má.st nem tud, hanem tsak a monda mondát
(Czegl: Japh. 3). Mind illyen aCzoglédi számtalan gaz monda-

i

mondája (Illyef : BCsTomp. 21). A romai sz. hitet hol egy-

nek, hol másnak mondamondájával gyúKIlteti (23). A sok monda-
monda után el5-kapvAn a villongiist (Fal: NA. 208). A sok
monda-monda küzt figyelem kívántatik, hogy végére mehess
a valónak (Fal ; UE. 406). A kik jelen vjumak a visz-

szavonyásnál, nem kéméllik a monda-mondát (Fal : UE 493).

Méltó ezt tekintetbe venni, és a monda-monda dolgában halkai

járni, hogy miatta lelkünk ne .sebesedjen (Fal : SzE. 553). A
korcsmákon, az utcákon, az úri asztalokon megfordult a men-
demonda (Fal; TÉ. 711). Üzd ki országwiból az oly mestereket,

kik monda-mondával tartják a népeket (Orczy: KöltH. 60).

té-monda: [nugae, fabuláé; mtlssiges gerede] (GyöngyD:
Char. 431). Néma szolgákat tartanak [a törökök]; még nálunk
is jó volna az illyen szokás, és nem volna annyi te monda a
háznál (Mik: TLev. 16).

temondád: cvi [tuum dicterium v. tu di.xisti Kr.]. Innét

zármazik sátánnak eszközi, a közköpA és te mondád (Vasárh:

Evang. 57).

temondádság : c« Hantis tanú bizonysággal, temondid-
sággal bántottJide istenedet? (Pázm:Imád9. 403. Biró: Ángy.
298. Csúzi: Tromb. 642. líi-.).

Mondás : dictum, dictio C. [das sagen, sprochen, spruchj.

Leczke mondás : declamatio, jó mondás : benedicta C. Egész mon-
dás : periódus Com : Jan. 1.59. Kyk tezyk w mond.^sath : quae

;

faciunt verbum ejus (KeszthC. 428). Az prophethaknak monda.«ok:
|

dictum est per prophetas (360). De egy kewes mondiLsom vagyon
|

hozyaad
: sed liabeo alicpiid adversum te (S8Ri. Zent Anselma'^ I

nak mondiisa zerent (CornC. 1). Mene w hoza vecemye mondasert '

(VirgC. 41). Ez zent atianak monda.sat e.s intewet wrwmest foga- '

gyak (52). Azok a mondasoc, auai;y be.szodeo bSlchec os igazac

(Helt: Bibi. I. f4). A te mondásod szerent cholekedom : ogo faciam,

ipiod iussisti (I Aa). Elkoz<le ezokaert Balaam az 6 mondását, es
,

Bszt monda: assumptaque parabola sua, di.tit (I. Bbb4). Hilie-

tetlea chac mondasraiíi: iucredibile meoioratu est (Oeusi: SallC.

6). Vox mondás (MA: Tan. 1125). Esztelen mondását eeztelem-

bfll bizonyittya Balduinus (Pázm: LuthV. 33). Oh pokolra kíte-

ledz»;t 15lkk, hogy nem z5u8g fietekben amaz nagy szent

atya monda.sa? (Lép: PTük. 11.234). Ilion niostis meg szeghi

eskilt-mondását (Zrínyi L15). Akárnieriy bílcs mondásnac bizo-

nyos voltát meg háunya veti : etfati cujusvis cerlitudinem

examinat (Com : .Jan. 160). Befejezi mondás : epilógus (162).

Tréfás tsúfbaszéd, játékos mondás (174). VakmerJ mondásnak

jól vi3z.sza hivása : temeraritatis emendatio (Czegl : Japh. 233).

Elegyes mondás : axióma ojmpositum (AOsere: Enc. 18). Az
lélek-mondásért (káromkodá.sért] veréssel büntetdnek meg
(TörtT. VILI 29). MidSn a barmok egy hajsz, tíiáh, hóba mondásra

melly hamar engednek (MIsk: VKert 10). A hoz-is, nem mon-

dással hanem munkás fáradsággal juthatunk (Csúzi: Síp. 287).

Hogy a pénz emberség, a ruha tisztes.ség, ám má.sszori mondá-

somból haliád (Fal : NE. 30). Idevaló a régi mondás : Ha nem
szinte tisztásén, legaláb eszesen (Fal : UE. 430). A ki roszszat

mond, tob' rósz mondá.snak a feje (481X

[Szól;isok). Valamint harist maga nyelvén fogjác megb ; ugy

a jesuitiinac gSr bemond ásat más ellenkez pápista hami-

sittya megb (Czegl: Japh. 105i.

bosszú-mondás : (maledictio ; lUsternng). Az harag ember-

nek zayat keseryty bozzv mondásra es megchufolasra (ComC
156). Ilaragossagomat ielentetem bozzu mondásai (VirgC. %
ékes-mondás: apophthegma, sententia C. dictum MA.

(schüuer spruch, spriichleinj. A bibliátiól való ékes mondásokat

meg-tanulni az apród esztendScben forgódó gv'ermekec legfSbb

dolognac itéllyéc (Com: Jaa 156).

ének-mondás : fcantatio
;
gesang). Vigaztala a vendegSket

kintornaiauai es onek mondasavai (DebrC. 38). Wnvmest balga-

tom vigasagokat hango.sagokat ének mondasokat, kik nekem 1

inkáb kelletének, minth zolosma mondás (VirgC. 4). Szép énec 1

mondással és diczeretekkel húsvéti innepet flllenek (VA:Scultj

497X

hir-mondás: nuntiatio C. [kimde, nachricht). Gono«z In'r-

mondás : abuunliatio C. Örvendetes ez a szent húsvét napja,
j

méltóin azt mondhattyuk, a mit Samariának szabadúlása-utáo
|

mondának ama négy férfiak : Haec dies boni nuncü est

:

örvendetes hir-mondás napja ez (Pázm : Préd. 574. Kr.).

igaz-mondás : verilo(iuium Kr. [nahre rede]. Ez vagataa

nyak<aath kerezt<M5 zent Janasnak az ygaz monda.s.neerth

(ÉrdyC. 362b). Azt mongya Tahy PVrencz, hng énnekem nin-

chen zerencham az igaz mondáshoz (LevT. 1.342). Aianlattatic

ebbe e kfiuyfibe az wr istennec igaz mondása íHelt: Bibi. L

£2). A hol eszembe vehettem, hogy vagy a gonosság, vagy a

tudatlanság meg-íitkSzhetnék igaz mondásomban, nyilvánabban

igyekeztem magyarázni értelmemet (Pázm: LuthV. 13). Igai

mondásra igyekezzél : veracitati stnde (Com: Jan. 202).

[Közmondások]. Az igaz mondás lié tSri embernek feií

(Deasi: Adag. 160*. Tsíp az igaz mondás iSzD: MVir. 241).

jövend-mondás : divinatio, proplietia, necromantia, omea

C. augurium PPI profetia DebrC. 112. (wahrsagung, profé-

zeiung]. ISnendS mondásnak ISlket ualia vala (224. JordC. 169.

TelC. 50). Ördösi jövendómond-ui : pythonicus vei divinatioi

spiritus (MA: Bibi. 1.108. Zrínyi 1 162).

köz-mondás : proverbium, adai^um Sí. (spricbwort]. KSi^

mond:Ls, boio' a nasy vondég-fogadóklwui jobb szt)bák vágynak I

mau sagt gemeiiúi;lich, dass'.. KirBeez. 96. (Pázm: KT. 4).

philosopliusok közmondása szorént (Illy: Préd L.ií. Gyöngy

Char. hli'b. 11). Ama közmondás szerint: a |iaráznának

ban .szegénység vatryon, mellytól indittaKán az illyen (iik;

lopásra s tolvajko<)ásra adják másokat iMUk: N'Kcrt 1S0)l

magyar közmondás szerint a m:ukába kellett a lelkét hoi
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a pvakor veszedelmek között (GyöngjD: Cliar. 1516b. G2). A
magyar kOzmoodásban vagyon: A ki mindennek bará^a, min-

dennek bolondja (Fal: UE 456).

mise-mondás : celebratio missae Kr. (MA: Scult 790.

Matkó ; BCs,'ik. 283). A bizonyos, hogy a mise-mondásnak száma

eleinte nem volt tsak egyre határozva, miut mostanában (Mik:

TLev. 223).

monda-mondás : [migae, fabuláé ; mii.ssiges gerede]. Erre

a némpllyek nionda-mondá-wa feleletönk lészen kevéssel alább

(Pó.«:Iga2s. 11.136). Jeronymnsnak monda-mondása ebben az

flgyben ojilunk igen keveset fontol (11.574).

mondamondásos : [nugatorius ; müssig). Monda mondásos

Írásival (CzegI: Jepb. 214).

öröm-mondás: evangélium Kr. [freudenbotschaft]. L5n

els5 Mm mondás (Bom:Enek. 35. Kulcs: Evang. 36. Zvon:

Pa«t 1.39).

Mondat : [dicere jubeo, dici curo ; sagen lassen]. YewendSt

mondat vala (ÉrdyC. 550b). Mondásunk miset (VirgC. 83). Mon-

dasd az áldást Garizim hegyen : pones benedictionem super

montem Garizim (Helt: Bibi. I. Qqq2). In vino veritas: ki mon-

dattia az bor az igazat (Decsi : Adag. 48). Az pápával azt az

vallást viszsza mondotuá [így] (MA: Tan. 1184). Megörülvén

ezeken a szókon és észre vévén, hogy mi mondatja véle (Mik:

MulN. 191). Az igazág mondatja szavaimat (285).

[Mondattan]

8zó-mondatlan

[Szólások]. Hazutolui, szómondatlanná tenni valakit

(Mel:Préd. 111).

Mondék : [dictum ; ansspruch]. Evangélium mondeka zerent

:

secnndum evangélium (EhrC. 100\ Az el reitet mondekoknae

anag igeknec értelme (BécsiC. 202. 201). Ez allatocnac mondeki

:

narratio remm (MünchC. 106).

Mondékony: dicax,dicacu!us,facandus MAI. Kr. [schwatz-

haftj. Mássokra szóUo mondékony ne légy: in aliosdicai haud

esto (Com : Jan. 203).

Mondékonyság : dicacitas, facundia MAI. Kr. [geschwatzig-

keitj. Az fSlStte való niondékonyságtul és heába való szo szaporé-

tástul meg ohassa magát (Zvon: Post. Lll).

Mondhatatlan {mondhattían EhrC. 71) : infandns, in-

effabilis MA. inenarrabilis EhrC. 71. [unaussprechlich, un-

saglichj. Mondhatatlan : inefifabilis NémGl. 381. Mondhatatlan,

iszonyú, mellyet ingyen sem kell említeni : nefandus PPBl.

Mondhatatlan ékéséggel : incomparabili decore (BécsiC. 31).

Mondhatatlan íuoltes: elamor ineomparabilis (42). Latha egy

mondhatatlan nagy es zeep sathort (ErdyC. 511). Moudhatlan [így]

el keserSdeek (ÉrdyC. 594b). Mondatatlam [így] nagi ohayta-

sokba kezde magát foglalni (VirgC. 76). Elerótlenettem ez

mondhatatlan kinban (MA : Bibi. V.19). Az antichristus mond-

hatatlan kegyetlenfii fogja kergetni s fildSzni az anyaszentegy-

házat (Pázm : Kai. 675).

Mondó : 1) [dicendum, dictum ; zu sageu, das gesagte].

Valami mondom vagon teneked : habeo tibi aliquid dicere

(MünchC. 124). Sok mondóm vagyon (MünchC. 204bi. Miczoda

mondód vagyon elttem? quod babes indicare mihi? (Helt:

ÜT. nö). Hellyen hagya mondoiokat (Mon : KépT. 297). Ha mi

mondó szava vagyon kegyelmednek, mondja el nékem (Szék-

OkL L298). 2) dicens Kr. [sagend, sprechendj. Megh hallotta

volna k.-med, hogy valaky let volna az az mondó ember (LevT.

1372). Hazug hir harangoc, mondóc, trágároc : nugigeruli (Com

:

Jan. 141). En mind a mondó vagyok, hogy . . . [azt mondom]

(GKat Válts. IL Elíb. 35).

M. NTELVTÖBT. 8ZÓTÍR. U.

ének-mondó : [eantor ; sünger). Az énekmondónak kész

legyen pénzt adni (Thaly: VÉ. 1.155).

gonosz-mondó : laaterer Fal : UE. 426.

hamis-mondó : [falsidicus ; falsch, henchler). Az hamyss

moudook mynd el veznek, az hazwgok Lstennek orzaagat veeny

nem eerdemlyk (ÉrdyC. 391).

hír-mondó : nuntius C. [boté]. Nuntíus : kSvet, hir-mondó

Com : Vest. 138. (ÉrdyC. 384b. MA : Bibi. 1.276). Hir-mondó

levél (ÉrdyC. 547). Hírmondó avagy követ (Bél: Comp. 13). Még

czak hir mondó sem szalladot el : ne ignifer quidem reUquus

factus est (Decsi : Adag. 73).

igaz-mondó : veridicus C. verus Com : Vest. 150. [wahr-

haft, wahr redend]. Keweset zoly, ygaz moudo leg (ÉrsC. 362b).

Bics embr valah s igen igaz mondó (DebrC. 134). Alhatatos

63 igaz mondó bezedü bizonsag (Mel : SzJán. 19). Igazmondó

bizoúság: testis fidelis (Kár: Bibi. 1.611). Minden beszédiben

igaz mondó és tsak az egy igazságnak vólt kSvetSje (Hall:

HHist. ni.70).

igazmondóság : veracitas, veriloquentia Kr. [wahrhaftig-

keit]. Tekélletes igaz-mondóságunk esküvés-nélkül hiteles légyen

(Pázm : Préd. 659). Ratione veracitatis, et fidelitatis : az igaz-

mondóságnak erejével (Pázm: LuthV. 443. ACsere: Enc. 16).

jövendö-mondó : propheta, vate.s, mantis, auspex, harus-

pex, hariolus, slbylla C. propheta KulcsC. 178. propheta, va-

tes, hariolus Ver. [wahrsager, profét). Jövendfl mondóképpen

:

conjectatoria
;
jövendmondó könyvek : conjectauea C. (ÉrdyC.

117. 520). Ne tndakozzatoc á jöueudSmondoktol : nec ab arioUs

aliquid sciscitemini (Helt: Bibi. L HHh). Be hiuatac mind az 8

papiaijt es az 6 bfiuós baios ifiuendS mondoiokat (Mel: Sánx

22). Czak az a i5uend6 mondó, az ki eszes : qui bene conjiciet,

vatem hunc perhibeto optimum (Decsi: Adag. 105). J8vend5

mondóné (MA: Scult 268). Jövend mondó, bfljSs bájos (Com:

Jan. 129). Mint biztatta legyen ötét a garabontzás jövend

mondó (Fal : TÉ. 713).

mise-mondó : [ad mlssam celebrandam pertiuens ; mess-].

K51tenec missé mondó sz5rszámokra (Helt : Krón. 30). Missé

mondó gy5ngy5s 51t8z5 ruha (Mel: SzJán. 408).

öröm-mondó : evangelus MA. [freudenbote]. Pénzt, aranyat

adnak sokszor az örömmondónak, ha fiat hoz feleségök, bábák

ott jól laknak, de ha leány 6 magzatjok, egy nagy átkot adnak,

néha az örömmondók is alig szaladhatnak (RMK. IV.2ö7. Zvon

:

Post L73). Ór8m mondó kSvet (Alv:Post LlOO. Mik: TLev.

483). Szoktak volt öröm-mondókat is elfire küldeni, kik is a

násznagy szavával a gazdát köszöntették, kiket is az házba,

vagy sánhe bevivéu szömyüképen igyekeztek megrészegíteni s

meglopatni vagy magát, vagy lovát (Haz. 1.363).

szembe-mondó : [frech]. Az els5 az utóbbinak azt bánta

szemére; hogy ruhátlan, goromba, szembe-mondó, ízetlen, és

töb' más gyalázattal terhelte (Fal: NU. 355).

Mondogál (mondagolm? dictitare MedLat 180) : dictito, dicto

MA. Mondogalyá vala (TelC. 343). Magát Autiochus tiának

mondogalván, Syriábanment (Mai'tonf : SzHist. 119). Azt mondó-

gallyak vala . . (Pós : Igazs. 1.185). A mester avagy oktató elei-

ben olvas, mondogál : magisfer seu informátor dictat (Com

:

Jan. 155). Azt mondogálják, hogy isten ket úgy segélje (Mon.-

Lók. Vin.396).

Mondott : dictus Kr. [gesagt, erwahnt]. Feleimondot : prae-

dictus (EhrC. 1). Mondót eeleth [említett] (ÉrdyC. 614b). Mon-

dottam dolog (Fal: Jegyz). A nemesség az a privilégium, melly

le oldgya az embert az imiilyen a amoUyan te mondottad

kStelességekröl (Fal: NE 64). Eszembe jutott a mondottam füge

fa (Fal: NU. 276).

55
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Bzómondottság. Szo-mondotság, hogy á papistaságban

való eleid idvezülteuek (Czegl: BDorg. 146;.

Mondtaként: [secundum ejus dictum; nacb der aussage,

nach der aiisicbt . .]. l^irotzi J.inos mondta-ként segéllette egy-

szer boldog aszony (Oiegl : Romi. 538). A régiek moudtokkéut

az a.s.szouyi reud seregében állasz (Czegl: MM. 147). Urunk

mondotta-kéut éjjel j5tt ol az iuimicus bomo (l'ó.s: Igazs. L162).

Tertulliammuak mondtaként a keresztyéneknek vére magva

az ecclesianak (1.184;. Ágoston mondta kent (Megy : Diai. 51).

Sz. Dávid mondta-ként (llly; KrÉlet 31).

Mondoz : [dicto ; vviederholt sageu]. Ki jó vitéz, noha ször-

ny rest vala, veszedelmes idkhöz készült vala, és jOvendít

Szigeti-ül moudüz vala (RMK. VI.132).

TVrOTJTJAT, (moimal'i AporC. 7) : 1) quasiSI. (tanquam; gleich-

siunj. Dicekedicuala monnal hatalmas 6 seregéuec hataluiab<'m

:

gloriabatur quasi jxiteDS in jwtentia exercitus (BécsiC. 11). A
vizei; megersduenec monnal kfal ; aquae quasi murus solida-

rentur (18). Vessem Stet monnal kietlent es allaptassam Stet

monnal vtnalkíl való iSIdet : ponam eam qu;isi solitudinem et

statuam eam velut terram inviam (182). Megkentec monnal

kemencét 5 z&uöket : applicucrunt quasi clibauum cor suum

(190). L5ttenec monnal alualkodo (191). Legén trombita te

torkodban, monnal keselo vrnac hazára (uo). Latoc embereket

monnal fákat iaruioc: videó bomines velut arbores ambulantes

(MüncliC. 87. 120. .stb. I. RMNy. IU.330). KSzeiiet zakaztotta

tengert ea állatta vizeket monnal tSmIflbeu (AiwrC. 34). Meg-

törte a k5zirtüt ermoulau es meg itattál ket moimal sok

melsegben, es kihozta a vizet a kózirtbol es elhozta monnal

vizeknek foloit : deduxit tanquam flumiiia aquas (35. stb.) Az

hewolküdo ember mondatyk momial kamora zeek (ÉrsC. 533b).

3) paeue [beiuahe]. Betltec momio haiot, vgy hogy monnal

elmerSInénec : ut paene mergerontur (MiiuchC. 11"). En lábaim

kedig momial megmozdoltattac (AporC. 26). S) [quasi, ac si

;

als ob] E^kre tamazkodotuala, monnal a nag ^ugeségért .

.

nem viselbetneie (BécsiC. 80). Vala eg numinemS kazdag ember,

kinec vala folna^ es ez meg olcarlatot ó nála, monnal eltekoz-

lottavolna 5 iauit : qua^i dissipasset hona ipsius (MüuchC.

148b).

MONTÍÓ (mannáik DöbrC. 290. 417.): ambo, uterque SI.

[beidé]. Monno fel; uterque (Elu-C. 12). Monnayk bezeluen:

utroque tractante (75). De niykoron nioimayk féld kyuel mou-

neuek: quum autem ambo extra contratam convenissent (130.

134). Monnon mégbalauac : auibo mortui simt (BécsiC. 1). Monno

kezeddel : utraque nianu (7). Monnaic az akazto fara akaztatéc

:

appeasus est uterque in patibulo (54). Ha a vac a vakot veze-

tendi, monnaic a verembe osic ; ambo in foveaui cadunt (MünchC.

42). A vereytek monno konteseth által batuan (DebrC. 613).

Monnonknac fduSssege (TelC. 44). Hol ott monno feel egyetembe

dychekóggyenek (a test és a lélek] (ÉrdyC. 20). Ez beuezeu

monno felt : mind ferfyakat, mind azzoniallatokath (VirgC. 15).

MoQDotoknak orczayat be fegye (137).

Moiinódik[P] : cw Az vak ha az vaknak vezérlést teyend,

momiodyk [olv. moiuiayk ?) az verembe esyk : ambo in fuveam

cadunt (JurdC. 401. 546).

MONOSTOR (monostrom Tin. 369): coenobium, basilica

C. niunasterium MA. EhrC. 75. [mUuster, klosterj. Monostor-

írzfi: basilicauu-s MA. Munusturszeg, terra 1315. Nic. dictus

Berzetlie de Monostor 1371. 1382. 1387. Monostoralya, iH)sses-

sio 1394. (Cziiiiu-). Akar legyenek vilagib:m, akar monostorban

(SándorC. 15). Akar niynemew háznak tizlit, az monostornak

annyatul reátok vélteteket e«Tivmc.s lelekul meg zerezetek

(VirgC. 126). Az evf iozagat az monostornak atta (128. 144).

Mikorou 5 fekésében lín az Koloz-svárban, Ferdinánd kissebb

leányát ott fé muuustromban, lúrály tüiuak kutelúzék fé mouos-

tromában (Tin. 396). Egyhazat ket tornyost, monostor módra

rakotat : ecclesia ad modum monasterii fuudata (Ver: Verb.

211). Monoetoroc avagy calastromoc (Com: Jan. 127).

monostori: [kloster-]. Monostori eletSt visele (DebrC. 217).

A mouusturi tomplom héjazatja mind elégé, a kAfala megmarada

(TlJonlrók. VI1.24Ü).

MONSTRA : (revue, musterung]. Lön moastrájok csak-

hamar Nagy-Szombatnál, az jó nyári Eerencz csak két zászló-

val (l'ia 195). Moustra módra az várast által i;irác (Görcs:

Máty. 53). [Vó. 2USTRA)

Monstrál : [musternj. Mikoron monstrálta volna az S népét,

és latt;i volna a népuec soksagát (Helt: Króa 74).

meg-monstrál : cu Renddel seregekkel mezére szállának,

tizenkettd napon ók megmoiistrálának iRMK IIL65).

Monstráncia : hicrothoca MA. hostiae nmbium, recondi-

tórium PP. osteiLsorium, moiLstrautia Kr. [mon.str;mz] Vagyon

nála eg monstrantia eztvst es aranyait (Radv: Csal. 115). Egy
aranyas monstrancia (142).

MONSTRUM : [monstrum ; imgetiim, unding]. íme mely

nagy lu á Man.isesuec, ki monstrum vala inkáb, hogy nem

mint ember, kegyetlensége es fenesége (Uelt: Bibi. ISMo). Vn-

dok monstromok (Mel : SzJ;'m. 248). Szerelem chudája és mons-

trumja vagyok (Ziinyi 0.113).

MONT : viuacea PP. törköly, szólló-mont SzD. Szölö-mout,

maláta, törköly : vinacea PPl.

MONY : 1) o\-um MA. (eij Egy lud arán monyát toyk

wala (Pásti; Fab. 55). MidSn a pachirta monnyait ölte vohia

(Uelt: Mes. 478). Titkon azért ótet éléssel táplálja, szárcsa mony-

nyal néha ó asztalát tartja (RMK. IV.242). A madárka az fi

moniat öli (Mel : SzJán. 302). A páua az ó moniát ki toyia

(Mel : Jób. 96). Az hangya, ha monyát vtáuna vousza, es6t érez

(Cis. G3). Hangya monyát vigy ruhában és faczard a fUlibeu,

meg gyógyul (OrvK. 34;. Az lator kakuk az monyait az ókor

szSmetskének fezkébe toya (Mih; ÖrOkÉ. 81). Monyakat tojnak :

pariunt ova (Com: Jan. 35). Ha a monyak zápok (35). Nem
poszáta fészek Buda, hogy az kakuk az benne lévó monyakat

megigja és másokat tojjék helyébe iTörtT. XVL9). Tojiis,

tojomány ; mellyet valamelly tnigár ember mondott volt elsóben

monynak, el hagyván á két els2 syllabakat, és az a-t o-vá

változtatván, s immár mind ugy mondják ; tikmony, ludmony,

holott igazán tik-tojomány, lud-tojomány volna iGKat:Titk.

1119). 2) scrotum, veretrum, verpa C. mentula MA. [hode,

mannliches gliedj. Két monya golyóbisa ; coleus C. Mony avag)'

pets, és picsa vagy valag: mentula vei penis, et cmuius sire

vulva (jom : Jan. 48. Egy kSlyket heréié meg, és annac a

monyát hoza (Helt: Króu. 46). Herélt az, a kinec tSkei avagy

monya széki kivétettenec : spado est eui testiculi seu coléi ab-

lati sünt (Com : Jan. 55).

agár-mony : orchis satyríon MA. Vitéz fu avag agár mony

:

orchis Fudis ; StirpH. CimL b. Vitéz ít, a\"agy agár mony

:

orchis Com : Jan. 26.

barát-mony. Barát-monya f5 : sacerdotis virile (Mel ; Herb

89).

kos-mony. Kosmunyból csinált erszény : sufGscus MA.

lúd-mony : oviun anserinum Kr. [günseeij. Ludmony, lud-

tojom;uiy Corpl^ínua 320. Egyéb újságot ueni küldöttem ; hanem

im valami két ludmouyát küldtem kdnek (LevT. U.25). Egy

lúdról és arany lúdmonyról (Holt; Mos. 425 1. Bud:'ini vOttünk

lúdmonyakat 7 d. (MouTME. 1.34. AC^ere: Eiic 207i.

madár-mony: ovum avis MA. [vogelei] (MA; Bibi I.17SX

Mihálka-uxonya : uyrrbis, vulgo ácularia MA.
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pap-monya: 'halicaoabus C. P.i)) monia; pofamogeton;

samkraut Fnclis : Stii^pH. 374. Solaniim ve-sicnriiim ; pa[>moiiya,

li. a testiciiUis sacerdotis (Bejllie : Nom. S). Olljan mint íi pap

monya (ve.'úcaria, lialicambiiin)] de vffvan szeges a toka (Mel:

Herb. 85) Alkakoudi, ki pap monyának mondatik (Frank:

HaszuK. 20).

tyúk-mony, ftik-mony : ovnm C. OMim gallinao Kr.

[liiilineroi]. Tyi'ik-niony formjijára való ; ovatu.s ; tyúkmony ülé.s

:

incnbitus C. Tikmonyát ül : incubat ; tikmony fejére : al-

bumén, albugo ; tikmony széke: vitellns PP. Szemnek és tyúk-

monynak fejéri : albugo PPBI. Kyre;'"az tyk monyath rakyak

(SAndorC. 3). Ha [tikmonyát kér: si petierit ovum {Helt: UT.

S2). k% nialosa szSliit tyik-monnal, mézzel, borsai 5szue fSzd,

*gy egyed (Mel: Herb. 6). Végy egy tyikmonyat, habard egyben

apró. millyéuel, meg tésztáé lészen (0"s. 03). Tflz, viz, soldor,

kokonya, .tikmony búza, berkenye, mind ianibor kere.sztyénec

lesznec (Vallást. Aaijl A ki egy tik-monyat el-lop, nem olly

nagy vétket tselekszik, mintha tíz ökröt lopna (Pázm : Préd.

723). Tyiik-monnyal és tey-fellel csinált czibere (Web: Ámul.

106).

[Szólások]. Az k a k a g a 1 1 a t i s t y u k-m onyatkeresni
(Decsi: Adag. 21). Egy ti k mony-sül tig meglészen: citius

quam asparagi coquantur MA. Ot mint egy tikmon sültig be-

.Síélvén (Czegl : Dag. Elób. 30). A tyúkmony okosb akar lenni a

tyúknál (Ivisv: Adag. 30). A téj tejhez, egy tikmony máshoz

nem hasonlóbb, mint . . . (RMK. n.454).

tyiikmonyas, tikmonyas : [ex ovo v. cura ovo paratus

;

ei-, mit ei vevl'ertigt]. Az vtán doyczed le az louat, és az tyuk-

monyos etzetet tfllczed az torkában (Cis. 03). Az ecclésia-is

megh tilthattya ma az hús, vajas tikmonyas ételt (Alv : Fost.

1.414).

Monyas: habens verpam vei ovum MA. [mit mannlichem

gliede, mjmnchen, hengst]. Monya-s ló : equus admis.sarius SÍ.

Monyas-boi-nyíj (RákF: Lev. 1253). Monyas kell neki (Kisv:

Adag. 337).

MORAIj : [lente huc illnc eo ; lang.sam hin und her gehen,

umbertrippeln]. Csak magokat olasz vitézek hagj'ják, szokás

szerént ketten-ketten mórálnak ; esmérek üdéjét .szerzett dol-

goknak. Forgács Balázsnak szömmel hunyorétának (RMK.
III.324). Egy farkas moráluán a mezSn, igen szép képet tálala

(Helt: Mes. 90). (Az isztrag) hogy kózzigbe iuta, alá fel kezde

raorálni (Helt: Mes. 59). Ennec eltte reggel virratáig és szinte

eleget aluttam, annac vtánna morálván egy keuesic mindgyá-

rást felestSckre mentem (328). Mulat vele, sorál és morál v§le

(Helt: Hál. 94). Állá i5t volna az vár piatzára, és ot morálua

(Helt:Krón. 82).

MORD {viarl Helt: Krón. 61. Tnard lészen CLs. L. 4) : mordax,

clandestinus MA, tru.x, truculentas, tetricus SI. [mürrisch, grau-

sam]. Kedvetlen, mord, haragos, Ízetlen ember: amarulentus;

fösvény, mord ember az atyám : parentem habeo avarum, *ille-

pidum PPBI. Kegyetlen tekintet, mord : torvus Com : Jan.

184. Keuel es igfln mord embSr (GuaryC. 15). Mordok, zemér-

metlenek (ThewrC. 179). Mord iregyseg (P&sti: Fab. 51b). Az
egy szarvú fene vadac kSrnyfllvSttec nagy mordul (5IA: Bibi.

V.U). Minden békeségre való eszközt felfuálkodtul mordul

megvetSttenec (MA:Scult. 817). Mord kiáltás kezdetik (MA:
SB. 30). Azt szereti isten, a ki nem mordon és £él-kedvel, ha-

nem örömmel és vigan forgódik az 6 szolgálattyában (Pázm:

Préd. 610). Irigyek szelitSl hányattatik mordul (Czegl: Sión. '

Elíb. 24). Mord és kegyetlen természet ember (Petbö: Krón.

58). Mord, veszekedS, simbes (Szathm:Dom. 126). Hamis tudó-
'

mányoknak komoron és mordul való állattatása (GKat: Titk.
j

6). Mord tél (Gyöngy : KJ. 6). Kedvetlenség szemét mordul

öszve-szedte, gi'ádicsos ránczokra a homlokát vette (Gyöngy:

MV. 27). A bársonnak .színe a mord kedvetlennek, é.s viszsza-

rugó szunyátáknak-is meg-csallya sziveket (Csúzi : Síp. 247).

Mord a szükölködí (Kisv: Adag. 303). Mordan ne vegyétek,

ha igazat szóllok (PhllFl. 77). Vannak mord-kedvü emberek,

kik mindont rútalmaznak (Fal: IJE. 421). A mord éjszaki szél

(lioz) izzasztó meleget (Fal: Vers. 913). Mord természet: natura

morosa (Fal : Jegyz. 935. Kr.). Sinór, sz^ablya között mord vezér

lábánál szabadság mély gyászbann görnyed o.szlopánál (Orczy;

KöltSz. 24).

Mordékony : cu Az SrdSgnec mordekon rouasz szolgai

(Bom : Evang. 1.93).

Mordi : mordax, clandestinus PP.

Mordoa : [strenuas, crudelis ; .streng, grausam). Itt bú-ó

le teszi mordos tekintetét, fel húzza rántzából fodros szemöldö-

két (Orczy: KöltSz. 204).

Mordság : mordacitas MA. tetricitas Kr. [mürrische natúr,

grausamkeit). Kedvetlenség, mord.ság : amarulentia PPl. Az (j

attiat meg 5le Jerichoba e^ Ptolomeus neu ember lakadalom-

ba, mordsagal (Szék: Krón. 69). Mordság, haragosság (Megy:

3Jaj. II.4S). Mordságimról, hibáimról megengedjetek ti! (Thaly:

Adal. n.317). Óh kegyetlen vad.ság ! vadak természetét feljülmuló

mordság (11.414). Tekintete félelmes mordságot mutat (Kónyi:

HRom. 72). Az agságnak inkább a mordság, mintsem a jádzó

kedv az fl tulajdonsága (Gvad: RP. III.l.).

[MORDÁL]
meg-mordál : dolose invado, vulnero insidio.se MA. [ermor-

den, meuchlerisch mordén]. Ha valakit ök uramra fogadnak,

hogy megmordálja (I^evT. 11.38). Megmordálván és megölvén

az embereket (MA: Tan. 1138).

Mordálás : [das mordén). Hamis ama mondás, hogy némely-

ben vgyan benne születet volna az orzás, toluailás, mordálás

és grazdálkodás (Cis. A2).

Mordáló : sicarlus Kr. Ki vittel a pusztaiba négy ezer mor-

dállyókat [niordállyokat?]: eduxisti in desertum quatuor millia

virornm sicariorum (Helt: UT. n.l. Káldi: Bibi. Act 21. 38).

Mordáló ide s tova ragad (Ben: Rithm. 40).

MORDAIiY (ezernyi sok fortéit, s mondhatatlan mordéit,

ellenibe vetette Liszt: Mars. 42 mordfíyskg GyöngyD: Cup. 639.

mordány AAÁnú: fipr.): 1) mordax, clandestinus MA. [mürrisch,

grausam]. Mordályul : insidiose, mordaciter, clandastine MA.
Arultatas kepén mordaliul sátorába aluuan meg filteh (DebrC

134). Az i1 fegyuerec mordaly fegyuer: vasa iniquitatis bel-

lantia (Helt: Bibi. I. Aa3). Törvényeket szSrzénec, az mordály-

lyok és gyolkosoc, és a tSb lator emberéé ellen (Helt : Krón.

41). Az igas.sag ellen.séginek alnoc és mordaly inchelkedesek

(Tel : Evang. 1.493). Boszszu állók, morgók, mnrdállyok, hami.s-

sak (Cis. F2). Ott mordályul, nem jámboréi megöletínek

(Monlrók. III.40). A mi testünk olly mordaly árulónk (Pázm:

Préd. 162). Mordaly nyelvével akarja meg-5lni fCzegl : Japh 63).

Kérlec az ártalmas és mordaly tréfáktúl meg tartóztasd maga-

dat (Prág:Serk. 800). Mordaly hadával együtt (ErdPorta. 232).

Veszekedik, perlekedk, mordályok (Hall: Paizs. 284). így lón

németeknek szorongattatása, mordáj éget rácz kardra hánya-

tása (Thaly; Adal. n.106). Ne nézz mordaly .szemekkel (PhilFI.

45). 3) Mordaly, hegyes-tfir: ensis, dolon MA. schwert, dolch

PPB. Mordál, mordaly : dolch, geheimes schiessgewehr ; mor-

dány: terzroll Adámi Spr. Legottan rapélylyal ótet általverek,

mordál puskából es ÍStet általlövék (RMK. III.56). Felvetéstl fi

igen tart vala, az terek ásásra hamar ásata, az két ásás hogy

közel öszvejuta, egy mordaly puskával Gergely deák juta (143.

417).

Mordályság : insidiosa mordacitas MA. [meuchelmord,

hinterlist]. Mordalysaggal agyou vvtette (RMNy. 11.177). Ha

55*
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mordályságot gondolnnk (LevT. 1138). Átkozol legyen, a ki az

ö felebarattyat mordalsággal me^ üti : maledietiis, qui clam

percusserit proximum suiim (Helt : Bibi. I. Zzz). Minden magyar

a keresztyéni tSrvény szerént élyen, es el hadia az mordalságot

és kóborlást (Helt: Krón. 35). Mint 6Iesséc meg királyt mordal-

8ággal(Valk: Bán. 38). V§r ontasoc, mordaly-sagoc (Bom: Préd.

240). MordáIy.ság minden 6 beszédec ÍMA : Bibi. V.27). Vassal,

méreggel, án'iltató mordálysággal végezték életeket (Pázm:

Préd. 374). Vagy etetéssel, avvagy valami mordálysággal ki

végezik (Pethö: Krón. 234). Kikbfil osztán ártalmas duellák,

húzás, vonás, mordályság és ember ölés lesznek (KLflcsei 1671.

C4). Akárkit-is orozva mordályságból megSlhotne (GKat: Válts:

1337). Lett pedig jövése hasonlatossággal, mint Vénus fiának,

ki jár mordélysággal (GyöngyD : Cup. 639).

M0R£ : [zigeuner]. Egy more, egy oláh fitsor, egy czigány

gyermek (GKat: Válts. n.19). [? More, magyar családnév Helt:

Canc 114.)

MÓRÍiS : [móres, modestia ; sitté, anstand). Tudod az mó-

rest (Thaly: VÉ. n.233).

MORING : dos, douum sponsi ; morgengabe Sí. Jegy ruha,

móring : une dote ; ehesteuer KirBesz. 129.

Móriügol : dotem assigiio, doto SL [eine morgengabe ver-

schreibeuj. Jegyes.semnek .szabad dispositiojára moringoltam és

in forma liquidi debiti kötöttem, sót ennek erejével kötök és

moringolok 1730. (Nyr. XIV.131).

MORKOLÁB: markgraf Pesti :Nom. 30. marchio ; mark-

graf Kr. Ladislaus rex Kaziniir habebat unum fratrem germa-

num, nomine Georgium Markoláb (Szerémi György, RMK. ü.

395). Jegyo.sfll adák egy gyermek raorkolibnak, Zsigmondnak,

hogy királya leime az magyaroknak (RMK. Ili 321). Az Siciliá-

bul indultak vala, Z.sigmond morkoláb ezt hallotta vala (322).

Látá Zsigmond morkolábnak koronázását (330). Az branden-

biu-giai Signiond morkoláb (Helt: Krón. 67. Valk: Bán. 32. Mon-

Irók. ni.21. 22. Nyr. XIX.108).

Slorkolábság : [markgrafscbafl]. Az földnek egy része,

kit régulta mondnak az Selueiáuak, székes helye most i.s az

markolápsiignak, sok kulasos városok annak udvariának (RMK.

11.27). Királyt megnyeré, tönilöcz-fenékríl hamar felvitelé, mor-

kolábságban titkon Morvába iktatá, vitelé (Tin. III.364).

MORDUIi : [admurmuro ; murren]. Nem mordul az orsó-

nak [örömest fon] (Thaly: VÉ. 11.74). Ha ellenség képen valaki

rám mordult (PhilFI. 12).

még-naordul : immiu-muro MA. [murron, zu murren an-

fangenj. Hlyen jószágokért mordulnak meg a pápisták (Si'unb:

3Fel. 250). Ha meg-mordullok a szép jószágért, morduUyatok

a ti atyáitoktul marattakért jó páterek iMatkó: BCsák. 122).

Tidaydon konezokert, s magok javaiért pogánnyal megh-mor-

dultak (LLszti: Mars. 91).

Mordulás : [murmuratio ;
jurginm ; daa murren, zank, haderj.

Mely koczkának játszásával gono.szaág sok lenne, öszveveszés

és nagy feddés, káromlás, mordulás (RMK. VI.24).

Mordulatlan: [sine murmuratione ; obne zu murren]. Nem
ti'urhedd uztis mordidallau (Osegl : BDorg. 446).

MOROG : murmuro MA. EhrC. 95. MllnchC. 50. muginor

C. [murren]. Ellene morgók : admurmuro, obmurmuro C. Morog

az eb : mutit canis (JordC. 30). My kedegh kyk vag)^vnk,

hogj' my ellenénk morgottatok ? mussitastis (JordC. 44. It Móz
16)." Soha az ew lelky ysmeretSknok morgó feerghe meg nem
haal (ÉrdyC. 25b). Soha w ellene czak egy sem vgatot es nem
morgót (VirgC 58). Az poganoc czinaluac balnan isteufll a

Nibhaazt, az az, a morgó fog czikorgato ebet (Mel: Sám. 436).

I

Euvaffi oénán fekszik, morog ehíilt ökerre (Kisv: Adag. 66).

I

Sem pénz, sem eledel nintsen a házában, üres kórság morog

I

szegénynek basábann (Orczy : KOltSz. 37).

[Szólások]. Had morogion varga Pál : oderint dum metuaut

(Decsi : Adag. 161). Had morogion varga Pál, ozak ló talpát

' cziuállyon (266).

héreg-morog : jurgia exerceo PP [murren, zanken). Az
uj házasok úgy éltének, az mint lehetett, ritkán csendesen,

talám többet heregve, morogi'a, koczódva (Moulrók. XI.392).

ki-morog : [murrend erziiblen, íiber etwa« murren]. Ha
az német általgyün, oda lesz mind az had s mind az fbld;

ha keménkedem, kimorogja az kutya tiszt (Bercs: Lev. 33).

korog-morog : [knurren]. Élig nyílik fel az szája berdi

kiáltásra : korogmorog üres hasa siet jóllakásra (Thaly : Adal.

n.88b).

meg-morog : (admurmuro ; anknurren]. Az oktalan ebek

zokthak meg moroghny embereketb (ÉrsC. 187).

ziig-morog : [murmuro, fremo ; murren]. Kiralra ewk nagb

zwgwa morogíva keweketh liagigaluak wala (RMNy. IL86).

Morgás : murmur, murmuratio, jurgium C. [das murren,

knurren]. morgasocnac bozzosaga : improperium murmuratio-

nls siiae (BécsiC. 28. MünchC. 183). Annyiba juta, hogy disznók

válujaból kevertet nyalván, azzal enyhítené gyomra morgását

(Pázm: Préd. 424). Nem sznSl-meg a morgástol (Matkó: BOsák.

31b).

Morgásocska: mumnu-illum C.

Morgó : murmurator MA. (mürrisch, zünklsch]. Haragos,

szitkos, morgó, részeges sokszor az eggyik : el kell trni a'

miisiknak (Pázm : Préd. 239). Morgó Írások, morgó könyv (Fal

:

Jegyz. 935).

Morgód-ik : commurmuro C [murmuro ; murren]. Mykoron

ez fráter ov magát meg nem akamaya alazny disciplinara, ha-

nem jnkab morgodneek zvgodnoek (DomC. 219). Az rest ember

keues kaarert isten ellen morgodik (CornC. 159). Az lelek test

ellen, es a test lelek ellen zugodnál [olv. -nak) morgódnak

(BodC. 12). Sémit nem morgodik azon, hogy boua vized (VirgC.

68)i Egi beketelen zerzetes kezde morgodni fráter egied elw-th

(91). Az Izraelnec minden fiai morgodanac Moses es Aaron

ellen: murraurati sunl mnlra M. el. A. (Helt: Bibi. I. WvS).
A porból morgódul (IV.49). Morgodanac az & sátorokba (Szék:

Zsolt 111). Morgódéc zugódéc (Castriot P.).

Morgódás : murmur, murmuratio MA. [daa mnrren). Az
rest tunya ember morgodas nekevl nem zenuedhet kémen

dolgokat (CornC. 159). Irygy voltomat ielentetem zugoda.sal

morgodasal (VirgC. 10. 111). A sidoc a tüzes kigiotol meg
maratatanac az isten ellen való morgodasért (Szék: Krón. 19X

Morgolód-ik : murmuro C. murmurillo MA. [murren].

Morgolódnak vala ezen: murmurabant (JordC. 536). Morgulod-

uac nagy éb.ségben (MA: Bibi. V.28). Nem olva.stam, a ki díl-

b5ttebb(il uiorgoK'Mluék irasáb<in mint Balduinus (Pázm: LutliV.

5). Sokaknak oltlion veszekedS morgolódó éa dérdur felesegek

vágjon (ÜBón: Részegs. 37). Morgolódó nyelvesek (Ker: Préd.

551). Miudenec felett d&hSttebb&l morgolo<lott (ú«gl : Japb.

26). ö ellene morgülodtid((Illy: Préd.LUb). Morgolódó aimao-

nyok, kik a kutzikból az asztal fSre urokuiik akarnak pantsohü

(Vallást. 380).

Morgolódás : murmuríllum MA. (dad mnrren]. F^fltt való

morgolódás : conununniu^lio C. Valahol Imborwsag, garázda es

morgolodaai vagyon (ÉrdyC. 69b). Az A vra feddSdés^t éa

haragját gondolatlan nK>rgolo<lásával fel indította (Prág:8erk.

347). A morgoló<Utsnak, vagy keserfi panasznak iránta, csak ez
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a haszna, hogy nehezen hallják (Fal : UE. 439). Te kedvedért

íiríimest magára vállalja a község morgolódását (141).

Morogdogál : submurmuro MAI.

MOROTVA {inarotra MA. mortua Czinár) : lacns, palus;

gyalnios lei Kr. n'ilustriíí, aquosu.s et uligino.sus lociis OtrtOrig-

Hung. I. XVIII. Marotva: \oc\is vei pisciiia ciim claiLstro MA.

S50. Gyalmostó, marotva : piscina cutn claustro piscaturae uo.

Mortua, locns cum piscina 1248. fluvius 125S. iiisciiia 1261.

Áron morvajo [így? tó Csongrád vidékén 1266] (Jerney).

Tiíknak, forrásoknak, kntáknak, morotuáknak végét érem

(Lép : PTük. I.3I01 Gyalmos tó, ava* morotva : gyalmos tó vei

etiam morotva dicta (Ver: Verb. 215). Egy Pi.s.sini.s neu5 víirost

hogy ére, nagy raorotua vala annae mellette (Cserei: Hi.sL 69).

Az morotviikat pedig és egyéb halászó vizeket erössen rizzen

minden helyeken (PSzerTört 143). Morotva avagy tengeri álló

tó (Mtk : \T{ert 545). Egy nagy armadát a Tisza morotvájátul

fogva által erós sánezba vivén, a hadakat oda gyjtik vala

(SzalrKróa 76).

MORVÁNY : obelias PP. kalács neme SzD.

MORZSA: mica MA. Otr: OrigHung. 11128. [brosamen,

brockenj. Egy morsa sem maradót benne : ne boliis quidem

rBlictus (Decsi:Adag. 212. PázmrKal. 687. Pázm: Préd. 1080).

A kenyérnek kivfll vagyon a' héjjá, és belSl a' moi-sája, bélé

(Com : Orb. 101). Kérem kgldet, vagy három süveg nádmézet

aláküldeni ne terheltessék, mert se konyhán, sem az innyaadó-

nál egy morzsa sincs (TörtT.'' n.3S7).

terzse-morzsa : cw Az ereklyék pedig, ugy-mint holt-tete-

mek, szamiir-tsonfok, aka.sztott ember kaponyák, a mellyeket

bolond biizgoságból szentek maradék-tetemi és terse-morsái

gyanánt tsokolgatnak és a kikhez bn-botsánatért békélnek,

mivel jobbak a matskáknál? (GKat: Válts. L1120).

Blorzsácska : cw Irgalmasságodnak tsak morsatskáját sem

érdemlettem volna (Rim: Ének. 400).

Morzsái : comminuo, in micas redigo Kr. [zerbröckeln]. A
gSrSngyót ha tSród és morsálod, porrá lészen : glebam si teri.s,

et frias, pulvis érit (Com: Jaa 15). Morsált kenyérbél (Szakács-

mest. 75).

Morzsalék : mica C. Ver. fragmentum, tunmda MA. [bro-

samen]. Kevert morzsalék : turunda MA. Asztalról lehulló mor-

salékok, esiekek, falatok : analecta PPBl. Az kenyérnek mor-

zaleka : fragmenta panis (EhrC. 1 30) ; frustum (uo). A mor.sale-

koc: mica (MünchC. 43). Az kelkek es eeznek az morsalekbol

:

et catelli edunt de micis (JordC. 402). FX marattanak vala az

morsalekokbol : superfuit de fragmentis (403). Czac morsalékia-

bol sem ada az el5tte fanyalgó szegennee (Born : Préd. 388).

Hulladec, morsalec (Tel : Evang. L428). A fa feszület apróra

rontatot, es aiandekon köldoztec á morsalékiat (Tel : Fel. 195).

Ah morsalékon kopdosó félszegség (Czegl : MM. 146). A hangya

morsalékokat viszen (Com: Jan. 52).

arany-morzsalók : palacra, balux PP. Kr.

kenyór-morzsalék : micae panis Kr. [brosamen]. (NádC.

89).

k-morzsalék : caementum PPl. (MA:SB. 250).

Morzsalékos. A fSvenyes és tsoportos morsalékos mosó kS

a láb tisztítására szóigál : tophus arenosiis et scaber pedibus

mundandis subservit (Com : Jan. 14). A rosák a morsalékos

fSldet szeretik (Nád: Kert 91).

Morzsalékoz-ik : in micas abit Kr. [sich zerbröckeln]. (Csúzi

:

Síp. 13. Kr.).

Morzsányi : vmius micae Kr. [so gross wie ein brosamen,

kleinwinzig] Semminémó vétek chak egy morsanyit nem laszen

el ffidíizvS (Lép: BTük. 6). Egy mor.sáni kenyér (Pós: Igazs.

483). Edgy morsáuyi a könyöriSlete-sség (Ker: Préd. 993).

Morzsol : tero, frio, distero, contero, .affrico, frico, infrico

infrio MA. [zerbröckeln]. Én fikot mind porrá rontom, az ut-

zákon az sárba morsolom gyöl815imet (MA: Bibi. V.9). Borban

morsolt kenyér-tziberéc (Ckim: Jan. 110. 13). A kit a skorpió

megmar, ha rajta éri az ember, és oda morzsolja s beköti vele,

maga meggyógyítja marásiit (Bethl: Élet. 47). Morsoly kenyér

bélét (Szakácsmest 36). Morsolo k8 (Cseh: OrvK. 15).

el-morzsol : 1) comminnor [sich zerbröckeln]? A kynyerek

el morzoltanak: panes commiiniti sünt (JordC. 306). 8) affrio,

suöno C. [zerbröckeln]. A meg-ért szSlo szemeket tapodgya és

végre ismét el-morsollya (TitkJeL 254).

Morzsolék : [mica ; brosamen],

Morzsoléknyi: [kleinwinzig]. Adgy egy morsoliknit (FelsóB:

UKölts. 29).

[Morzsolgat]

ki-morzsolgat : extero Kr. (Biró : Micae. O'ml. Kr.).

Morzsoló : tritor, frians MA. Morzsoló szerszám, túrótörö,

tormareszelö : tyrocnestis MA.

Morzsolód-ik : [sich bröckeln]. A velenczei sárga réz

eádniiával, egynéminémfl érczes k5vel meg-illettetett réz, csak

szintén Sntethetik morsalodó [olv. morzsálódó?] t5rs81fid8 volta

miatt: orichalcum est cadmia tinctum aes fuudi solum potest

ob íriabilitatem (Com: Jan. 16).

el-morzsolódik : ín frusta comminuitur JordC. 305. in

micas redigitur Káldi : Jo.s. 9. 13. Kr. [sich zerbröckeln, zer-

bröckelt werden].

MOS (miLsia KönigsbTör.) : lavo MA. [waschen]. üleben tart

chudaltus fiot, turiscte musia (KönigsbTör.). Ott mossa vala

haloiat (DebrC. 3). Fazekat mos vala (MargL. 22). Lab mo.sni

való vizet zerzenek (VirgC. 50). Ha esS vízben meg fSzed a

leuelét, és tSt mos véle, szép haiat czínál (Mel: Herb. 2). Dagat

szemedet mos e vízébl és meg gyógyul (74). Akar michoda

vízben mossatoe (MonrApol. 317). Constantius borbéllyá drága

köntösben menvén fS mosni Juliánushoz (Tyúk : Józs. 132).

[Szólások]. Senki azzal ne mossa száját, hogy 8tet az

isten ejtette meg, mert nem szükségesek néki a gonoszok

(Pázm: Kai. 381).

[Közmondások]. Kéz kezet mos (Gvad: FNót 28).

el-mos : abluo Ver. díluo MA. [abwaschen, vfegspiilen]. Ez

világra víz 8z6nt hozal es ennec miatta az fSldr81 a bint el

mosad (DöbrC. 4). Embrnec 8 binei el mosattatnac (DebrC.

396). Hogy mosatta-ssanak el ty byneyt8k: deleantur peccata

vestra (JordC. 715). El nem moshatta veereeth az kewen (ÉrdyC.

545). Hogy el mosta voba az sart labarol, íme legottan lata

V? labayn az zent sebeket (VirgC. 60). Krisztus vérét, ki el-

mossa az híveknek nagy sok undok vétkét (RMK. IV.255).

Tinctura cyzícema: oly gyalázat, hog az Duna sem mossa el

(Decsi : Adag. 235). Nem a pápisták viaszból csínált bárányának

vérével mosattatik el a mi bneinknek rútsága, nemis az 8

hamuval való hintésekkel, szentelt gyertyájokkal, eziczés ágok-

kal, és kúrúsolt híntezS vizekkel (VárM: ÉgöSzöv. 251).

kl-mos: elavo, eluo C. (ausv?aschen, herausspülen). Kimosa

az mi bínenkbSl (TihC. 147). Anny vala az k8nveknek hullása

hogh v zenth fyanak testeeth a werbcM vele ky mosta vala

(WinklC. 232). Ki-mossák a szemérmet a szemtelen fezók<a

gyenge leányok Bzivéb81 (Pázm: Préd. 793).

kimosás. Aranynak fövénybl vízzel való ki-mosása : elutio

PPBl.
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kimoahatatlan : ineluibilis MA.

kimosható: eluibilis MA.

környül-mos : circumluo MA.

le-mos : abluo, delaro, deluo, diluo C. deleo MA. [ab-

waschen, abspiilen]. Te keegy&s esedezeesedwei itiy bynenketU

lee mossad (FestC. 19. JordC. 658). W lányának byne le ne

mosta-síoek : peccatinn non deloatiir (KulcsC. 171. Zrinyi. 1.116).

Hogy a veríték le ne mos.sa a vendúgszínt [a keudízött arcz-

ról] (Fal: NA. 155).

meg-mos : lavo, delavo, perluo, colluo, elno, proluo, subluo

C. abliio ElirC. 137. [wascbon]. Te orcádat mesmos-sad: faciera

tuam láva íMUnchC. 24). Nem mo.ssak meg bw kezeket : non

lavant maniLS suas (JordC. 400). Imez vennék mosam en meg
lábat (VirgC. 60). Mo.ssatok meg evvneky tasteet (ÉrdyC. 340b).

Meg niosot my byneynkbSl az ow zent véréében (552). Meg-

mosom myiiden eyel een agyamatli eeu kényeméi : lavabo

lectiim meum laerymis mei.s (KulcsC. 8). En a te zeniiydet

meg mostam (TelC. 260). Kezde renddel iiiindonkiiiec labokat

meg mosni (Bom: Préd. 216). Az te orczadat meg mossad:

faciem láva (Fél: Bibi. 9).

megmosás. A kezek megmosnának basznm: étel után

a ki kezeit meg-mosod, ketts lészen ebbSl tenéked az hasz-

nod: tiszta lesz tcnnyered, s élosb szem-világod; gyakor kéz

mosás.sal egé.sségod tJirtod (Felv : ScliSaL 9),

Mosadék : illuvies, oluvies MA. (spülichtj. Mosadék ki folyó

boly: aquarium MA. Zenved vala tal mosadeccal való tzest
5 feyere (NádC. 588). Az soruroknak kezeknek masadegyoknak

vizet moslekyat kihorgya vala (MargL 24). Moab az en mosa-

dekomuak faz;dta (8zék : Zsolt. 58).

Mosás : 1) lotura MA. [das wa.scben]. Akarmy legyen az,

akar talmosas akar bazsepres (TelC. 363). Ev feye mosása

(DomC. 174). Anj-jok, ki eredett Homoimai ;igból, Mária nevet

vött vizkere.szt-mosásb61 (Gyöngy: MV. 18). S) Barázda auagy

két barázda k6zt való mosás: lira C.

kéz-mosás : (das biindewaschen. L. megmosás]

láb-mosás : pediluvium Kr. (das fusswasebenj. Az lab mo-

sást az tímitiiauilioz való .szereimebe mielto (Bom : Préd. 216).

viz-mosás: terra eluvione egesta Kr. (Ver: Verb. Szót. 2).

(Moaatj

meg-mosat : (lavari euró ; waschen Ias.sen]. Zemiies ™gpin-
ket meg niosatiok (DebrC. 47). Meg mosataa labaat íÉrdyC.

561b).

Mosaték : eluvie.s, proluvium MA. PP.

láb-mosaték : i«dilotium MA. Senkinek nem leszek azért

láb mosatékia (Decsi: Adag. 163).

(Mosdj

ki-mosd

(Szólások]. Ha egyik jesuita minket bfizben kever, ki most
a másic b e 1 S 1 e (OzegI : Japb. 21).

meg-mosd : [lavo]. Cbyak orcbayayatb sym masdotta megh

(DebrC. 517). Midin magokat megmostác, megmosdottác (Com

:

Jan. 109). Leánya is mindjárt kezeit nio.sdotta (Gvad : FNót

129).

Mosd-ik : lavo manus et faciem MA. [sich waschen]. Ijen

magot es borostyánt tíiri eegyftve es egy kevés bortis tolcz

kozitien, ha estve regvei mosdasz a viziben, igen Rsép feiir es

gyenge liszesz (OrvK. 7).

ki-mosdik: eluere se Kr.

(Szólások]. Vlmibl kimotdani. Kisded-korában a világ' ele-

mentoml-nak szolgált: de azután ki mosdott a gyermekségb'l

(Pázm: Préd. 763). Oly hertelen nem mosdhatott tellyességgel

ki az papistaságból (Pázm: Kai. 121.)

meg-mosdik: lavare se MA. (sich waschen). Mosgal meg:

lavare (BécsiC. 16S). Megmosdik uala a viznec forrásán : bapti-

sabat se in fonté aquae (BécsiC. 36). Meg mosdcg es magát

meg ekísóyte (GuaryC. 55). Meg kellet mosdanic, mikor a

bizonsa^tel sátorába mentec i^Helt: Bibi. LXx4)i Nem esznek,

hanemha meg mozsdanac : nisi liaptizentiu-, non comedunt

(Helt: UT. K.8). Adjatok vizet ide, hadd mosdgynnk-meg (Kir-

Besz. 98).

Mosdatlan (motdoUan Kár : Bibi. 1.102. Fal : NA. 124) : 1)

illotiis C. (ungewa.scbRn]. Mosdatlan közzel : non lotis manibns

(MiincbC. 43). Mosdatblan kézzel eeuny (JordC. 402). Tlotis

pedibus ingredi : mosdatlan valamibSz kezdeni (Decsi : Adag.

68). Senki mosdatlan be ne iifin (197) Valakit illetend mos-

dotlan kézzel (Kár: Bibi. 1.102). 2) Mosdatlan beszéd: sermo

obscoenus Kr. Némely istentelen emberec Moses fel61 mosdat-

lanul szolnac (MA : BíIjI. Elflb. 1). Nem az Isten küldötte követ-

ségben, hanem cbak magok kiunyén, mosdatlan kaptak az

ti.sztben (Pázm: Kai. .587). Mosdatlan tréfájn (Alv: Pást. Lö54).

Hogy hamis Matkónak s-deáktalan bányásznak szidál, elég

mosdatlan ember vagy (Matkó: BOák. 433). Mosdatlan ember

(piszkos jellem) (GKat: Titk. 282). El kezdik 5 magok rajtok

a gyalázatot, ki biteket, vallá-sokat káromlja, ki bázas-ágokval

mosdatlanul trágárkodik, ki ruhájokat vagy termeteket tsufolja

(GKat: Válts. 326). Nem kap az szép csínon (falusi ni), lustán

jár s mosdatlan (Thaly: VÉ. 11.166). Mosdotlan tréfa (Fal: NA.

124).

Mosdó : malluvium, pollubimn C. lavacrum Kár : Bibi. 1.94.

pelvis Com : Vast. 82. (wascbbecken, lavoirj. Viz mosdó : aceta-

buhim (JordC. 63). Cbinaly ezy mosdotis, labaual egyetembe

értzbSI, mosodasra: facies labrum aeneum cum ba.si sua ad

lavandum (Holt: Bibi. I.Rr). Bocziat viszet az mosdóban : mittit

aquam in i>elvem (Fél: Bibi. 164) Medentze, mo.sdo fSlet:

siiper polvim (Com: Vest 82). Egy szép arany mo.sdot király

hozata (Eiiy: Gizm. 19). Egy ezfotmedencze, mosdristul iMonlrók.

XXIV. 140). Adtunk egy mosdót korsóstól (EidTört. 1.230). A
tomáczban egy mosdó vala, melyben a pa|)oknak meg-kell vali

mo-sdaniok (PP: PaxA. 84). Egy félfülüt mosdónak valót retteni

(MonTME. L193). Rézmosdó volt a Móses sátorának tomátzában

(Bod: Lex. 125).

(Közmondás<jk]. Az minem masdót tfl thrtotok énnékem,

énis ollyan kendt tfi néktSk : amaris pharmacis amara bilLs

proluitur (Decsi: Adag. 216. Kisv. Adag. 21). Ha száraz volt a

mosdod, légyen ollyan kendSd-is (Matkó: BCsák. 61).

csurgó-mosdó. Megmossák kezeket a csurgó moadóbul

(Com:Orb. 117).

láb-mosdó : pelluvium, pelvis MA. (bocken zum fasswaschenj.

Láb-mosdó edény (Com: Orb. 151).

Mosdócska: (kleines wascbbecken). Mely atyafisaguak

biz<jnyos jelére A nagj'ságiuiak egy mosdócakat killdtiink (olv.

mo.sdiVskát] (MonTME. IV.6Ö).

(Mosdód-ik)

ki-mosdódik

(Sziilások). A mely helyeket fegyverrel magáévá tett, mind

azokból is kimosdó d tál: cedendu ea auuuistis ^Muulrúk

VnL33;.

Moslék: I) Cüllnvies C. eluvies, pruluvinm ; .siliqua MA.

(gpUlicht). Moslékkal hízott disznó : oolluvaria C. Moslék ki utó
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hely : aq\mrioluin, aqimriiim SlA. Kezeknek mosadegyciknak

viiet miwlekyat kiliorgya vala (MargL. 24. TiliC. 24). Ah nag

^ gazdag házban fa §s czerep edenekis uaniiak, nemelliek tiz-

tessegre ualok, nemelliek i>egeg bassiL'üigra (iu oontumeliam),

az az, ala ualo dolgokra, mint arniek zekre auag mcslíjknak

ualok (Ozor: Christ 105). Bjirnioc dSgi ellen iö ha iszszác mos-

lékban (Mel: Herb. 44), Azertis neueztetic tudomanioc egybe

zauarodot niosleknac (Mon: Ápol. 346). Ha egyszer nieg-része-

gi(, azután akármi moslékot torkodba tölt (Pázm: Préd. 255).

Moslék, pro, niosolék (GKat : Titk. 1115). A moslékot a disz-

nóknak hagyni (KLsv: Adag. 3). Mitsoda gyönytirüség valakinek

moslékban mosdani? (Bod: Pol. EWb. 12). Talán vétett bennok

a természet, s nyilván makra s moslékra akará alkotni,

mikor ember lett belSIek, más kfilímben vagy meg utálnák

a fSrtítt, vagy leg aláb nem kérkednének véle (Kai: NE. 92).

Ha a disznók dögleni kezdenek, az apium fiivet és annak

gyökereit moslékban kelletik nékiek adni és megsznik a

dög (Vali: OrvSz. 38). S) Moslék beszéd: scurra MAI. spur-

cus in loquendo Ver: Taa 260. Kr. Mosshlek ember (LevT.

6). E vilaguac moslékáua ISttnc: purgamenta huius mundi

lacti síunus (Helt: ÜT. t4). Mindnyaiau ez vilagnac mosleki, son-

kolya es seprSi voltac (Born: Evang. IV.583). Nem illik, hogy

az egyházi gondviselésre akár mely bokorból, hivatal nélköl

fel emellye magát valamely moslék (Pázm: Kai. 112). Az paiia

az 6 hozza eskfit seregnél, k5uer moslec papiaiuai nem volt

az Christusuac amaz igaz aniaszentegyhaza (EsztT; IgAny. 104).

Mind ketten büdös mosléki voltak a vétkeknek (Illy: Préd. 1.5).

Moldvai, oláh kozák és egyéb kfil6mbkfil6mbféle nemzetbéli

moslék hadak (ErdTörtAd. IV.232), Kémit fegyverrel a ráez

moslék nemzet felessen érkezett (KecskTört. IV.410).

bor-moslék. Bor-moslék ember (Misk: VKert. 8).

láb-moslék. Senkinek sem leszek ám láb moslékja (Kisv:

Adag. 364).

Moslékos : 1) continens aqnam eolluviariam Kr. [spiil-].

Moslékos : lixae ; alávaló moslékos szolga : lixabundus C. Mos-

lékos csöbör: scapbium excrementitium, labrum eluacrum PP.

Moslékos eoreg saö' (Radv: Csal. n.65). Rusnia bean kengied

moslékos kezedet (Bal: Epin. 11). Moslékos désa (GKat: Válts.

1992). 2) Mérges, motskos szokat moslékos szájából okádozo-

dik (Pós: Válasz. 20).

Mosó : lavans, lotor, lotrix MA. [waschend, wíischer, wasche-

rin]. Mosó [vezetéknév XVI—XVUL száz.] (Nyr. X.227). A
mosónak adtam a t5bb szennyessel egyfitt : ich hab es der wa-

scberin samt dem übrigeu schwarzen zeug gégében (KirBesz.

13).

arany-m.osó : aranyászó : chrysoplytes PPI. [goldwascher].

láb-mosó. Lábmosó edény : pedoniptrum PPB. pelvis PBB.

(MA: Zsolt. 162).

posztó-mosó : fuUo Nom.' 285.

Mosólók : [spülicht]. Moslék, pro mosólék (GKat : Titk.

1115).

Mosóiékos. Példásan folyt nyalok az angliai imiilyen s

junollyan szelindékekról, agár, vizsla, kopó s több afféle fityez

tacskókról, mennél szebben a mosóiékos peszérek módjára

(Fal: NA. 122).

Mosóné : [lotrix]. Mosóné asszony : aufwiischerin Nom. 35.

ESruendez Christus lábainak mosonéia [Magdohiaj (ThewrC.

183). Atyánkfijának a felesége a Kajmakánné szolgalatjában

vagyon mosóné hivatalban (Mik:TLev. 14).

Mosód-ik: se lavare MA. [sich waschen]. Kik teibe ferSt-

tek, mosottak : quae lacte simt lotae (DöbrC. 499). Úrias fele-

sége Betsabé vala régtói fogva A házánál mosdik vala, Dávid

király Betsabéra igen néz vala, az szeméinek szerelmére gör-

jedez vala (RMK. IL251;. Az pharisensoc tartottac soc vedre-

ket, mellyekben mossodnak vala, hogy etfele loehoskodasbol

tisztaknac tartatnanac (Mon ; Ápol. 150). Midfin az vizben akarna

mosdani, az varas kinni egyedül nem mune (Pécsi: SzzK. 87).

Rövid be.széddel kezdé Baptista Jesust tilalmazni : Nem néked

illik, hanem én nekOm te tiiled mosódni (EPhilKözl. 1X.176).

Aláuiene, hogy mosódnéc ;iz vizbou ; de3cendeb:it ut lavarotur

in liumine (MA: Bibi. 1.50). Napkeleti refornialió aiticnluaa:

mosódni kell, feredni kell (Monlrók. VU1.255. BochLex. 126).

Minden dáma kötelességének tartya, hogy érte legyen teljes

igyekezettel, hogy idegen vizekkel mosódgyon, hogy elejét vegye

az artza-gyalázó himlknek, le-igyenositse a ki-filo faUadékokat

(Fal: NA. 155). A szomszéd tiszta fakadéknak [így] ment, mosó-

dott (FahTÉ.' 115. Toldynál 708: szakadéknak).

el-mosódik : fluxu aquae deteror Kr. (weggewaschen, weg-

gespült vverden). A hegy le-szalcadváu el-mosódik és a kü-.szikla

el-vifetik belyérSI (Káldi: Bibi. 477).

ki-mosódik

[Szólások]. Igyekezzék kimosodni a biluból (Illy

:

Préd. 11.531).

meg-mosódik : lavare se, ablui MA. [sich waschen]. Meg-

mosódott : lotus, ablutus MA. Meg nem mosodot vona : non

esset baptizatus (JordC. 566. DebrC. 112). Mosogyatok meg,

legyetek tyztak (CornC. 42). Meg mosodgyatoc, tisztácká legye-

tec (Zvon:Post. 1.812). Meg volt mosoduan (Born: Préd. 217).

Meg mosuán az 8 ruháit 6 magáis meg mosodgyec (Kár : Bibi.

1.102. llly:SzÉlet. IV.l. Csúzi: Síp. 16). A forrástól egykor el-

tilttya, hogy a féle tselekedeti után ne mosódhassék-meg (Hall:

HHist. IL153). Az ártatlan báránynak vérében megmosódván

s mindeuekbfil [a szennybl] ki-tisztúlváu (Bíró; Préd. 17).

mégmosódás : ablutio, lotio MA. [waschung]. Megmosódás

sacramentoma (MA : Scult. 853).

Mosódás : clysmus C. lotio, lavacrum MA. [waschung].

Czinala egy óntStt tengertis az papoknac mosdásokra (MA:

Bibi. L311). Az keresztségben a külsó mosódás, jele az belsí

tisztulásnak (Pázm: Kai. 713). Náamánt testi poklos-ságából egy

mosódiíssal meg-újítá a Jordán vize (Pázm: Préd. 336).

Mosódtat : pavo ; waschen, baden, baden lassen]. Keresz-

teli, mosódtattya az embereket (MA: Scult. 50).

Mosogat: crebro lavo Kr. lavo JordC. 674. [waschen].

Mikor a gyermeket vizzel mosogatod (CzegI : MM. 85). Addig

veijSk szivünknek kemény kávét a tóredelmességnek páltzájá-

val, míg kSnyhullatást fatsanmk-ki belóle; azzal mosogatván

lelkünket, hozhattyuk elébbi szépségére (Hall: HHist. 11.165).

meg-mosogat : cv; Mosogata megb hifeiekyk sebket

:

lavit eorum plagas (JordC. 765. ÉrdyC. IlOh. 213b). Szent v§re-

uel vetkfinket meg mosogatnaia (Born: Éuek. 53). Megh moso-

gattattatok az ur Jesusnak neveben (Szár: Cat. H3). Lelkfinknek

tisztaságát meg ne ferteztessök, a melly lelket meg-mosogatott

a keresztség által (Hall : HHist II.7S). A Christus meg-váltván

az emberi nemzetet, mennyei áldásokkal fel-ékesítette, a ke-

resztség által meg-mosogatta (11.249).

Mosogatás : repetita lotura Kr. [vviederholtes waschen].

Mosogatasnac neuezitec (Mon: Ápol. 317. 327). Mivel azt írja,

hogy a keresztelésre-való akarattól nem ffig a keresztségnek

ereje : csak szinte kfizónséges mosogatást hagy a keresztségben

(Pázm:LuthV. 212).

láb-m.osogatás. Láb mosogatásáról az Christusnac (Born

:

Préd. 225).
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Mosoltat : [lavo ; wascbeu]. I5é viz vala Jenisalemhöz köz-

zel, inoluek eg rezebon nyái iohoUat mosoltatuak [olv. mosod-

tatnak ?) vala (RMNy. n.44).

MOSOLYOD-IK: rideo, snbrideo MA. [liicbeln, zu lacheln

anfangen]. Mosolioduan a ven monda (DebrC- 179). Az zvz

Maria neky ielenueen mosolodeek (CornC. 315). Mo.solyodanak

raytta (ÉrdyC. 598b). BMesdeden mo.solyodott (Born: Evang.

III.4). Mftsülyodéc 8jira 5 magában; risit Sara (MA: Bibi. 1.15).

Reám mosolyodó! (MA:SB. 89). Édes j)epec.«eléssel mo.solyodik

(33). E szókra valamicskét mosolyodván, azt súgá fülembe:

(Fal : NE. 27). A kire haragos szemet mutat, jajo-s annak sorsa,

hetes beteg utánna : a kire pedig mosolyog, már ditsSAlt lélek-

nek tartya magát lenni (Fal: NA. 156). Eusebiu-s erre egyet

mosolyoda (Fal : NU. 283). Mézbe milrtják minden igéjeket

:

mosolyog szemek ; de egygyetemben lüvöldöz (331). Ha fitsur

fátáját vezeti kezénél, mosolyog a meglesi bikfa töviskénél

(Orczy: KöltSz. 165).

el-mosolyodik : arrideo MA. (zu lacheln beginnen]. Erre

elmosolyoda az abbé mondván (Fal: TÉ. 731).

meg-mosolyodik : c« Kyn kewesse ew cyak megh moso-

lyodok (RMNy. U.86. Zrinyi. 1.58).

Mosolyog: subrideo C. rideo MA. pScbeln). zvz Maria,

te moston cliak mo.solgaz (CornC. 315). Mindiárt az Jankulánac

kezde mosolgaui (Helt : Krón. 82b). RhgSc, katzagoc, mosoly-

góé (Born: Préd. 389). Ha valami iora inted czac mosolyogia

(Born: Evang. III. 113). MelyekrSl mosologua emlékezel (Moii:

Ápol. 317. Zrioyi. 1.45).

meg-mosolyog : [arrideo; über jemanden iScheln). Wr
wketh meg mosolyogya : dominus subsaiinabit eos (KeszthC. 24).

Meg mosolgia íket: irridebit eos (DiibrC. 2).

rá-moaolyog : arrideo 0. [anlacheln].

Mosolygás : risiis, arrisio MA. [das liicbeln]. Efiéle ijezge-

téseket mosolygyás [így] és tréfe gyanánt tarttya (l'oln: Vig.

282). Mosolyog Itolimiin hogy hallya ezeket, de mosolgásában

kevert hingot, mérget (Zrinyi. II.7). Malomban hegedültem : a

rósz gyermek egy negédes mosolygással fogadta beszédemet,

el is ballaga (Fal: NU. 276). Egy mosolygás, egy udvari térd

hajtás el6b-kel5, foganatossab', hogy-sem a nagy érdem (352).

farkas-moaolygáa. Nem vjirhattok dicsiretet, mert az far-

kas mosolygiís volna (Czegl: MM. 290).

Mosolygó : ridibundus C. A szeretettel hozzíi édesgeti,

igéz5, nevet, mo.«olygó, vidám ábnizat : charmant sourire Kir-

Besz. 49. Nb légy mo.solgo vyhago (TolC. 364. NagyszC. 121).

Mosolygó [vezetéknév XVI. sz.) (Nyr. IX.365). Az 6 rózsát

nyitó mosolygó ajaki: il suo volto si ridente (Fal: NE. 19).

Mosolyogdogál : fidentidem subrideo ; wiederholt liicbeln]

(P:izm:5Lov. VI. NyKüzl. XV.349 GyöngyD: Char. 409).

Mosolyul : mosolyog Kr. [subrideo ; lücbelo, zu liicheln

anfjmgenj. Ydwezyttenk mosolywlwan aldomasth wete Katery-

nara (Éi-.sC. 389b). Do ez zent zvz chak mosolulvan monda

'MargL. 25). Mo.solulvan az veen monda (CornC. 261). Mieoron

mosolyulz' vala (NagyszC. 136).

MOST (mást ThewrC. 285. TiliC. 6. KazC. 1. LevT. 1.140):

nunc, modo C. fjetzt, nunj. Must is: etiamnum MA. Mongya

masth Ysrael : dicat nunc Lsrael (FestC. 73). A kyvol mást

vagyok (DomC. 215). Tugiatok, bogi wrSlwk en mást (VirgC.

100). Most most kell azért kiáltanod (MA:Scnlt. 253). Meg-

búsult a vajda a sok tétováin, kiket nem mostnlta eszébe vett

6 feUége (ErdTört. 1.121).

[Szólíisok]. Az 8ziuek-Í8 változó helyekre vettetnek ; mert

most minden leveleinek széliu, más színek vaimak ; most

csak némely leveleken: most a hátokon: most alól (Lipp:

PKerl. I.5Ü). Most ez, most am;iz kellene (RákF: Lev. 1.650).

Most emel egekre, most temet Urvényre szerelmem (Amadé:

Vers. 93). Most víg, most szomorú, már bátor, most see-

rény, már mint késedelmes fogszjárni (László : Petr. 164). Helyén

hagyom Bkuebius umak jó elméjét, de most az egyszer
megcsökkent (Fal: NU. 291X

Mostan, mastan (maasthan WinklC. 41. morutani MA:
Tan. Elflb. 29. MA: Bibi 1.131. moiist ? MA: Bibi. L451. nwston-

ság Fal : NU. 269. im mostant LevT. IL23) : recens, noviter

MA. impraesentiarum C. JordC. 90. modo Com: Vest. 136. [jetzt,

nunj. a) En jol tudom myt gondolz te mastan (MargL. 53).

Ky[t] thy mastan lattok : quod vos nunc cemitis (JordC. 712).

Minden zentek, kik voltak es kik ma.stan vannak (VirgC. 98).

Joert iot ember ma.stan rj-tkan wezen (Pesti: Fab. 12). Mikor

én ez világot az mosUn valóknac ké.sziteném, senki énnékem

nem szól vala (Kár: Bibi. 1.167). b) Mostanig: usque ad hoc

tempus ; mostantól fogva : a modo MA. Jano.snak ydeytwl foghwa

mastanig : a diebos Joannis usque nunc (JordC. 386). Mostan-

tólfogua mind 5r£cké (Helt: Zsolt. 95). Mostantól fogva (MA

:

Scult. 188).

Mostanában : nuper, nondiu, recens, nunc temporis MA.

[jetzt, in diesen zeiteu, beutzutagej. Yob teneked mastanaban

ydeyen tennen magadhoz látnod (PéldK. 68. LevT. L201j. Ezeket

nem vallotac ez mostanaba tamattaknac alkomanyai (Mon: Ápol.

26. Kulcs: Evang. 235). A misemoudásnak száma eleinte uum

volt csak egyre határozva, mint mostanában (Mik: TLev. 223).

Mostani : recens, modemus MA. [jetzig). Ki mostani kjTal

vala (DebrC. 331). Ezen mastani ydoben : nunc in tempore hoc

(JordC. 490). Zoltanak ez mostani napokról : praenunciarunt dies

istos (716). Ez mastany ellen.seeg (ÉrdyC. 520b). A most;mi óratol

fogua holnapig gondolkodiál ?gyedr61 (Helt: R-iló. 151). Mos-

tani idben (Kár: Bibi. 1503). Az eretnekeknek is vénei es regi

attioc vannac, kiktül ez mostaniac vettec mérgeket (Mon: Kép.

22b). Ez mostani nyomtat;is az el5bi vétkekbl szépen megh

tisztítva és corrigálva vagyon (ForUSzer. 6;. lob volna mostani

vtodat masszorra hal.wztanod (1.4), A mostani pápa (Matkó:

BC^k. 222). Jobb idejét az aradi rácz elpusztulásának a mos-

taninál nem látom (RákF: Lev. 1.648). A mostani tiatal-rend

más szokást tart ; az éji baglokkal közös valamiben ; akkor kél

nyoszolájábúl mikor a nap m;ir lenyugszik (Fal : NE. 3). A tisz-

tiítalanság a mostani világban nem szurdék-vétek, hanem himes

és varrott ágyokban fSdzik (lön). Mind az elbbi lakozás, mind

a mostani lakolás ; az elbbi vigság, és az utóbbi inség ; az elbbi

bvség, és mostani szükség ; az elbbi uraság, és mostani nyo-

morúság (Fal: NU. 293). A mostani viliig szája-izi szerintvaló

tudományú ember (Fal: UE. 375). Szive fedve kell embernek

a tsalárd mostani világgal bánni (415). A mosani id a tied.

széi)en kiuálja magát (Fal: BE 581).

Mostanság (mostolyanság ErdTört 11.171): 1) (praesens

tempus
;
gegenwart]. Sem mastaiiság, sem yewend, sem er&-

seeg, sem magassaag sem meelseeg sem egy teremtet állat,

zaggatliat el mynket ur istennek zeretetytewl (ÉrdyC. 376).

3) nunc, modo SI [jetzt, beutzulage]. Mostanságban : nunc tem-

poris MA. Mostansággal : hac vice Kr. Ninuhen mastansaggal

nyugodalomnak ideié (DebrC. 023. ÉrdyC. 404). Mostansagal

keztimk ablakokat chynaltatui (RMNy. 1L175). Mostanságon jó

egéroségem van (LevT. 11.152). MosUuisággal is jó egészségben

találtak (233). Az követet várom vala, iuunár azt sem viVrhatora

niastülyauság (ErdTílrt. 11171). Ebbéli mostansagal ki;lmeknek

adatot indulgentiánk ne prejudicallion (TörtTár. VUH3). Mos-

tan-sággal is esjik megfagyunk (Njt. X.121). A hol istennek

sok féle malaszti osztatnak mostauság-is (ElsztP: BSz&s. 57).

Mostauságig : usque nmit- (Csúzi: Tromb. 198. Kr.). Mostonság

[így] talám Sodornál Loudráiúl tsak az választya, hogy Londra



881 MOSTANSÁGI—ELMOZDÍTHATATLAN ELMOZDÍT—MEGMOZDULHATATLAX 882

itt fékszik, Sodorna amott állyedt (Fal:NU. 269). Nemzetünk-

nek vitéz virtusi mostanság tsak hely-közben pillog-elö (Kónyi:

HRom. b).

Mostansági: [recens, moderniis
;
jetzigj. (Szentiv : Verseng.

423).

MOSTOHA (miwíoAa ÉrsC. 534. Eal. 1620. E2. Ver: Verb.

Ek'ib. 62. vuistuha MA. viostanha [így?]. SzékiKrón. 81): [no-

verca,) novercalis Kr. [stiefmutter, stief-]. Hewolkodas haznk-

sagoknnk anúa es yozagoknak mwstobaya (ÉrsC. 534). [Krisz-

tusnak] az altya az annya az niostoliaya (SííndorC. 3). Hog
megb liallotta wolna az e\%- mustoha fianac megh ieoweset

(Pont 23). Mostübánál pjinaszolkodui : apud noveicam queri

(Decsi: Adag. 297). Az anyaszentegyház igaz anya, nem mus-

toha (BahCsIak. 357). Az asz.ily mustoháya az veteménnec

(Cis. J.y Mivelhogy mostohává váltál, tégedet mi elhagyunk

(Czegl: MM. 31). Az édes gyermeknek mostoha születi erede-

tet vStt atyafival való k5z6sfilése (277). Mostohául: nover-

canter (Tasi:Feukt. 79. Kr.). Ha ily rósz aiij-ja volt, mostohán

nevelte, a tüzet kezébl hogy el nem emelte (Fal : Vers. 899).

Bajtársaimmal az idegen nyelv még mostoha (Kónyi: VártaM

Elöb. 2). így egy aianykám a másik után ment, Fortiína mos-

tohám leve, s állott ellent (Gvad: RP. 113).

Mostohái : novercalis C. [stiefmütterlich].

MostoháUiOd-ik : novercor MA.

Mostohaság : adversitas SL [unfrenndlichkeit, imgemach].

Az üd5 mustohaságának fog tulajdom'ttatni (MonOkm. IX.17).

Az fid6knek mostohasága miatt (Bíró: Osk. 12).

MOTÓLA (matóla Com: Orb. 119. Fal: NA.' 134): alabrum

C. spiimrad Nom. 50. Motola, áspa: alabrum Major: Szót,

Tyzenket motbola fonal, vékony (Radv: Csal. 11.19). Szkség

hogy fonyanac, motolat tolcbenec, gombolyagot tekerienec (Pécsi

:

;K. 74). Egy kicsiny kasotskában fekfiszik és egy tágas

szekérben nem tér el '? Felelet : Számszeríj, avagy motóla

lésK. 30). Annak fonalát akkor ve.'sék motollái-a (Pós:

Igazs. 370). Egy kötés török czérna, mellyben 20 matóla va-

gyon (VectTrans. 10). Orsó, rokka, matóla gyakran légyen nálad

CThaly: VÉ. L422).

Motólál : m spú-am evolvo PP. piaspein].

fbl-motólál : --« PP.

MOTOZ : contor, palpo C. MA. [sucben, herumstöbem].

Mit keres, moto?.? (Matkó: BCsák. 37. BethI: Élet. 11.43). Mikor

Dávid a Saul körül motozna (Misk: VKert. 659;i. De, motozva

is, én csak megindulok (Rák : Lev. 1.495). Mit motozsz kebelé- i

ben [leánynak] te goromba Jankó? (Thaly: VÉ, 1.344). Az ólba

{k soká épen nem motoztak, egy medd tehenet abból 6k ki-
\

hoztak (Gvad: RP. 117).

Motozás : palpatio, contrectatío MA.

MOZDÍT : moveo C. [bewegen]. Másuva mozdit : demovet

C. Ok cac vyockal sem akariac mozdeitaiii (movere> azokat

(MünchC. 56), Hogy az hitlenek gazdaksa[gai) a szegen Lazar

pomrat iretsegre mozdetczak (Mel : SzJán. 411). Az ostorozásoc

lem mozdithattyác 6ket az megtérésre (MA: Bibi. 11.3). A moz-

littando mágnes a mozdittotol igazittatik (ACsere: Euc. 255).

Ei az els mozdítója és mozdulása mindennek, ez a kérje

b gerjesztje a sziveknek (Fal : NU.' 182). Gyarlók vag)'mik

:

iz ördög incselkedik, a rósz példák nagyot mozdítanak rajtunk

Fal:SzE. 535).

el-mozdit: dimoveo, amolior C. demoveo MA. [entfemen].

elmozdítás : amotio MA. [das entfemen].

elmozdithatatlan. Elmozdítbatatlanid : immobiliter C.

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁB. n.

elc-mozdit : pronioveo, adjuvo Sí. [befördern]. Felekezetit

iuen akarja vala el-mozdítaui : suos per se ampliores esse

volebat PPl.

elmozdítás : [das fiirdern, beförderu]. A város javának

elfimozditá-siira keresztül fekiisznek (Nyr. X1L266).

[elbb-mozdit]

elbbmozdítás : cv Elbb mozdítást érdemel [hivatalban]

Com : Jan. 192. Idvözségének elbb-mozdítására (Bél : Comp.

192).

íbl-mozdít: cieo C.

ki-m.ozdít : emoveo, evolvo, proveho C. dimoveo MA. [heraus-

bewegen, verrücken],

kimozdíthatatlan : [immobilis; unverriickbar, unerschüt-

terlich]. Ki-moz(bthatatlan bitit knyrgésében mutatá (Mad:

Evang. 240). Ki-mozdíthatatlan hiedelme a reméllend dolgok-

nak (384).

meg-mozdít : promoveo. commoveo MA. [bevregen]. Nehe-

zen megmozditoni : remolior C. (Helt: Bibi. LV3). Az egek erejét

meg-mozdíttya (Pázm ; Préd. 5).

megmozdítás : permotio, commotio MA. [das bewegen].

megmozdíthatatlan : immobilis MA. [unbeweglich]. Meg

mozdethatatlau k szykla (Mon:Apol. 280). Apostoloc oszlopin

építtett fi, meg mozdíthatatlan keppen (EsztT: IgAny. 14).

Mozdítás : impulsus C. promotio, commotio MA. (Káldi:

Bibi. 286).

Mozdíthatatlan : immobilis C. [unbeweglich].

Mozdíthatatlanság: hnmobilitas MA. [unbeweglichkeit,

unerschütterlichkeit].

MOZDUTj : moveor, movere se MA. [sich bewegen, sich

rühreu]. Irgalmassággal mozdultatuaii (motus) 5 raita, monda

6 neki, ne akarih siruod (MünchC, 123). Ha valami mozdul,

vére bemie posdiil tolvaj embernek (Kisv: Adag, 265). Lánccal,

vaspereccel úgy meg lehet szorítani az embert, hogy helyébül

se mozdulhasson (Fal: SzE. 538).

el-mozdul : [amoveor ; sich entfernen]. Hogy hamar élne

mozdoliatok-az tby elmeteUtiVl (Komj : SzPál. 358). Meliiátul

elmozdulván Romába jutnac (MA: Bibi. IV. 135).

ki-mozdiú : cmoveor, dimoveor MA. Ha ki nem mozdul-

tok : immol .iles (Fél : Bibi. 11.97). Keze-feje tsfidjkbl ki-moz-

duhiak (GKat: Válts. n,454).

kimozdulhatatlan : [immobilis ; unerschütterlich]. Ki moz-

dúlbatatlanúl és erssen meg-állani a tisztességes igyekezetben

(Com: Jan. 199).

meg-mozdul: commoveor MA. [sich bewegen]. Béla wgy

klelee bog ottan le eseek az feldre, ew kedeeg chak meg

sem mozdvvia (ÉrdyC. 396). A haragban szivünk-körül meg-me-

legszik a vér, az epe meg-mozdúl : és fel forradván, elsben

meg-telik sár-vizzel a gyomor (Pázm : Préd, 800). Az én bvel-

kedésemben soha rökké meg nem mozdulok (Pázm: KT. 144).

Senki meg-sem mert mozdulni, vagy meg-modczanni az szine

eltt (Bíró: Préd. 10). Mint az evet, felültében, meg sem mozdul

lágy nyergében (Fal : Vers. 863).

megmozdtilatlan : inconcussus C.

megmozdulás : commotio MA.

megmozdulhatatlan : immobilis MA. [unbeweglich, im-

erschütterlicb]. Megmozdulhatatlan igazság (Matkó: BCsák. 257).

Megmozdulhatatlan kszál (GyöngyD: RK. 153).
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Mozdulás : motio, motus MA. [bewegtingj. A tk«rbeu-lévö

ábrázat minden mozdulá^it és tselekedetit azon formira miVeli,

mint a ki a tükílrbe néz (Pázm: Préd. 718).

Mozdulat : 1) motiis MA. [bevvegiing). (MünchC. 177). Ki

vette en lelkemet eleire: es nem atta mozdolatba en lábaimat

(AporC 12). Azt niongya, liog)' az fidvSsségre-nézS cselekede-

tekre az ember akarattyáiiak semmi mozdúlattya nincs (Piizm

:

LiilhV. 409). Meg foszt a ffiitlafilés a mozdulattól, és az érzé-

keiiségtSl (Mad:Evang. 138). Hogy felém jüniii látí'im mozdul-

tukat (Gvad: FNót. 11). Rázódott, hányódott mindüu mozdultára

(100). 2) (momentum ; moment). A mi keresztyéaségflnkiiekis

két fS mozdulati, vagy mi-vóltai vannak ; els6 a dolgoknak

léte, és második a léteit adá.suak tulaydonsági (Mad : Evang.

489).

Mozdulatocska : [momentum). (Mad: Evaug. 489).

Mozdulatlan : immobills, immobiliter MA. [uiibeweglieh].

Ei-zekeiisegenek kywwle tellyessegwel uiozdwlatlau marad wala

megli (ÉrsC. 411). Le evle egy kevueen olyba mozdulatlan

jmaduan (DomC. 307).

Mozdulhatatlan : immobilis MA. [nnbeweglich, iinentwegt,

nnersdiiitterliclij, Sz. János mozdulhatatlan vótt a jóban (Pázm

:

Préd. 38. Zrínyi. 11.58. üyíingyD: RK. 16U). Mozdiilliatatlanúl

megmarad a jó.ságos cselekedet (László: Petr. 101).

Mozdulhatatlanság : immobilit;is NémGl. 355. [unbeweg-

lichkeit, unersehüttorlichkoit).

Mozduló : mobilis, movons se.se MA. [beweglichj. Mozduló

es vesztei; álló jok : bona mobilia et immobillá Ver: Verb. 210,

MOZOG (Nicolaus Muzgol 1416. Czinár): palpito C. mi>

veor MA. [.sich bewegen]. Az kyczynded gyermek mozogh wala

es yghen syr wala (ÉrsC. 436b). Ter5mto minden fele állato-

katt, kic élnec es mozoguac : omnem animam viventom atque

motabilem (Heltl: Bibi. I.A2). Az lia niozogis az uram ellen

[ellene tör], nem csuda (Monlrók. VIlI.62i. A kiben uomas

lélek mozog, inl<ább leteszi életét, hogysem felvegye a gyalá-

zatot (Fal: NE. 32 1. Azt gondola a gyáva, hogy tsak azért hül-

lt a világra, s tsak azért mozogjon a lélek benne (Fal: NU.

295). TUkörök mozognak tántzoló pajtákbann (Orczy: KöItSz.

179).

[Közmondások]. Nem mozog a levél szél nélkOl (SzD:MVir.

128).

[inog-mozog]

ingó-mozgó. Ha illy forgó sarkon és ingó mozgó állapot-

tal volna dolgok, engem s téged biztatna valami reménység

felólek (Fal:NU. 252).

izog-mozog: [continuo moveor, agitor; sich imrnhig hin

und bor Ijewegen]. Az németnek ez még csak csavargása ; Ijuu

tavai csiik úgy töltötte az iidót, hol ide, hol oda, csjik izog-

mozog (RiikF: Lev. V.U). Fiikóm izgott, mo/.gott, toljtába nem
lépett, tipegett, topogott (Ovad: FNót 24).

Mozgadoz : moveor, agitor Sí. [sich hin und her bewegen].

Mozgadüzva : mobiütor MA. Mozgadozni kezdett titkon az go-

noszságnac dolga (MA: Tan. 1183). A Hero kíziroja (me.sographus

Heroui.s); oly vegetlen fáma ki egy a kebelesen mozgadozo

tsigás horoggal meg állittjitik (ACsore: Ejic. 64. 137).

Mozgadozás : motatio, motus, motio MA.

Mozgás : motus, motio, mobilitás C. [bewegung]. Aiakinac

mozgási: labiorum motus iBécsiC. 37). FekSnec mozgása: ma
tus jacentis (42). Önként mozgiia: motus spontaneus (AOtere:

Eiie. 159). Ennek a dámának áliét;itos.ságH csak ajakmozgá^

volt (Fal: NA. 175). Itt véletlen a nép leve nagy mozgásba

gráczia ! gráczia I esett kiáltásba (Gvad : KP. 145).

föld-mozgás : [motus terrae]. Tegnap eltt nagy fiild moz-

gást érzettünk alattunk (Mik:TLev. 216).

Mozgat : moto, mobilito, moveo, jjercieo C. cieo, agito M.\.

[bewegBn]. Faromat mozgatom- crisso PPBl. Mozgattatnae vi

zekben: muventur in aijuLs (Béc^C. 132). VSue Moses a szegyét,

es mozgatóul mozgata az urnac : túlit pectusculum elevans illud

coram dominó (Helt: Bibi. LBBb2).

[Szólások]. Uram, a te be.széded eleven ereket moz-
gat, s minthogy xaár ki-fakssztottad, meg kell vallanom (Fal

:

NU. 287).

meg-mozgat

[.Szólások]. Hogy a portát a fejedelem ellen felköszörülliesse,

minden követ megmozgatott (Szál : Krón. 277).

Mozgatás : agitatio, coagitatio C. motio MA. [das bewegen,

bewegimg]. Testi ajnkinik mozgatása-nélkiil Ls diesirhettyük az

urat (Pázm: Kai. 78")). Nem kfiisfl hatalmasságok felindétás;'ual,

hanem pennád mozgatá-sával (CzeghMJi 300).

Mozgatatlan: inagitatus C. [unbewegt].

Mozgathatatlan : inagitabilis C. [uubeweglichj.

Mozgató : motor C. movens MA.

Mozgatlan : immotus MA. PP. uubevegt, unverrückt PPR

Mozgó : mobilis MA. [bewegliehj. Fenn vagyon a mostani

éló mozgó világban a szabad akarat nem külömben ; de még-is

esten esnek az Ádám Bai, és szaporítják Lucifer országát (Fal:

NU. 266).

Mozgóság : mobilitás MA. [beweglicbkeitj.

Mozgód-ik : [agitor, ago ; sich rühren, sich bewegen). Moz-

godic azonban, vagyon táborban (BFaz: Castr. C2). Nem Ls látom,

hogy itt az portán az ellen semmit mozgódnának (ErdTört U.

140).

[Mozgolód-ik]

Mozgolódás : [motio] commotio [bewegung]. A mozgolódás

nyersesét : commotio vegetat (Com : Jaa 208).

Mozogdogál : [moveor, agitor ; sich fliok bewegen). Moiog-

dogál az hitnec szikráczk^a (MA : Scult. 960).

MOZSÁR (masaar, misar RMNy. 11.84. mázár (igyj OrvK.

16. morsár \VBb:Amul 15): 1) mortarium, píla, sagana C.

mortarium Oim: V6,st. 13t>. mortariolum JordC. 132. [mörser).

Fa masaar, reez masar (RMNy. ILb4l. Öreg réz mozsár ilíadv:

Csal. H.324. Helt; Bibi. I:rrt2). Mosárlmn tórfit étel iCom:

Vest 84>. A nyomorúságoknak mosárában meg-tfirett8s^a'ink

(VSzentyel: Pat. 90). 8) [[löller]. Taraezk forgó, nioz8Ír szer-

számostól (Radv:Osal. 11.118). Ott vagyon sokasága, mosárok-

nak imgysága (Liszt : Mars. 109). Nehezen viheti lábát miut lu

mozsárt (.Taly: VÉ. L387). Azon mozsárokbul reggel négy

követ vetett bé (Monlrók. XXm. 420).

Mozsárka: mortariolum Kár: Bibi. Nom. 7: 14. Kr. [klei-

ner mörser).

Mozsárocska: .-v (Káldí: Bibi. 301. 351).

MÖG [MÖa?]. MSgíc [olv. niSg'i-? mSkSgSc ?) : nmtio

MA. PP. leis reden, nüselu MA.* Mögni : mucksen, miuiklen

Adámi : Spr.

MÖKÖG : mokog, makog CzF. Jobnak itélé hogy kérdéii

ujjicson, hogy sem mSkigve valami sútjilan felelettel éllyeu

(Matkú : HC.-^lk. 35).

MÖRMÖIi : [miu-muro ; mannein]. A talmutbúi müriuült,

magát biütogatta (Gvad: PMy. 30).
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Mörmölödés: [murmuratio]. A pápistáknak mostani fid5-

ben való míVmSlSdések (Szob: Dáv, 91).

IIÜFÉLY: muÖ"eI Kecsk: ÖtvM. 359. Ötven hatvan mu-

fely házinál semmit nem árt (Kecsk:ötvM. 359).

MÚlj-nC, MÚIi : 1) praet^reo MA. [vorübergoheu]. És

num ij;f! ember uiulchoti.'i ez vermut iIIB). Azonnaii muloc

(praetereimtes) liaromlac-uala iltet 5 feleket razuau (MünchC.

68). Muluan (ialiioabeli tengermelUll, lat;i Simont : praeterieus

.secus raare Galilaeae (72). Mynd kyk onnan mwinak vala

:

praeteroimta'i (JerdC. 447). Minden fel.sege,sid e.s te habid on

raitam multak : omuia excelsa tua et fluctus tui super me

transierunt (DObrC. 82). Mikor lesus menne Jerusalémbe es

mvlneiek Samaria es Galilea kozol : dum iret in Jerusalem

transibat per mediam Samariam et Galilaeam (372). Szent

riyés elméne, találá az mezíu, szántfán Elizéust az tizenkét

ökrön, és mell.Me múlván, palásttal illeté (RMK. V.123). 8)

labor, evane-sco MA. [vergehen). Zent Gíirgi nap taiaban mulot

barom eztendeie lEMMy. 11.15). Nem csak heted napja, hanem

sok heti múl, mig véle létének kivánt világa gyúl (Gyöngy;

KJ. 80). Múl azonban az c5.'!z kedvesked ege (Thaly: Adal.

153). Újulna s nem múlna kínja (Amadé: Vers. 93). Húzomos

két óra múlik már benne (Fal: NE. 3). A mint kopik foszlik

a köntös: úgy kopik múlik az adósság (Fal: NU. 283).

[Szólások]. De ez mullyék (Czegl: M5I. 11). Azt mondgya,

hogy az apostatáknak nem vólt az el8tt-is igaz hitek ; mul-

lyék ez abban, hanem azt kérdi továbbá (Matkó : BCsák.

324). A dolog tsak abban múlt [maradt] (Hall : HHlst m.l37).

Mint múlhatott csak ez az nagy változá-s halgatásban
(Pázm : Kai. 661). K i c s i n b e n m u 1 é k, hogy el nem lövének

(Kem: Élet. 50). 6 azt végezi az 8 partolkodasaban, hogy az

parasztoktól tilos legyen az sacramentomnac pohara, es az az

szokás semmiben mullyec (EisztT : IgAny. 432). Az oUyan

p8r le szál, es semmiben múlik : talis causa condescendet et

cassabitnr (Ver : Verb. 390). De nem tudván mit reá felelni,

balgatással rault mell 518k (Pázm: LuthV. 101). De

Baldninus e' fele-mell81 balgatással múlik (383). Látván azok-

nak rothatatlan voltokat, mellfliök siket füllel múl-

tok (Ver&sm:Lev. 171). Tfile meg ijeduen sfik5t ffillel

nem ni u I a c [melliVék] rBom : Ének, 634). Az hái-om eszten-

dSnec hia nem lészen, tovább sem mulic a Moab rom-

lása : trés anni, et Moab destruetur (MA: BibL IL15). Más-

szorra múlna bár a le-fekflvés (PhilFI. 20).

által-múlik : [trajicio ; übersetzenj. Ily sirván vitézek egy-

mástul válának, jó vitéz Franciskó révén az Dunának ketten

apródjával el-általniúlának (RMK. VI.62).

el-múlik: 1) [praetereo, evito; vorbeigehen, answeichen].

ft) Praetereo : elmúlok mellíle C. Zamtalan bozzosagokual

yllettetikuala, ew kegyeg nag bekeseguel el mulykuala : per-

transibat (ElirC. 3). Mikor lattá volna 5 rokonát elmulatta

:

cum vidisset propinquum piaeterire (BécsiC. 8). Micor innen

elmaltuolna: cum transisset inde (MünchC. 43). Ez pohár en

thwlem el nem mwlhatyk : non potest hic calis abire (JordC.

441). Elmegyen vala vagy el mulyk vala onneet (DomC. 117).

Mynden the magassagyd es the habyd en reytam el multá-

nak : omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt

(KnlcsC. 103). Csak keve'set az napon mentek vala, Jeruz-sálem

melWl elmúltak vala (RMK. V.43). Bátorsággal ó mellíle

elmúltam, tetiát fltet immár helyén nem láttam (97). El akaiya

wala ewket mwlnya (Pesti : NTest. 82). Kezemmel be fedlec,

mig elmulandom : protegam dextera, donec transeam (Helt

:

Bibi. LSs3). MelSIec akar vala elmúlni : volebat praeterire eos

(Helt:UT. K7). Egy pap i5ve alá azon úton és azt látván ei

málék mellSle ; azonképpen egy levita látván Siet, elmulék

mellSIe ; egy Sam.iritanas kedig kSnyörflle raita (Tel : Evang.

11.682). Az út-féleken való feszületeknek nem szoktak sfivegot

vetni; mi is el-mulunk a' nolkSl-is azok mellet (Pós: Igazs.

L294). b) Törvén, mellet elmúlni nem illic: qnam praeterire

illicitiun est (BécsiC. 50). Ne mwilyad el h\Vtot: non pertran-

.sibis eiun (JordC. 58). Hatarth vetetel nekyk, kyth el nem
mwinak : terminum posuisti, quem non transgredienttur (Ke.szthC.

296). Nem mnla el az isteni bozzu állast (DebrC. 78). Mykoron

el jevuend az en eletemnek vege kyt el nem múlhatok (GömC.

22fi). The parancholatodnak ^-taat el nem nuillam (WinklC.

155). Ezt elhalgatod es elmúlod (Nagy.szC. 112). El nem hagy-

lak tégedet, sem el nem múllak (Kümj:SzPáI. 463>. Had el

<5tet, ne iáry rayta, tauozzál el tle, es el mulyad- fuee ab ea,

ncc transeas per illam ; deciina, et desere eam (SalMark. B4).

Hogy latuan ászt á vért, elmulyialac tflteket : videbo sangui-

nem, et transibo vos (Helt : Bibi. LGg4). 2) .sublabor, revanesco

C. transeo, dilabor, evanesco MA. [vergehen). Fa ydnepp el-

múlván : solemnitate expleta (EhrC. 39). Az fd5 elmúlván

:

evoluto tempore (BécsiC. 53). Miglen men es fíld elmulic:

donec transeat (MünchC. 21). Az bora el múlt: bora praeteriit

(JordC. 398). Mykeppen az vyrag, vgyan el mwlyk : praeteribit

(832). Sok eztendSk el mwitanak (ÉrdyC. 512b). Mig atyának

hertelen haragya el mulek (VirgC. 26). Bin gottrem nekyul el

nem mulyc (DebrC. 397). Hogy az yo idew heyaba tewie el

ne muUyon (Pesti : Fab. 62bl. Minekutanna a hét bSuseges esz-

tend elmúlt volna : tran.sactis septem ubertatis annis (Helt

:

Bibi. I.V3). Az felleg az napnac melegségétl .sflttetuen el mulic

(Kár: Bibi L636). 3) [diflertur, procrastinatur ; aufgeschoben

werden]. Miért ez dolog egykevesse el mulhatyk, amiért iarunk,

kérlek azért teryvpnkb be (VirgC. 60). Ujvái'nak megostromlá-sa,

az jövendS hétrfli el ne múljék (TudTár. 1839. 264). 4) [omit-

titur, de.'ideratur ; fehlen, vermisst werden]. Az sem múlt el,

hogy valami tisztességes tréfával ízt és ert no adna beszéd-

jének (FaI:NÜ. 311).

[Szólások]. Elmúlni vmin. Az sfités czak az liztenis el múlik

ám: sine pennis volare haud facile (Decsi:Adag. 215). Nem
az orvosságon múlik-el a gyógyulás (Hall : Paizs. 230). Ehiúlni

vmii. El mwitaak ydeyket : proces.sis.sent in diebus suis (JordC.

516). Elmúlni vmi melll. Az atyafiak, csak nagy kSnnyen akar-

ván el múlni ez kérdés melll, azt mondgyák ; hogy . . (Pázm

:

Kai. 150). Ne múllyal könnyen el, oh keresztyen, ez ket igbe

melll (Lép: PTük. L261). Az a halgatá.s, mellyel a mellett el-

múlnak, elég tanúság arra, hogy k-is a többitl abban kfllm-

bet nem értenek (Veresm : Lev. 95). Elmvhü vmi mellett. Tsak

a füle mellett múlt-ela beszéd : evola^nt oratio PPBI.

elmúlandó : transitorius, evanidns MA. transitorius EhrC.

133. [verganglich]. Elmúlandó állat, elmúlandó látás: spec-

trum, phantasma MA. Mynden ev remensegeet ez el mulan-

dókban vetny (CornC. 161). Jvrt vala hozzánk zerdan e.stwe ez

el mulandón Kazdagh Gergely Palotáról (LevT. 1.72). Az kaz-

dagsagnac e.s szép abrazatnac diczireti elmúlandó, es ueszend:

divitiarum et formae glória fiuxa atque fragilis est (Decsi:

SallC. 1).

elmtüandóság : [vanitas, mntabilitas ; verganglichkeit]. Ez

vylagbnak el mwlandossagarol (ÉrdyC. 370b. Born: Préd. 78).

eliQulá,s : [transitus, excessus das vergehen]. Aluéc énec

elninlasaiglan : dormivit usque ad noctis abscessum (BécsiC. 7).

Mint az tegnapnac 8 ehnulása anni eltted ezen esztend (MA

:

Bibi. V.42). Eiz igéc nem néznek ez világnac elmul-isára (MA:

Scult 25).

elmúlliatatlaii : inevanesceas, quod transire non potest,

non transitorius MA. [imverganglicb]. Vagyon oly yghe ky vál-

tozhatatlan es elmwlhatatlan, vagyon megh oly yghe ky vál-

tozandó es el mwlando (ÉrdyC 114b). Elmúlhatatlan rcké
való (MA: Scult. 885).
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elmúló: [transitorius, caducus; verganglich, vorübergehend].

Naiiyobaii wyghadwan ez el mwlokban es ez feldy allatokban

annál mynt kellene (ÉrsC. 204). El mwlo lelkesek: spiritus

vadens (KeszthC. 223). El múló patac : torreus qui raptlm tran-

9it in convallibiis (Kár: Bibi. 1.515). Gyakran magadban el

mondjad, nem futva, és el-rauWkep|)en íCom : Jan. 155). Puhán

é.s el-niuli'iképpen cseleke.szi az o dolgait (196). Az Srin mellyet

csíik el-nuilovau kostol az ember (Nán : SzflT. r,8). Parancsollya

az Írásoknak olva.sasat, azt-is nein immel, ámmal, sem el mulo-

lan de nagy szorgalmatossággal (MNyil : Irt. 40)

elmúlván : [múlva
;
pest ; nacb]. Egy kevves yd5 el mvpl-

wan, mynt egy bora vona: intertervallo facto imiu-s horae

(JordC. 610). Ennek el5tte egy kevés ydo el mwlvan : aute

baec tempóra (723). Negi eztendS el mulua (DebrC. 19). Annak

^vtauua ydew el-mwlwan (ÉrdyC. 48b). Az ew testéét nagy

keményen gyetry uala ees sok ydS el niwiwau nagy betegóse

waleek, hwrwtossa (ÉrsC. 550). EsztendS el mulvan-is (Ver:

Verb. 238).

elmúlt : anteactus, transactus C. praeteritus MA. (vergan-

geuj. Az el-mi'ilt napokban erStlenkedett ; de már jobban va-

gyon: er ist die vergangenen tagé etwaís unpiüsslicb gen-esen,

aber es ist vvieder be.ss6r KirB&sz. 4. Myuden hyvek, el mwl-

tak, yelen víok (JordC. 350). Mynt el mwltakban niagath wy-

selte es ywendSre magath z5rezye (ÉrsC. 272b). El mwlt byneidet

gyeterd meg: puni praeterita (ÉrdyC. 27b).

elS-múlik : (praetereo]. Micor hallana a golekezetnec eleue

m\iltat ; cum audirot turbam praetereuntem (MüncliC. 153).

Halva soksagot elfi mvlnia (DfjbrC. 300).

fol-múl: [supero; übertreffen]. Ez (Nilus) a t5bb vizeket a

fSldn mog-dúlta, s5t természettel-is azokat fel-múlta (Gyöngy:

Char. 1).

fbljebb-múl : <v Menyvei muluáia f(Mlyobb az t6bb mester

embereknek epSletit? (Lép: PTük. UI.lOl),

fölül-múl : antecollo PPl. supero BécsiC. 7. [übertreffen,

überragen, überbioten]. Oauiel felll muUa vala mend a

fodelmeket : .superabat omnes princii)es (BécsiC. 144). Valamy

illic niarianak méltóságára, zentsegore, és folyevl mvlo tyztes-

segere (CornC. 14. 13). Az mentfii kisseb zentnek zepsege felyl

mulnaya azt (SándorC. 2). Menden teremtetet allatodat felyevl

mulz zeledseggel es io voltoddal (DomC. 227). Myuden yteeletSt

fewl'M mwl [foliitte áll] (ÉrdyC. 578b). Az istennek es atyaliu-

sagnak zeretefy minden egieb lelki iozagot fVlwl mul (VirgC.

93). En kegyetlensogym felwl niultaak eu feyemetli : iniquita-

tes nieao suporgrassiie sünt caput meum (KulcsC. 91). Teljes

mind föld mind meiniy irgalniaisságával, minden b(\nt felülmúl

kegyelmes voltával (RMK. VI.121). Kellemas voltával minden

egyéb népeket foliM inul és haliad (DKal: Ker. 115). Az e5

bátorsága és szépsége ki mondhatatlan nagy volt ; de még is

mind a kettSt fellSl multa a virtus benne (Fal: NA. 151).

ki-múlik: 1) [ovado; entvveichen]. Noha a csók eUll

kezébíl kimúla, do mint kfinyü szell ismét niegfordula (Gyöngy

:

MV. 62). 2) oi'cido, occumbo, intereo, cvanosco, praetereo,

emorior, emigro MA. (verscheiden, entschlafon, sterbenj. El-

kimúlni : evane-scere MA. Myutan olkymulok ez világból : post-

quam recessi de hoc mimdo (EhrC. 62) Ez wylagbol lia ky ki

mwlom (CzocliC. 28). Ky mwleek : defunctus est (JordC. 425)

;

mortuiis est (600); exjuiimatji est (721). Bodogivl mwleek kywe

(ÉrdyC. 508). Ennek vtanna rj'vyd napon kynuilek (DebrC.

504). Ez világból ky muhjt (RMNy. 11.120). Kiuanom ki múlto-

mat, hogy a Christussal egyfit legyec (Boni : E\'ang. I.6S). Meg
hal, és ki mulic (Kár: Bibi. 1.520). Ilion én szinte ki-mulóban

vagyok (Piizni : Préd. 543). Az úrban niúllyak ki (Lép: FTük.

172). Nagyot fobászkodék, testéból a lelke csendesen kimulék

(Thaly: Adal. I 26).

[Szólások] Mivel mindenhez kész voltál, így mindentSI kimúl-

tál (Amadé: Vers. 183).

kimúlás : obitus, exspiratio, e.xcessus e tita Kr. [das ver-

scheiden, todj. Kortevnk teneked istentevl jo eletet es bodog

kymnlast (DomC. 246). Varya ky rawlasaat (ÉrdyC. 625b). Az

testnek kymulasakoron (VirgC. 143). Az isten bodog es czendesz

ki mulast adgion (Fél: Taa 486).

meg-múl ; [supero, excedo ; übertreffen]. Minden istentelen-

ségnek hatarit nagy fen meg multác (EsztT: IgAny. 430).

múlton-múlik : constanter labitur Kr. (schnell vergehen].

Az f> javai mint az árnyékok : múlton múlnak, változton vál-

toznak (Pázm:Préd 93). Múlton mul az mi életfuik (Mih:

ÖrökÉ. 119). Otthon is múlton múlik a dolga íFal:TÉ. 266).

Muladoz ? : [cunctor ; zögern]. Nem álmodozót, sem mula-

dozot [olv. mulatozol ?] az mikori halaira menendS volna (Bom

:

Préd. 217).

Mulakod-ik : tv Nemesányi ugy értjük régen meg-gyógj-nlt,

csak otthon mulakodik (MonTME. V.297).

Mulandó : evanidus C. transitorius MA. [verganglich, vor-

übergehend]. Az mulandó naixikban [nemrég] (RMNy. 11.114).

Keddn mulandó tizta id les/.en (KBécs. 1572. E). Mulandó

dolgon ne kapjatoc (MA: Bibi. V.29).

Mulandóság : [fragilitas, brevitas, haec vita, res humanae

;

vergánglichkeit, zeitlichkeit, irdisches lében]. Nem kivánt ez az

uri személy semmi ideig-tartó eI5-menetelt, az ö kiváiiságit

ezen a mulandósságon-túl nyújtotta (Fal: NU. 312).

Múlás : transitus, exces.su8 MA. [das vergehen].

[Szólások]. Nem c^iida ha az apostoloknak arrúl való vége-

zések múlásban ment (Pós: Igazs. 1.93).

id-mulás : lapsiis temporis Kr. [zeitverlauf). Az idew

mwlas [a jószi'igbirtokl!l>iban] hány eztendewknek forgasabjin

foga&sék be : praescriptio quot annonim cnrricida complectatur

(Ver; Verb.' 02). ÜdS mulasiit el nem halatta legyen, az az,

száz esztendnél regieb ne legyen a menedék levél (Ver : Verb.

11). Az id5 mulas, valamelly jószágnak pírrel való meg tartá-

sának, vagy megkeresésének, az tSrvenjtSl rendeltetet határnak,

id5 szerint való bé tellyesite.se : pra&scriptio est termini ad

juridicam, tum retentionem tum reacquisitionem bonoram de

jure statnti temporalis completio (141). Udí mnlás és nyuhis

nelkai (GKat : Titk. 85). Semmi fidS-mulás ' el nem tSrli azt

(Megy: 3Jaj. 11.158). Készek a munkára hogy ne legyen kára

a' szép fidS múlásnak (Felv : DicsL 28).

Mulaszt : nogligo, praetermitto SL [veisaumen].

ki-mulaszt : [emori facio ; sterben machen, töten, hinrich-

teuj. Egy tolvajt az akasztófán mulasztanak ki (Gvad: Kár.

41).

Mulat : I ) maneo, commoror C. moror, tardo MA. (die zeit

verbringen, weilen, vorweilon|. a) Vtnnna való hwz eztendSt

WT istennek zoltalattyaban mwlataa (ÉrdyC. 571b). Tégedet

ileth gyakor eyeket alomuekwl mulatnod (VirgC. 133). Hogy

fidót no mulatna Asiába: net^ua mora illi fieret in Asia (Helt:

UT. m.ö). Has hizlala-isal mnlattiak az idJt (Frank: Ha.szuK.

112). Jo hadnaghiac nnnt kellien az telet mulatni (Decsi : SallJ.

52). Egy napot .'se mulas heában (Decsi: Adag. 25). Nem sok

ídSt mulat 5 abban: lelerius qnaui Butes (135). Hogy ez kívá-

natos id5t jól és igazán fogyatliítssuc, mulathassnc i .MA : St-ult.

1). Jókban miilattyak napjokat (Mail: Evacg. 3'i3i. lioába való

dolgokban mulatta idpyét (Viis: CanCat 2701. b) Olh mwlath

vala : ilUc demorabatiu- (JordC. 631). Eeyel nappal zent yrasban
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mwlatnan (ÉrdyC. 56 Ib). Flofri ot az isteni gondolatokba es

ymatsacoliba édesben nnilatbatim (VirgC. 45). Méglen 6c ot

mulatnánac (Helt: Kriín. 71). Semmit nem mulatbattac volna:

moram taeere (MA : Bibi. 1.60). Azok bolondságok, do mivel

nem ide tartoznak, nem mulatok rajtok (Pázm : LutliV. 260).

Az martius, április és május, jobb részént ugyvan [ugyan] szá-

raznak látczanak, azért a tavaszi veteniénj'ekkel nem kell

mulatni (Kai. 1620. C4). Egy kigyó, fiait felnevelvén, a mezre
viszi-ki 5ket. a mig oda mulat, egy nagy varas-béka el foglallya

fészkét (Hall : HHist 11.180). Kellyiink Dorindo ! A uyájt elhagy-

tam, sokat mulattam (Fal : Vers. 867). 2) (delector ; sich unter-

lialten, sieh ergiitzen]. Az Véli bék agákkal nu'ilatlában kinn

az mezín jár v.ila nyulászá.^ban (Tin. 303). Az szerenelie veled

igy mulatót (Zrinyi 1.69). Hol vadnac, kik ország gyfilest es

mulató napokat hirdetnek vala? (Born: Préd. 572b). Melith

Pál biityamnial mentem Tasra, ottan gyalmaztunk, mulattunk

(Kár : Élet. 1.128). S) recreo, distraho Kr. [unterhalten, zer.streuen].

Me.stersege.ssen le rajzolván eSket tetétfll fogva talpig, mulatni

akartad e.szedet, minket peniglen boszontani (Fal: NA. 145).

Az iiregek körül forog a Kláritska, a javát a népnek mulattya

Sándlitska. iffiabb seregnek énekel Náiidlicska, kiket el nem

foglalt még picziny Tereszka (Orczy: Nimf. C2b). 4) [evanes-

oere faeio, desinere facio ; beheben, vertreiben]. Hói fáratságát

le ülve mulatá (Zrinyi n.99). Éhségek mulatván pásiton lakoz-

nak (Liszti : Mars. 60).

(Szólá-sokj. Az török sem mulatá dolgát, hanem Chiust,

Samnst, egyéb tartományokkal egyetembe kezéhez koporitá

(Pázm: Kai. 437). Mulatja magát: faeit sibi tempus jucun-

de tran.sire, reereat se Kr. A kertben múlatja magát, a hol

senki nem búsítja : in hortulo se oblectat sine interpellatoribus

PPBl. Vigadok, vigan mulatom magamat : delectari, distrahere

se; sich erfreuen, ergötzen WF. Igen múlattuk magunkat (Mik:

TLev. 40). Nintsen reménységemen kivíil, hogy hazánk dámái

erkültses kegyességgel ne vegyék (ezt a könyvet) és magokat

véle ne mulassák, akkor leg inkáb, mikor se más munka keze-

ken, se egyéb gond nem fordul meg sziveken (Fal: NA. 119).

Egyedülségében szépen mulatta magát (Fal ; TÉ. 702). Vmit

vmivel mulatni. A háznál lév szolgáktól sok tsúfolásokat

szenvedvén, kik sokszor mo.slékot-is 5nt5ttek-le a fején, mellye-

ket békessége s-t firéssel múlatott (Hall: HHist. 11.27).

Halgatással mulaftya Balduinus a má.sik mondást (Pázm

:

LuthV. 204). Myndeneketh sykethseghel akarnak mulathny

[hallatlanná tenni] (RMNy. 11.79).

el-mulat: 1) transigo MA. ((die zeit) verbringen]. a) Az

éviét mulatá el : noctem . . dusdt (BécsiC. 61). Een eletSmeth

kyth edeeelen bynben elmulattam (WinkIC. 266). Az eyet ima-

csagba mulattia vala el (DebrC. 117). Mind kettenn el mulatták

vala ideieket: ambo provecti jam erant aetate (Sylv:UT. 180).

Az mi nepeinc henyelessel, faczka metelgetassel, rágalmazással

es ezer hitsagua! mulattac el finnepet (Born: Evang. VI.521).

Alatlan.sággal mulatta el az álmot szállásán (Monlrók. III.142).

Az napot munkában mulattya el (Kár: Bibi. 1677). Viszsza nem
hozhattya nekünk azt az elmulatott drága fidSt (Lép: PTük.

1.164). Kevesebb búval kívántuk volna minden részit elmúlat-

nunk házasságodnak (RákGy: Lev. 106). b) Gyakorta az asszony

ki nem jíne, érté, csak az leányokkal volna mulatsága, kikkel

mulatságban ö mind elmulatna (RMK. VI.59). 2) [praetereo,

omitto] negligo MA. [übergehen, vernadilassigen, versaumen].

Mvlassok el bezeedeth : omisso .sermone (JordC. 807). Ne akar-

yad el mwlathny hw zolgalattyat : ne parvi facito ('824). Riuid-

segnek okaert el mulatom (TihC. 271). Gyónást elmulatam

(VirgC. 8). Ha ollyan nagy fidu5sséget el mnlattyuc : si tantam

neglexerimns glóriám (Helt: UT. Gg. 4). Ha el nem múlattyuk

a mit isten kivan tíilnk (Pázm: LuthV. 175 i. Maga gondolat-

lané a jó alkalmatosságot el múlatni : negligere opportunitatem

(Com: Jan. 178). Ezer sült peszmettel, liszttel, árpával jelen

lan

lenni el ne nuilatuák (Szál : Kron 185). Visszafele indulunk, és

a midn a táját közelel 'bitjük, szemben lenni kegyelmed velünk

el ne mula.s.sa (Monlrók. XXIV.23). Ha mit a kötelesség meg-

kíván, annak se ellensége, se olmulatója nem volt (Fal : NA.

300). A vendég-szerentse duplázott ajándékival egy.szer s mind

helyre hozhattya, ha mit el5bb el-t;ilált nuilatni (Fal: UE. 386).

Kézzel lábbal rajta legyfiuk. semmit se mnlits.sunk-ol a kedvezi

órábul (Fal: ÜE. 436). A falusbiró, li;i a templomot el-mulató

embert pellengérbe tétetni el-mulatja, maga tétos.sék abba

(Bod: Pol. 109). óket-is míg gyengék, addig oktassjitok, köte-

lességteket el ne mukissátok (Gvad : RP. 37). A levelet feladni

el nem múlatom (Gvad : Lev. 94). 3) [evane-scere, desinere facio

;

beheben, vertreiben]. Sok betegseegt ol mwlat ember kewes

keezy mwkawal (ÉrdyC. 394). Ha keser volna, vegyen valami

ed& iz5 allatot zaiaban, es el mulattya a keserróiet (Frank:

HasznK. 31). Sárkány vérrel kS.ssed a ko epét és el-nu'ilattya

(Cseh: OrvK. 49). 4) [praetereo; ausweichen]. Mikoron lataudod

te atyád ffyanak johaat el teowedveen, ne mwhissad el ewtet

(non praeteribis, eum), de megh vygyed the afyadflyanak

(JordC. 245). El akarya vala mwlathny hwket : volebat praete-

rire eos (475. ÉrsC. 4).

elmulatás : [neglectio ; versaumnis]. Kyk az isteny zolos-

mat el mulata.ssal resten mongyatok (DoaiC. 247. 116). Az

irgalmas istennek igaz itíleti örök pokolra méltónak talállya

az adakozásnak elmulatását (Pázm: Préd. 19). Nem sokan

gyógyulnak meg az orvosságnak el-mulatása, meg:utálá.sa miat

(Mad: Evang. 140).

elmulathatatlan : [imumganglieh]. A my el mwlathatatlE

zykseegiX-nk (ÉrdyC, 328b).

fölül-mulat : [superoj. Az uzturuc madarnagh haznat foll

mulatta (KazC. 103) Az ai'an f51ol mulat dragasagaual mindSn

ert5keth (TihC. 9. 13). Az isteni iozag mindemiemfi allatoth az

í iozagos voltaual felfii mulat (NagyszC. 23).

ki-mulat : [transigo ; verbringeu]. Ew ázzon felesegewel nagy

halaa adásban es isteny dycheeretben mwlataak ky az eyet

(ÉrdyC. 456). Az ydSnek teeb rezeet ymachagban mwlatta

ky (634b).

meg-mulat : [negligo ; versaumen]. Azt bizon értvén, tud-

ván, megmúlatta, sok nyomorúságnak mind ez az oka (RMK.

V.47).

Múlatás : 1) commoratio C. mora MA. [das saumen, ver-

weilen]. Eg keues mulatasnac vtanna (TelC. 97. Sylv: UT.

L40). Az évö valami mulatá.s.sal megrágja az étket, és ugy

nyeüel (Hly: Préd. 1.177). Egy gazda ember ment a .szljébe,

kinek sokáig való múlatását gondolván a felesége, kftld a

latra után (Hall : HHist. 11.222). 2) [neglectio ; das versau-

men, vernachlüssigung]. Nints azért senkinek mentsége a

lelki irgalmas.ság niulatá.sban (Pázm: Préd. 44). 3) distractio

Kr. [zerstreuung, unterhaltung]. A lépes mézliez liasonlittyák

ezt a ffil-mulatást [muzsikát], a mely kezdetiben édes, de

annak-szájában, a ki sokat zabál benne, elkeseredik (Fal : NA.

163). Az igazán való ember nem veszdik az efféle álom-

mulatásokkal (Fal: UE. 455). Társa voltam a fegyverforgatás-

nak, a játékos bajvivásnak és egyéb vitézked mulatásnak

;

most ellensége vagyok (Fal : TÉ. 707).

id-mulatás : temporis transactio Kr. [zeitvertreib]. De ez

kés és heában való úd niulatá.s (Helt : Aritlim. C5). Haszon-

talan id mulatá-suknü (Zvon: Post. n.292. Pázm: Préd. 455.

Kr.).

Mulatdogál : [se disti-ahere ; sich zer.streuen, unterhalten).

Nagi vig orchaual mulatdogál vala (VirgC. 78). Minden szem-

pillantásban AZ mennyei díszes palotában mulatdogál (Lép:

PTük. níllS).
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Mulatgat : fsaopius transigo ; öfter veibringen]. Hazugsá-

gokkal niulafgatták ideieket (Bal: Csisk. 414).

Mulató : I) morator C. moratorius Kr. 8) distrabetu, re-

creaus Kr. [unterlialtond, unteihaltungs ]. Kit mikoron a daika

leh ftíktöt volna a uívlato palotába (üebrC. 17;. MidSii né-

mely midato (»ySny5rri8eKekre aduan uiajjokat, azouba birtelen

meg ne nyoniatíaa^anac (Kai. 1582. F4) Mulató niadarid

[melyekkel mulatsz] (V;U : CanCat. 278). Mulató-pohár (RákF:
Lev. 1.65.5). A sértfi tüskés öszvéuy, kin járunk, a te kies

mulató lugasid (Fal : TÉ, 674).

id-mulató: c« Úd5 mulató táncz (DetsiG: Préd. 64).

Mulatóz : I ) ciinctor, immoror, restito, pigror C. moror
MA. Késem, nuilatozom : c.unctor; icii saumo Com : Vest 125.

Mulatozí'a, hivalkodva clidloke.'izi : negligentcr ágit Com : .Tan.

196. Az sas az kSszikla kzfltt lakozic és mulatóz: aquila habi-

tat inter petra.s (MA: liibl. 1.474). Ágain mulatoznak vala az égi

madarak (Illy: Préd. 1.60). 2) .sese distrahere Kr. [sich unter-

halten]. Gyakran mulatozott az öreg és apró vadak ejtésében

(Fal: Nü. 310).

Mulatozás : cunctatio C.

Mulatozó : 1) cunctator, cunctias C. cunctabundus MA.
Mulatozó, kesSdS : cunctans MAI. 2) fsese distrahens ; sich

unterLalteud]. Bor mellet mulatozó (Fél : Tan. 328).

Mulatoztat: (distraho, delecto; unterlialten]. Midfln az

isten az istenteleneket jo szerencsékkel mulatoztattya (Illy:

Préd. I. Elób 4). Mesterséggel faragott alkotmányok, kik az

embereket múlatoztattyák (Hall : HHist. 1IL88).

meg-mulatoztat : retardo C. [auflialten].

Mulatság: I) tardita.s, niora, otium MA. [das weilen, venvei-

len, zeitverhringen). In*en .sem thwdom ha ezekkezzel fe 30 év

közül] wala myth el kSltttem wr Istennek akarattyaba es

kezensegea yozagoknak mvvlatsagaban (ÉrsC. 297b). Monda
neky Esopus : Veegy meg engemet, áros ember ; tugyad byzony-

nyal nem lezek neked liaznalatlau rabod, mert ha ot hon gonoz

gyermekid vannak ees mynden mulatság nekyl syrok, byzd

een reyam azokat, ees lezek nekyk mynt egy waaz (Pesti:

Fab. 3). Sok mulatság nem 15n akkort 6 dolgában, házátul

siete az romlott Budába (Tin. 272). Semmi mulatságot ebbeu

nem tijtt vala, egy kíivetet titkon hozjsá küldíitt vala, izené

kijíne (KMK. VI.59). Nem lészen ebben .semmi mulatsilgom

(Valk: Gen. 7). Fél óra mulattig, vagy mulatsj'ig alatt, a császár

adóját mindgyárt meghozzátok (KecskTört. 11.127). Ebbe a
dologba mulatság no légyen (MoiiTME. III.19). 2) (di.stractio

;

untorlialtimg, zerstreuungj. Mulatságból : ex recreatione, exhila-

rationis gratia PP. Peenzt hymteneenek el az wczakon az sok

neepeknek mwlatsagaert (Érdy(;. 412). Ebédutáu mulatságnak

kedvéért foglyászni kiment e« felsége (Thaly: RT. 1.36). Kirá-

lyi mulatság Diána udvarát megint látogatni, ernyós sátoriban

mulatni [erdöríl] (Fal: Vera. 864).

Mulatságos : jucundtis PP. distractivus Kr. (unterlialtcnd,

uuterhaltlich] lídesbek az isten imádók sirási, hogy-.sem a világ

mulatságos vigaságinak gyönyfirfl-ségei (Pázm: Préd. 617).

Mulattat: [delecto; unterhalten]. Színlett csendességgel a
viláí mulattat, gyönyör kezdettel magához kapcsolgat (Orczy:

KöltH. 39),

Mulattató: moratorius C.

Múldogal(ik) : I) [praeteroo; aus dem wege geheu). A
sok jó s hasznos eledeleklól táv\il múldogalsz (SzD:MVir. 110).

2) (transito ; vergehen, verfliftssenj. Bujduetod ideje midSu

niuldogalik, viszszatérésedet vámd mfijd csak :Uig (DKal: Ker.

35). Az élt múldogalik (László: Petr. 3).

el-rQÜldogal(ik) : 1) [praetereu; vorUber..'clieii, au»-.i

chenj. Kárát vallod falatidimk, és az sok ió lelki eledel-, i

nagy tanul muldoghalsz el (Bal:C9lsk. 159). 2) [transeo; v. i

geheu]. Christus urunk szúleté.se után, el-rauldogalék harii..t i

fél S7.IÍZ esztend5 (KCeipk: Papist 392).

Múló: 1) [praeteriens ; vorbeigehend]. Haaz onnan múlók-

nak befogadására (ComC. 85). 2) evanidas traasitorius 8L [vor-

übergehend, vergangliclij.

[•Szólások]. Múló félben: obiter Kr. üsak mint múló-ffilben

említettem vala a sz. Ágoston mondását, hogy az evangeliom-

nak nem hinne, ha az anyaszeutegyliáz bizonyítása arra nem
vinnéje (Pázm ; LuthV. 411. Hogy eligiizullyon a további beszéd

:

tes.sék most jódámák leg-aláb' múlófélben számat vetni té-tova

rSpitett gondolatokkal, héti s hónapi tseloUedetekkel (Fal: NA.

134). Végére mentünk volna a dolognak, nem in múló félben,

hanem elég idót töltvén meüviz.sgál;lsában (Fal:TÉ. 7.50. Fal:

UE. 468). Múlóképpen liozíim ezt ell (Cz.egl: Slll. 209). Ha
tsak niúlóvan-is omliLsíik .azokat (Misk:VKert. 351. Megy:

3Jaj. n 100). Mulólag, mulóau: perfunctorie Kr. Mind ezeket

nem kell múlólag halgatni : debent non fragili tibi siugula

mente teneri (Felv: ScIiSjU. 44). Nem illic az fejedelenmec akár

mitis csac futva m u 1 o 1 a n cseleködni (Prág : Serk. 635). Hogy
tsak mulolan említsem (Megy: Diai. Elfib. 4). Nem tsak valami

niidülan tekintettemeg, hanem szorgalmatoson meg-.szeralélte

(Tyúk : JÓ7.s. 205). HMgyetlen egy conciliom sem találtatik, a

mellyben errSI valami végezés, avagy csak szóbéli mulolan

való emlékezés volna (KCsipk: Papist 165).

Múlt : [pnieteritus ; vergangen]. Múlt tavaszszal egy azives

jóakaróra azt találá mondani i Fal : NE. 117).

Múlva, múlván: [nach verlauf). Múlva: lahendo, lapsa;

idó múlva : lapsu temporis Kr. Soc id5 mulua (Boni: Préd. 563).

Nem soc ora muluan ki mulec e vilaglx)l (Szék : Krón. 195).

Tiz8n 5t5d na)) muluan, facliard ki (Frank: HasznK. 30). Mikor

negyueu nap muluan meg ittoe vólna, .iz né|)et el rJttentéc

(Kár: Bibi. 1.130). Egy kenés 5d5 múlna: jiost pusillum (1497).

Nem sok üdí nuilviin (Zrinyi. 1.20).

MUMXA : [mumiej. Bel61 mint valamely aegy]itiai mummla
jól meg bélelte s tíiszerszáni.izta magát myrrliával, lásoppal, sok-

féle ffivekkel, hogy semmi k&lsfi-ég vagy ellenség ue árthasson

néki (Fal: NA. 12.5).

MXTNDÉR, MUNDÍR, MONDXJTR : (vestímentran

militaro; montur, montiruug] (RákF: Lev. 1268). Kardot, pisz-

tolyt, pantallért készitnek új mmidért (Thaly: VÉ. L271). Ezen

na|>ok alatt t.'ik.arodtanak ki .'iz Desótü magyar lo\as regimentje

után a modenai hercegé, vas<is; nxmdurja ennek fejér, kék

hajtókája (Haz. 1.281). Miisnap szép csinosan, egé.sz muudir<^>uiat

felöltöttem és felkötöttem kardomat (Gvad: RP. 150). Miu(lj;irt

egész nmudirt én nekem adatott, mondtam : rossz a lovam, azl

is nuist hozatott (122».

MuJnjjERITNQ: [month-ung]. Mondinmgot s nagyságod

konyhájára valót Kragarícs Mihály nótárius tanácsbeli atyámfia

által küMtiik (RákF: Lev. 1.65).

MUNKA, MÜKA: I) labor, praxis, negotium C. opera

MA. (arbeitj. Több a mmika, mint a jö\-edelem : cultns major

censu PPI. Peultentia tartásnak mvkaia (DebrC. 242). Nag mu-

caual keresic [a gazdagsjigotj (347). Mwkara fyzetiiek (ÉrdyC.

505b). Az vr isten titeket nnmkauekwl el ellet (VirgC. 51)

Munkáknak zere meg tart^Lsek (VirgC. 1221 Mwkat myelue

(LevT. II.l). T5b I6u az nmnkáúi az liazuáiuU: e nudtvs palleis

paulum fructus collegi iDecsi: Adag. 14). Aztiu mmikábau fá-

radni: ejiudem timdere incudem (70). Nincz oly nehéz dolog,

niil inunkáiml meg nem szorözlietz (53t. llij\íy kenyeret ulio^

si'mk, száz küiömbözó munkával k«ll fáradnunk (,Piam:Préd.
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66). Arzal bíztattyn nr anvAkat, hogy ne rPstolly^U fiók növe-

lésének miinkájAt (195). Az 5 reá nfeendfi dolgokat, innnk.ikat

nem futtya (Com : Jaii. 195). Gyümölcstelen munka (Ker: Pié<l.

1). Najy 67, az árok, mnnka lesz azt átugrani (f<zD: MV. 16).

S) (Isl'or. tormeuliim ; miibe, pein). Kíini emWirnec ez haroni

iozagot meg tartani, mert mnhcat Iwnne semmit nem zenued

(GuaryC. 2S\ Ez zenretlieu sok munkákat zenved (DomC. 64).

Zílesenec vellietetlen muiickaya el yfiue (l'elC. 761. Zenetlen

való munka es bauat es keserSseg (R>dC. 2). Munkaual bánat-

tal kic kenyeret esztec (fíom : Ének. 250). Az emberec benne

egessegesec, gioi-sac es munka szenuedSc : genas liorainum sa-

Inhri corpore, velox, patiens laborum (Decsi : SallJ. 1 6). 3) [ope-

ris fructus, merces ; ertr.ig, lohii]. Kezeynec igaz mmickaybol

vgekSzec táplálni (TelC. 36). Munkamai nem éltetem [szüleimet]

(VirgC. 6). Vetkeztem . . bwnwk kyk ezek ; néma b«ii, bevésnek

muukayat meg tartany (12). Az munkaual kereskedvf emberek-

nek numkayat es iozagat elragadozatok (47). 4) opiLS C. [werk]

Kezeydnek mwkay (JordC. 800). Ergalmaz en uelem, te aldotli

zenth wjaydnak mwkay,awal (ThewrC. 20-3). The wyaydnak mw-
kaytli : opera digitorum tuorum (KulcsC. 12). Mi a te kezeidnec

mnnkái vagjunc (Kár: Bibi. 1.465). Az ti bSczflletes neuetek

alat boczattam vala ki ez munkát (Fél : Tan. Elöb. 10). Hogy

illy mi'mkát írnék s-világra bocsátanék (Otr: TOkéll. Elftb. 5).

[Szólások). Ollyas mester-emberek, kiknek kevés munkájok

jár: meister, die nicht viel zu arbeiten habén (KirBesz. 24).

Serkenj, Övezd ágyékodat, fogj serényen munkádhoz (Fal: BE.

571). A rest ember nem akar munkához nyúlni (Misk: VKert.

3). A kSzépszerfi értelmfi ember, ha ugyan tsak krmSs kéz-

zel nvul a munkához, továbra birja, hogy sem más egy felséges

eszfi (Fal : L'E. 373). Mégis váltja valami különbség a dámát a

munkára termett szolgálótól (Fal : NE. 86).

béres-miuika : pohnarbeit] (Land ; DjSegíts. 1401).

kéz-muiikája, kéz-munka : [labor manuum ; handarbeitj.

Zeghenyeknek kezee mvpkayok (ÉrdyC. 612b). Keze mimkáiá-

val táplálta magát (MA: SB. 128). Tudja tagról tagra, ízrl

ízre, mint szerkesztette légyen öszve ezen tuhydou keze mun-

káját (Fal : NE. 45). Nappali kéz mimka ha mezfibenn ^-itte

(Orczy :KöItR 145).

kézi-munka : labor manuális, opus mauuale Kr. (hand-

arbeit, handwerk]. Kézi munka ára v. bére: mauupretium PP.

Valamyt keres vala Maria kezy munkayaval (CornC. 39). Kézi

munkaiaual eelh vala (DebrC. 1 19). Kezy mn kara men (ÉrdyC.

143b). Kezy mvrkaat tanwiny (646b). Kezy mwkawai gyakortaa

meg wyjTvl embernek veere ; sok betegseegt el mwlat ember

kewes keezy mvi'kawai (ÉrdyC. 394). Az inepen kézi munkát

twtem (VirgC. 5). Sz. Fal kézi munkaiaual táplálta magát

(Fél: Tan. 333). Az 8 (Jób) kézi mimkáiát meg áldottad \vram:

operibus manuum ejus benedixisti (Kár: Bibi. 1.512). Elmebeli

vagy kézi munka (SzD: MVir. 134).

kézimunkás : operarius Kr. [handwerker]. Kézi munkás

mesterségekrSl : de meehanicis Com : Jan. 70. Kézi mimkasoc

(Bom : Préd. 295) Mennyiszer gyaláztatott azzal, hogj' paraszt-

nemböl-való, kézi-munkás emberfia (Pázm:Préd. 52.276. Kr.).

ötvös-munka : [goldschmiedarbeit]. (Thaly: VÉ. n.317).

rabota-munka : [frohndienstj. (MA:SB. 275).

remek-munka: opus magisterü, opus magistrale, chef-

d'oeuvre Kr. ímeistenverk]. A ki tsak a moly-ette irások-között

tanuUya a kényes politicát, nem tesz remek-munkát (Fal : NU.

318). A természet eszközeit nyujtya, a mesterség ki késziti ben-

nfink remek-munkáját (Fal: UE. 369). Elsí remekmnnkája ez

volt (Fal: TÉ. 688).

Munkácska: actiimcula, opella C. Valami mimkátskához

fogni : degustare aliquod genus exercitationnm PPBL (Matkó

:

BUsák. Elfib. 1).

Munkál : <iperor, laboro SF. [arbeiten],

Munkálás : [labor ; arbeit]. Yevv* el az kuwes mwkalas

wtau az nagy nywgodalomra (ÉrdyC, 380b), Ezek ut;ln men-

tem a zászlótartómhoz, ki értm fáradott, azon p,ártfogómhoz.

Örült, munkáljisa hogy Uivánt véget ért, jóra intett, rosszról

tegyek le, arra kért (Gvad: RP, 149),

Munkálat : c\3 Munkalatoknál w m.ngokat oreyok fewlwtes

gyewtvik (VirgC, 129). Holoth mwnkalalhnak terhe vegezyk

(GyöngyC, 21. PozsC. 13).

Munkálatlan : non elaboratas, crudus Sí, [unbearbeitetj.

Munkálollau [így] sz5ll5 (Laiid: UjSegits. L39).

Munkálkod-ik, munkálkosz-ik : 1) operor, negotior,

navo C. operor MünchC. 53. (arbeiten, bearbeiten, betreiben],

Ljjel munkálkodik : lucubrat ; valamiben munkálkodik : vacat

C. Mimkálkoszik : operatur, laborat ; rajta munkálkodik : ela-

borat MA. Heyaban munkálkodnak kyk rakyaath [olv. rakyaac]

ewtetli: in vanum laboraverunt qui aedificaut e;mi (F&stC. 85).

Heiaban munkalkottok, mert ha mind el konczoItoU sem halok

meg (DebrC. 25). Heyaaban munkalkodvnk (SáudorC, 26). Sent-

seg6s mvuelkídetScben munckalkodot (TelC. 56), Anya zent

egyháznak eppftletyben nyndennel beewebben mwkalkodott

(ÉrdyC. 378). Mwkalkodeek nagy faratsaggal Feyeer varra

[oda fáradt] i617). Imar illyen hozyw wtra es enye feldre nagy

kelesegwnk fogyatkozására munkalkottonk (RMNy. 11.55). Kezde

mwkalkodny hw ualok : operabatin- (JordC. 769), Ez mywesek

sukayg munkalkottak (DomC. 172). Kik ebben munkálkotta-

nac és muukálkoszuak jHelt: Kru. Elób. 2). Az isten félö em-

qerekuec mindenéé iavokra munkálkoszuac (Zvon : Post. L17),

Munkalkoztoc es meg vattoc terbeltetuen (Zvon : Osiand, 42).

Ingben munkálkodtam: gratis laboravi (Czegl: Japb. 149). Ugy
munkálkodja az dolgot, megköszöni még az gyermeke nagyság-

toknak (MonOkm. XIV.140). Az ur idvasséges dolgokat mun-

kálkodic benned (Megy: 3Jaj. IIL39). 2) laboro MA. [leiden].

Ywyetek en hozyam mynd kyk mwkalkottok : venite ad me
omnes, qui lahoratis (JordC. 387). Valakyc e binScben mucal-

codnac (DebrC. 393). Hlyen nehéz betegségben mukalkodik

vala (DomC. 88). Ky munkálkodót vala auagy gevtretet vala

kevnek kenyaual (162). Mwkalkodam eeu syralmamba: laboravi

in gemitu meo (KulcsC. 8).

el-munkálkodik : [operor ; arbeiten, sich plagen]. Mynd
ey nappá el mukalkodik (BodC. 8).

Mmunkálkod- : [elaboro ; ausarbeiten]. Korponán folytat-

ván az törvényeket, ugyanakkor annak mivolta kimunkálkod-

tatott (Monlrók. XXVn.166).

kimunkálkodás : [elaboratio ; ausarbeitung, ausfiihnmg].

Az hadi törvényeknek s proces-susoknak kikeresése s azoknak

seriesben kimunkálkodására nézve hogy bizonyos deputatusok

neveztessenek, szükséges lenne (Monlrók. XXVII.165). Fel-tett

szándékodnak Id mimkálkodásakor fSggSben tartsad egyebek

Ítéletit felSled (Fal : NU. 363). A természet, mikor ajándékit

osztogattya, tsak felekészflltében óltya belénk, más fele ki mim-

kálkodását a mi gondunkra bizta (369). Ha józan érett észszel

el6bb elménkbe szépen elrendeljük, kívánt kimunkálkodása is

hatalmunkban lészen (390),

Munkálkodás : operatio, negotiatio C. laboratio MA, [ar-

beit, beschaftigmigj. Mezei munkálkodás : ruratio C. Valamy

kezy mwkalkodasbau foglallya ember ennen magaath (ÉrdyC.

394), Ne gyfllüllyed az nehéz munkálkodást és az mezSnec

éppéttését (Zvon : Post. 11.237).

Munkálkodó : 1) uegotiator, mimifex C. operans, opera-

tor, laborator MA. [arbeiter]. Az mwkalkodok yghen kewesek

:

operarii pauci (JordC. 381, CornC, 92). 2) efficax MA. [wirkendj.
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Munkálkodtat : [laboraie facio ; abmühen, plagen, bemü-

heii]. Gfitóiueii munckalkottata vala az 6 testet (l'elC. 51).

Imar k : ide nem munkalkotatom (LevT. 1.7;.

Mimkálód-ik : [operor] enavo C. munkálkodik SzD. [ar-

beiten, betreiben, sicb beniiibenj. Nem igen nielietek elíi dol-

gomban, de ugyan még is munliálódom : paium .succedit quod

ago, at faeio sedulo ; maga liasznjit munkálódni : inservlre suis

conimodtó PPI. Kérlek io Iliu.s, meltolyal een tinzjam munká-

lódnod (WiiikIC. 281). Jfiietok minden hozzam, kik mvnkalottak:

viniite ad nio onines qui laboratis (DöbrC. 393). Ky .sokath

muuUalodütb my hozzánk (Komj: SzPál. lOS). Ne munkalodgyál

á te tehenediiec el.sS .szfilettt'íu : non operaberis in pvimogenito

biivi.s (HelttBibl. \&«2). Hat napon múnkálódgyál (Kár: Bibi.

1.163). Akamae az mi fldflnkon munkálódni : negotiare voUmt

in terra nostra (MA: Bibi. 1.32). l''élelHnimel és rettegéssel mun-

kálódgyák az S idvességeket (PcVs: Igaz.<!. 1.355). Amaz két an-

gyalok i.s munkálódtác azt a veszedelmet (8íirp:Noe 122).

Valamellyeket az atya munkálódic, a fiu is munkálódgya

(254). l'elebaráttyának javát nem munkálódgya (Meisn: CVál.

A2). Örömet fl munkálódgya mi bonnfink (Bátai: LPrób. 25).

SzabaduUlsokat kegyelmed is munkálódja minden tehetsége

szerint (Monlrók. XXI1I.331). Másnak veszedelmét munkálódja

(Mi.sk : VKert. 327). Módossan kezdé munkálódni pártossan el-

vo.sztett iidvíis.ségünket (Csúzi : Síp. 640). Azt [bLstoriámat] tsjik

idft töltésért munkálódtam (Kónyi: HRom. c). Se atyja, se anyja

szíimba sem vették mintha nem is lett volna, iiemliogy dolgát

igyekeztek volna másképpen fordítani és illendfl szerencséjét

munkálódni (H.az. 1.214).

fölmvmkálód(ik) : 1) [.sich licraufbemühen]. Hogy Kd fel-

niunkálódjék hozzám, kit én nem érdemlettom volna Kdtöl (Nád:

Lev. 161i. 2) (aufarbeiten]. Poez .Jánosnak, hogy az császár

vasát fölmunkálódták, .szenn égetésért Bzettünk iMonTME. Ll3).

fölmvinkálódás : [autarln-itung]. Ollyan bSvsége légyen

némely diilgokiiak, hogy az<>kn,'ik t'elmunkálóilására i mester-

emberek ne légyenek elégségesek (Teleki: JbX/él. 42).

[kimunkálód-]

kimunkálódás : (olaboratio ; ausarbeitung]. Az hadi tör-

vényeknek luniunkálód;isához bizonyos személlyek rendeltesse-

nek (Monlrók. XXVII.165).

Muiiká.lódás : [labor; arbeitj. Munkalodasban foglalatos

(Sylv: irr. 1.133).

Munkálódó : [oporarius ; arboiter]. Az nyár az munkalodok-

nak semmiben nem akar szolgainy (KNagysz. 1621. H2).

Munkálódóság. A tselekedetoknek causalitását munkalo-

dóságát az l-ítem'e kell viimi (MHeg: TO.-ízl. 26).

Munkálódtat : [arbelten lassen]. A sz81íket, szántofSldeket

nem niimkálodlaltyác (EgyliRendt. 145). János kovácscsal ai

város házához munkállottattunk katonák szj'imára (MonTMR
1.115).

Munkálo8Z-ik : operor, lalxiro MA. [efficio ; arbeiten, be-

wirken]. Kinec munkaloszom? (Born: Préd. 501). Munkaloszunk

vala: feeimus opus (Kár: Bibi. 1.431). Mimkáloszic vala: ope-

rabatur (MA: Bibi. IV.125). Jöietec on hozzam mindnyaian az

kic munkaloszt<ic (E.sztT: IgAny. 222). Mitsoda oszkSzSc által

numkáloszsza a szent lélek az emlierben a megtéré.st (Pás:

Igaz-s. 11.298). Az orvosságok beléjek oltott hatl)ató.s;iKgal mun-

káloszszák az emberben az egésséget (415).

Munkás : 1) laboriosus C. [milhevoll]. Munkás n((héz dolog :

uppros\un est ('om: Jan. 2Ü9. Veteve vvt ez munkás Wlagbele

(HB.). Locum, quem primo occupaverunt, MunkiLs nominaverunt,

eo quod eum maximo laboré ad terram, quam sibi adoptjibant,

pervenerunt (Anon. 12. fej.). Ne gyíllJIlyed az numkás dolgot,

szi'mtást, vetést: non oderis laboriosa opera et rusticationem

(Kár: Bibi. 1.654). Noha meg sziibadílhatta-vólna isten az embert

maga alázato.ssága, és fáradtsága-nélkíil : de, hogy nagyob' sze-

retetre és bniádiisra kötelezné, m<uiká.s<in akarta meg-váltani

(Pázm: Fréd. 117;. fíok munkíis vigyáz;ls.sal, suk fáradtságos

künyörgé.sekkol jut(mk a mennyei kenyérnek kóst(jlásához (389).

Igen munkás fái-adtságokkal kereste Kristus ezt az el-veszett

jidiot (777). Nehéz és munkás, hogy valakit hoszszú tanitássalis

a jó.ságos erköltsiikre vigyünk (954). Oérettck nem volt szSk-

ség oly munkiison bizonyítanom az embernek szabad-akarattyát

(Pázm:LuthV. 409). Aranyból, és sellyembfll való külümbféle

numkás ékes.ség (Uly. Préd. L172). Sok egyébb czifráknak

mimkás készülete (Gyöngy: KJ. 6). A titkos embereknek szíve-

nyelve-járá.sát kitanulni numkás munka (Fal: UE. 446). Tsudá-

1,-itos munkás faradék [faragvány] (PliilFl. 29). 2) opifex C.

operarius, meicenarius MA. operarius; arbeiter, taglöhner Com

:

Vest. 139. operarius MünehC. 31. A te muukasodnac bére oalad

ne maradgyon reggelig: non morabitur opus mercemirii tui

;(pud te usque mane (Helt:Bibl. I.GGg4). Miczoda munkás

emberec vadtoc ? : quod e,st opus vestrum ? (MA : Bibi. 1.44).

A muukásoc, szakványosoc (operarii) bérben fogadlatnac (Com.

.lan. 105). Az cichiri borsó, eleitSl foguau uagi eSrömbe fog-

lallia az eS nuuikasit, de szalmánál inkab bogi nem mind szem-

mel tölti be az cliirt (KBécs. 1572. F3). S) negotiosus, actuosus,

operosus C. [arbeitsiuu]. Munkás, dolgos: negotiosus Com:

,Ian. 197. Az yfyak legének mvnkasoc (TelC. 368). 4) [conh

modus; uütziicb]. Egyet munkásabbat, jobbat hasznosabbat

emberek közt nem tudok a küuyvuyumtatásnál (ÖtvMost. 23.

vsz.).

béres-munkás: (mercenarins ; lohnarbeiter] (Alv: Post

L430),

földi-munkás: [agricola; landbauer] (lUy: Préd. 11.242).

mez-munkás : cv (Zvon: Post. L357).

napi-munkás: [taglöhner] (Tarn: Mest. 95).

Munkásság : Industria, solertia SL [arbeitsamkeit, beschüf-

tigung]. Az emberkor niunkas.ságockal [így] niulic el (Com:

Jan. 4.5).

Munkátlan : otiosus Kr. Munkátlan f51d (Zvon: Post L3Ö7).

M(mk,-italan (Pázm: Préd. 970. Kr.).

MUROK : napus C. MA. [gélbe rUbe, möhre]. Sárga répa,

murok Com : Jan. 26. Tehénhtis rfskásával, murokkal vagy

[leterzselyenmiol (Monlrók. X1.322. SzBodó: SÓDics. A4).

Mui'kos. Muikosholy : napinae C.

MURVA, MORVA: polyváb.11, szalmatOtedékbSl mibl

álló rothadt gyülevény Kr. Saru talpat, szalmát megesznek vala,

morvát galambganét megesznek vala (RMK. VI. 173). Hidd,

nincs annyi niona mi polyvatarlónkba, mennyi tudomány szorult

már PalkónkUi (Gvad: RP. 42).

széna-murva : töredék, törek SzD. A Jenusalembéliec az

6 utolsó uieg-szorulásokoac idején széna murvát, saru talpát

Sttenec (Tyúk : Józs. 602).

MUSKA : [musca] culex vinarius MA. [fliege, weindiegej.

Búzádat meg ennec az egeret es muskat [olv. miiskák] (Bom:

Préd. 55'i) Apró lepjetskék, kiket kSzJnségessebben muskák-

nak avagj' mu.szliizáknak hinmk (Misk : ^'Kort. 654). Mostani

iga-sság hasonló i>ok bálóhoz, kit ol-szaggatt bogár, muskának

er's zj'ir (Ben: Kitm. 164).

Muskás. Némelyi'k a férges avagy muscás borsót-is ki-

hánuyák (Lipp: PKert. 196).

Muskásod-ik: férgasedik Kr.

meg-muskásodik : cv A gabona a portól meg miishiso-

dik és dohosodik (Lipp : Cal. 26).
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MUSKATÁLY, MUSKOTÁLY: nwíclmtula, apria-

nus C [miuikatnuss]. MiL^^kot/ilv, szeretseiKÜo (ACsero: Edc. 224).

MUSKATÉLY (muskaUr MonOkm. VIII.Ö28. mwko-

tóíyos Coni:Jaii. 147. muskotéroa Toln:Vig. EHb. 17): [itius-

kete). Miiskatélyokkal fejét s oldalait meg-d6f5lvéu (CzeghSion.

Elöb. 13). Puskákból, muskotélyocbol, sebs forgó taraczkok-

ból I5v51d5zvéii (Coin: Jan. 149). Miu«katély golyóbis (MonOkra.

Vni.528. RákGy: Lev. 805). Muskatély puska (TörtT* IV.151).

Muskatéros, muskotélyos : miles pedeshis, germanicus

Kr. fniusketier], Pviskisoc, miLskotélyosoc: sclopetarii Com: Jan.

147. Hátad meget az lantz fás, melletted az muskotéros (Tolii

:

Vig. Elflb. 17). Portára küldett hatodfélszáz mu.«katéros.sal (Mou-

Irók. XVni.102). Fekete lovas miiskatérosok (RákFt Lev. L365).

Onadban, Gyrben, az mely felvetés könjTeket az fejedelem

6 na[gysá]ea muskatéro.'ssiuak vitettüuk, hogy beadja Üt'si Pétör

(MonTME. L115). Muskatérosokkal igen íriztették (Thaly: Adal.

L22). A leányok az ^tót ne alják mint miiskáterosok (PhilFl.

64X

MUSKETA : [mnsketej. A német gyalogok pedig a mus-

kétakkal seregekben állottak (Pethö : Krón. 231). Muskétában

való glóbis (RákF: Lev. 1.92). Musqueta (no).

MUSZLICA : vinula, eulex vinarins PP. Mondót, es iJt

ebieg es muzlika [így] (AporC. 71). A fSldbSl egy kis él5 virá-

gotska, eg parányi múslicza [így], egy hernyó az 5 kezének benne

forgása nélkfil el nem veszhet (GKat: Válts. n.l9). Apró legyets-

kék, kiket k6z5nségessebben mnskáknak avagy maszlitzáknak

hivnnk (Misk: VKert. 654).

MUST : mustum C. Ver. [mostj. Must iz : musteus C. Must

alá való kád : lacus mustarios PP. Cristus a meíiey dicSsegnec

mustyat zolgaltatta mínek5nc (TelC. 89. Sylv: ÜT. II.16Ü). For-

rott mustot adál, kin hasam tayui talál (Kai. 1620 B5). A sz618

nedvesség a válubot a kádba avagy hordóban általvitetvén,

mustjiac mondatic (Com : Jan. 84). Félig meg-forrot must (uo).

Mustot hozattam katonáknak (MonTME. 1.283). Must puflasz-

tya a gyomrot (Felv: SchSal 15). Musttiil bátorodnak az félel-

mes szivek (Thaly: VÉ. ILI 16). Forratlan must (Lippai PKert.

n.ll7. Kr).

Musti: mnstarins ili.

Mustos : musteus, mustulentus MA. [most-, mit most zu-

bereitet]. Mustos pecsenye : mustaceum PP. ássa earo cum
mnsto et nasturcio praeparata Kr. Mustos-csobány (Com : Orb.

113). Mustos tsupor, must merító: urceus mustarius PPBI. A
szüretelést is vígsággal végeztük, a mustos pecsenyét jó ízn
megettük (Gvad: RP. 47).

MUSTA : malleus sntorius PP.

MUSTÁE. sinapi, mustarda PP. sinapi; senft ComrVest.

146. [senf, mostrichj. Mustárból tsinált ember brit fel-hójagoz-

tató orvosság: sinapismus PPBI. (MüncbC. 39. 46. JordC. 395.

MehHerb. 176. Beythe:Nom. 8). 10 általag mustár (Radv:

CsaL IIL63).

fejér-mustár : eruca PPBI.

kerti-mustár: sinapi PP.

vad-mustár : rapistrum PP. nasturtinm album (Mel: Herb.

173).

Mustáros : [mit senf zubereitet]. Mustáros lé: sinapium,

sinapLs MA.

MUSTEA (miMtora PP. Adámi : Spr.) : l) specimen Kr.

muster von tuch Adámi : Spr. Mustra posztó : fi-ustum praeci-

daneum. praesegmen PP. Mustra féiebe vette el [a kopját]

(RMNy. 11.27). a) recensio C. recensus, armilustrium MA. mus-

K. KTELVTÖBT. BZÓTÍB. U.

terung Adámi: Spr. Halván az mtistrara ."aoletto trombita es

dob revadást (I^p: FTUk. 228). MiLstrát elvégezvén szorgalma-
tos Zrini, várnak állapottyát kezdé látogatni (Zrinyi. 190). Én
Jáimi uramat küldöttem oda, holnap leszen niustrájok, özetések,

ha nem csendesednek, mégis büntettetem (RákGy: Lev. 396).

Tegnap az puskásim, ma penig az palotásim mustrája volt (Mon-
Irók. XV.353). [Yö. MONSTEA]
Mustrál (mustorál Megy: Diai. 197. mo.itrál Illy: Préd.

n.526): exercitum recenseo, lustro PP. [musterung]. Ló must-
ráló hely : db-ibitorium C. Midón a generális a sereget mostrálná
(Dly

:
Préd. IL526). Mikor vad Boreás szeleit mustrálja, erejét,

Euru-ssal küzkOdvén, próbálja (Gyöngy: MV. 20).

I

Mustrálás : I) exercitium PP. Mustrálást kezd és a népe-

j

ket egymástul elválaszttya (MA: Scult. 1040). 2) [ostentatio

;

I

das zurschautragen]. Kik vagy elme futtatásért, vagy a bSlcse-

I

ségben való élességnek mustrálásáért Írogatnak valamit (SBalog:

I

(TemK. 11).

Mustráitatás : recensio Pázm: Préd. 481. Kr.

MSZOL : csomoszol, roncsol, pl. szSlót a kádban SzD.
contero, coutuudo SL [zerstampfen]. Soc féle sz815 feiek eggyfivé

törettetnek es muszultátnak [így] (Lép: PTük. L369).

meg-muszol: cvi Meg muszollya es facsaria gifim51cs6k5t

(Lép: PTük. a204).

MUSZT. Z6l6knec muzti: vinacia uvai-um BécsiC. 184.

len-muszt : naphta. Nem znnecvala a kemencét geriezteni

len muztal es pozdoriaval, zurockal es aziu sarmentaval : naph-

tha et stuppa et pice et malleolis (BécsiC. 130).

MUSZüLY: [ruhanem] (Vect: Trans. 14).

1. MUT. ígértünk Benedek tu-amnak bet mut buzat, egi

niut arpat ^R^INy. 1183).

2. MUT ? [monstro] ? In praedio Lety haec sünt nomina
populorum, qui vulgo dicuntur megemuto, 1250 (Wenzel. IL21.

RMK. m.434. ^<yr. VUL551). Eg heleth muta (RMK. 1.26. 297).

Hogy meg mutasseek [mutattasseek ?] zent yrasbol (ÉrdyC
94b).

meg-mut: cw Tisztesség megmutassák (LevT. 11160).

Mutat (képmiitat-As Pázm: Préd. 142. múíaítya Felv : Sch-

Sal. 41): 1) monstro, ostendo MA. ostendo EhrC. 4. monstro

23. BécsiC. 76. 129. demonstro MünchC. 18. [zeigen, weisen,

deuten]. Mwtassad te magadat papnak: ostende te sacerdoti

(JordC. 375). Keryk vala hwtet, ho^ yegyet mwtatna hw nekyk

:

rogaverimt eum, ut signum ostenderet eis (JordC. 404). Mwtataa
ennen maga meezebben menny: tinxit se longiiis h-e (618).

Baraczagnak iegiet mutata neki (WeszprC. 65). Nagy hywsee-

get mwtatwnk ew felségéének (ÉrdyC. 541b). Ey eynek mwtath
twdomanth : nox nocti indicat scientiam (KulcsC. 34). Hogy
eyelre y\vta czak el alwt kepét muthatha de fel kelé ew
agyából (ÉrsC. 467b). Ellenségtl hogy megótalmazzanak, sza-

badulásra utat mutassanak (RMK. Yl.226). Veréb-megött ka-

langyát félfelé rak vala ; az búzának konkolyosát hitványát

meggyújtá, mutatá 6 aldozatját (VI.247). Nints egyéb' út az

igazságra, hanem a mellyet mutatott isten (Pázm : Préd. 55).

Most valami hséget mutatott színezve hozzánk (MonOkm. XXffl.

215). Kézvezetre mutatnak a fajtalanságra a behozott tanuk
vallomásai (Nyr. XII.266). Hozzád jobb kedvet mutatott, miolta

az kormány kezedre juthatott (Thaly: Adal. L119b). Az világi-a

kölykit csak alig hozliatja az oroszlán, hogy az ím már is mu-
tatja erssége jelét (1.129). Bátor légy, udvari és nyájas, senki-

vel igen szoros barátságot ne köss, .senkihez idegenséget ne
mutass (Fal: NA. 218). Ujjal mutassad az utat, ne magad
fus.sad a postát etötte (Fal : UE. 401). A kiben btsfilet nintsen,

57
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abbnn nem mutathat igazat a szív (425). Dél tájra mutet az id8,

ma vendégem lészesz, el-sem bolrátlak (Fal; NE. .")9). A hlr k5

zSnségesen tsak a f5 személlyekre mutat (Fal : UE. 398). Mesz-

szére mutat ez a kérdés, nem tudom meg szoríthatom-e ele-

gend képen a feleletet (Fal: TÉ. 719). Felét idJ^dnek el érted,

a többi le felé mutat (Fal: BE. 575). Mást hinni, mást szóllni,

mást beiai gondolni, azt, mit nem akartok, kívül úgy mutatni

(Orczy: KöltH. 151). Illik ha katona mutat kové.s paizáut (Gvad:

FNót. 62). 2) [liinweiseu, vervveisen]. A sidókat mutatták ezekre,

de minékünk továbbra is kel néznünk (Piizm: Kai. 492). Az

egész deréc szent írás, ezac egy atya i.stcure mutat mflnket

(Vallástétel iij). Minden napi szükségem arra nuitat táplálásomra,

öltíizetomre, nyugaztató ágyamra (Fal:TÉ. 771). Azokat mond-

hattyuk szorgalmatos embereknek, a kik holnapra nem mutat-

nak (Fal:UE. 394).

[Szólások]. Tudóst tanitasz, farkasnak mutatsz tserét:

aquilam volare doces PPBl. Farkasnak mutatz erdSt:

dortum doces (Decsi: Adag. ü). Mégis, de nem sokan kik elle-

nünk járni vannak, es memekls fogókat mutatni (Zrínyi:

ASyr. 27). Nyilván éneklem ezt egynek, itt van tudd meg még

is kinek, így kell fügét mutatni (Amadé; Vers. 54). Ha

ki a forrásbúi untig ivót, hátat mutat néki (Fal : UE. 364).

A szemetek mered és kettt m u t a t, a nyelvetek höbög

és akadékoskodik a='al;NU. 308). A király felette mutatta

magát azöz\egyhez(Kónyi: VártaM. 3). Haliad bátia, karónn

mutaccztetar variat (Bal : Csisk. 87). Vak mutat utat

a szemesnek (GyöngyD : Char. 331). Istennek kiuáltkeppeu

való zerelmében vannak ha mindönöstöl vizzát mutatis

ez velag (Beythe : Epist. 234).

[KíSzmondások]. Egy fecske tavaszt nem mutat (Pázm : Kai.

719) Adj szállást a tótnak, majd határt mutat (Fal: Jegyz.).

be-mutat : offero, exhibeo, ostendo MA. offero Káldi

;

Bibi. 241. [einführon, vorstellen, prasentiren, darbietenj. Be mutat

mynket atya istennek (ComC. 3). Ywthwan dycbSseeges zent

harom.sagnak eleyben, howa wr lesus bel mwtataa es yelentee

nagy tyztsseeggel (ErdyC. 492). Az basának bémutatiik, „kavo-

rokhoz ment volna" t úgy béárúlták (RMK. UI.91) Fejét

(lerekátul így elválasztá, üstökét ragadá, tálban liagyítá, király

leányának el-beiktat.i, leány az fl anyj;'mak bi'inutatá (RMK.

VII.7I. Bathor az w embere wynno be cbazar porthayglan,

ozthan tho k. mwtatnak be az bassaknak (LevT. 1.23) Hogy bé

mutathassa a többivel ennek-is érdemét az isten eWtt (Fal: NU.

317).

bemutatás : [oblatio ; aufopferung]. Christusnak a kereszt-

fán maga bemutatJisíiruI (Pázm : KT. 443).

el-mutat: 1) (abweLsenJ. A tSb segítségeket is mind el-

mutata mert Ecius észt gondola : Atilánac meg szeget immár

a .szárnya (Helt; Krón. 18). És efl'ele beszí;detkel el mutatác

á császár k5uetit (lOÜb). 2) (dcmon-stro ; weisen). Az te eatechis-

musodis el mutattya idvósségedben való utadat (Zvon : Post.

11.211).

el-mutat : profero, praesento Kr. (voraeigen, zeigen, dar-

bietenj. *Szóréu elmutntja; verbotenus in specie ostendit, suis

coloribus depingit MA. Byzonsagot tevnek es ez azzony allatot

egessegbeu eleue mutatak byzousaguai (MargL 155). EJSwo

mwtataji magaat (ÉrdyC. 593). E15 mutattac magokat az artat-

bui magzatoc az 6 sirasockal iTel: Evang. 1.138). Az 5 egész

indulattyát eI5 mutattya az bolond: totum spiritum suimi pro-

fért stultus (Kár: Bibi. 1.621). Az mynt az dolognak esety

magát elew mwtatya (Ver: Verb. 216).

elöl-mutat : praemonstro MA. (vorherzeigen). Elfil mutató

:

praemonstrator C. A régieknél prófétát eliMmutato jegy volt

(llly:Préd. 1.108).

fol-mutat: elevo Kr. [aufweisen, vorzeigeo]. A darabánth

János lakadalmán egy köböl bort mntatliattunk fél (Nyr. XIV.

459).

föl-mutatás. Wr ffel mn-tataaanak ydeyu [a mise alatt)

(ÉrdyC. 638. 299b).

ki-m.utat : exhibeo C. manifesto, ostendo MA. (zeigen, vor-

zeigen, verratenj. Hol elbúvik, hol kimúta^a magát : Stella

nunc delitescit, nunc se aperit l'Pl. Lássuc meg ha ki mutatta

magát az sz5lú szem : videamus si tloruit viiiea (Kár ; BibL

1.634). Az Cbristus haláláuac ereje, az melly kimutatta magát

nagypénteken (MA : Scult. 456). Az bor ki mutottya emberb51,

az mi benne vagyon (Zvon: Post L880). Nem titkolták, hanem

ki-mutatták vólua magokat (Pázm: Kai. 728). Mikor a szabó

meg-üti az .xsztalt, az olló ki-mutattya magát (Pázm: Préd. c2).

Ki mutattam lieában való kouályogástoknak és téuelygésteknek

hamisságát (Bal: Oslsk. 415). A melly kimutatná, hogy nem a

hívság, hanem a bBcsiilettel teljes illendség egyengetett légyen

rajtok (Fal; NA. 193). Emebben az éles gyors elme mutattya

ki magát leg inkább, amabban a bátor vitézség van ell járó-

ban (Fal: UE. 383) ízre tOiik a tükröt, mert ki mutattya a

rutát (485). Ez Alsó-Németorszíigból való, amint hiteles bizony-

ság!, st nyelvjárása is kimutatják (Fal : TÉ. 734).

kimutatás : manifeetatio, ostensio, exliibitío MA. [das zeigen,

bezeichuou]. Joram az & attianak ki mutatásából regnala (Szék:

Krón. 33).

meg-mutat: 1) ostendo, monstro, commonstro, designo,

detlaro, praesento C. [zeigonj. Mégmutata 5 napanac: ostendit

socrui suae (BécsiC. 5X Mutassad megh kyth valaztottal ez

kett kzzl : oslende utrum elegeris ex his duobus (JordC.

709). Vr istontevl volt ev neky meg mutatuan (MargL. 42).

Némely evzvegy azzounak ev almában illyen latast mutata meg

(DomC. 5). Az eedes wyya, kywei Cristust meg mntatta vala

(ÉrdyC. 526b). Ygaz ytoeletyt meg mwtatta (kinyilvánította;

(574). Kenessen találtatnac, kikben az igaz hit meg mutatnáia

az 8 ereiét (Dáv; KKer. G8). Mikor á gabonánac gyfimSltse

meg mutattya magát, azonnal meg arattya (Kár: Bibi. 111.35).

Meg mutattya ez világi ioknac híjába valosjigát abból, hogy

(Kár: Bibi. 1.626). Az mindennapi probálatis magmutattya (MA:

Scult. 466). Nem akarták hinni az sz. liáromságot, banem-ha

nékik az irásbjm megmutatnák (Pázm: Kai. 798). Fogván jób-

kezét, bé viszi más kamarába, és ott meg-mútattya Sándornak

tulajdon képit a hártyán (Hall: HHist 1.62). ») demonstro C.

[beweisen, bezeugenj. Az Ariauos eretnekknek meg mutata ai

6 bamossagokat (DebrC. 120). Ezt okossagh es byzouitya e«

meg mutalia (VirgC. 29). Zalakuánál egy szép öreg kritet

város volt, mellyet megmutattyác á régi fondomentomoc (Helt

:

Krón. 71). Az mi vitezinkes az isten nepouoc elleusegio motat-

naiac meg ereieket (Tel: Evang. Ll7Sb). Kóvideden csak azt

akartam mogli mutatnom, hugy az igaz hit szfikséges az Sdva-

ségre (Lép; PTük. 111.191). Mutassadsza meg, hogy papaUan

tit legyen be az, hogy magát fel emelte mmden felet (EaztT:

IgAny. 420). A papLsta vallás régiségét igazabban uem mutat-

hatta meg (Malkó:BCsák. 53).

megfmutatás : 1) (moustratio, indicatio; das zeigen). Jegy-

nek meg mutatása (VirgC. 120). 2) demonstratio, declaratio C.

(beweis). Az ygaz penitencia tartásnak meg mnlatasara (ÉrdyC.

581). Megnnitatásra, megprobiilíisra citállya az dolgot (MA:

Scult 19).

még:mutatható : monstrabilis C.

megmutató : demonstrátor C.

Mutatás: moustratio C. moustratiu, iudiciimiMA. [daB zeigen,

weisen). Mutatásképpen : demonstratíve C. (ÉrdyC. 182). A
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mathematicai, mutatással taniílaudó tudományoc : mathematicae

diseípliuae (Coiii: Jan. IfiSi. E^ mutatással [képlettel] csudálatos-

képpeu jelentetik (Illy: Préd 160).

áldozat-mutatás : [sacrificatio ; opferung]. Testedet, lelke-

det hiveu reám bizzad, hogy e-képpen méltán járulhass az áldo-

zat mutatáshoz (P;izm: KT. 141).

elme-mutatás: osteutatio ingenii Kr. (Ben:Kithm. 158.

Kr.V

kedv-mutatás: gratulatio MA. glückwUnschung PPB.

kép-mutatás : hvpoorisis C. Ez nem zemiedes volna, de

képmutatás O'itkC. 5-1). Keuelseget ielentetem kepmutatasomal

O'irgC. S). Szégj-entelen képmutatásokrol keveset szolljimo

(MA: Scult. 409b). Az képmutatás hizelkedflseg felStte igeu ne-

vekedic és szaporodic Í937). Mikor ember valakit az nyilván-

való képmutatásban kap (1000). Képmutatá.«képpen majmoskod-

nac (Zvon : Post 1.474). Ezeket pedig nem hazugul, és kép-

mntatásból, hanem értelmek és Ítéletek igazságával mondották

(Pázm ; Préd. 60). Mindenek felett gylölöm a kepmutatá.st (Fal

:

(NE. 39). Cynfliia egy londrai aszszony. a város szentinek tar-

tatott maga idejében, mert jól forgatván magát a pharisaeusob

iskolájában, derekassan tudót a kép-mutatáshoz (F'al: NA. 176).

maga-mutatás : fostentatio, jactantia
;
prahlerei). Valamy

magad mntatassert vagy kenelsegert (HorvC. 249).

szín-mutatás : hj-pocrisis SK. flieuchelei, verstelhmg]. Az

mára rendelt euangeliomban szol iduSzitSnc a hamis binyitok-

nac el tauoztatasarol, azoknac iuh es angyali szin mutatások-

ról es minden kep mntatosagnac el tanoztatasarol (Bom:

Préd. 462b). Az phariseas, kflIsS szinmutatá.s .szerint jó életben

él (MA: Scnlt. 832. Pázm: Kai. 176fi. 249. Kr. Matkó: BCsák. 276.

Megy: 3Jaj. 11.169). Az igyenes erköltsfi ember a me-ster-séges

fogásokat és szín mutatást gylölséges alávalóságnak tartja

(Fal: BE. 584).

út-mutatás : fanleitnne]. Kiterje-szté isten ezt jobbulásokra

mind az tévölgóknek jó útmutatásra (RMK. VI. 129).

Mutatható : monstrabilis MA.

Mutató: monstrator, demostrativus, index C. [zeigend, zei-

ger, deutend, deuter, zeichen). Az ev testének kylsev kepe volt

ev elméének abrazatya auagy mutatoya (CornC. 53) Gombkewtew

János ez lewel mutató megh mongia kegelcnek (RMNy. 111.114).

Szomoru-orczamutatok ne legetek (Sylv: UT. I.IO). Az testi étel

és ital az Christusnak czak mutató iegie (Fél: Tan. 414). Mutató

ige: articulus demonstrativiis(Pázm: Kai. 1766. 880. Kr). Mutató

vassal órákat mutatnac (az órák): gnomine horas ostendunt

(Com: Jan. 16,S).

álom-mutató: [somniorum interpres; tranmdeuter). A tu-

bingai academia theologusi egy levelet irtak, melyben nyilván

hirdetik, hogy 5rd8g volt ez a Zwinglia'' álom-mutatója (Pázm

:

Kai. 1766. 219).

kép-mutató : Simulator, praevaricator, hypocrita C. [heuch-

ler]. Kép, szín mutatóc : h}-pocrita6 Com : Jaa 126. (ThewrC.

80. ÉrdyC. 137b.). Távozzék el innét az hitetlen ember, álnok,

ravasz, képmutató és csalárd ember (RMK. VI.259). E^kepen

Cain minden képmutatóknac attya (Helt : Bibi. I.B3. Mon : Ápol.

409). Örömmel tselekeszi : nem úgy, mint a kép-mutatók : komor-

kodva (Pázm: Préd. 610). Eg^-edfil isten tehet bizonyos válasz-

tást a képmutatok és igazhitflek-k5zSt (Pázm : LuthV. 274).

Ecebolius az keresztyének templuma köszSbe mellé fekfltt, az

által menS emberekkel tapodtatta magát és nagy képmutatólan

azt kiáltatta magáról : calcate salem insipidum ; tabodgyátok

(így) az Ízetlen sót (MA: SB. 310).

képmutatós : (simulatus ; heuchleriseh]. Taiiétt az pápá

negyven napi bSytuec játékos és kép mutatós voltárul (Zvon:

Post 1.473).

képmutatóskod-ik : [hypocritae more ago ; heuoheln]. Ne

tetess, ne képmutatoskodgyál (MA: Scult. 96).

képmutatóság: (hypocrisís; heuchelei]. Az m.ara rendelt

euangeliomban szol idufizitiSnc a hamis tanyitoknac el tanozta-

tasarol, azoknac iuh es angyali szín mutatásokról es minden

kep mntatosagnac el tauoztatasai-ol (Bom : Préd. 462b). Le ve-s-

setec minden gonossagot es minden álnokságot es kep muta-

tósagot es minden rágalmazásokat (Bom:Evang. IV.374).

kincs-mutató. Kincsmutató vesszfi : virgula divina MA.

Nom.» 73.

maga-mutató : (sese ostentans, jactabundus
;

prahlerísch,

ruhmsiichtigj. Maga mutató keuel emberi tudomány (Born:

Evang. 1.398).

óra-mutató: index horarius MA. Com:Orb. 156. [zeiger

an der ulu-].

szin-mutató : hypocrita MA. [heuchler]. Kép, szín mutatóé :

hypocritae Com: Jan. 126. (Mel: SzJáa 304. Fél: Bibi. 25). Szín-

mutatók sokan vannak (Pázm: LuthV. 33. Mad. Evang. 316).

ut-mutató : praevius C. index viae Kr. [wegweisend, weg-

weiser]. Út-mutató kalauz, ehll-járó : praevius PPBl. (MA : SB.

264). Útmutató k« (Pázm: Préd. Elíb. XVII). Útmutató kalauz

(1274. Kr.). Út mutató magues-kOvi szelencze: magnetica pi.xis

(DEmb:GE. 169).

Mutatód-ik : [se ostendere ; sich zeigen]. Midének úgy

mutatódnak, a mint voltak (Pázni: Préd. 15). Öreg kelis forma

állajiot niutatódott rajta [a lábomon] (Monlrók. XV.401).

Mutogat : ostento C. [wiederholt zeigen]. Maga mutogath-

van : proprio se ostendendo NémGI. 202. Az paraztok k5z8t

akar ki is mutogathattia magát: inter indoctos etiam Corydus

sonat (Decsi : Adag. 98). Magát Messiásnak, st ugyan istennek

mutogattya (Pázm : Kai 663). A kép írók, és faragók ezek

gonoszságának abrázásában mutogatták mesterségeket (Pázm:

Préd. 91). Magát mutogattya az id6 igen havason es szel&sen

(Kai. 1620. B7). Kezdi mutogatni a kaiSmb-kfllSmb féle szép

módjával meg-írt hi.5toriákat, hogy már (Verasm: Lev. 127).

Szemérmét mutogató fajtalan (GKat: Titk. 230). Mintha szököl-

lenék, magát mutogatja (Thaly: VE. 11.237). Mutogatja ugyan

eredetit, de más egyéb kívánatos jó ninraen benne (Fal : NE.

14). Nyilván mutogat reájok és elég feui^yen katzagja eóket

az értelmes világ (l'al: UE. 381).

[Szólások]. A ritka bSlts meg nem njnigoszik azon, mikor sok

tanullatlan elme, maga feledett áhnélkodásra veszi dolgát és

ujjal mutogat reája (Fal : UE. 380).

el-mutogat : cvi Mind az tíbbit el mutogatta nekic (Born

:

Préd. 16).

még-mutogat : ix) Hogy ezth mondotta vona, megh mwto-

gataa liwnekyk kezeyt es labayt (JordC. 619). Az el8 számlált

példákból sem csigázhattyák ki az szentek imádását és segit-

ségfil való hívását, a mint edgyenkéut megh mutogatom (VárM:

ÉgóSzöv. 194).

Mutogatás : ostentatio C. [wiederholtes zeigen]. Az lakodal-

máé készületi is csac szükségre és nem pompára vagy mutoga-

tásra való legyén (Zvon: Post. 1X441). Némely szer-tartasok

emberi rendelések, az minemvek mai idSben-ís az pápa orszá-

gában : camsak, pílissek, gyertya tartok, szentelt viaszgyertyák

es szSvednekek, pönkósd uapi fagalamb mutogatás és ala bocsá-

tás, 5rd6g Szés (MNyiI : Irt. 132).

57*
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maga-mutogatás :
(
jactantia

;
praiilerei]. A riiliák na

legyenek maga-inutogatásnak okáért csináltattak (Mad : Evang.

451).

Mutogató : ostetitator C.

elme-mutogató : [klügelnd]. Calviims csak olme mutogató

patvarosok találtnányának moiidgya azt lenni (Pós; Igazs. 1.666).

Csak az elmeiek nmtogató patvarosok találták, hogy oly pokol

légyen, melyben az emberek tSzzel kínoztassanak (Lép: PTük.

1.35).

maga-mutogató : [sese ostentans, gloriosus
;
prahlerisch].

Szeles es maga mutogató elniec (Born : Préd. 204b). Magad-

mntogató sziwel ne adgy alamisnat (547).

Mutogatós : o.stentorius C. [prahlerisch].

MüTÁIj iképmutá'6 Ueythe: Eiiist 78. Kulcs: Evang. 37.

kép t'íá'ás Helt: Mes. 183. képutó/ás MA.).

[Mutálás]

kóp-mutálás, kóp-utálás : [hypocrisls ; beuchele!]. Zent

bekeseg ki niindSn kepmntalast el tora (GuaryC. 66). Az atko-

zot kep mutalas (Nagysz. 305. 355). Twii egi kep mutalast (VirgC.

82). Lewelot irt János dyaknak, kepwtalas kepén (RMNy. 11.165.

Komj: SzPál. 258). Rút dolog á tettettesség és kép vtál:is iHelt:

Mes. 183). Meg vtalad az áldozatot, kit to poronczoltal vala

mert czak kiputalasbol szerezzöc vala (Szék: Zsolt 180). Pliari-

sevisoknak keuelysegec es keputalasoc ellen predicalla Cliristus

urunc (Tol : Evang. I.{)2b). Képmufilásképpen sírva kezd kenye-

regni (Moiilrók. 111,147). Véle meg edgyasfllni ne szégyoulyed

:

nem képutáklsból, moud;isnac okáért, hanem valóban (Com:

Jan. 201).

[Mutálat]

kóp-mutálat : hypocrisis MünchC. 57. |heuchelei].

(Mutáló]

kóp-mutáló, kóp-utáló : hypocrita MiincliC. 23. [heiich-

ler) Ez ol'eten nemzet kopmutalokiiak döge (GuaryC. 15. 14).

Ne legyetek ollyauok, mynt az keppmntalok : non eritis sicut

hypocritae (JordC. 369). Ne akaryntok leuuy zoniorvvk raykeiijien

az kepwtalok : nolite fieri sicut hypocritae trlstes (JordC. 370.

372). Sokak hamys keopwtalo zeerzetesscegket tamaztnak

(ÉrdyC. 31. 110). Az keepwtalo meg cballya ew barattyaat

(521b). Ezfinkepiien lezen a kep niutalo (NagyszC. 298. VVe.szprC.

136). Igaz ember es nem kep utaló (Ozor: Christ. 42) Keepwta-

lok: hyiwcritae (Pe.sti; NTest. 152). Ammit színembe kíuanoc,

azt mondom beszedemelLs te elSted, nem vgáii, mint az kiputa-

loc (Szék : Zsolt 163. ISOb; Képvtalo, vesd ki el5zz5r az geren-

dát szemedbl (Mon: Ápol. 336).

képutálód-ik : [lieucheln]. Itt az-aránt csak képutálódoak

a líipisták (l'ós: Igazs. 11.305).

MUZUIjMAN (musjurmdny Tlialy: VÉ. L188): maliomeda-

niu), Lsmaelita Sí. (muselmannj. Musurman nemzet (Gydngy:

KJ. 52). Soha niuszurmány vér nagyobb folyá-sokkal ueni folyt,

mint a magyar kard által (Zrínyi: Synib. 22).

MÚZSA : [Musa] (Zrínyi 1.9). Múzsám olly gyengén ereszti

verseit, hogy Gvariní, ama hires olasz sem ér velem (Fal : TÉ.

772).

MUZSIKA: nnisica Kr. [musik]. Muzsika szerint éneklfi:

symphoniacus PP. Heged, négy-húrú musika : tetrachordus

PPlil. Musicii zengés (MA: SB. 331), Üichérik az istent hangos

ninsikával (Zrinyi 11.96). Hogy az éneklés egyenlíségét, és ked-

ves mimikát ki ue bocsássa (Illy: Préd. L18) Más musika nem
énekeltetik, mint el-ragadom, el-ragadod (Illy: l'réil I.72i. Muzsi

káu is kaptjtm, de az kar-hegedflmel mikor tanultam volna

egy olá(li) fattyú barátom ellopá és Oszveroutá, azután csak

flautákii taimltam (Haz. 1.218). Az országoknak igazgatásában olly

szükséges az egyeztetés, mint a mu-sikábau és az épitfl mestereég-

ben a részeknek Sszve illettetése (Hall : Tel. 307). A musikárul

szólván, nints derék haszna, hang, hívság, hamar múlik (P"al:

NA. 78). Kíilíinüs törvényt sziibtak a lantos és kürtíjs muzsiká-

ról, hogy meg ne ártson (Fal : NU. 268). Tagadliatatlan, hogy

mind a néma, mind a szavattyiis muzsika igen meginditia a

sziveket : una musica briósa eccita la |>a.ssíone (Fal : NU. 268).

Musika, tiuitzika, vigság, hív.ság, tzifraság, bolondság minden

gondok (269). Sok helyen tánczoltak, a muzsika zengett, más

helyen ágyúztak, szintúgy a föld rengett (Gvad: KP. 107).

Muzsikai: [musicus; musikaliscb]. Muzsikai szerszám (Bod:

Lex. 193).

Muzsikál : cano fidibus, concentum edo SK. [musiciren].

Muzsikáló szék : pulpitum musicorum PP. Énekes avagy musi-

káló ; mu.sicus Com : Jan. 168. Az ajtó felett vala egy musí-

káló hely (Kem : Élet. 1 20). Szárazságnak idején a lakosok oda

mennek és ott mind addig énekelnek, muzsikálnak, míg a víz

ki-terjed a fid színére (Hall: HHist 11260).

Muzsikálás : fmu.sik, das mu-siciren, spiel]. Olly muzsikálás

vagyon a mi gyülekezetünkben, mely a régi romaiaknál sem

hallatot (CzoghMM. 127). Hires vala képe szép ábrázattyának

s b8ltses.sége hárfán musikálásának (Gyöngy: Char. 19).

Muzsikás : choraules C. (musikcr]. Tántz sípos, musikis

:

choraula PPl. Nagy költséggel tailatnak a mu.sikások (Czegl:

MM. 127. Radv:Csal. 11158). Ha áte vagy, ház éppités^ben, ha

musicasvagy, hur cggyezésoben fárasztod magad (KTOr: SzJáa

24). Semmi musikás nem ér aszszonynak szovával (KTör : Assz.

9). A vajda musikásának attimk 1 rókát (MonTME. L128). Har.

madnap múlva nagy í-igan musiká-sokkal egyfitt, mennek oda

az ifjak i Hall : HHist. 0.282).

MUZSIKUS: (musicus; mnsiker]. Dunahalra invitálja, szak-

mári áldomá.st jobb borbúi, hogysem bányaibúi igyanak Szálai

Pállal, ki muzsikusival appetitust csinál (RákF. Lev. 1.71).

M (m<hel Gyöngy: KJ. 51. kfitóAes MonTME. 1.175.

kilmívos TitkRózs. 179. írn'el [mfl-vel] VírgC. 149. myre KBécs.

1582. C7. mibeli uo. A4. mívire Helt: VigK. 5. miur Kár: Bibi.

I. 310. mivnec MA: Bibi. I. 5. miiet Sylv:UT. I. 31. egebek

miSeltenek, 9S tfi az fl 7nti5kbo kiszen mentetek be 131. kellet-

vén valami ezfist miJAeket jníeltetnUnk MonOkm. IX. 187. múv
Helt:Hrón 53): 1) (factum] opus C. opera PP. (arbeit]. Enge-

delmesség val es byzonoyt tekelletes mjniet : |>atienlla opus

perfet'tum approbat (EhrC. 21). Kyk mywben nem voltának:

inipoliti lapides (JordC. 254). Holoth crWmnak kepe embery

mSnelkfil dychSn yrattatotli (PeerC. 4). Zent egyházhoz való

dolgot mívet (MargL. 9). Eztendew athal nem lehetliewth

thwb myek, mynth ez arathas vthan wolth (LevT. 1.87 1. M&nek

eorfil az kert, z615k meczesnek 5nieiidnek (KBécs. 1572. A6).

Ho fottara vagot fa nifire kell le.szen (KBártfa 1583. Aiij).

Parazt mflufi ember (Cv4), Az én feleségem a-w-szoni állathoz

illendS niiuet fogad vala: nxor mea ibat ad opus textrinuni

(Kár: Bibi, 1.479). Kic az szent hayleknae mivén mnnkálkodiiac

vala (MA : Bibi. 1.83). Az vármUvére ne szolgáljmik, csak az

salétrom vaty kazAiiy mellett éjjel és napp-'d legyUuk szorgal-

matosak (MonTME, 1.27). Az császár mivére fJSlmttnt kovácsok-

nak attunk (129). 2) opiticium, artiticium PP. artiticium Fél:

Bibi. 213. opiticium; handwerk: mö, miv Com: Vest. 139.

Zabo míiiet tanvlud (LevT. 1.26). Semmi kfiLs5 mesterséget atiagy

miuet nem tud (Cls. Ki. Nagy crdS, bárdolni ts vadaszui jo, ee

minden mfire : pro (luolibet opere et artiticio valeas 1 Ver : Verb.

213). Kit mítre, kit kalnvuuigra tanítanak (SzCjjiimb : Utieir.

91). Sem scholábou, sem múre, csak latorságra nevelik a loer
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mekeket (Ker: Préd. 152). Maradgyauac vagy a mft vagy a

kereskedés mellett (Fal : NU. 28B). 8) opus C. fabricatnm

JordC. 66. [werk, fabrikál]. Czifrázott mfi : anaglypba, rákot

czifrás mfi : emblemata C. Ew attya iiafo' drága mywet zerez

tete, ewneky epy feredew hazat (ÉrdyC. 153í. Attam uekyek

hath bokor ezen'sty kapthotli [kapcsot] terek mvneth aranyasth

(RSfNy. n.57). Mind ez egy mS, egész es merS aranyból:

imiversa ductilia ex auro purlssimo (Helt: Bibi. L Uu2). Acesei

et Heliconis opera: raudálatos ni5 (Decsi:Adag. 132). 4)

fmerces : arbeitslolm). Ünekiek §s feieiikint egg egg: napi mSet

adának. mell eg^ denar piiizt tiszeii : acceperunt ipsi quoqiie

singuU denarium (Sylv: UT. L31> Az rigbiek egg denart adnak

vala egé napi mbe (11.171).

[Közmondások). Nem mondhatom ezeket a predikátziókat

hamar mi\nek, melly hamraas szokott lenni (Pázm: Préd.

a4).

arany-m : [goldarbeit, goldwerk]. Fel-mivelt arany, arany

mfi : chrysoma PPl. Myiiden marhayath arany myweth ezewsth

myweth elweztetthe wala (RMNy. 11.166). Meg fflzete ezflst

es arany mflueckel (Helt: Krón. 58). Arany-mfivet vásároljanak

(BelhhÉlet 364).

CSipke-mü. Az asszonyság a legiyab' módi formára le

tfiz5tt és fel .számyazott búbokat, kézre valót azon opera s

tsipke-mfibfil, ntóUyára a kSvekbfil és más ráritáíbulis válogat

valamit (Fal: NA. 143).

dról>m. Drótmfihöz forraztó lágy nem lehet jobb az tal-

lérnál (Kecsk:ÖtvM. 319).'

érc-m. Réz mívek, értz mívek : aeramenta PPl.

ezüst-m : [silberarbeit, silberwerk]. Ezüst mívek : vasa ar-

gentea Sí. Arany myweth ezewsth myweth es egyéb marhayath

elwezthette wala (RMNy. II166). Hazat megj lopak, ladayat

penzewelj ezesth mywewely elj wywek, jóllehet myndgyarast

vthannok volthanak emberynk (184). Valami ezüst mire adtunk

Írást (LevT. 11.36) Adéc kezekbe száz talentum érS ezflst

miuet (Kár: Bibi. 1.425). Ezwst miét atta zálogba (TörtT. VUI.

99).

fa-m : [opus ligneum ; holzarbeit]. Kezdee az zent eegy-

hazat neezSgothny, kynek rakásában semy ffa myw nem vala

(ÉrdyC. 310).

fazékas-m: figlinnm C. [tSpferarbeit].

[kézi-m]

kézimves : mechanicus MA. opifex, ai-tifex Sí. (La-skai

:

Lips. 357). Kézi mives mester emberec : opifices (Com : Jan.

132). Kézi mflves mesterségek : artes mechaoicae (70).

ón-m. Az mi ón míve az én atyámfiának itt volt, azt

adják meg Balay Dórának (Gér: KárCs. in.439).

réz-m: aeramenta PPl.

szabó-m: [sehneiderhandwerk, schneiderarbeit] (LevT.

1.24. 26).

8zöl5-m: cultura vinearum Bj. [weinbau]. Eg^ oraiglaim

voltának az sz615mfiben : unam horam opns fecenmt (Sylv : UT.

131). Sz6l6 mivre, bor szrésre megtanította (MA:SB. 199).

Mihelyt az szS16t nem mivelik, és az sz515 mivet el hadgyak

:

ubi vinearam labores praetermiserint (Ver: Verb. 216)

vár-m: [festungsbau]. Az vármre Nógrádban Konya

István által |fiz6ttüuk 25 poilátúl 61 fi 25 d. (MonTWE. L

57).

vargSrm : [schu.«terhandwerk]. Caluinus hasonlettia, az

varga mihez az házasságban valu egyesz&lest (Mon: ApoL 169).

Az varga miuet, ha valamelly tudós ember meg akarná irni,

soh;i meg nem Írhatná olly érteimessen az pajjyroson (Helt:

Arithm. 03).

vas-m : [eísenarbeit]. Az ozöst poliárt vjuisal kolompoz-

zák, az arany edényt vas-mivel czifrázzák, kiból az io bort

néha gSghgel íszszák de annak tSvét csak vas.sal kapállyák

(Szentm:TFiú. 22).

Mübeli : [werk-]. Mibeli fat mastan vágnia kelle5 leszen

(KBécs. 1572. A4).

Mveeske : opusculum C.

Mvel, mivel, miel (bSnt mml Born: Préd. 252. myhelte

LevT. 1.63. mflioíte fíildjét Gvad: Hist. 10): I) operor C. laboro

MA. [arbeiten). Megielente neki kinél mfelt volna : apud quem
fui.sset operata (BécsiC. 5). Egy ember maragion ot asoual,

kapaual, ky mingiarast myelhes.sen (RMNy. in.54). Radna Bánya,

liolot elein negyuen ezer bányász mfluelt nagy haszszonnal (Helt

:

Krón. 6X Eli8uenec mind á bSlchec, kic á szent helnec mfluén

mfiuelnec vala (Helt: Bibi. L Tt4). Mennyel, mfluely az szSlSmbe

:

vadé operare in vinea mea (Helt: UT. F.4). Nem mentenec az

istennec szSleiebe miuelni (Tel : Fel. 77). KGldgy énnékem tridós

mester embert, ki tudgyon miuelni mind aranyból, ezüstbl

:

qui noverit operari in auro, et argento (Kár: Bibi. L377). B51cz

mester vala az faragásban, szívesben és mívelui kéc, vere.s

vagy fejér selyembl (MA : Bibi. 1.85). Az 6 mesterségén való

volt, tudni-illik sátor csináló, nála lakék és mivel vala (Mad:

Evang. 560). 2) facio C. efficio, elaboro MA. [machen, tun].

Coutinuo : állhatatosan mivelek C. ímmel-ámmal mivelni : agere

oscitanter PPl. Yme az te tanoythwanyd myt myweluek, kyt

nem ellyk tennyk : faciunt, quod non licet facere (JordC. 388).

Atyám bochasmeg ezSknek, mert nem tuggvak, myt mywelnek
(KrizaC. 21). Akar myt mywellyen ember, yo nem lehet (ÉrdyC.

393). Rablasth mjwel (LevT. 1.226). Mwkat myelne (LevT. n.

1). Most is mit mielt rajtam (22). De mind az által akarattokat

mfiuelyiflc (Helt : Bibi. L Q4). Ez a philisteosokon minden vé-

szelt mijeié (Szék : Krón. 25). bennöc nag soc epületököt

miele (219). Isten mit miel velem (Born: Préd. 252). Senki

tanaczot nem adót neki mit kellien mielni (MehSzJán- 3).

Nem mfluelhecz te bfint (145). Igen ockal miely akar mitis

(Kai. 1582, Bv). Az fegyhetetlen élet miueli azt, hogy az isten-

h5z közel légyflnc (Kái-: Bibi. 1.639). Miért nem miveled a mit

tanitasz? (Pázm: Préd. b4). Edgy árgumentomot hSmpSlyitec

eldben, lás.sad mit mivelsz néki (Ker: FelsK. 94). Iszonyú vér-

ontást kit ketten mivelnek (Zrinyi 1.54). Lengyellel azért nints

mit mivelnünk (Zrinji 11.167). Néha a prédikátorok vétkeznec

és a szo hivatallyát nem mivelik (Illy: Préd. 1.81). 3) excolo

C. [bearbeiten, bebauen]. Ember sem vala, ki a f7>ldet mflvel-

neye: qui operaretur terram (Helt: Bibi. I. A3l. Mivellyed te

a fSIdet neki (Káldi: Bibi. 273). Az vadon erdket, cseréket

nem mivelik az emberek (Szathni : Dom. 188). Boldog csendes-

ségben te mivelsz földeket, és danolva kapálsz sok fürtös töve-

ket (Orczy: KöItH. 49).

ki-mível : elaboro, efficio Kr. [ausarbeiten]. Vadaknak niers

beorej, mellieket meg ki nem miueltenek (líolTört. 327).

kimiveletlen : [nicht ausgearbeitet, unverarbeilet]. Kimive-

letlen beoreoket vennének (KolTört 327).

meg-mivel: 1) exsequor C. elaboro, efficio MA. [tim,

machen]. Meg-miveled-é azt, vagy nem ? hoceine agis, an non ?

PPl. Ászt akariuk, hogy a mit kérendfluc, meg mfiuellyed

:

volumus ut quodcunque petierimus facia.s nobis (Helt: UT. M.l).

Meghadiá, hogy meg áldoznák az áldozatokat és megmfiuelnéc

az 6 isteni szolgalattyokat (Helt: Krón. 17). A Cbristus sok

czudakat tt, hat eztis meg mfivelheti, lio^ test szerint az vaczo-

rabau mindenfit ielen légien (Fél; Tan. 413). Valamit mondasz
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énnékem, meg miuelem : quidqnid voluerís, dabo tibi (Kár:

Bibi. I.Ul). Az czudákat megmivellyed : faclas haec miracula

(MA: Bibi. 1.52). Aiiniiji .szíunu sing váíziiat niegmielek, de

ugy kevés lenne (Évk. XIII(J4). Az magyaroknak uagy okok

volt ezt meg mivelni az föltámadást (TörtT. 1878. 1.11). 2) exeolo

MA. (liearbeiten, bebauenj.

megrmivelÓB : 1) executio C. [vollzug]. S) cultura MA.

[kultur].

megmivelö : 1) exequens, executor C. 2) excultor MA.
[boarboiter, -bauer].

Mivelés: l)operatio,subactio, opera C. [arbeit]. 2) caltio,

cultiis, cultura C. [bearbeitiuig, bau, kultur]. Georgicus: niezö

mívelésére taló C. Kert milvolés: horti cultura Com: Orb.

90. A kerteknek iiiftvelé.séríl : de liortorum cultura Com : Jan.

70. Mivelés uélkfil való mez8 (VSzeutely: Pat. Elb. 7).

Mvelésecske : opella C.

Mivéletlen : 1) iucultus C. (unbebautj. 2) Miveletlen

ki ; impoliti lapides (JordC. 304).

Mivelked-ik, ;inüvelked-ik : operor EhrC. 44. laboro

54. ago 67. [arbeiieu, tun, handeln]. Ew kezeyuel myuelkedny

:

operari manibu.s suis (117). Még monga, mit mfuelkédiiéd

kelleséc : dicet tibi, quid agere dobeas (BécsiC. 6). Penitenciat

mfiuelkoggetec : poonitentiam agito (MiiiichC. 19). Mfluelkottec

hamisságot ; operamini iniquitatem Í26). En istenem, mencz
meg engemet bínesík kezebíl cs türuen ellen mfluelkedSnek

kezein'! (AporC. 22). Myden ember mielkegiek wmagaert (VirgC.

120), Ha vg mielkedendel, mynt ilyk (133). Az ygyeenek myvel-

kSdíy : eöectores sermonis (JordC. 833). Mykoron myndezek es

eznkliez hasonlók myelkottetnonek ez zent zvzben (MargL. 27).

Isteimek ereje mielkevdi a chodakat (ItomC. 7B). Latuan hyv

kereztyeuek," myelkevttetny anagy lenny jozagokat auagy cho-

dakat (151). Hayaban myelkevtfetyk az jo, ha az . . . (CornC.

56). Az atyafryvpy zoretet gonozt nem mywelkSdyk ; malum
non operatur (ÉrdyC. 79). Alnaksagnak myelkewdewy (Pesti:

NTest. 152). Ninczen, ki iot mflelkegyik (Sylv: ÜT. 11.7).

Mivelkedés: fechim EhrC. 69 actiis 100. gestiis 140.

opus Sylv: OT. 1.7. (tat, handlung, werk). Zent Eerencznek
myuelkedesi

: facta S. Fr. (EbrC. 69). T io mfiuelkedesteket:

opera vestra bona (Miinch(;. 21). Vr minden miolkedesiben

zent: dominus s:nictus in omnibus operibus suis (DöbrC. 211).

Mivelkedet, müvelkédet: 1) cselekedet Kr. actus

HirC. l.oiioratio 110. (lat, h.andlung). Bflnós mfuielkodetbeliec

:

publicani (MiinchC. 23). Ki megen ember 5 míuelkedetere
(A|H)i€. 0"). JomivelkMet : beuefactum (DobrC. 67). Clioda my-
welkdot (ÉrdyC. 506b). Lelkem eu meg nem nihaztam
iozago.s mielkedetekel (VirgC. 11). Teneked io mielkwdeteknek
gymwiczet terenity (66). Lasad istemiek uagi chodalatos miel-

kedetet (85). Anya zent egyhazníik kezey io mywelkedetjinek

myrrayath zyreenek (ÉrsC. 2iy). Míielkedet : opas (Sylv: IIT.

1.17). Meg ferteztetenec az fl cj»lek8det(ikt<1l : ee paraznalko-

danac az n mielkadetökbe (Szék: Zsolt 111). 2) (opus; werk].

En kezeimnec m?uelkedetire: ad opera manuum mearum
(BécsiC. 37). Mennek te kezeidnek nuluelkedoti (AporC.

64). Aldyajithok wruak myndon myvelkcdetliy wrath : benedi-

cito omiiia o|)era dcjmini doininnm (FestC. 32). To miuelkedetid

vagwnk (TelC. 257). Te viaidnak mivolkodeti ; ojiera digitorum

tuorum (DöbrC. 9).

ÍMivelkedtet)

viasza-miveUcedtet : (das ontgegoiigosetzte tuu Ia.s8en].

Ygjíz eghe.vteguelkwl mywolkeded azokat, eu (a sálán] eí yoaa-

gukat welud wyzza mywelkettettem (ÉrsC 53úb).

Mivel : 1) efBcieos C. operatur, laborator MA. [arbeiler,

macherj. 2) cultor C. [bebauerj.

kö-mivel6 : [juwelier]. Kalmárok, gazdag k&-mlveldk (Nót-

PM. 8). ÖtvSaük és drága k« mivelJk (31).

mez-müvelö : ruricola C. [landbauerj.

Mveltet: [facere jubeo; tun la.ssen, vollzieheo lasseo).

Azért mfleltette az nagy soc gyermetskeknec gyolkossagit (Bom:

Préd. 52).

Míves, mves : 1) operarius C. [arbeiterj. A mfluesec

keuesec : operarii pauci (MiinchC. 30). Meito az mywee hw
eeteleere : digiuis est operarius cibo .suo (JordC. 382). M)-we-

.seket wjimy ew zel5yeeben : operarios conducere in \ineam

suam (ÉrdyC. 130). Egy nemynemy ember zewlewt jMlantala,

ees azt helyheztete myesek kezébe: elooavit eam agricolis

(Pesti: NTe.st. 167). Sok az aratni való ilet, de keues az mflves

nip: messis multa, operarii autem |)auci (Sylv: UT. 1.15). Kimé-

gyen míveseket fogadni az 6 szSlejébe : exüt conducere operarios

in vineam suam (MA: Bibi. rV.21). Amaz ovaiigéliom szerént

három, hat, kilentz és tizenegy órán .'Cíilitot az szlS gazda

míveseket az 5 szSlejébe (Alv: Post 1.583). így kUldettetUnk,

mint mivesok az fi szilijébe íllly: Préd. L272). 2) artifex [hand-

werker]. Mflueseknec mfluy: factura artificum (BécsiC. 198).

HA ez azon mvwes vala : ejusdem erat artiScii (JordC. 769).

[A házon] ket ablakot haltak a miues^k (DebrC. II). Tflséree

vagy miues polgárok (Bal: Csisk. 32). Miues vagye, vagy

szanto ember (Agend. 104). 3) operosus C. [arbeits-, werk-J.

De ezeket az isteneket csac munkás és mives napokon tiszfel-

tetéc íPrág: Serk. 492). 4) cultor, elaborator MA. [Iiearbeiter,

bebauer]. 5) (efficiens ; wirkend, tátit;]. Minden mives, avagy

mivoli ok, dolog, bizouyosvéget teszenful mivelésében (Komár:

Imáds. 85).

ács-mves : [faber ; zimmermann]. Ácsmflvee ember (Vajda:

Kriszt. I.3(i3. MF).

apró-mves. Aprómflves czigányaimmal megrakaték egy

bivalytaligát [építésnél] (BethI : Élet. n.237).

arany-mves : aurarius, bractearíus, bracteator C. auri-

faber Com : Vest. 56. [goldschmied] (Kai. 1582. Fv3).

áros-mves. Egy szegény árasmives ember, a ki kedvé-

ben az istennek elhalálozott, menny felé mégyen íKal : NE
33). Igazságtalanság az aros-mfives-kereekedi-emliereket nem

egyébbel jutalmazni, hanem motskos szitkokkal iFal: NU. 289).

érc-mives : faber aeraríus MA. [kupferschmied]. Vas és

?rtz miueseketis fogadánac: conducebant fabros ferri et aeris

(Kár: Bibi. L394). Értzmives'mestor : artifex aerarius (MA: Bibi.

I.3U).

ezüst-mives : faber argentarius MA. jsilberarbeiter].

fa-mves : [zimmermann]. Fa mivea ács, bodnár ; bber

lignarius Com: Jan. 103. Major: Szöt (Káldi: Bibi. 27a TírtT.

.WII1.264).

gyapjú-mives;; lanifex Com : Jaa 167.

gyrü-miveB: annulariiis MA.

kö-míves (ki/v wn/wrs RMNy. U.174. kimivu RákF: liSV.

IV.577. ítlmjuts DecsiG: Préd. 9): lapidarius, caementariiis C.

murarius; inaurer Com: Vest. 137. Kíniives, kíVfal rakó ács

avagy kJ faragó : faber murarius sive caementariiis Com : Jan.

102. Az kmvmyesnek athaui egy hordó Iwrth (RMNy. UH).

Az kew myweeekuek es kewfaragonak mei;h tVawsetewk

walamenyro (111.75). Ha magva uem szakadt az kiuuveeekuek,

ugyan hozzá kezdetek (LevT. U.2U5). Mind téglavett s mind
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penig kímöveseket (anittó-sson kegyelmetek (Monlrók. XXTV.

53. GKatt Válts, l Elfib. 21).

szabad-kmives. Azt mondgyák : Hogy 5k frey-maurerek,

magjaníl szabad kSmivasek, mert az 6 mesterségek igen sza-

bados, és szabaduak-is neveztetik (Biró: Préd. 4).

mezö-müves: szanto vetí; agricultor Major: Szót. [land-

mannj. Mezi mies felteti basza De|>et (KBécs. 1572. B7. Beythe:

Epist. 201). Mezz5 miues ember: agricola (^Kulcs: E%aug. 488).

Ón-mves : plumbarius, stannarins MA. PPBl. blei- oder

zinnarbeiter PPB. Az on müve.'iekröl végeztük ezt, hogy fon-

tyát a kész ón mviiek adgyák harmintz két pénzen (TürtT.

\M1L2Z2).

Óra-mves : [nhrmacher]. Felséges tudomány, nincs ám
nagj-ubb ennél, nagyobb ez az óramves mesterségnél (Gvad:

RP. 221

réz-nuves : aerarius MA. faber aerarius Land : l^Segits.

11244. Kolompáros, réz mives: kupferschmied KirBesz. 150.

(Káldi:Bibl 300. Hall: HHIst 11.76).

sár-mves : plastes PPBl.

szántó-mves : agricola JordC. 841. flandmann], En vagyok

txyzon zelew th\V es en atyám zanto mywes (JordC. 680). Az

nemes zantho mywes varya hA feldeenek hazuath (841).

szölö-mives : vinicola, vinitor, ciiltor vineao C. Kr. [wein-

giirtner] (RMNy. 11.51). Monda a zevview myesnek : dixit \Tni-

tori (Pesti: NTest 151. Sylv: UT. I. 115. Helt: Krón. 83. Mel:

SzJáu. 95).

szr-míves. Szór mívesekrl : ezek az gyapjúnak mázsáját

vegyék fl. 2. (ErdOrszgy. 11.382).

üveg-míves : fenestrarius, vitrarius Kr. [glasarbeiter, glaser].

Az üveget fúvá.ssal tsinállya az üveg-mves (Pázm : Préd. 621).

vas-míves : &ber ferramentarius MA. [eisenarbeiter]. Ko-

nacz, es vas mives nem talaltatic vala (Mel : Sám. 26). Vas és

ertz miueseketis fogadáuac: conducebant fabros ferri et aeris

(ICár: Bibi. 1394). Az vass m&nes az kementzénec heuségéuel

viaskodic (1.677).

zsindely-míves : [schindelmacher] (RMNy. 11.143).

[Mivesked-ü ?]

Miveskédós ? Kedves üdók, az mellyeket nagyságod akkori

gyenge iölúságában bajnok-társai küzBtt dicséretes miveskedése

[olv. mivelkedése?) által maga dücsóségére virágoztatott (GyöngyD

:

RK. 148).



N.

NAJBÁT : (attende
;
gib acht]. Buda most végháza az Terek-

orszagiiak, herdo helyött ott nabatot kiállnak (EMK. m.297.

Balassa: Ének. 240).

NAJBLOM, NÁBLUTVI : (nablium; harfé, laute]. Nablomba

es tiz bmu kintomaba iiifikelétec neki (Szék : Zsolt. 29). Énekel-

nek vala cymbaluiokkal, náblumokkal, hegedkkel (Nógr: IdvK.

22).

NABKO : [?] KönyOríigjünk, hogy nabróra ne jiLssunk (RMK.

IIL307).

NÁD : aruiido, caima, ealamiis, donax C. MA. robr PPB.

Nádbúi való; canneus; nádterm: aruudifer ; sok nádú : arun-

diuu.sus ; nád szabiisú : nniiidiuaceus C. Egyiptomi nád, niellybSl

papirosát bántottak : bil)los ; egyiptomi nád-term, hozó, melly-

b61 a papirosát bántották : papyrifr Pl'Bl. Vetenec uadat 6 iogiaba

(MüucbC. 68. 35). Megiwrehad a nádnak vadayt : iucrepa feras

arundinis (AporC 17). Fel ada nádon 6 neki es zaiaboz illeti

(WeszprC. 109). Nad adatic kezébe 6 éalazatíara es nevetségére

(VitkC. 81). Az ev zent feyet voryk vala ;iz náddal (ComC.

216). Az réten és nádon Miklós budosik vala (Ilosv; Toldi 3).

A nádnak az testbe as krmSk ala való giagdosasa keserít

(Mel : SzJán. 396). Ammely ember az nádhoz t;imazkodic, be

megien a nád az 5 markába (MehSám. 441). De lassúk Caro-

linac töb nád kópiáit (Vallíist SsiiijV). Mi látni mentetik ki a

pusztíiba, széltfll hajtogatott nád látni-e (Pázni: Préd. 21). Az

nádból szálakat csinálván, az folyó vizén által hajokáiu'mak

(Forró: Curt 745). Siriai nádat rá hajtá keménnyen, de chudá-

ual látá el tSrve az fSldSu (Zrinyi: A.Syr. 122). Mint az lángos

harap, ha nádban 5tk5zöt, oly kegyetlenségben Zrini most 51t5-

zít (278).

[Közmondások], Az ki az nád k5z5tt fll, ollyan sipot czinál,

a minemöt akar (Decsi: Adag. 99).

tengeri-nád : [arundo Indica ; nioerrohrj. Vtik vala feiet

tengeri uaddal, bogi a tfiuissek helieb ménének az J feieben

(WeszprC. 89).

tói-nád: calami, jungi *palustre8 PPBI. [binse].

Nádas : I ) iirundinosus MA. rolirig PPB. Nádas hely : caune-

tum, anindiniituni MA. Keet zeztrak zoktak vala eviny némely

hytuau nádas h;izacbkaban os sertnek vala tykot (ComC. 238).

Sok mocsáros helyek, nádas rekettye.ség, csiités és zsonibékoa,

elterjedi rétség (Gvad: Orsz. 102). 2) anmdinetum 0. MA.

rohrbusch PPB. Gallyáé, nádaszoc égnec (Görcs: Máty. 16).

Futosnak idestova az igazak mint szikrák a nádasban (Mad:

Evaug. 264). Ila valami félelem volna, bevihetuék az nádas

közzé, ott naiwlhatnának vélle (Moolrók. XXVU.238).

Nádasos : anuidinosus C. (rohrig).

Nádasság : (arundinetum ; rohrbusch]. Noha sStét volt,

víznek janciiárság gázolua indult mint sok s&r& nádasság (Zrinyi:

ASyr. 117).

Nádi : aruadineus, canneus MA. rShriscb PPB. *Nádi bika

:

bulteo PPB. A sárganádi kozákok behódoltak (Monlrók. YIU.

170).

NADÁXiY : hirudo 0. sangvisuga MA. egei, blutsauger,

blutigel I^PB. Nadály, vérszopó : hirudo PPBI. Ez vérszopó

nadályok az S alattok valókat mind az tetemekig megnyúzzák

és veléieket csontyokból is ki szívják (MA : SB. 118). Felettébb

ártalmas állatotskác: balhác, szunyogoc, nadályoc avagy vér

szopókác ((jom: Jan. 42). A nadály, pióka, szopóka szopja a

vért (Com: Orb. 69). A nadály vér szipo (ACsere: Enc. 221).

Kevés értékedet ki-szijta a trók, mint a vér szopó nadály

(l>askó: ESir. G).

fekete-nadály : *soüdagium, solidagu, consolida PPBI.

[.schwarzwml]. Fekete nadály gyökér: consolida PPBI. Fekete

nadály fS, a leuele, vú-aga mint az Skrnyelmiec, atiatzélnac

(Mel: Herb. 153). A ISldi bottzának gyükerít, fekete nadálnak

gyUktrit, roz lisztet meg kell melegíteni (OnK. 2).

kisaebbik-nadály : bellis minor -, massliebeu Mel : Uerb.

136.

köves-nadály : [consolida ; schwarzwurf]. A pásiutos f&bSz

számláltatuac : tik hur, vad varádits, fekete uadály f& avagy

köves nadály (Com : Jan. 24).

nagy-nadály : consolida major ; wallwuns Mel : Uerfai 133.

NadályoB : [hirudinis ; blutigel-]. Perveoit (méta) ad pratum

ad luium stagnum nadalii;sto dictnm 1317 (Abaiij >Tn).

NADÉH. *Frís nadér : sector escariua, meusarius, escarius

carpus : vorschneider PPB.

NÁDOL : ferrum induro Sí. [stiihlen). Vöttünk egy áag

vasat az salétromosok vas lai>átja nádlani (MonTME. 1.83).

Alaj beknek kardja vérrel nádollatott (Kónyi: HKora. 40).

Nádolás: ferri induratio, firmatio Kr. [das stahlenj. Egy

csoroszla nádolástól 21 d. Egy fejsze nádolásaért, ha a kovács

ad aczélt 24 d. fförtT. XVia263).

NÁDOR(ISPÁN) : eomes palatínus MA. Erdélybe bocsátá

hamar két .szolgáját, i'ozueszti pispöket és egy uáderspányit

(RMK. iai2). Az te vén Náda^dy lliamás házas táríwd nádor-

ispán (Nád: Lev. 9. 11). Efféle fogyatkozások vétke mind az

naderspitn hozzá-látatlansága miá eshetnék (Moulrók. III.133).

Ngs gróf Thiu-zó György Magyarország nádorispíinja (LevT. II.

190). Veselényi Magyarországunknak lesz nádorispánnya, hsé-

gét a spanyol-király is kéváunya (GyOngyD: MV. 128).
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NÁDRA (niüdni Com: Jaii. IIS. PPB. wióíra Misk: VKeit

504): 1) mátrix, uterus; eebaliiinuttor Pl'lí. Mádra ffl : matri-

caria MA. Has, méli, nádra : utpnis PPBI. A?, azzonvalIatoknaU

nádra boteíseeí^knek kflnvesere liazno« íFnink : HafümK. 15)

Aí basalii'om H7, azKonypmbernek niatraiaban való nyaLis torhat

«< enT\-R« nyalat tisitit (BeytheA: FivK. 41). A masraatot mclié-

hpn, mádr.ijAban viselj aszsKony sockal tíbbet cselekes7ic

mint a fírfin (Com; .lan. 118). Rzesény feleséeemnek si'ilyas

betpísícíuek nemei, eisfiben hagyma?,, <izutáu nádrájáv.al való

sok kinjai (TfirtT.' II1410). A halaknak is vannak nemzésre

való tasiaik. nermint : tSdejek, colyiíjok, méhek avagy m,-ítrá-

jok (>Iisk : VKert. 504). A nádrának lx)ntakozása az asz-svonyok-

baii (fP : PaxC. 8). 2) (menstnuim ; das mon.atliche] Nádra

auapy a ho .szám, a mely aszonyalaton meg al (Frank: IlasznK.

35).

NADRÁG (ymqdrág Nom. 20. nam/drárj Helt: Háló 145. Com

:

Jan. 99. naijrág Szók: Krón. 9): braccae, caliga, femoralia,

snbliíacnlnm C. hoí<e, kniehose PPB. Nadr.-ig, harisnya : bracca

PPBI. Nadrág hasitókja : tis>ura, rima calligamm : nadrágkötí

:

adstrictorium lonim callgramm PPB. Monda az angyal : Ewe-

dezyel be fs vond ffel the nadrágodat fJordC. 749). Kel fel

hamar, vond ffel te nadrágodat (ÉrdyC. 444). Egy napon az

ewrdeg neky yelennek egy ewitezet kyral keppeen. kynek feye-

ben wala korona es labayban aranyas nadrag (ErsC. 350). Ez

talala leg elS.szSrt a ferfiaknac az nadrágot (Szék : Krón. 9).

Ackoron eI5 i5 a henger fekete v.iszonból czinált szoros nagyd-

ragba es kortzoiiágyba (Helt: Háló 145). SzSdSries matéria egj

nadrágnak (RMNy. ül 6). Mrincznek az maradékot nadrágnak

tartom (LevT. 11.32). Menyi sing posztó szfigs^g az istennek

nadrágnak (MesésK. 3). Péternek nadrága volt íGyarm:Fel.

271). Nadrágba és harisnyába, salaváriba filtSzflnk (Com: Ve.st.

83). Bugyogó, lomp avagy nagydrág : braccae sen caligae (Com :

Jaa 99). Az nadrágha.sítékjáig ért a salav.ári (Monlrók. XI.

353). Zolgaranak Hatvannak tartozom egy nadrággal karasyaval

íRadv:Csal. III.107). Kezdek kemenczét fiittetni, rongyollott

nadrághoz zifát mendikálni (Thaly : VÉ. 11.82). Az sok folttiil

nehéz az nadrágom (Thaly: Adal. 1.227). A balha az 5 rava.sz-

sága szerint nem marad meg az ingben, haiiem a dolmánynak

vagy nadrágnak rántzai kSzzé siet (Misk : %Tíert. 695). Annyi a

sok szükölkodó minister és háza népe, hogy tsak isten tudja,

kinek saruja nints. kinek nadrága (Bod: Pol. 121).

(Szólások]. A nadrágba kelletett botsátanom fél-

temben (Mik:TörL. 244).

alsó-nadrág : ffemorale ; unterhose]. Gatya, berhe, alsó

nadrág : femorale Major : Szót. 225.

bükkfa-nadrág'. Sárga rigó, tarka túró, rezes kalapácsot,

bükkfa-nadrág tiidós hurka, mámoros kovácsot (Thaly: VÉ. II.

126).

kapcás-nadrág : [strumpfliose] Édes magyar nemzetem,

minden köntösöd idegen nemzetektl vött : kalpagod, kaptzás

nadrágod, paputsod töröktl (Misk: VKert. 229).

Nadrágos : braccatiis. caligatas C. [hse habendj.

NADRAGULYA,NATRÁGULYA (nagydragula Mel

:

Herb. 51. Com: Jan. 26): mandragóra, aloite MA. alraun PPB.

Nadragulya fSve : mandragóra C. Mandragóra, uatragulya : aloite

PPBI. Nagydragula, mandragóra neve grSgl, azaz elalutoffi

(Mel: Herb. 51). Natragulya gyökere, mandragóra, ha mind az

ket fel natragulia benne lezen is, annál iob (Frank : HasznK.

17). A mezei f&vec hideg természetíiee, mint a laboda, belénd

fh, matragiilya, nagydragiila, kSvér pnrt.sin (Com: Jan. 26).

Mandragóra, mellyet magyarabbúl nadragulyának, vagy nagy-

f&oek neveznek (Bod : Lex. 32).

NAGY (iioysiun CodPatr. VI.IU. no^berk Czinár. nojewsem

Weuzel L26. nogh TelC. 238. noyjkert CodPatr. YI.423) : 1) mag-

M. KTELVTÖRT. SZÓTÍB. U.

liU-S ingens C. graudis, vastus MA. gross PPB. Poss. Nogfalu

(ZichyC. L145). Prope villám Nagfalw (IV.149). Anthonias de

Nogfalu (182). Nem vala apró barmoknac es na^ barmoknac

zama a kfisdedtSl fogivan a ua^iglan (HécsiC. 43i. Latuau a

éillagot, SrSlteuec v.ala igen nag Srfimmel (MünchC. 16). Lelek

egy arany pénzt, oly nagyot e.s oly feuest es oly zepet, kit

soha ez világban nem latam (VirgC. 44). Az nag zammal ualo

zeraeetSsknek zamok (SiindC. 1). Oh mel' nag keserség vala

ez (VitkC. 76). Azneep, kyt lattwnk, mynd nag, zala.ss (JordC.

147). Nagy tyztesseggel el t<>meteo (ÉrdyC. 338). Nagy vagy te

isten (551b). Lathyak embernek fyat ely i6wen nogh felségei

(TelC. 238). Meg csudalkozam es nagj- csudám I6n raita (Mel:

SzJáu. 403). Kendele az Sándor, hogy nagy mezre nepeuel

ne menne (Ilosv: NS. 7). Az nag es az kiczin hitnek eg czellia

vagion (Fél : Tan 290). Czelben egy nagy rop])ant szentegyházat

épp/te (Pázm ; Kal.J 790). A nagy fák sokáig nevekednek, de

egy óra alatt ki-vágatnak (Pataki: Reg. 179). 3) (grandis, adul-

tae aetatis; alt, erwachsener]. Nagy-atya, ós: pappus PPBI.

Nagvtol fogva mind kysdedik az varosnak pyac7«ira gyS'lenek

(VirgC. 56). Mindón embSrSkuec, tirfiaknak s azzoni állatoknak,

kisdedüknek s nagioknak aianlia vrnak 5 igaiat (DebrC. 13).

Az te nagyatyád az én édes atyám (LevT. II78). Kicsintül-

fogva nagyig a fösvénységet és pénz-gyójté.st zik (Pázm : Préd.

357). S) [primus, summus, archi- ; der erste, ober-, haupt-].

Joachim a nag pfispSc jSuS IrlmbSl Betuliaba (BécsiC. 44).

Esmegh az kyral nagyob luakat kyide, mynt annak elette

(JordC. 165). Egy nagy nembeli ember (Helt : UT. V6). Nagy

aszonyoc (Hoffgr. 274). Nagy napnac orátori új tudományt hir-

detnek (CzegI: MM. 30). A kSzSnséges gyftlekezet fellyeb való

a nagy papnál (uo). Ország gyölési hivattatnac egyben a ffi f5

rendekbl, uépnec eleibSI avagy nagy urakból (Com: Jan. 142).

4) [celebris, clanis, illustris ; berübmt, angesehen]. Megraktac

Isrlnec hazat, hog vallon nag neuet Betlehemben (BécsiC. 9).

Zerehlym nagiok mynd az zentekh (VirgC. 42). Az na^ kyral-

nak varosa (JordC. 368). Nagnak hj-wattatyk menyeknek or-

zagaban (366). Az ó felsége nagy nevének adjuk az dicsó.séget

(RákGy : Lev. 200). 5) (vaüdus, firmus, darus ; stark, hell, laut].

Israel fiay nag ^j81tes.sel ^iSlténec 6 utannoc (BécsiC. 43).

Vr minden calard aiakat el vezessen es na^ zolo nelueket

(DöbrC. 28). Lata nag vylagos.sagot (JordC. 363). Nag az te

hyted (402). Ky ayta nagy zowal (ÉrdyC. 599b). Az mennyey

dychSseegnek nagy eerdemeere seuky nem mehet, hanem e.8-

megh nagy mwkawal (602b). Az bodog zent Elek kezde utanna

nag zoua! imigen kaiatania iTiliC. 23). Hozata yeles organasso-

kat és igen nagy szauo papokat (Helt: Krón. 167b). Kiáltée

nagy szóval (sucelamavi) (MA: Bibi. 1.37). Az elmúlt éjjel nagy

esfi lón íMonlrók. XVni.93). 6) [multus, numerosus ; viel, zahl-

reich]. El mentenek nagy ayandeekkal Balaam proffetahoz

(JordC. 162). Nagy pénzt kflide Sándor Hellaspontusban (Ilosv:

NS. 3). A Theodoric király minden felSl nagy népet gyfite

(Helt: Krón. 15). Minden püspök nagy pénzen vészi a pápátul

a palliiunot (Pázm: LnthV. 30). 7) [gravis, magni momenti;

wichtig]. Tarsy felnek uala, hogy ew vymadsagat meg ne bán-

tanak valamykeppen nagy dolgokért (EhrC. 14). Mierth ezek

nagiok iduessegre, az bolondok ebez nem femek (VirgC. 97).

8) adjectivis praemis.sum : valde, multum MA. sehr, viel

PPB. Nagy aitatossan tanyttya (Mon : Ápol. 1). Nagy alat-

tomban (Lisznyi: Krón. 126). *Nagy alható: somnolentus

MA. Mi dolog te nagy alható? (MA: Bibi 11.193). Meg álda

fiait nagy beteg ágyában (Vajda: Jas. 8). Nagy bSchfis

naiatoc az telhetetlenség (Hoffgr. 261). Na^ b u d o s o elmeuel

mondottam meg imacagimat (VitkC. 29). Mikor a nap igen

meleg és nagy cselekedheti illly : Préd. 11.27 ». Az varos-

nak népet meg vygaztaltak volna nagi dicheretes zoual (VirgC.

71). Az ércnek neme regi idflbeu nag drága vala (RMNy.

46). Az oskolába akarnék tanulnom, hogi \\'tet nagi édes
zeretetel zolgalhatnam es diczerhetnem (VirgC. 95). *Nagy e h e-

58



915 NAGY FOLNAGY 916

t í : vorax, e<lax MA. Na^ elietS vendig : Hercules liospitator

(Decsi: Adag. 264). Valaky nagy elyg mer vala ky menny az

varasnak kajmya kewl (EbrC 146). Nagy e r S s s legyek : muswí

gravissinia (JordC. 22). Nagy erfis psk')vé.s.>tBl megmondá (MA:

liibl 1.401j) Nagy er\s poklák (Illy: Príd. II. Elflb. 2). MegjSvo

nagy fáradva (MA: HibI I. 22b). János az Christust is czuda

nagy fel maKaztallya (Boni: I'réd. 26). Ölet nagy felmagasz-

taltac (34). Dyfzer nagy felséges dyczeretel (VirgC. 14). Nagy

f e 1 w e, rettegwe raonda (ÉrsC. .546). Az 5 értelmeket világoson s

nasy fen meg gy8zik(Pázm: Kai. 2). A leuet na^ fen adom az

Imsa nélkül íTel : Fel. 4V Az seteet temlecz nagy fe e n e s vylagos-

saggal bel telei'k (ÉrdyC. H37). Az illyen állapatbanataiiítónagy

gyaknrtamegvtáltalic(Zvün: Post.1 KW>. 11). Ami lelkCinknec

regi ellensége az urnac tiszta buzaja kíVzé konkolyt binteget isnagy

gyakran tévelgéseket is (Zvon : Pü,st. I. Elfib. 8). Nag gyalá-

zatos boszuság (MA : liibl. KWb. 3). Az bakoc lia igen é.sznec

nagy gyorsan, est éreznec (Cls. G4). Nagy h á 1 k a 1 és

majd súgva berbitelt (MA : Scult 854). Katlieei^na nagy hamar
baza sietliee (ÉrsC. 467)b). Nagy h o r t e I e u kiáltatta vala

királynac (MA : Bibi. I.384b). Bolondul es nagy hiába metel-

kesztec azoc kSrnyöl (Born: Evang. 1.313). Nagi hiufin zolgal-

iian Istennek (DebrC. 190). Nag hízói k8d6 gondolatok

(SándC. 31) Nagy igaz tehát az bSlcs mondása (Lép: PTük.

1.318). Soha nyeluesb és nagyob iható aszszont nem láttam

ennél (Decsi : Adag. 248). Nagy iliato torkod az szomju.ság miat

ég (Megy: Bayle. UO). Nagi yo étkek es borok (DebrC. 197).

Nagi yo illatii olay (55). Nagy jó kegyelin6.s,ség (EhrC. 4()).

Nag io neuen vftszem (Istv: Volt. 4). Andrási Péter umak, nagy

jó uramnak (GyítngyD: Cbar. Flíb. 1). Kedve szerint frissen

vendégeskedik és nagy iól lakik vala (Lép: ITiik. 1.1).

Nagy jozagos mielkeodeteok (DomC. 2). Vala Moysos nagy

kegyelmes ember (JordC. 143). Nagy kegyetlen .sarkaut

bochattata ew reea (ÉrdyC. 3:)7b). Nagy k o m é n y bfintetésec

(MA: Bibi. I.104b). Nagy késre meg monda Cl'yuk : Józ-s.

EWb. 17). Nagi k e B z vala a halaira (DebrC. 62). Nagy kevé-
lyen tettetik, hogy áz fidvSsséges tudománynak harniattyával

5nt8zik az i-sten népét (Pázni: Kai. 304). Nagy kiáltható:
Stentore clamo.>!Íor (Decsi : Adag. 102). Az fflld alatt való erek-

bl az víz nagy kSnnyen felforrot (Mi\: Bibi. 1.140b). Nagy

közel vagy hozzam en istenem mint atya liaboz (Born: Ének.

264). Futott nagy lélek szakad va (Kónyi: HRom. 116).

Az ezekrl való reez meegyen el mynd az nagy magass
hegyigh (JordC. 191). Megölni igyekeznec nagy m é 1 1 a 1 1 a n

(MA: Bibi. V.llb). W benne vala nag melseges alázatosság

(VirgC. 76). Ke.serüségében nagy merész dolgokat vLsz.en vala

végbe (Mik: MulN. 36). Sok ordoytasnak zozaltya na^ mezzé
hallaltateek (JordC. 360). Nagy mesze tériedet Chrislus hire

(Boni: Préd. 52). Nagymes.sze elment (Thaly: VÉ'. 11,77). Az
haaznak ablakyn iia^ mon (Ihatatlan cbodalatos zeep yllat

zarmazyk ky (ÉrdyC. 337). Mely zamot embernek elmeye

czak nagy nehezen foghattya beeli (ÉrsC. 135). Nagy nehezen

weelkztem (172). Nagy nehezen roa enshede (ÉrdyC. 340). A
sidok na^ o h a i t u a vartac az hetuenedie e.«ztendt (Tel : Fel.

21). A S7.ent életnek módját nagy óhajtva kivánják (Fal:SzE.

565). Szabládiiak b soldgya nagy o 1 1 s ó s á u o s s á változott

(Balas.sa : Ének 3). Nagy r R m 6 s t meg chielekzem az közön-

séges anniazentegihaznac kedueiert (Zvon: Osiand. B4). Nagy
rnie-st tiidná, azt ki cselekedte (GyíingyD: Char. 77). Nagy

örömest vöttem (Szentiv: Verseng. 171) Nagy régi jövend
idben (ÉrsC. 1 1 2b). Vorag vasarna|Km vronk niene nagi r e g n e l

Bctaniabol lenisalombe (\Ve.szprC. 14) Nagy reggel fel kel vala

(Kár: Bibi. 1.512). El pirulván, mint egy holt eleven, nagy resz-

ketve iieui tudott semmit szólni lAIv: Itin. 12). Mit basznál

egy eyermek jelenléte a nagy roppant seregek gj'özedelmére

(Pázni: Préd. 190). Wr ysten nagy sebess zelet erezte nap
nywgatrol (JordC. 28). Nagy sebes s igyenes lövéssel rohan a

vigyázatlanra (László: Petr. 185). Nagy sírván mondának

(JordC. 139b) El vala naji sima 'DebrC. 74) Nag ayrwan azth

mongya (RMNy. 11.26). Mennec vala nagy sirva (MA: Scult.

365b). Eé faluyaba nehi iia^ soc zantasa vala (NádC. 531).

Embernek tenereben nagy sok erek jevnek evzue (BomC. 218).

Na^ 600 seregbek követeek h\Vtet (JordC. 364). Deákoknak

nagy sok zama (DomC. 6). Na^ soc pasztoroc giöllenec eg'ie

(Szék : Klón. 37b). Isten tarcha meg Kernedet nagy sok e.szteii-

deig (KMNy. 11.301). Nagy sok marhákkal meg gaz^agítlak eu

tegeilet I.SalMark. A4). Szombaton es vasárnapon nagi sok okok-

bul essöt remélhetni 1572 (KBécs. Ev. 3). Ú neki engednek nagy

sok nemzetségek (Szár: Cat: B4). Nagy sok s csudaképpen az

euiber álmodoz 1613 (KNagysz. B5). El epedé myndenestAl

fogbwa, ugy hogy nagy s o k a y g b nem zolhata az ew édes

fyanak Jezvvsnak (ÉrsC. 86). Nagy sokaié az emberéé közöt

nagy húzza uonás volt (Decsi: Sall. 1). Volt;»c mind az által

nagy sokan, kic elször az Catilinahoz menni keztec volt (28b).

Az regieknek penzökröl nag sok fele vélekedés vagon (RMNy.

11.50b). Simeon mondja az KrisztiLSt ie.'yiiek, kit nagy-sok-

képpen igen ellenznek (Thaly : VÉ. 1.36). Nagy s o k z o r az

twyskek az ew aldot labayth niet;h th&desteek wala (ÉrsC.

93). Az wr isten nagy czuda kepiien nagy sokszor siabadította

meg az benne bizokat (Helt: VígK. Aiiij). Az aszoniallatoknak

nagi szömermeteseknek kellene lenniek (DecsiG : Préd.

56). Ennokiitaiina nag scentsegs embrre lön (TelC. U).

Zent Ágoston nagy zeep zj'new es yo elmeyew germk [vala]

(ÉrdyC. 519). Sz. Ago.ston nagy szép elmélked imadsagit ima

hattá (Pécsi : SzflzK. 47b). Mint e^ tökrben nag szép dolgokat

ád az embereknec eleiben (Decsi: Sall. Elb. 3). Juthassak uram

eldben na^ szépen (Rim : Ének 328b). Dand nagy szívesen
mondotta (Illy: Préd. 1.2). Na^ színe szakadna vtannok

megyén vala íNagyB : Hunyj. 5>. Nagi tanult embrk (DebrC.

94. 120). Nagy tawol felden teme.sseetek el ewtet az parrag-

ban (ÉrdyC. 340b). Nagy távol liayt-sátiK' meg magatokat én

elttem (MA : Bibi. I.70l. Ókét nagy távol kerlm (V 13). Naé

tékozolható ember (Decsi : Adag. 322). Isten nag t y z t a

állat (DebrC. 438). Nag u í d a m arcianal monda (KazC. 108).

O/.uft'olkodiiac vala nagy v i g be.'-'zédeckel (Helt : RrÓD. 156).

Nagy vígadva általvítettetfink (Mad: Evang. 161X

(Szólások). Nagy ydö tölt volna benneíÉrdyC. 512). Hámi
dolgod vagyon, tsak hamar beszéldel, mert nagy id va-

gyon (PhilFl. 24). Immár iiag>' id vágjon (Kár: Bibi. III 371.

Nagy idn érkeztünk az palánkhoz (Monlrók. XXIIL22).

Nagy neuen vennfic ez igeretet (Born: Préd. 301). Nem jó

nagyban hinni ollyan leánykának (PhilFl 93). El menni
az naggyán: Sirenas praeteniavigare (Decsi: Adag. 254).

Magokat nagynac bchfllni foeiac íMon : Ápol. 2). Távul

hagyván minden n a e y r a-m ondó beszédet (Fal: NE. 8i. Igen

kevély és nagyra szaggató vagyok (Elm. 185). Nacyra

ftzövé, maca hitté tRszi (MA: Scnit. 271). Kérkedékennveket,

biiyákat, nagyra vágókat, hertelen liaraguakat és nagy io

bor czi.szárok."it sziilsz ez világra (Cis. F). Sokszor maeoknak

szereznek okot a haragra aprólék dolgok nagyra-v i t e 1 é v e I

(Pázm: Préd. 806). Az ki nagy fel hág, nacyot esik (Decsi:

Adag. 65). Az ki iiaeyot hán. nasyot esik (7). Te is el h a g y a

d

az nag y á t, az apraián kapdoz (204V Az énnekem eszemben

nem iut mind, de az naggyat, a mi estemben-int, in o g mon-
dom I ConiBal. 22). Nagyot hal: Boeotica aurU (Decsi:

Adag. 188. MA). Nagyot rí kit ottani (Gvad: mótTest. 6V

Nagyot rik<ijtottam (Gvad: Orsz. 114). Naéokat zolo ul: ok

loquons (BécsiC. 149).

(KCzmondások). Nagy fába vágta az feyazét : Atlas caeliuu

MA.

fol-nagy : villicus ; verwalter PPB. \'ala e^ neminemö

kazdag ember, kinec vala folna)^ (MiiucbC. 148). Monda a

folna^ ön benne (uo. UobrC. 362). Az waras kyral byro uramath,
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wagy az ew embereth az foluasiyoth az thaiiachal egyetembe

wgy lialgassak, niyiitli byraywkat^TörtT.• 1.189J.

folnagykod-ik : villico MüncliC. U8. (verwalten). Imar

ueiu tiiliiügkudliatol Uiabba (MüucliC. 118). luiar nem foluag-

kodhac (DöbrC. 362).

folnagykodás, folnsigykodat : villicatio MüncliC. 148.

(venvaltuiiüj. Aggail zamat te tbliiagkodatodiiac (.MiinchC. 148).

Aggad meg zamat te foluagkodasodiiak (DSbrC. 362).

folnagyság : c« Mit tegj'ec, mert en vram elnézi en t5IIem

a fóliiafiíiáKiit ^>IüllchC. 148). Micor eltauoztatandom e folnaé-

sagtol, fogiiggíuiac 6 hazokba (uo). Mit tegek, mert en vram

meg vezi tSlem az folnagsagot ; raikorou el vetetendem az fol-

nagsagrol, be vegének engem ^ bazogba (DObrC 362). A te

folnagsagodrol ag okot (VitkC. 4.i).

fölötte-nagy : (summns, nimius, ; ausserordentlicb]. A gulo

igen kegjetlen, felette nagy ehet (Miiík: VKeit 232). Nagysá-

godnak uri gondja is örömest vis.sza tekénget néha néha az

illyenekre nem tsak gyönyörségétl, hanem felette nagy haszná-

tól is viseltetvén (Molu: JÉpül. Ajánló Lev).

had-nagy : dux, ductor, ducator, strataegus C. dux belli,

tribimus militaris MA. obrlster, hanptmann PPB. Eretnekek

feie, badangora Piadnagyura ?) : heresiarcha C. loubagiones de

Zemlun, scilicet Scema hadunogio, Mocud centnrio (VReg. 24).

Martinus hoduog sant-tus, centiirio (79). Filius hoiinogionis Luce

(128). Olofernes, kit valaztot vala Nabucodouozor hadua^a

(Guarj-C. 55). Masimus es Affi-icanus romai Titez6kuec hadnagi

(NádC. 467). Az evtuen ember elevt jaro hadnagy (CornC. 41).

Vala Cesareaban egy ember, Olazorzagh bely sereghnek had-

naggya(JordC. 740b). (Dávidnak) liadnagia Joab vitéz uala(DebrC.

87). Ez eellyen isten népe k6z5t el51 yaro feyedelem vala zent

Morycz vjtez mynt eegy hadnagy (ÉrdyC. 547b). Fussunk az

mynekvNTik el\v vetet vélekedésbe, nezuen az hytnek hadnagyára,

az Jézus Cristusra (Komj : SzPál. 457). Nem vagy kösseb Judá-

nac hadnagyi kSzet (Helt: UjT. A 3). Légy vezerfinc kegyes

isten, légy er5s hadnagyunc (Bum: Ének. 109). Az kfisségnec

hadnagya: princeps populi (Kár: Bibi. 1.655). Régente a palmat

az gyzedelmes hadnagyoe elótt szoktic volt uteelni (Fel : Evang.

1465). Az embereknek hadnagiok vagion az viadalomban (Fél

:

Tan. 81). Mind észre, mind kézre ió hadnagy (Decsi: Adag.

235). A király seregéuec hadnagya (,MA: Bibi. 1.18). Hamm
parducz-búr5s hadnagy megy az után (Zrinjn : ASyr. 75). Júdás,

az árulóknak hadnagya (llly: Béd. 11.278).

[Szólások]. A miért agyekia szemérmet kellene dufalni, 6sz-

tSnSzni, azért az szegény aszszon népeket oerdOg hadna-
gyának neuezi (Zvon: PázmP. 86).

e2a:és-hadiiagy, ezérvitéz-hadnagya : chiliarchus C.

[obrist]. Tanácsurak, zászlós, ezres hadnagyok, ország-ispánok

mentek véres haláta (Thaly: VÉ. L288).

fö-hadnagy : [dux ; heerführer]. Dedus cazar elSzer Fil5p

cazamak feh hadnagia vala iDebrC. i34). Nagy sok galiakat

és az galasoknak f5 hadnagiokat szen;e (Ilasv: NS. 1). Az

Ferdinandos király f5-haduagya Bogandorff (Monlrók. III.84).

Az hadnak tó hadnagj-a : princeps militiae (Kár: Bibi. 1.490).

Zrini vitéz az f hadnagyokkal .szent házban ballaga (Zrinyi.

1.67). Az Athenas városbelieknek f hadnagyok Piiilocles (Balog:

Corn. 72)

gályai-liadnagy : trierarehus MA. schiti'skapitan PPB.

gyalog-hadnagy : [tribunus ; obinstj. Ma adta isten ez

világra fiunkot .Sándorkát, kereszt atyja Apátliy Mihály uram

ittvaló gyaloghadnagy (TörtT.^ IV.92).

kétszázvitéz-hadnagya : ducenaiius C.

kozákok-hadnagya : hetman PPBl.

lovag-hadnagy, lovas-hadnagy : [pracfectus militum
;

rittmeister]. A lovag hadnagyoe hárman valnnac (Cserenyi:

Pei-sF. 66). Született leánya, keresztanyja f5 lovas-hadnagy

Vajda Kristóf felesége (TörtT.« IV.87).

naszádos-hadnagy : (nauarcha ; schiffspatron]. Kyraly flí

fel.-;oi;he n;iz;idos hadnagjathwl keothem Uülchwu zaz maghyar

foryntholh (RMNy. 11104).

ország-hadnagy : [dux beUi ; heerführer]. ürszjigh had-

n;u:y Butskai István vala (Szll : Sen. 14).

országhadnagyság : [muuus ducis ; heerführerschaft].

Meg torténhetic más idben, mas ország haduHés-ignban (Decsi

:

SaU. 39).

ötvenedes-hadnagy : princeps super quuiquagiuta MA
Bibi. II.5. Imé az isten elveszi Judából a tám;L«zt és az táplá-

lót, az hadakozót, birót, az tvenedes hadnagyot (MA: Bibi.

1 II.5. TóthJ: IstN. 78). Tflz es menyk által halának meg amaz

két tvenedes hadnagyok alatt lév vitézek (Szatm:Cent. 35).

palotás-hadnagy : [praefectus palatii
;

palastaufseher).

LegkAlseo palotában az palotás hadnagj az eo állatta ualóival

szokott leiinj és ui.giázny (TörtT. XI.176).

százvitéz-hadnagya : [centurio ; hanptmann]. Azoc is,

kyc uele nem lakoztac vala, demaga bankodnac vala rayta,

mikepeu az zaz vitezeknec hadnaga (VitkC. 100).

udvar-hadnagya : praefectus praetorio MA. marschall

PPB.

viee-hadnagy : vicarius Com : Jan. 145. [lieutenant]. Oszve

kell gyjteni a sereget légiónként es eleikben kell rendelni

tizedeseket, zászlótaitókat, vice hadnagyokat, századosokat

(Com: Jan. 145).

zászlós-hadnagy : [signifer ; fahnentrager]. Niutsen kétség

abban, hogy ez istentelen országuac 6 legyen (a pápa) fejedelme

és zászlós hadnagya (MA: Tan. 1183).

hadnagyság : ductus, ducatus, stratégia C. praefectura

MA. hauptmaiiuschaft PPB, Az ew attyok, az hadnagyssagot

le teeween, mynden yozaagat zeghenyeknek oztogataa (ÉrdyC.

357). Az Israel fiai Mo.ses és Aaron haimagisaga alat ki indu-

laiiac Egiptombol (Szék : Krón. 18). Kivegze egy sereget az 5 képé-

bl és oda ada a Szoard hadniigysága alIa (Helt: Krón. 192). Had-

nagsag í-isel f ember (Mel : Szján. 450). A kakasnak indításábúl

és hadnagyságábúl a tyúkok edgy magas Iára fel mentenek vala

(Tel: Fel. 137). Kapitányságokra, hadnag)-ságokra szaggattatott

ksség (Com:Jaa 132j. Kileucz esztendeig volt Egren ötven

lóra hadiiagyságom (Gér: KárCs. IIL488).

igen-nagy : permagnus, pergrandis, praegrandis C. [.sehr

grossj. Ezek igen nagy bíník (VirgC. 12). Mikoron immár

igen nagy népe volna egyt (Helt: Krón. 10b). Igen nagy mesz-

sze laktanak (Liszny: Krón. 195).

nagyok-nagyja : [prmceps principum ; der grös.ste tmter

deu grossenj. A nagyok uagyai a nagyok színével tartanak

(Fal:UE ó69).

nász-nagy : arcliitriclinus C. Major : Szót. 64. paranymphus

MA. brautführer PPB. Násznagy, mást házasító, házasság-körül

forgódó : prouubus PPBl. Monda 6 nekik Is : Merehetek es

vigitec a uaznagnac (MüuchC. 171. JordC. 628). Bo6ati az

uazna^at hazahoz es nem lelek meg ítet (NádC. 415). Hog a

naznag kostolta volna borra ltt vizet, hiwa naznag az vlegent

(DöbrC. 285). Megkostola a naznagy a wyzet, mely borra lewt

vvala (Pesti: NTest. Ján. IL8). A mely öregebb és becsületesebb

volt atyatiai vagy jóakai-ói közzül, násznagynak tette 1760

(Hazánk L362).

58*
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för-nagyj

magyság: [capitaneus ; LauptmaiiiiJ. Capitaneum ipsonim

Bpeculatorum, quem vulgariter eoí nagysagh dicmit (Nyr. 1.86).

száz-nagy : cenhirio JordC. 1 99. Az ydeebeii feyedelme-

ketb zerzeek, decanokatb, tyznagyukatb, zaznagyukat es byrakatb

(JordC. 199).

tiz-nagy : [deciirio]. (JordC. 199).

vár-nagy : [praefectas arcis ; burgvogt]. &hilleas uaniog,

Euzud et Fiiina centuriones (VReg. 110). Beda uamog, Igeben

hodnog, Isac centurio (137). Béla, Isaac ceuturiones, item Cicoion

uarnogio (329).

Naggyal : [muUo ; um vieles, vielj. Ki mulasat nagiual

annakel5tte meg lata (DebrC. 20). Naggyal belczebbek
h* z,yletee.sekbon (JordC. 584). Nagial i n k a b kel énekein

SrivhuVm (VirgC. 67). Nagyal jukab meg kellet vohia imya

isten anyának tjimada.sat (ConiC. 7). Valaki fiat meg liazasitia,

vendegsegfit zerSz, nagiual inkább az adós i.sten i DebrC. 140).

Naégal i ü b te neked, hí ig nem ba bet fiakat vállánál (BícsiC.

10). Naggyal yob h&ueky, Logy ha nyaka kerwl kettethneek

a malum kew (JordC. 486). Naggyal yob, hogy myndennel yol

teegyetek, honnem gonozwl (851). A poganoknac keníioc a

kereztenSknec keníioknal na^gal k i s .s e b b íNádC. 69). I.^gottan

nagyal n a g i o b keserues zot boczata, minth auoak Mie
(VirgC. 34b). Ezeket es ezekhez lias.sonla(o.s.sakat monthat vala

es nagal nagubakat (VitkC. 77). My nalwnknal naggyal nagyob

neep (JordC. 2oüb). Nagyal nagyob az engedelmessegh, hogy

nem az áldozat (ÉrsC. 201). Megmertecletic az kazdagsagocuak

meg vtalasa nagial n a g i o b a n, bod nem mint orszagocnac

birodalma (DebrC. 180). Az édes kegyelmessegnek wra nagyal

uagyoban megb bantliatik (ÉrsC. 279). A kfirtnec zendülése

nagyal nagyoban neuedic vala (Helt ; Bibi. I. IJ4). Kéuánom,

hogy szerelmetec naponkint nagyal nagyobban meg áradgyon

(Helt: UT. Dd3). A gonozoc nagg;J n e b e z e b munkánál kere-

sik magocnac az pocolnac kennat, honnem a yoc az 5r5c men
orzagot (NádC. 118;. Ky yutand 5 halalmiak ydeere, naggyal

nehezeb k&sertethek leznec (ÉrsC. 272). Naggyal n e m e s b

vala, mynt eegy zoep yllatw patyka (ÉrdyC. 390). Naggyal

z e e p vj-ragos meze (DebrC. 520). Buuaba nagiual t S b apró-

ságot tezSn vala (25). Myert naggyal tebbet adót mynekewnk
az \vr isten (ÉrdyC. 52b). Naggyal 1 5 b b e d hywnek ew benne

(WhiklC. 301).

Nagyit: augeo, ainpli6co 81. [magnifico; vergrössem, ver-

herrlichen]. Nagytbya: niagnifieat (NímGl. 317). Valamit igen

nagyítani : exaggerare aliciuid PPBl. Nageytya wrat en lelkem

(AporC. 135. CzechC. 59). Haliak zelidek es 8r6lnek velem 5zve,

na^ohatok vrat (DöbrC. 81. Ke.^zthC. 76). Mykoron az zíz Maria

88 vr úítent nageytanaya, azkoron evnen magát monda lenny

istennek alázatos zolgalo leányának (ComC. 51). Nagyeytom &
kyralyanak yd»e.>iegeth ees lenen yrgalmassagod iV kyralyauak

Dawydnak (Ke.sztbC. 33. KuliaC. 34).

meg-nagyit: adangeo Kr. (vergrössem). Myt mondana
zent Danumcos atya, ba niastan nezneye az frátereknek ky
zela><e(iet vagy meg nageytot hazokat es cellayokat (liomC.

131) The yrgalmas.sjigodrol es the byzonsagodrool meg nagey-

tad tbe zenthedeth (KidcsC 345).

Nagyjában : (sedulo ; fleissigj. Nosza Mátyás, hozzá nad-

gyában a tfikmagnnk, mert Itt is szegyent válla X ut TAk
könyved (Matkó: BCsAk. 447).

Nagyobb : 1 ) [major
;

grö.sser]. hozia hina mend a

zvletoltol nagübbakat (BécsiC. 12). Mind ezeknél nagiobat 68

tAbet zenuetem en (VirgC. 29). Zolga nem nagob í vranal

(DöbrC. 414). Oistiis vronc ennél na^obat tSn raft uekSnc

(VitkC. 11). Templomnál nagyob ez (JordC. 388). Nagyob zerel-

metSsseege senkynek nj-ncben (ÉrdyC 99) A kereeztyénec

batorsiigot v6nec nagyobbat (Helt : Krón. 88). Ez az nép nagyobb

és Bzálasb mi nálunknál (MA: Bibi 1.157). 2) [major natu

;

altér]. Ket fiakat zfile, nagob scent Jacabot es .s^ent Janus

evangelLstót TelC. 50). A nagyobbic szent Jacabuae

(Helt: Bibi. L b2) Ez világi becheoletes allapattal I..

latu<.'atta Isten az en vramotb, nagiobbik batiamuth (Radv: Osal.

m.l55b).

[Szólások]. Isten segitsigibAI nagyubbra mehetsz (Gér

;

Kártk 1II435).

Nagyobbacska, nagyobbadka: maju.'tculus, grandias-

culus MA. etwas t;rosN PI'B. üiminntiunem aicipiunt quaedam

comparatiuorum, ut : grandiasculus, minusculus : na^ibbadka.

kfissebbedke (CorpGramm. 13). A grammalicus az egész mou-

dásokíit el-kezdS szókat nagyobbalka betöckel jegyezni n _

taníttya (Com: Jaa 159).

Nagyobban : [magis ; mehr]. Meneuel nagyoban zenuete

ez velagi nyaualyakat, aiuieual nagioban merSl be amenyei

bod[og]sagba (VirgC. 93). Syratya vala nagyoban, hogy nem

mynt ha ev neky testy atyafia volt volna (MargL. 37> l'o

mynket a te elelSdnel nagiobbaa zerettel íWeszprC. 61i .M _

Írásban nagjobban vetkezeek (ComC. 75). Nagyobban «.-ui

alazatoRsagbol eerdemletteek (ÉrdyC. 390). Zykseeg embernek

nagyobban twdatlanuak yrass tudó, ezess embereknek tanacliau

yamy (393b). Ezt liallwan, a zenieknek sokaságba nagyulian

Sr&leeíÉr.O.Ulb) 'ünnepe nagyoban Sllettessec (TelC. 82).

Nanyoban SrAlz cliak egy zcgeen bynesnek es penytencia

tarta.san (Then-rC. 201). Tálam aluszik, nagyobban kiálL'^tok,

hadd serkennyen fel (Szék: Krón. 86). Meg íregbedéc és

nagyobban nagyobban kezde lenni a budúlás a philis-

teusoknae táborában (Helt: Bibi. 1V.137). AzonkSzbe ua

gyobban kezdéc hozni a tatároc liirét (Helt: Krón. 55). A

nagyob tükör nagyobban mutattya az ábrázatot (Pázni: Fréd.

751). Nagyobban vétkezik, ha meg házasodik (CzegI: Japli. 137).

Ötét nagyobban szereti Afanasia (Gvad: RP. 293).

Nagyobbára: *magnam partém PPBl. [grössteutlieilsj.

Ameuj zabja woltb, nagobara Zepetbnekeu n-ultb (LevT.

L270).

Nagyobbít : grandio C. angeo MA. vergrössem PPB.

Nagyobalia: augeat (NémGl. 315). Mendencoron esrtett zyuemuel

es zamuai gyczerem es nagyoboyttom (EhrC. 48). H zeleseytyk

hew galleerokat, es nagyobojttyak bA r^vllaoknak peremyt

(JordC. 426). Kissebetyöc inkab naponkent, hogy sem mint

nagyobctauoioc (Tel: Evang. I.21b).

meg-nagyobbit : adangeo Kr. [vergrOesem, vermehren).

Meg iiat-yobbitom .-zájaniat: bio C. Ez meg nagyobygeygya

[így] az chodat, lu)g ez kemyveknek tartoyok uem volt (UouiC.

95). A bfintete.'it is meg nagiobeitom es tóbbóteni (Mel : SzJán.

102).

Nagyobbitás : angmenlatio, msyoratio ; vergrösBeruiig, ver-

mehrung l'PB.

Nagyobbság: majoritás Kr. [das grössere, gröíisen>s

wesen). Két nemzetség van a te mébedl'en, a natyobbik sz^.l-

gál a ki.».sebbiknek és az a nagyobbság vagy kissebbség kiter-

jed a maradékukra is (DEmb:GE lii7V

Nagyobbul : augeor Kr. [sicb vergrö,ssem). Ffel magaz-

tattatyk es ewreu'Uettetyk es nagyoboltatyk menden ewrewmuel

(EbrC. 115).

meg-nagyobbul

:

(MlI : írzJáa 508).

Megh nagyobbul a tSrSk birodalom
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Nagyocska : siiberandis C. grandiculus, grandiiisculus

MA. eiii weiiie f;r<«s PPB.

Nagyocskás : cvj Csak szép nagjocskás, középarAnt való

háznak moiidli.-itoni iBothl: Élet 314).

Nagyol : [iuiniodicum, immoderntiiin pnto ; ülieitrieben,

r.u weit nelieiul lialten V] Elláttam, liogy nagyolni foKJiik

némellyek ez ir/uit az edcv dologrul (Megy: IJial. Elob. 10).

meg-nagyol : (?). Éu az hazat mynd az kertel pénzen

wetteui, oztan niynd az kot fel zoinzedume aiiny merteken

vannak, es mynd azzer myud az egy hazyg mint .íz enym,

meg kedyg az mas wchan ys, az kermendy zeren olyan mer-

teken meg nagyolva wannak (RMNy. III. 11),

Nagyon : magnopere C. MA. [sehr] Magát eerthom nagyon

adaa (CzechC. 29). Nagyon megh zomeehozek oth az neep

(JordC. 47). Gondolád meg, mel na^on kyattonac vala vronk-

nak baráti, mikor ez sentenciat ballae (VitkC 84). Nagyon

meg h;irghweek e-s kezdee evvtet werny (ÉrdyC. 339b). Ewt oly

nagyon tanyttaak, fenes giengynek hywattatak (ÉrsC. 455).

[Szólások]. Annál többre éhezik, mennél többel bir : a sok

nints gyjti, rzi nála a nagyont (SzD: MVir. 169).

igen-nagyon: [maximé; zu sehr]. Igen nagion AnS^lenek

rayta (VirgC. 87).

Nagyoz : 1) aiigeo, adaugeo, exaggero MA. vergrössern,

vermehren PPB. Valakit szóval nagyzami, hireslteni : *amplifi-

care glóriám alicujus PPl. Épen nem nagyzolták akkor az

emberek magokat (MonL-ók. XI.359b). Nagyozzák jó cseleke-

deteiket (GKat: Válts. II.ElSb). 3) [se eÉferre ; sich iiberheben,

briisten]. Magát nagyzó vélekedés (Sárp:Noe. EWb. 7). A
nagyzó elméket sokszor tsak mi kordé ellenség-is meg jádzot-

tatja (Misk : VKert 36). Plinias írja, hogy kegyelmes és nagyzó

elmének jelensége i& találtatik az ebekben (193). [Hint a bak]

ollyannok azok, a kik elhiszik magokat, mááokat semminek

tartani, magokat mindenek felett akarják nagyzani (221).

föl-nagyoz : [effero ; erheben]. Reménységével egész a

trónusig n.igyzotta fel magát (SzD: MVir. 312).

Nagyzás : [elatio, nimialaus ; übertriebene verherrlichung].

Ezeknek meg-gondolása alább hagyat vel&nk az el5ttflnk

kellemetes személynek feletteb való nagyzásában (PP: PaxA.

301.

inaga-nagyzá,sa : nimiiis sni *su!5pectus PPBI. [selbstrergrö.s-

.sening]. A fejedelem tanácsosi kegyelme.sséggel, maga n.igyzás-

sal, fösvénységgel vesztegettetnek meg (Teleki : FLél. 179). Ki

csak Kaniuti Farkas uram ii'igysége, fösvénysége és maga

nagyzása lón (ErdTörtAd. II.8). Maganagyzás, felfuvalkodás

(EnyF: MSzó. 49).

Nagyság : 1) magnitúdó C. maguitas, granditas MA. grösse

PPB. Mennyiség, nagy.«ág, sokaság : quantitas PPBI. Ky sereim-

nek ees seresnek nagsagaath te zizeseg& testSdbe zenvedeel

(WinkIC. 256) Ew orzaganak nagsagat es nepyneek sokasaagat

byrya wala nagy yo zerrel (ÉrsC. 470). Sok népet foglal bé ár-

nyéka nagysága (Thaly: Adal. L160). 2) magnilicentia, megalo-

prepeia C. [glória] ; hochachtbarkeit, herrlichkeit PPB. Ezt

mondya uala zent Ferenc czudaluiiu ysteny nagyságnak maga-

sagat (ElirC. 4) Kirali nagsagnac melto vala : magnificeutia

regis diguum erat (BéesiC. iS). Mikor olend embernec fia 5

nagsaganac iekiben, íltc es ti^ tizenkét zekeken (MtinchC.

50). Hallóitok l»\keth zolny my nyelv5nk5n wr ystennek nagy-

saghytli (JordC. 710). Zemeelyeenek nemeseghe, nagy.saga,

hatalmassága (ÉrdyC. 646). My koron el y5wend embernek

fya az ew nagyságában (ÉrsC. 5b). Uram tiéd az nagy.ság,

hatalom és diczSség (MA: Bibi. 1.384). 3) [princeps ; der gros.se].

Hogy meg zydalmazzon nagy.sagokat es erewseket : ut confun-

dat magnates et fortes (EhrC. 128). 4) [vocabnlnm honoris

;

ehrontitel]. Ha Nagyságot szinte észt mfiuolteti (Helt : KrcMi.

23b). Nagyságtok és Kegyelmetek szolgríja (MA : Bibi. Elób.

6). A harcz helyen jódegelo 6 nagy,sága Sz(5gyén felé

(MonL-ók VIII.361). Alazato.ssan Nagyságodat kérm, hogy

ülyen raboddal jó kegyelmet tegyen (Zrinyi I 70) Az ó nagy-

B,'ig;i lifildog idejében ne sértotódnék meg Nagy.ságod méltósága

(MüuTME. V.115). Isten Nagyságodat áldja meg, szívesen kíván-

juk (MouTME. VIII.31). Tuljes hatalmat adunk Nagyságodníds

az pártolkodókat közzüllünk ki irtani (ErdOrszgy. 11.544). Nagy-

síigodhoz én nem tehetem magamot, mert Nagyságod nem
ember, hanem úr (Thaly: Adal. 1.79). Nint.sen értelme.sebb állat

a kutyánál, az elefántot mondják, de még nem láttam ö nagy-

ságát (Mik:TörL. 226). A ki az ui-fiatskát feddé, ellensége volt

e5 nagyságának (Fal: NE. 112). A midón magyar szót Nagy-

ságodtíil hallottam (Gvad;FNót. 94).

Nagyságol : [euer gnaden titulieren]. Ama régi, igaz, jó

fíemberek oUyan gizgaz gróöbcskákat nagyságolni nem akartak

(Cserei: Hist 303).

Nagyságos : 1) [maximus, potentissimus, fortissimus

;

grösster, müchtigster, stiirkster]. A na^sagos meníieket a llelSk

felilmulia az 8 nfimSs meltosagaual (NagyszC. 232). Ez az ha-

talmas y.stennek erey, ky nagysagossnak mondatyk (.JordC. 733).

Enekelec az wrnac, mert nagyságos dolgot clielekedet (Helt:

Bibi. I. Ii3). Az ti isteneteknec nagys<ágos cselekedeti (Kár: Bibi.

1168). Az mendSrgés dorSg az 5 uagys,ígos szanával (535). Az

gazd.agsagban tágas mezeje vagyon a nagy.s<ágos tselekedetelmek

(Pázm : Préd. 599). Nagyságos, uagyczelekedet Magdaléna (MA

:

Bibi. Magy. 3). 3) magnificus C. MA. [gloriosus, excellens];

herrlich, prachtig PPB. Nagy.s!Ígos úr, szentelt vitéz : *eques

auratus PPBI. Ki vala romay nagyságos Elek vrnak egyetlen-

egy fia (DomC. 110). Tamada jámbor es isten feel zylektewl

es nagyssagus nembl (ÉrdyC. 394). Angialocnak níigy.sagos

azzonya fl'hewrC. 77). Nagyságosok, maga blrro feiedelmec

(Mel : SzJán. 451b). Cs<ak magassakat és nagys;igosokat beszél-

getnek magok fel51 (Mad;Evang. 153). Meg bocs.átani a bnt
nagyságos elmétl való dolog (Com: Jan. 198). Ha valaki n.igy-

ságos vagy jeles jot cselekeszik (Illy: Préd. 1.315). 3) [bonoris

vocabulum ; ehrenütelj. Ez k5nyweth yrtha F. M. nadsaagos

Benygna azzonnak (CzechC. 68). Zent Ilona vala romay nagy-

ságos cliazai-ne azzony (CornC. 282b). Nagyságos tyzt61endevv

iztragomy Demeter érsek (ÉrdyC. 631). Tekintetes es noglusagos

wram (RMNy. 11.10).. Erthyewk valamy nehessigit az my
vronknak Ngos Nadasdy Thaniasnak ez my athyankfiara (LevT.

L77). Zólyom vármegye, Nagyságos uram, c^ak az sok praeser-

vátakkal táplálja m.igát, hada nincs itt (Bercs: Lev. 140).

Nagyságosán : magnifice C. MA. pr.achtig PPB. Na^agosson

czelekodec az vr miuelflnc (Szék: Zsolt. 137). Boldog fiac

nagysagossan enekelyetee az vrnac (Pécsi : SzflzK. 52) Vont

arannyal t5vel varrót ruh.ában nagysagossan, méltoságos.san Sl-

tSztetvén (Com: Jan. 139). Ez az fi attyafia testét nagyságo.ssan

temette (Martonf: SzHist. 126).

Nagyságosit : [magnifico ; riihmen]. Nagysagosytya een

lelkem wrat (Pesti: Evaug. 114).

Nagyságosul : [magnifice, laute
;
glanzend, prachtig]. Meg

zoktak nagsagosul élni (VirgC. 129).

Nagyul : augeor, grandesco, cre.sco Sí. [sich vergrö.sserD].

Mi te idvessegeden firfiluk es mi istenünknek nevébe nagolonk

(DöbrC. 41). En istenem igen nagolt.al, vallásba es ékességbe

filtfiztel (132). Wr kegyelmessége hire naggynila (BFaz: Castr.

E3). Mint száraz cserékhez midón tüzek nyúlnak, ezek is e

szerént óránként nagyulnak (GyöngyD: MV. 24).

meg-nagyul : c« Meg nagywltanak the mywelkedetyd

(KeszthC. 247;.
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líagyvolta : (magnitúdó
;
grösse). Hü^ meg mutatna khiúa-

nac naé voltat (VitkC. 93). Lathwan az liaborwnak uagy volat,

meg yeiiee (JordC. 400). Mykoron az pap mysetli mond wala,

az mBgli zBnteltli o.styaban nmtatwaii az oltary zeiitsegnek nagy

woltatb avvagy meltuBagatli (ÉrsC. 411b). Az olephánt az folyó

vizet nagy vóltáual meg tartoztathattya (Kár: Bibi. I.537b).

NÁL (t511etec«« MünchC 23. émberec7íií, istémia 49b.

éfllékezét«i/-kai8n 160b. me.iter)iíí Helt: Mes. 370): 1) [hely]

Nál, uél : apud, penes ; bfli PPB. Nála, nálad : apud .se, penes

te ; bei sidi, bei dir no. Nálunk termet bur : viuum iudigeua

;

hoiniiSL'her landwein PP15. Zegeny az lowldewn ewlne es az

barát az maga.s aztjilnai owlne (EhrC. 8G). Tai-tateek tfel li&

attyanak hazinial : niitritus fit in domo i)atri.s .sui (JordC.

728). Az ers vígházíik njind uémöt kéznél volna (Tin. 36).

Soe saru vagyon a varga mosternyl, du nem miudenic illic

a lábadhoz (Ilelt: Mas. 370). Az kit biiznál e.s5 vér, azt még
az isten sem szánnya : qui domi conipluitur, buius ne deum

quoque miseret (Üecsi : Adag. 282). }ín képembe megb esküggiél

az egyliázuál mátkámal (Pont. 251). Az orvosló fSvek némellyek

idegenek (perngriuae) némellyek nálunk valók (nostrate.s) (Com:

Jan. 29). Titeket a fa-képeknél hadtak (CzegI : Jajih. 125).

Ott job' helyen vagyon, hogy sem nálom volna (Fal: NU. 313).

Tudod úgy is, tet nem iwmpás házaknál kell keresni, bé-tér,

és mulat vúskouál (Orczy: KíiltH. 109^. Háiom oly nagy korhely

volt kompmiiánknál, regementnél nagyobb, hogy nem volt azok-

nál (Gvad: KP. 115j. 2) [ös-szehasonlításban] a) [kíizépfok

mellettj. Ha e uilag tfitóket é^'^l, tuggatoc mert engemet

^filült eleb tü tfliletecnel (MiinchC. 203). Megfoztateek zemeuek

vilagos,síigat\vl touab barom eztendeviiel (üomC. 158). Honal

feyerb lezek : super nivem dealbabor (KeszthC 129). ErSsseb

nálamnál : fortior me est (JordC. 362). Nem tfmiadot uagyob

kereztSI Jánosnál : non surrexit major Joanne Baptista (386).

Az mas tanoythvvan eléb eere oda Peteméi ; alius discipulus

praecurrit citiiis Petro (t>97). Igen alázatos légy, zewuedben

n;igyob bevnevst no alytuan tevllednel (ApostMélt. 23). Enná-

lanuiál tób rágalmazíisockal uiardostatik (Mel : Jób. Elíb. 29).

En Jehova, en nálam sem eisfib sem vtolsob isten ninczeu; en

nálamnál tób isten niucz (Mel: Szján. 35). Jobban tuggyuc

nalaual (Mon: Kép. 77). Erosb vagyok tóienel (Kulcs: Evang.

221). Hataluüisbá lettél niinálunknál : potentior nobis factus es

(MA: Bibi. 1.23). Nálunknál erosseb: fortior nobis est (1.132).

Nincz az ég alatt nagyob bönSs 8 náhmál (MA;Scult. 834).

Nehezebbek-e a lelki betegségek a testi nyavalyáknál (Pázm:

Préd. 29). Túdósb és hitelesb mestert nálamnál nem találtok

(51). Az penig lett utóiban ennél (Zvon: Post. 1.377). Távulb

vagyon ti nailatoknál a hogya.ságtol (Biil: C-sIsk. 34). Nállam-

nál-Ls eléb tudgya (Hall: Paizs. Elób. 7). A jó erkölcsi! asszony,

a ki a maga kíjtolos-ségét mindennél eWtette, nem akara rea

állani (Mik: MulN. 240> Boldogabb ily polgár nálam és milad-

nál, noha fényes kapa várja gunyhójánál (Orcxy: KöltlI. 72).

b) (,mÍLs, egyéb, kiilönh' mellett). Ky egyéb ysten my ysteuUuk-

nel : tpii deus praeter deum nostrum (Ke.szthC. 30). Senki egyéb

azt tülenel nem tehette (TiliC. 112). Aztbsem bannam, ha Ke-

gyelmednek máas tyztartoya lenne nálamnál (KMNy. 11.79).

12 frt.-nál kiiliinbeii utun adák (l^vT. II.2ó). Náladiuil én más

bírót nem keresek (Valk: BBjín). Egy az isten, as fi nálánál

nintsen egyéb: uniis est deus et non est alius (Helt: UT. M7).

I 'apátok kfllönib [mils] hiszemben vagyon nálatoknál (Czegl:

Dág. 11.173). Nem látott ember niiist kezében a bibliámU (Kai:

NA. 176). Mert engemet többre a volna éneknél nem tauitott,

azért mást nem tudtjim ennél (Gvad : líP. 33), S) (egyéb átvitt

ért
] a) Ha on az en ellen.segimnek magamat megaláztam

Volna, ennahmi enny egyluusy jozaag nem volna (ÉrdyC. 549).

Balgatagnak láttalom én le nálad (626b). Mig elmém uállam

vagyon (GyUngyC. 4.5). Miuel hogy koduotlenec (invi»ie) volnji-

uac immár mindeneknél az rómabelieknec hitec es mesterségec

(Mon: Ápol. 8). Gyakran azok kedvesek a. községnél, kik

senimire-kellíik a tudó,sokuál (Pázm: Préd, c). O esztelenségek

nyilván lészen mindeneknél : iasipientia eoruin nianifesta érit

omnibus (Pázm: LuthV, CímI), Ha másut hatalmast jegyez-is a

zsidó szó El, de Izsajásnál istent jegyez (155/. Niucz 5 nála

lehetetlen czac egy igeis (Zvon: Post. L14). Tudva légyen miu-

nyájatoknál : notimi vobis sit omnibus (Limd: üjSegíts. 11.215).

A kegyelem nem henyél annál, a kinek adódott (UEmb: GE
200), Félelmes setétségbcn vala azért éjjel nappal, a télnek

szivében, mérgas hidegnél, igen szAk tartásnál, nem tudván jö-

vendjét (FahTÉ. 744), b) \Vnala nekiül semikepen el nem
élhetne (VirgC, 42), Nálamnélkiil semmit nem czelekedhettec

(Vás:CanCat, 242). El lészec nálanélkfil (MA:Scult. 986). El

legyen nálam nekül (HollPréd. 39).

NAM : (en, ecce ; siehj. Nam mind meny es Mid tA*z es

víz tied vraiu (VirgC. 44). Nam te nem vagi zep eml>er (74).

Nam nem vag mást a ne^' zegfl k6 toromba (NádC. 315). Nam
iiienth kehesben theez en velem (NagyszC. 83). Nam en te

zeretíd vagyok (Apóst. 19;. Nam veleí6k vagyon Aaron (JordC.

62). De nam az az kelkek es eeznek az morsalekbol, kyk

lewe liwinak hw vroknak aztalarol (402i. Mam hw hozya kyl-

deelek tyteket os semy halárra való melto dologh nem adatot

hvvneky (61:;). Emberek nám atyaö'yak vattok, myre artolok

egymásnak (728). Myt feelz, ky meimy nam nagy sok ezteudeeg

zolgaltaal wr Lsíenuek (ÉrdyC. 10b). Ha ky mondanaa, nam
rwbank vagyon, yol mongya (389). Nam semmy bynt nem leé-

lek en ez emberben (ÉrsC. 97). De nam meg úította az eo

szemeimet (Sylv: ÜT. L142). Nám az ídóben sok pogansag vala

(KMK. m.225). Nam Idrálynak Dobro vár kezében lín (333.

336. 343. 344). Nagy sok országokat az ö fegyverekkel nám
k mind elbirtanak (V,141). Nám egyflgyS szfiuel es artatlim

kézol mSueltom észt (Helt: Bibi. 1.7). Hozudhat, acki azt mongya,

hug ez ez egén felll lakonc, merth nam meg monda, hogy ala

íut isten (Mel : 8zJán. 524). Nam atte papáid neked ío szeren-

czét hazudnac (Mel : Sám. 359), Nam az wr Lsten \V keg. tysser

tobbeth adüth, ad is (LevT, 1,89). Nám Liszliasz uram jó barátjii

te Kteknek (LevT. II 83). Nám az eltt, a míg szükségem nem volt,

nem kértem (92), Nám mikor kmének mi nyavalyája volt,

mindent igazim megírt kme Kdnek (Nád: Lev. 157), Nam meg

boc/atal M:igdalenanac (Boni: Ének, 144), Másut is kéry, uám
vgyaii reiáni szoktál uiíut egy wr borára (Decsi: Adag, 33),

Nam giakorta soc engedelmes tiac meg halnac (Fél : Tan. 555).

Hiszem, had né|iében ninczeu oly ktír vallás, uám Ammont is

megverted (lllyef: Jephta. 10), Nám az Lutheristák feddik es

[lökik az hitin valóknak gonosz életeket (Pázm: Kai, 154), Nam
ki mutattia magát az hit (EsztT: IgAny, 21), Jobbak s értelmes-

bek sz;imára nám elég sok írások vannak (V'eresm : Lev, XXíij).

Nám fel találták 8k, noha te azt irá<i, hogy sohnit sem tabill'

yák (Matkó: BCiiák, 369). Nám teljességgel elliagyál engemet

(Thaly: VÉ. 1.377). Nám fOltette az czégért ia, vau hozzá vas-

fig nyaka is (Thaly: Adal. L241). Nám ollyau a keudózéstl

mint az olajos korsó (Kisv : Adag. ül). Náni úgy tsátsog mint

egy tiV/öu ég tsérfa (77 1. Ni'mi a tékozló tiú, amíg az háza

rakva volt kalaLsal, addig eszibe sem jutott a fekete kenyér

(Mik:T(lrL. 249). Mimdám: Nám tegnap akarta? Felele 6

kegyelnie: Most nem akarja (Bod; Pol. 116). (Vö, LA, Ti ÁM,
LÁDD)
NAP {'opan HB): 1) sol C Titán, Phoebiis MA, souiie

PPB, Naphoz való : solaiis ; naptól síUletett : soligena C. A
napfény ell el-állam : a sole *ab«istere ; a napnak fekv hely

:

proiius soli, ad solem lociis l'PBL Vewlgokelt es kewmewl
allo hegyekett ynkab vilagosoytott uala meg, liodiieni uappnak

fene lEhii;, 49), Nap es hold niegsetelesltec (BécsiC. 20tíX

Napyat fel tamazya yokra (JordC, 365). Leznok chodak napban

es holdban (l>oniC, 256), Az nap myudennek egyenlképen

zyletliyk lErsC. 153b). Az napuJu; fulíAllében ha hooiály vagion,
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esSt iepiez (Os. G). Ez esztendSteii a napban es a lioldhn

semmi fofjj»tko7j»s nem leszen 1579 (KN^ysz. O'nil). SetitíV

lésse Un az napnac (Valk : Gen. 391 Valamely bizonyos, begy

(lílben nap fénylik, oly hizonyas, hosxy aominit abban nem

tanít a sz. iris (PAzm:LuthV. 60). Bizonyos flilSben aznapnak

mellle ol mecyen 1619 (KDebr. D3). A S7Íil5t sziikség a nai>-

nak énii (Mad: Evang. 191b). Musa, van kOt\e koronád holdból

és szép napbi'il (Zrínyi T 9). Orcz;ija, mint az 1^ erejében fenylrt

nap(Illy:Préd. Ilr,"). 2) dies C. MA. tag PPB. Nappal .szwlet-

tetet : lucigena C. Tiz nap vólt a közi : decem dies *interces-

serant PPBI. üimaggomuc ez scegin ember lilki ert, kit vr ez

nopun ez homns vilag timnncebelewl mente, kiuoc ez nopnn

testet tiimetive (IIB). Ez zomorosagnac napi:it isten fordeitotta

nekie SrSinbe tBi^csiC. S4X Mikoion bftytAlne zent Milialnak

negyuen napyt (VirgC. 33). Nap napnak igiet tori: dies diei

emetat verbnm (DöbrC. 39) Atkozotli le.f,'5n az nap, kybon

eltJnk ez uitagon (SándC. 20). Három nap, kik 5zne menncn

egi napot zerzenek (DebrC. 54). Zent Amborus doctor napnak

elStte neegyed nappal (ÉrdyC. 5S1). Nap napnak yelenth ygeetli

(KnlcsC. 34). lob eg nap Crishisnac gádorába it e földön ezer

napoknál (TelC. 191). Inti penitenciara, eleikbe adnan az wrnac

rettenetes napiat (Helt: Bibi. g3). Sophia a Dunához hat nap

iaro fSldni vagyon (Helt: Krón. 89b). Ez lewei kelt chetertekeu

Bódog azon nap e\M (LevT. 1.71). Vyil.s-meg már minekRnc az

mi napinkat (Bom: Ének 132by Az régi napoc iohbac víltac

ezeknél (Kár: Bibi. L627). Hadd légyen velflnc egy céhan na-

pokon ÍMA: Bibi. L211 Semmi nap több vétket nem Rseleke.sz-

nek, mint akkor (Czegl:Dág. El.^b 8).

[Szólások]. A déli magosságra emelkedett nap íFal: NE
9). Nap-enyészett oecidens, occa.s)is MA. Enyészik a nap,

enyésznek a tsillagok: dies *cadit, stellae cadunt PPBI. El

enyész iSlben való immár az nap (Knlcs : tvang. 226). Nap-

eset: oci'asns solis MA. Esy nagy sánczot ásának. egyik vége

napeset felül vala (RMK. VI 137\ O the gonoz n a p y a f o g y o t

(ÉrdyC. 633b). BeesthvelSdyk es el hayloth ^-mavan az nap

(JordC. 618). Nap haladatkor: sole oreidente PPB. A
n a p már m e g-h a n y a 1 1 o 1 1 : sol jam *praecipitat PPBI.

Midn ki-fannifci volna, hogy azokon a széles mezkn a nap

igen hevet sfltne (DBenk: Flór. 104). Csakhogy már al-

kalmas napja, a miólta Kesyelmednek sem embere sem

híre nem jve (MonOkm. XTV.383). Napkelet: orieas MA.

Lakik a fíild'ln Edennek napkeletre valo részében (Illy: Préd.

L46). Immár a nap felkelve (Pázm : Préd. 563). Nap-nyugat:
oecidens, occasus MA. Nap megtérése: solsticinm MA.

Napban való fogy at kozás: eclipsis solls MA. Napon
sült: solatns MA. krank von der sonnenhitze PPB. Éldegél

egy na prnl a má.sikra (Land : UjSegits. 11.112). Isten

'gyónap (CorpGramm. 286), Jó napot sidóknac kirallá (Vitk-

C. 83). Egészséggel, adjon isten jó napot, jó esivét : ave PPBI.

Isten gj-onapot (lál biro (Decsi : Adag. 207). Napot adni:
definire diem PPBI. Napot is ád hamar az aránt Tysbének, a

mellyen .szándéki végben mehetnének (Gyílngj'D: Char. 34).

Minden istenáldotta napodat n?y fogadd, mintha leg

ntólsó volna íFal:NA. 174). Mikoron napot hattac volna

n§ki (Helt:LT. pl). Ereol minekeonk Karol berezeg paranczolth,

hoé my ty Kegielmetek keozeott napot hagyonk (RMNy. III.

50). Napot hagytam nekik, hogy c6mmis,«ariusokat bocsátok

hozzájok (TfirtT' IV. 78). Napot illeni: solemnia instituere

PPB. Már napot neveztem Kassára való bemenetelemnek

(TíirtT.* rV.68). NapszSk esztend ; annus bissextiüs MA.
Napot tenni valamire : diem condicere PPB. Napot, órát

tenni : diem, horam de.signare PPB. Napot, órát végeztünk
az frtvezér Nasnf pasával (TSrtT.- L7). Az éczakát nappá
fordíták (Mel: Jób. 43b). Az étzakát nappá forditjác (Kár:

Bibi. L522. lL\:Bibl. L459). Az éjét nappá teszik (Derk:

ÖÉlet. 27). Éjjet nappá tészen (László : Petr. 235). Kik az éjét

csak nem nappá vál t oztat ty ák (SBahTemK. 150).

[Kíizmondások]. Elég az napnak az fi saniariLsíiga (Fél: BiW.

10). Véginn szokták a napot dítsérni ; napot nem fel kolt-

tén, hanem lefekttén szoktauak ditsirni (SzD: MVir. 87).

áldozó-nap: 1) [ascensio Domiui; Clnisti himmelfabrt].

Áldozó naptól fognan pflnkóst uapaiglan (VitkC. 55). Olywetym-

nek heegye, honnan Ciistus lesns áldozó napyan mennyeknek

orzagaban fed meene (ÉrdyC. 10b). Toidarol irttuk aldozzo

napian ; mostan ez aldozo napján bemenenk hozza (LevT.

1.94) Aldozo napja (MNyiI : Irt. 134). 2) festum corporis MA.

fionleichnamsfest PPB.

aprószentek-napja : iiedncfonia ; nnschnldig-kindleintag

PPB. Leányom el ment Szent István napja titán, apró szentek

napján (Kái-: Élet. 1243).

bírság-nap : [dies jndicii
;

jüngstertag]. Uimaggomuc ez

scegin ember lilki ert, hug birsagnop ivtva mend w scentii es

unnttei cnzicun iov feleol iochtotnia ilezie wt (HB).

bjt-nap : [dies jejunii ; fasttag]. Böjt napok : *esiiriales

feriae PPBI. Ezen benedicitet kel ebedre mondany mynd bewth

nap mynd hnseewe nap (LányiC. 318). A tobzódás beoit nap

kivfll is bfln (Vas: CanCat 566). Nem az hús étel rutittia meg

azokat az embereket, a kik bit napokonn hi'ist észnek (Bal:

CsLsk. 359).

dologtév-nap : dies profestus. operasns MA. werktag PPB.

(Com: Ve.st. 126).

éj-nap : [dias et nox ; tag und nadit]. Éjnek napnak egyenl

volta: aequinoctium PPB. Beytewle negyuen e nappot (EhvC.

27). Negyweu ee nappaa leek az hegj-nek tetera ételnél ital-

nál líyl (JordC. 219) Eh napon i.ariok a pro.soncziot (DebrC.

173). Negyven ee nappá bjtle (ÉrsC. 353). Negywen ee nappá

béythelél (ThewTC. 187). Az Cliristus zántalan fele kísértettel

liaborgattatot az negiien éij nap a pasztában az ördögtl (Kul&s:

Evang. 207).

eszten-nap : [septem die-s, septim.ana ; eine wochej. Teleek

be az ^vtann ezten nap : impleti snnt septem dies (.JordC. 19).

Onnan evezeenek Troyaba es oth ezten napygh lakozanak : ve-

nimus ad Troadem, ubi demorati siimns diebus septem (773).

Onnan meenenek Pateolosba es oth ezten napyg (septem diebns)

lakozanak (794 1. Az zent testöt nagy nehezen vyheteek az zent

egyházhoz, oth egheez ezten napyg temetetlen hagyaak (ÉrdyC.

412). Ezten napra esmeg el yevfeen zent Gamaliel, monda (446).

Zent Zíikarias pap, kj-nek zent iunepe ez may napnak elette

ezten nappal esyk (627). Bewona magath zywr rwhaban es

hamwal meg hynte magath es egy ezten napigh etleu ytlan

zemwede (ÉrsC. 346i. armad ezten napra ala jwn es minde-

neketh meg eleketh ; k zayabol állottak, hogy ö ezten

napra ala jft (RMNy. 11.69). Az napya ez iwendew kedhez ez-

tennap (103). Az számveö emberek észten napon Lindván

lesznek, osztíin onnét oda mennek (Nád: Lev. 99). Abban ma-

radtak bátra, hogy tengelyek törfitt el, kinek ma észten napja

vagyon (209). Harmad ezten napig harmincz keet kalongia

bwzat adgion (SzékOkl. 11.302). Úgy reméllyük, ezten napra

vagy szombatra hozzák ókét (RákGy: Lev. 96).

esztenez-nap : octavo ab hinc die MA. der achte tag von

lieute gezahlt PPB. Hír ez, bog Derwisbeg ezten ez nappon

indnit fel Bwdara (LevT. L73). Ezten ez napra, legtávolb való

terminusra itt legyen 1878. (TörtT. 16).

farsangoló-napok : dies *stultí PPBI. [fasching].

hagyott-nap : comperendinus, *statiis dies, *pacta dies

PPBI. [festgesetzter tag].

halóv-nap : dies *pisculentiB PPBI. [fasttag].

halottak-napja : [dies defunctorum ; aller seelen tag].

Iniaran lezen emlékezet hallottak napyrol (ÉrdyC. 607).
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hamar-nap, hamarvaló-nap : propediem MA, ehesten

tages PPU Klórom Kdét, hogy hamar felkildje Kerencz uramat,

mert ne talán fik is elmennek hamar nap (Nád: l^ev. 185).

Hamar való uap kijil az isp/m (LevT. 11.53) Monda, hogy a

döbrciczöniek hamar nap alá jünnek Budára (MonTME III.84).

Haladék nem lesz benne, hamar nap teszek róla (SzD: MVir.

419).

harmad-nap : triduum C. MA. der diitte tag PPB. Harmad
napja, hojíf zenwednek enghem (JordC. 479).

harmadnapi : tridiiauim MA. dreitiigig PPB. Harmadnapi

hidoglelé.s : tertiana fehiis MA.

hold-nap, hol-nap, hó-nap : 1 ) men.sis C. MA. monath

PPB. Más fél hi)ii;ip : sesquimeasis ; kit hónap : bimensis C.

Nem akar uala hanem czak egy hónapon lakozny egy helyben

(EhrC. 121). Felesége foga es titkoria uala önmagát 5t hona-

pocban (MiinchC. 108). Kylencz honappaa te mohSdben reked-

wen (CzechC. fi). Meegh neegh hónapok vannak, eas az aratis

el iS (WinkIC. 299). Kilenc hónappá te zizei mohednec termébe

akara lakozni (NagyszC. 383). Három holnapyg neky zolgala

(ComC. 51). Nem gyonyk vala haromzer heteben, hanem hónap-

pan egyzer (DomC. 249). Az vad kecskéé hány holnapra ellenec

(Kár: Bibi I53fi) Az 12 hóldnapról, melybSl az ídSnec álla-

pattya és az szflletetteknec terméíszetec meg i.smertetnce (Cis.

Al). Els6 lezSn az eztondSnek honnapy k8z6t (Beythe: Epist.

99b). Két hóldnap el telne haza fordult vala (Illyef : Jephta.

35). Kicsoda iutat elfibbeni holnapimhoz (Lép: PTük. 1.132). A
mensis hóid napnak nioudassék, mert a hóidnak janisa kfilóm-

bSzteti meg (üKat:Titk. lU7b) Kevés napok múlva egy hói-

napja lészen (Gvad : Orsz. 2). 2) (meustrnum ; monatsflass]. Oly

aszszony, kinec holnapja foly (Nad : Kert. 5Sb). 3) cr:is C. MA.
morgón, den folgendeu tag PPB. Holnap után : perendie; ln'inap-

ról lnidára halasztóé; cra.slino, procrastino MA. Holnap reggel:

criLstiua die mane PPB. Ha az wr az aratást baratyra hallaz-

totla, holnapon oz wetementmeg nem arattyak (Pesti: Fab. 61).

Ezt es jól értjük, hogy holdnap éjjel ott Rinya mellett hálnak

(THrtT." I.28Ü). Holnap két felfll Morvában s Austriában bé-

csapui rendeltem vala (Bercs: Lev. 85). Ma meg eresztik érzéken-

ségeket minden feílotségre, holnap megmt válogatott áliétatos-

sággal táplállyák lelkeket (Fal: NE. 40).

új-hónap : neomenia C.

holnapi, hónapi: I) menstruns C. MA. monatllch PPB.

Két hónapi: biuio.stns; három hónapi: triuie.stris C. Akkoron

zentSIteteek meg, mykoron ymaran hatod honapy vona evf

anuyanak méhében ; meene zent Ersebeth azzont meglátó-

gathny wrwnknak egy honapy korában (ÉidyC. 351b). Meg
váltsác, mikor egy holnapi le«zen (Helt : Bibi. I. ZZz2). A gyer-

mek még nem vala nény holnapi (Helt: Krón. 79). Okossan

cselekedcc kisded ócheuel, ki meg három holnapi aleg vala

(Pécsi: SzilzK. (i4b). Mikor az elsíiszfilSttec egy holnaplac (MA:

Bibi. 1 137b). 2) crastinns C. MA. [morgig]. A hazat meg sjpór-

i8k a holnapi napnak tiztfissegero (Ui-brC. 47).

minden-hónapi: menstrualis C. [ullmouatllch].

hónapnyi. Öt hónapnyi : quinqueraestris C.

hónapos : (meiLsIruus ; monatlich]. A hónapos hírek is bSven

tudósítanak, hmiem az akkori idSbeli szokása jaiását Páris-nak

óhajtom igen Is tulni (Fal: TÉ. 770).

holnapi-nap : crastiua *hora, dies crastiuus PPBl. [morgiger

•ag).

holta-napja : (dies emortualis ; sterbetag). E peoiglen holta

napig az emberben megmarad (Pós: Igazs. 1.230).

húsevö-nap : camarii, obsonii die^ ; 6olschtag PPB. Ezen
benedicitct kel ebedre mondany mynd bewth luip m\iid hws
eewe nap (UnyiC. 318).

husvét-napja : [festum pasvUatis ; osterfestj. Hoewetb napya

el mivlvan, ewezeenek Troyabau (JordC. 773). Az eegyhaaz

hosweet napyaoak eltte nagy zeuwedetesseegJt teezeu (ÉrdyC.

33b).

idö-nap (eltt): tempestivum MA. zeitig, zu rechter zeit

PPB. *Idó nap el5t : praemature, ante tempiLS MA. ante *diem

PPBl. Ne itilletek id5 nap el5t, míg nem el i5 vr (DöbrC.

261). ydö nap elAth ne akaryatok vaUmj-th ítylny (Komj:

SzPál. 135). Ne szandekozkodgyec id5 nap elfit érteke felSt

igen nagyra (Born : Evang. IIL264). Senki a dolgot idó-nap eWtt

ne tudná i Czegl : MM. 6). Üd8 nap elót szem fájilkká, vakokká

lesznek (Csanaki: Dögh. 8), Mi azért ugyan nem akarnánk

abban czégért tenni idó nap eUtt íMonOkm. XXIV.107I. A
maga fiait idSuap elStt fészkétól kikergeti (Misk: VKert. 379b).

IdS nap elStt mindenb&l ki-&rfilnek és bús órákra szorulnak

(Fal- UE. 454).

itélet-nap : dies judicii, dies novissimus Sí. [jüngster tag).

A niindeiiható vr Ítélet napian meglátta azokat (líécsiC. 46).

K5úob lezeu sodomiac es gomorraiac ffildfiknec Ítélet uapiaD,

hoénem a varosuac (MiinchC. 31). Az itelet napian meglatyak

embernek fyat; varyatok meg az ítéletnek nagi es retenetes

napiat (VirgC. 147). Zeuwedhetesb lezen az ytheeletuek

napyan (JordC. 382). TjTonuak es Sydonnak kyimyeben lezen

dolgok az \'tolso yteeletuek napyan, honnem tynektek (387).

Byncsek, kyk boczaHatot nyernek az wtolso yteletuek napyan

(ÉrsC. 267). Az itiletnec napian testekbe fel tamadnac (Helt:

Bibi. 1. d2). Valamouiszer az ítélet uapiarol gondolkodom, mind

anniszor szivemben es testemben meg rettenem (I^p: PTiik.

n.l9ii). Miért hinnénk ó benne, hogyha semmi ítéletnapot uem

várhatnánc (MA : Scult 23).

jelés-nap : feshim, dies solennis MA. feriae solennes ; fest-

tag. feierlag PPB. Ystemiek yeles nappya es egyéb zenteknek

yukab tyzteltetyk (EhrC. 85). Oiak ieles napokon zokot vala

menny az k\Vsegbe (VirgC. 36), Hallyok hyidethny mjiideji

yeles napokon (ÉrdyC. 366 1. Sydoknak na jV yeles napya (TlienTC.

4). Inne[)eken és az ieles napokon (Kár: Bibi. 11.152b). Három

jeles nap volt, mellyen tartoztak az férfiak Jerusaleinbe meoDi

(Pázni ; Kai. 733).

kántor-nap : [quatember]. Imaran leezen tanu-sagwnk az

három cantor naixikon (ÉrdyC. 20).

karácson-napja : festum incaniatiuuis Kr. [chrísUag].

kis-karácsonynapja : (circiuncísio Domíni ; neujalirstagj.

Kys karacon napra való predicacio (DobrC. 95). Kis karaczonak

napia egi neminemö uedueisegre fordul 1572 (KBécs D6)i

keresztelö-nap : dies lustricus ; reiuigungstag, tautlag PPB.

kerészlyáró-nap : dies rogationum Nom.* 437. (bítt-tag).

kisasszony napja : (dies nativitatís Maríae ; MariS geburtj.

A borokai piucoieben t;ircza kys asxuin napiayg (KMNy. IL2t

köz-nap : dies profeslas MA. dies operarius Nom. S. »t>rk-

t.tg PPB. Kz napon s akar innepen (ísam:Cer. 59). Innep uap

ha vélke7A>l, nagyob hogy nem mint kSz nap (Vás; OuiCat.

237). Némely dolgoknak innep naiwn érezzfik nagyob izif, némely-

lyeknek köz na|iokon (Pázni: KT. 64i.

hét-köznap : profestus C MA. werktag PPB. Het keznapba

wecheniyero cliyak egy antifona iLám-iC, 254), A henyélik

még hétkíz napokon Ls hivalkodnac. Ide s tova csavarogiiac

(Com; Jan, 197), A sinodusban el-vék'raletik, hogy a frantzía

nótákra Íratott zsóltárokat-is énekeljék hét kílzuap iBod: Pol.

82).

hétköznapi : protn-tna MA, worktiigig PPB,
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köznapi: profostus MA. werktjivif! F'PB. Nem liitták k5z-

luipi l;ik;isra, hanem iuiiepre (Zvon: Post. 11.436).

mai-nap: 1) (dies hodierniis; heutiser tig]. lyztolendA

atyám azért i\Vtem ez may napon eleylw, hogy en byneymet

meg akarom vádolni (VirgC, 2). 8) [aetas noíitra ; unsere zeitj.

Mái nap az nrfiakat igen gyensén, kénye.sen nevelik (Fal : NE.

34). A vizöröiitAl fogva nem volt annyi bflcsülete Éva asszony

leányainak, mint mái nap (Falt NU. 352).

más-nap, másod-nap : [dies posteriis ; den nSchste tag].

A mezpy fyweket, ky ma vagyon e.s mas nap az kemenczeben

vettetyk, ysten ruhazya (JordC. 371b). Másod napon menyekez5i

lakozások lesznek (ComiJan. 117).

menyekzö-nap : fdies miptialis ; hochzeitstag). El ÍN^-tte-

nek az artatlilan barannak menyekze napyg (ÉrsC. 135b).

Mikoron fiam fel nenekedett volna, lakodalomuac menyegzS

nagot szerzéc (Kár: Bibi. 1.467. VerG: Baráts. 9b).

mi-nap : niippr, proxime C. nevilich PPB. Csak ez minap

:

pronuper C. Czak ez minapon i.s ezekéi vittimk (Bosv: NS. 8).

Minapon attiamnak lín lialala (10b). Ez minapon ys az Kd
iohagy wramnak egy ioKagyth wertek (RMNy. 11.31). Mynapon

kAltheni wala Knmek hnz pénzt nemez wenny (LevT. 1.5). Ez

miaap irt vala Kd énnékem egy levelet (11.162). Czak e minap

is: heri et nndins tertius (Decsi : Adag. 12U Édes alfyád minap

kfilSmbet próbált (OesI: Japh. 39). Kit edgy pápista csinált a

minap (Sámb: Isp. 12). E minap mene ezen háznnk raellSl

(Thnrzó: Lev. 1.5). Minapon kíiitek vala huszonegy mívest es

azok es tiibbnyire gyermekek voltának (TörtT^. 1.274).

minapában, minapéban: co Mennyei tudomány, melly

a minapéban támadott nj tévelygknek ellenvetéseitl meg-ol-

talmaztatik (GKat: Titk. O'ml). Minapában otton a bajos ahajt

a Cziher mellett szántnak vala (Nyr. VII.371).

minapi : pristinns C. niiperus, nnperinns MA. kiirzlich. nen

PPB. Minapi : pri.«tinus PPBl. A minnapi álmomban (Helt: Krón.

27). Az ti minapi és íidtlen kSlt szemetlen cathalogustok (Bal

;

Csisk. 414). Az eledeleket nem csak az újakat, hanem még a

minapiakat s félben megetteket is el hozza (Com: Jan. 82).

Nem olvasta volt meg minapi Írását (Czegl : Japh. 84). Ellenek

irt minapi oculart (CJzegI: MM. 18). Az halandó minapi embe-

rekkel oly 8r5kke való CTiristiLst vetsz 6szve (MNyil : Irt. 326).

A minapi levelében az illyen dologra való nézve pöfcé ki kend

ezeket a deák szókat (Misk : TörL. 70).

minapiban : [proxime ; neulich]. Tsak minapiban ; nnper

*admod>im PPBI. KiSltSnk wala e my napiban Kérelmedhez I

a mi embernket (RMNy. 11.134). Thy Kegelmetek ez myna-
[

pyban az my iozagmikra rea kylthe az zolga byroth (227).

lm csak ez minapiban is 6 nagy.sága Lippa felé jve (MonTME.
in.39). Gondolja el Kéd, mint járt a minapiban Forgáts uram
(Mik: TörL. 61).

minden-nap : qnotidie 0. MA. tagüch PPB. Menden napon

\Tnac testet, veret veni sem olcarlom sem dicerem (VitkC. 431

Mindennap lakodalmaskoduan mind holtáig, meg ielentette,

hogy testi bátorságba elt (Bom: Préd. 390). Az Salamon aszta-

lára mindennap harmiutz véka semlye liszt vala (Kár: Bibi. I.

305). Mindennap viseli szoknya (Radv: Csal. 11.283). Mindennap

áfinmot ü eszik vala, hogy keresztény vérre li kegyetlenh volna

(Zrínyi 1.30). Mindennap gylöli menyét és nem szereti (Kisv;

Adag. 385).

m indennapi : quotidianus, vulgáris C. taglich PPB. Minden

napi zíksegedet meg zolgaltatyak (VirgC. 55). Az viaskodaas

menden uapy, es rytka az meg gyevzees (ComC. 296). My ke-

nyerfinketh mynden napyath agyad neekínk ma (ÉrsC. 164b)

Mineimapi vásár (Ver: Verb. 166). Ha mi eszedben jutott,
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jegyzezd-fel a mindennapi dolgokat fel jedz6 kSny\'ben (Com:

Jan. 158). A mindennapi áldozatok juhokból készittettenek

(Misk : VKert 202).

mindennaponként: quotidie MA. tiiglich PPB.

mindszent-nap : (festnm omnium sanctorum ; allerheili-

gentag]. Minden scent napia íMiinchC. 11). Ez felevl meg
mondót mynd zent napyan (MavgU 71). Mj-ntzent napyanak
meltosagas iunepoorol (ÉrdyC. 599). Mynd zontok napya kezt

es adwenth kezt halottaknak vvecheruyet kel mondany (LányiC.

304).

mi\rel-nap, mives-nap : profestus C. dies operosus MA.
werktag PPB. Jlyele napok (Pesti: Nom. 18). MivelS nap mim-
kára mennyen (MA:ScuIt. 749b. Illyef: BOTomp. 88). De
ezeket az isteneket csac munkás és míves napokon tiszteltéé

(Prág: Serk. 492).

munkás-nap : co (Prág: Serk. 492).

napi-nap : [dies ; tag]. Tértéének egy napy napon, hogy

egybe gyfileenek az papy feyedelraek (JordC. 598). Mykorou
egj' napy napon oda menne (ÉrdyC. 143b). Egy napy napon

meg yelentee ew neky vpr isteu, hogy haza kellene terny (183).

T5rteneek eegy napy napon (562). 'Ea nappy nappon tarch ees

eressych engem wram Ihus (GyöngyC. 24).

néha-napján : [quondam ; einst]. Az a boldog lakóhely, a

hol néha napján Ádám atyánk lakott (Moln: JÉpül LlO).

nyugodalom-napja : [dies ad quietem datus ; ruhetag].

Szombat avagy nyugodalom napja ((>)ra : Jan. 7).

pünkösd-napja : [pentecoste
;
pfing.sfen]. Melly er pinkösd

napján adaték 6 nékiek (Tel: Evang. 11233).

rövid-nap : prope diem MA. [ehestens ; in kurzer zeit).

Ennek vtanna ryvyd napon ky mulek (DebrC. 504). Igen re-

wid napon my claustromirakba haza jwthank (TelC. 312). Re-

wyd napon Kegelmedet esmegh erthethem (RMNy. 1172). Kit

rövid nap azon leszek, hogy kiváltsam iLevT. 11.85). Eívid

nap meg láttyác szabadulástokat (Kár: Bibi. n.107). RSvid

napon meghaloc (MA: Bibi. 1.47). RSvid nap megmutatom,
hogy tfi az szárazon vadtok (Forró: Curt. 108). Nem látua efféle

vérben merült sereget rövid nap az az égen járó nap (Czegl

:

MM. 130). Adja meg az isten rövidnap azt érnem (Thaly: VÉ.
1.431).

sudos ?-napok : Idus C.

számvev-nap : [dies judicii
;
jüngster tag]. Bizonyos szám-

vev nap rendoltettt, az, melly mondatíc utolsó napnac (MA:

Scult SOObl.

szók-nap : [dies conditionis : gerichtstag]. Az zek napyára

be jeoyenek (ErdOrszgy. 394).

szentkereszt-napja : [dies crucis ; krenztag]. Zent kereszt-

napyara iutuau imatkozyk vala Aluerna neuvv heginek oldalán

(VirgC 33).

szök-nap: [dies intercalaris ; schalttag]. Szök nap, melly

minden negyedik esztendben februariushoz adatik : embolimus

PPBl.

születés-nap, születet-nap : [dies natalis ; geburtstag].

isten zewletety napya : nativitas Domini (EhrC 73). Heródes-

nek zyleteese napyan Herodiaimak leánya tanczot theen (JordC.

398). Oly ember, ky az tykerbe neezy hw zyletetynek napyath

(833). Azért zolgalta ew zyleteeseenek uapyaat (ÉrdyC. 523).

szün-nap: [dies ad quiefem datus; ruhetag]. Hideg lelésé-

tl való szfin napjain versekbe foglalt elmélkedése (Gvad: FNót.

148).
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teg-nap : Leri C. die8 hesterna MA. gesterii PPB. Tegnapon

batod iilSIjeii La^'a mOK 6tet a liideg lelet (MünchC. 176).

Kyket teKiiapou iiiorteel meg utalnod iDomC. 192). Es monda
nek>k : Hol twgyatuk, liogy eeii tetnialip iiektljek arwltam

wala (ÉrsC. 881)), Tegnapon vala az keseriies nap (TelC. 151).

Az terek PechyAl megli tegnapon el iudwltli (LevT. 1127).

tegnapeltt : nudiiis tertius C. pridie MA. vorgestern PPB.
Tegnapon e-s tegnap eltt vala az ke.serues nap (TelC. 151).

Az komarj liayduk thegnap elewt az meienyey ispanlh atbal

lAthik (LevT. 1.225). Tegnapelíítt vettem Nagyságod méltóságos

parancsolatját (Bercs: Lev. 7).

tegnapi: haftemus C. MA. gestrlg PPB. Ezer eztendevk

te zemeyd elovt olyanok mynt az tegnapy nap, ky elmvlt

(CornC. 60). Teglmapy heted horan liagyaa el hvVtet az few fay-

dalom (JordC. 637). Tegnapy napon eenneu ky menween,

másképpen liattam ez hazat (EidyC. 513b). Mi chac tegnapiac

vagyunc es sommit nem tudimc (Mon : Ápol. 3). A tegnapi na-

pot nem mondhatom, hogy elvesztettük volna (Mik : TiirL. 311).

Eme tegnapi gomba, a vice-viee secretarins elvégr« egyet nyik-

kana (Fal; NA. 234).

toldalók-nap : bissextilis Com : Jan. 170. [schalttag]. A
negyedik esztendS a Mátyás ugrását minden 4 dic esztendS

után eli) forduló toldaléc napot elo hozza (Com: Jan. 170).

törvény-nap : [dies judicü
;

gerichtstagj. Be menth az

hagyott harmad nap es az térwéu napra (RMNy. 11.73). Teruen

napot ftd isten nekic, ho^ perelhessenec (Mel : SzJmi. 498).

Egy felól maga kerülte a törvény-napokat, má-s felöl pedig

el-vádolta a püspököt (Bod: Pol. 207).

úr-nap : fo.*im corporis Chri.sti SK. ffrohnleichnamsfe.st]. Ez
az vr napyan való predicacio (CornC. IfiS). Az zentseges vpr

napyarol walo ayttatos, zeretots predycacyo (ÉrsC. 555b). Mi

tetzik neked az vr napianak innepernl, az mint hinnya szoktak

(Zvón: Osiand. 189). Én megjelentettem ó felsógének, hogy

Bay Lá.szló uram ur napján nem lítetett (TOrtT.' in.3Sl).

utolsó-nap : (dies novissimus
;

jüngster tag). Sokak mon-

j^ak énnekem az vtolso napon (JordC. 374). Minékünk is szá-

mot kell aduunc az mi sáfárkod.-isunkrol ; bizonyos szjlmvévS

nap rend51tet6tt, az melly mondatic utolsó napnac (MArScult.

800).

Ünnep-nap, innep-nap : dies fe,stus Kr. [feiertag). Génér-

kédtetnec vendégségéé as innepnapoc (BécsiC. 07). Ne ez innep

napon, ne talantal haboro lenne a népben (MünchC. (53). Mon-
dotta Ilius: Veedd azt, my kell az innepnapra (WinklC. 151).

Egy zent jnnep napon zent Margyt ázzon men egyházban be

(MargL. 67). Ynnep napoth zentellyed : diem s;ibbati Siuietifices

(JordC. 54). Illed te ah heteknek ftnnepe napiaat (Ozor: Chri.st.

175). Dzic az torkosságot kiualtkeppen (innep nap (Boni: Préd.

410). Ez mái innep napot meg illonflnc (Zvon:Post. 1,824).

Kri-stiis születésének innepinapja (Illy: Préd. Elób, 1.4).

vasár-nap : dies Solis, di&s duminica MA. sonntag PPB,

Ez leuol kflit SenderS warosabii wusjuriap (RMNy. 111.28). A
vasárnapot megtaitottác, meg SlUlttéc (MA : Soult. 904). Az he-

teknek napjai: vasárnap, betfS (Com: Jan, 7).

pálma-vasárnap : (dominica iialniarum
;
palmsonntag). Az

urnák .szenvedése jiahna vasárnapjára tartozik (Mad : Evang. 6),

virág-vasárnap : verbenalia, dominica palmarum Kr. [palm-

sonntagj.

virágvasárnapi: (ad domiiiicam palmarum pertinens; palm-

sonntag-). A vir;ig\a'«lrnapi poniiKilxíl (a pogányok) azt itílték,

hogy a mi isteniluk szjuuár (Pázm: ftéd. 484).

vég-nap : 1) (dies noviwimus; jüngster tag), ö igaz törvény-

nek ki szolgáltatója, vég napkor rosszaknak büntetés adója

(Orczy: KöltH. 61). S) (dies vitae extremns; sterbetag^ 8e&z

Maria melleted te veg napodon szent fiáiiac eltte vgy tamadgyon

(RMNy. IL336). Isten széniét te végnapodon vgy lathassad

(uo).

vízkereszt-napja : festum epiphaniae Kr. (dreikönigstag).

Víz kerezt napyan jmattatot vronk az |)ogan kjTalyokbtwl

(CornC. 373). Ez elmwlt vyz kereszth napya thayan nymynemeo

jeles dolgoknak meglátására mentheonk wala (RMNy. III,

49).

Napbeli : (solaris ; sonnen ), Az második napbeli fogyatkozás

mi tólUnk nem látliató léezeo 1620 (Kai. 02).

Napént : (unius diei ; eines tage.s]. Nem syete ah nap el

enyezny wgy mynt egy napeent wona: non festinavit sol

occumbere spatio unias diei (JordC. 309). A napot egy napeut

való ideig egy helyre állata (Helt:Bibl. L a3).

Napi: 1) solaris, solanus MA. sonnen- PPB. A fSIdet a

napitest vagy alkotvány nagysággal fellyül haliad (Mad: Evan?

469). 2) (diurnus, diei ; tag], *Két napi : biduanus ; *uapi

munkás : mercenarius MA. Mikoron az bannync gyereket el

hoztak volna, monda neky zent Bereuk (CornC. 351). Elgy

napy yaro leidet yettenek (JordC. 525). Jerusalem mellet

vagyon egy napy yaro felde (708). Negyed napy hydeg lely

vala (DomC. 284), Mykoron Jesus volna tyzenbanuad napy

(ÉrdyC, 63), Czak egy napi élet: ephemeri vita (Decsi: Adag.

278). Egy napi avagy csak egy napig tartó liideglelés (Com:

Jan. 58). Azt is mondgyák, hogy még negyven napi nem
lészen a gyermek, nem is nevet ([..ászló: Petr. 8).

Napig: I) (usque ad — diem; bis auf den — tag). Ha
valaki olt volna ez velagnek kezdetyhVl fogwa müid ez napig

(VirgC. 93), Teek bezedeth myndetu-el, kyketh kezde Jézus

tanoytany mynd az napygh (JordC, 706), Kyiiek tytkyaat

mynd ez napygh .senky sem ysmerte (ÉrdyC. 358b). S) [diem,

die; den tag), Mikoron ez ilien nehéz tiztet sok napig

viselte volna (VirgC. 74). Az harmad napyg sem az raeen-

nyey saftaar, sem az ew 6zwere nem eettek yttak vala

^ÉrdyC. 509b). Tehén ganéjba tegyed az tOkmagot, ötöd napig

kikel (Radv: Ctol. III 50), Még itélem uram, észten ez napig

eltart, ha tovább nem is, itt az gylés (Gér: KárOs. IV.178).

Napiglan: 1) [us(|ue ad — diem; bis auf den — tag).

Napot kiralnak nap felet toldaz : S eztendeiet nemzetnek uapia-

iglan OS nemzotiglon (AporC, 7), Nem z5nt ur isten az J zen-

tenek attJila mynd ez napiglan kilISmb killímb codakal feuleni

(TihG. 29). Az meli hidegh mind az vtanna való napiglan tart

1572 (KBécs D7), Nevekedik az anyaszentegyház mind az

utolsó napiglan (P!Ízm:Kal, 538). 2) (diem, iier diem ; den tag).

Heet napyglan zeraetleu marada az koporsónál (MargL. 184).

Mely illatnak zarniazasa meg marada sok napyiglan (DumC.

151). Ha tyz napygl.'m hozyaam nem akaraiidotok yewuy

(ÉrdyC. 358b). Meg marada az helyen ket napyglan (ÉreC. 74X

S) (temporis intervallo; eine zeitlaugj. A pokolnak kSzepuS

reze, kybeu vaimac meg-/.aliadulo lelkíV, de kenzatnac napiglan

(NagyszC. 321). Az wr lapyghui tyredelmcis.seeg5t mutat li'izyank

(ÉrdyC. 72).

Napigvaló : (diei ; tag), Megbftnteti heted napig való pok-

lossággal (MA: Bibi, L130b»,

Napjában : [singulis diebus ; tSglich) Napialwm barom

idecben imadkozie : tribiis temporibus |)er diem orat (BécsiC, 146),

Hetzer mondottam napiaban diczeretet (AjwrC, '}&). Paranowla,

liogi (uo) menne hozza, hanem ezak egizer uapiaba (VirgC. 40).

Napyaban teobzeor egy zeriiel nem itlauak <I>>mC. 297). Bort

nem ywth napyaban cliak egjTter kew-eset iKrdyC 442). Az

igaz Is hétszer eiiic ol napiaban (i3oru: Préd. 45:;b). Háromsior

nai^ábiui meg-t&ltzni feleltéb való (Com: Jaa 112).
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Napnyi : [uniiis diei ; einpn tag láng]. E^' neliány napnyit

isántott (LevT. IL3U Edgy egész najmi ideig (Megy: Bayie.

436b).

Napocska : diecala C. MA. knrzer tag, kleine zeit PPB.

B^cynehjüiy kevés napotskáknak látszottak a sok esztendk

forgási a szerelem nagy vóltáliól (Pázm: Préd. 757). Feltetszett

n.i|x>c£kám homályban borula, szelíd galambocskám tfllem ol-

vadnia (Thaly: VÉ. IL13).

Napol : comperendino C. chronisso, diem transigo MA. [den

tag zubringen]. Késídni, napolni : *sut>s!stere in aliquo loco

PPBl. Ott táborostnl harmad napig napolván, Aradnak minden

kertét hamnvá tetcté (Szál: Krón. 362). A gonosz idií miatt

honn kellene naplani (Nyr. X.470). Ott naplanimk kelleték,

mert a szá-szok nehezen akarnak vala elé állani (ErdTörtAd.

1.1271. Felsí-Örstin naplottnnk, éjfélkor pedig mentünk Jósvához

(r\'.97). Rima-Szombathoz szállottunk, ott naplottunk (123).

Czikón alól sülemedi mezíin sziillváu meg, tegnap ott naplott

(MonOkni. XIV.133). Ott akadvtin Kis Mihály vmmkra, az

holott mi is vele egyiitt napolviin, rajtunk ütöttek a katonák

(KecskTört. III 159). Két nap múlva érkezik Pasartik nev
városhoz, az hol egy hétig fog naplani (MonTME. VULH). Ha
valami félelem volna, bevihetnék az nádas közzé, ott napolhat-

nának vélle (Monlrók. XXVU.23S). Az parton disztelen napolni,

gyorson akarék azért által menni (Szentm: SóDits. B3). Akkor

hozta más ember is valósággal most Stomfán naplani az néme-

tet (Bercs: Lev. 233). Tábora 3 nap ott napolt (Kónyi: HRom.

71).

meg-napol: :« Itt megnaplánk egynehány napok alatt s

vala is szükségünk rá (Monlrók. V1U.3S3).

Naplás : comperendinatio C. chroniísatio MA. [zeitverbrin-

gung]. H«logalá.s, naplás, naptöltés : compírendinatio PPBl.

Az illyen ember sok bujkálással s naplással viheti az illyen

utat véghez (Monlrók. XXIV.451). Ne legyenek az innen menfi

követek Nagyságodnak ott hiába való mulattatásokkal, napolá-

sokkal terhére (MouTME. IV.399). Járását nyomának s rejtek

naplásának hiriil el sem viszik (Thaly; Adal. 1.191). Azúlta az

nagy pu.szta.'^gii országon minden napliis nélkül gyüvünk

(RákF:Lev. V.437).

Naponként, naponkód : quotiilie, quotidiane, in dies

singulos MA. tiiglich PPB. Ima*gac ítet mendenha, menden
e

naponkend jol mondnak o neki (AporC. 25). Wtet isteni zent

ayandekokal naponked íregyty vala (VirgC. 76). EiigSmet

naponkeenth veetkóz<ítth ees az te parancholatodath megh

tSrooth megh nem gStrel iWinklC. 244). VerSdnek méltósága,

ky naponkenth nekd aldoztatyk (268). Naponked mondatik

nekem: Hul vaéon a te istened (DöbrC. 96). Nag ayetatossag-

gal kezde mondani naponked ez ymadíagot íNagyszC. 295).

loob naponkent kéneset, honem ment ritkán sokat eni (VitkC.

52). Meltan tyztelendeu my tevlevnk naponkent ez zent ba-

romság (ComC. 60. 96). Naponked gyíl vala az hyveknek híl'

zamok mynd ffvTtfj-wban, mynd azzonyallatban (JordC. 721).

Naponkeed wgy kell vonny, mynt az baromnak (ÉrdyC. 516b).

Te éretted eldezteenek naponkeeth (KeszthC. 111). Isten ygaz

bvro, erews ees bekeseges, mynem naponkeeth meg haragvzyk

(KulcsC. 11). Naponkent karosok wagyonk az %V bjTodalma

myat (LevT. II.2). Naponként nevellyflc és erSsitsfic gyenge hitfin-

ket (Bom: Préd. 268). Van vagy 1(K) katona most is köztünk,

szivárkodnak naponként is ugyan az Dunántúl valók által

(RákF: Lev. 7).

éj-naponkéd : [din noctuque ; tag imd nacht]. Egy ifi5u,

kinek anyja é-naponkéd sirhon (RMK. 1.24).

Naponkédi: [qnotidianns, communis ; alltaglich, gewOhnlich].

Adgyad naponkédi el5kener8nket (NagyszC. 343). My kenyerün-

ket naponkedyat agyad nek^k ma (JordC. 563). My kenerSn-

ket naponkedied aggad neknc ma (DebrC. 472). Mynden rytka

es zyk állat drága, az uaponkody kedeeg wtalatus (Erdyü.

465b).

Naponkéntvaló, naponkédvaló : cvj NaponkednaM vet-

kezetiniben el zenuedet (VitUC. 30). Legyenek az maradékok

az anvaknak es ezwegyeknek napon keed való eletekre (JordC.

251). Syr vala, niykoron az naponkent való my.seknek tyztasse-

geet zolgalnaya (DomC. 44). Naponkéntvaló nyavalyákkal nehe-

zíttetünk (Piizm: Préd. 64).

Naponnan : [quotidie ; táglich]. yigalmassaganak myatta

anne erd5m8t wallyak menyorzagban, hogy ha míndSn napon-

nan meg wegeztem wolna myndon orakat 6 zenczegós kenyanak

emlekózetyben (CzechC. 39>.

Napot. Napott nap-estig : tota die, per totum diem PPB.

Napotló. Egész napotló napestig munkálódnak (ACsere:

Ene. 217).

Napoz : procrastino MA. aufechieben, forttagen PPB.

el-napoz : cvo Minden hadnagy és bíró tartozik minden tör-

vényt el napozni (SzékOkl. 11.120).

meg-napoz : [?] Kácz Tamás arestomban tartatik es megh

is naposztatot it vala vádoltatot társával edgyüth (TörtT. X.136).

Napozás : [comperendinatio ; zeitverbringung]. Abban napo-

zá.?, mikor meg indul, nem leszen, mert az mely hertelen

szokot tetszeni a villámlás, oly hertelen leszen az embernek

fiának eljóvetele (Alv: Post. 1.33).

Nappal : 1) [dies ; tag]. lonas volt a cetnec hasában barom

nappal és három eyel (MünchC. 36). En te neked nappal hetzer

mondek diciretet (DSbrC. 70). Ha az iSuendS vasárnapon akarz

comonicalni, enelkegel anac el5t(i harmad napal (VitkC. 38).

Az vr az vylagossagot nevezee nappalnak és az seteetet eeynek

(JordC. 5). Hogy nappal let vona, tamada kerdezkSdes (7.50).

Te eleted miként ha eg hay zalon kehiének eg golobist fel

minden nappá (BodC. I). Je.siLs negywen ee es nappá beytele

(ÉrdyC. 137). Oly nagy világosság volt, mintha nappal lett volna

(Zvon: Post. 11.252). A nappalokat és az éjtszakákat meg-kfilSm-

b5zteted (GKat : Válts. L850). A nappal kí-fejtödzík az éj barna

pólájából (SzD:MVir. 314). 8) lucí, interdiu, subdiu C. de die

MA. [bei tagé]. Éyel es nappal zevnetlen zolgal vala az vr

istennek (ComC. 278). Zazzor nappal, zazzor eeyel es5t térdre

ew ymachaganak ydeyn (ÉrdyC. 442). Latod, mel nagy %7gasas-

sal eyel es nappal eelnek (ÉrsC. 277b). Gondolkodyk \v neky

terwenyetie eyel ees napal (KulcsC. 1). Nappal amekat ád vala

5 nekic (Helt : Bibi. l. d4). Nem job leszé bartzolnunk nappal

(Zrínyi 1.134).

éj-nappal : 1) [dies noctesque ; durcli tag und nacht].

Negywen ee nappá béythelél (ThewrC. 1S7). 2) [diu noctuque

;

tag und nacht]. Mind ey nappá el mmikalkodik (BodC. 8. 17).

éjjel-nappal: 1) [diu noctuque, sine intermissione ; tag

, und nacht, nnaufhörlícb]. Te vag az, atkozot nelv, ki harag-

I tartásokat, vetekSdes5ket eyel nappal nem z5n51 fel tamaztanod

i
(GuaryC. 16). Istennec tyztessegere naponked eyel napal oluas

j

zaz later nostert (VítkC. 13). Eyel nappal eedes ymachakban

zolgaluaak az wr istent (ÉrdyC. 338). Remete módra cellaat

zerze magának az vadon erdóben es ott zolgal vala eyel nap-

pal az wr istennek (544). Ha az eedes Cristwshoz eeyel nappal

fohazkodandofok (ÉrsC. 241). Éyel nappal ugy ostromlatá ászt,

hogy rSuid napon megvSué (Helt; Krón. 16). Mynd iel nappal

az my zolgalatunkban vagyon iRMNy. 11.64). Sziget-várban éh

farkasok laknak, chak nem éyel nappal ezt az mezt járják

(Zrínyi 1.44) Éjjel nappal fellyeb s alább tsatangolnak (Kónyi:

HRom. 25). 2) [confestim, sine mora ; allsogleich, unverzügUch].
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lyel nappal ad meg értenem, hogy az bassa embere ima meg,
]

az iozagot el ne foglalnak (LevT. 1.52). Az udvarbirót riaszd

meg, az várat éléssel rakja meg éjjel nappal (lükGy: Lev 18).

Minden felé .szemetek, fiiletek legyen nektek i.s, éjjel nappal

tudd.sítsatük (114). Az kopjak úgy kellenek, mint a minden napi

kenyér, éjjel nappal küldjed (1G2). Mu.st bireink nincsenek, ha

mi leszen, azt Kegyelmednek éjjel nappal tudására adom (TürlT.'

1.429. 552). Un nilvan való vezedelniiinket latol, ngi éjei nap-

pal iij bizonio.st fellfile (599). Lovasoni vagyon, ki éjjel nappal

hozná az levelet (III.324).

éjjelinappali : [non intemiLssiis ; unaulbörrich]. Hogy szegény

feleségenmek éjjeli nappali lármája ne legyen, urához lift városba

úgy jöttem (TartT.2 1.223).

Nappali : dinrnus, hemeresios C. [tages-]. Nappali ágy

:

anacliuterium, aceubitum C. Nappali szél : subsolanus (Nom.^

459). Nappaly jduvben senky vygab nem vala ez zent atyánál

(DomC. 44. Alv: Post 1.692). Az eyelt napali velagofsagra val-

toztatnan ^DebrC 48). Nappali épités éjvel romol vala (RMK.

VI.185). Tudományját éjjeli és nappali fáradsiiga által nevelvén,

vitetett az Isten kertének plánlálgatilsára (Bod: Pol. 181).

Nappalkor: [interdiu; bei tag]. Nappalkor munkánkat

irigy sötétség el nem titkolhattya , mert meg láttya nagy ég

(Zrinyi 1.134).

Napra: (dia; am fage]. Kell m-onkat eh szentsegSs uapra

hozzánk vennünk (DebrC. 37). Mikortn az meg hagyott idre,

borára es napra haza nem jewt volna, myndouek eseenek nagy

kethsejiben (ÉrdyC. 512). Coliwiban eséc és hat napra meg hala

(Helt: Krón. 87). Nem sok napra méno király konyhájára (RMK.

IV.244). Azt úja Kd, hogy ezten ez napra megjühet (Nád:

Lev. 75).

napról-napra: in dies MA. von tag zu tag PPB. Napról

napra ballogatás : procrastinatio MA. *Napról-napra halasztóm

:

comperendhio PPB. Naprvl napra, hetrSl hétre ab binbe f ziu6c

el kemenfil (üuaryC. 21). Isten igaz biro, mi nem naprul napra

meg haragzik (UöbrC. 22). Ne keessel kSvethuy az wr Istent,

ne halogas.sad napról uapra (ÉrdyC. 540b). Az isteni zeretetben

napról napra newekodnek wala (ÉrsC. 522). Az erSs semmit

nem hallogatviín, a louyha mindeneket napról uapra ballaszt-

ván (Com: Jan. 196).

Napság : (dies, tempus ; zeit]. Az napságtnl füg\'a : ex eo

die, ab eo tenipore MA. Az napssagtwl foghwa Gedeonnak

leen newe Jerobaal (JordC. 330. 426. 429. 620. 769). A napságtól

fogna ergalmas kezde lenni (DebrC. 160). Nem lattok enghemeth

ez napsaghtwl fughwa (ÉrdyC. 173. 375. 561.580). Ez napsagtwl

fogwa wgy zolgallak, mynth nTamat (ÉrsC. 549). Ez napságtól

fogwa mynd mondvvnk nagy cbotertegyk kyleneli leccko (LányiC.

112). Ez napságtul fog^•a (MA: tjcult 880. Megy: 3Jaj. 11.23).

NAPA, NAP : socrus, hecyra C. schmegermutter PPB.

Napa, felesege annya : socrus ; feleségemnek iiki, napám annya

:

prosocrus PPBl. Orplia megajiola 8 napát es Rut eéé^^s^'s ^

napaual (BécsiC. 2). Még hirdettettee énnekem, mólleket tJttel

te napadnak te fériednec halála után (4;. Le<'in feltámad J

annya ellen, meú ó imi>n ellen (255). Lata 6 napát fekette es

hideg leiette (MlinehC. 27), Simonnac napa fekien hideg lelet-

ben (72). Lata b\V napAt vezteg fekwen : vidit socrum ejus

jacentem (JordC. 376). Nagh .siras.sal napaiuik imezt monda

(l^hC. 22). Ipad, naivd téged nagy jó néven vegyen (RMK.

V.68). Az Krabát napát Kata asszonyt haza kellett bocsiitnom

(Nád: Lev. 92). Az Péternek napát az C'hrLstus meggogitottji

(FéLTaa 468). A ki tiát vagy lejinyát elháza.sitotta, ipa az és

napa: socer est et socrus (Com: Jan. 117). A Hala.si napa kopor-

sójára adtunk három saVl duszk:it (MonTMK I.SOl). Napád nem
gondolja, hogy 6 is csak meny volt (Kisv: Adag. 486). A nénje

jószágát, a ki feleségének napa, kére, hogy Gyór tájáról liadd

hozatbassíi el licentiát elmenetelre (RákF: L«v. 1.62).

[Közmondások). Nem alkaszik a nai)a a menyével: omiies

socrus odenmt niu-us PPBl.

NÁPÉSZ: [trmicus; tölj^el]. A fohiiszkodásán kellet meg

indulnod annak a pápistának, bezzeg náposz voltál (Cízegl;

Büorg. 90).

N-AJRANCS : mala anrantia MA. malum aurenm Medicum

;

IKimeranze PPB. E^ek a keth illatozó naranch aliuak es az zep

zyn5 nospolyak (NagyszC. 121;. Mukaderth ki-ltem Knek uaran-

choth es negh habaniyczath (LevT. L12Í). Az almáia mint egy

kis maczi dinnye vagy n:u':uitz, sárga, igen szagos (Mel: Herb.

52). Narantsok, citromok, lémonyak (Com: Jan. 24). lm vagy

12 nar;mcsot és 7 czitromot küldtem, a narancs-hajat megtartsd

(líákGy: Lev. 3). Küldöttünk rLskilsát, szökluvet, nar;mcs almát

(MonTME. 1.147). Mikor ki falsarjuk a narantsnak leiét, ezSst

tsészébfll pad-alá hagyigályuk Sres bélét (Fal: UE. 364;. A
narants almát mikor igen ervel fatsarják, utóllyára keserft

botsát (407).

NÁHCISSZUS : narcissus MA A mellyeknec gy6kér helyett

fejek vagyon ezek: kigyó h.igyma, narcisos, Uliom (Com: Jan.

23). A narcissusoknak, hyacinthusoknak rajta liadgyák gyökereket,

míg a (isidbe akarják tenni (Lipp : PKerL 1.46).

NÁ8FA : inauris MA. [ohrgehánge]. O feiedelemnek leaúa,

te farodnak égbe zerkezese miként nasfak (DöbrC. 481). Hol

vannac a gónéSc, a firisok, a nasfac (NádC. 317). Kiv<5n egy

szép násfát és az Rebekának feltiggoszté leány homlokára

(RMK. IL116J. Látta vala a uáslát és a kari ékességet (Helt:

Bibi. K4). Az fófedeleket, násfákat, pakistokat eluészi (Helt:

Bibi. IV. 16). Ki v5n egy szép nas fat es az Rebekhanec szépen

fel figgeszte leány homlokara (HoÖ'gr. 29). Be fonta a havat es

fel ttte n;isfayat (250). Az eb nem tudgya, mire való az drága

k5w, az arany lantz, az nasfa (Bora : Préd. 25). Nasfank, gy6r6nk

es minden ek6.sseg{ink (547). Fölön fBggS násfác (Com : Jan.

101). Semmi arany hinc, semmi gyémántos násfa nem ékesíti

annjnra az embí-mek nyakát, mint a szemérmetesség (Laud:

ÚjSegíts. 11.203). Illy drága clenodinm avagy násfa magát az

isten tiát illette (1.205). Kényes a-szszonyi állat, kinek komlokán

arany fflggök, teleiben drága násfák vaimak iTKis: Paa 65).

Tudom, hogy az urí a;«szonyoknál nem volna kelletlen a nap-

keleti igaz-gyöngy és drága kövek, az arany lánczok, wisfák,

fUggók (Csúzi: Í5Íp. 11).

NASPOLYA (náspoly Felv>: SchSal. 14. iid>ipo?.va PPBl

Com^: Jan. 17. nespola^iiospolyaj nyospotn Lipp; PKert 111.195):

mespilnm Pesti : Nom. 50. MA. (mispelj. Nászpolya : mcq>ihim

PPBL lízec az zep zyn8 nospolyak ezek a bizoú Salamonnac

temploma (NagyszC. 121V A na.spolyáe mohosok, pihesec, kívesec

avagy kftvecsesec (Com: Jan. 19). Nospolya vagj' nespola alacson

fa és ollyan sziufl mint a berkenye ; a ncApolya fa kedveli a

nye-sést; a nospolya fában igen örömest terem a féreg (I.ipp:

PKert. 111.190. 191). Násjwly vizelletre téged sokszor készít,

a Ix'ledbe penig mikor jutand, .szorít (Felv : Soh&il. 14). Más

féle féreg vagyon a kSiti-élyben, másféle az almában, a figében,

a noazpolyábau (Misk: VKeil 685).

[Közmondá-sok]. Iddvel szalmával a iuis]iolya is megérik (Fal:

Jegyz. 925).

NÁSZ : pumpa nuptialis ; hocbzeilgeprüng PPB Volter elin-

dula, az niisz mind ntjmna (RMK. 1131). Cinboriis üirsaitól nagy

feslummal és n:i.szval kisérlctvcn (GKat: Titk. iái. Poleiis király

az szép Thetis jiszszont h:'iza.súl meg Lozm'ui, sok orszagb.il

ISnek kindyok az nazbiui (HiLszti: Aen. 2). A kik más falutól

i-észnek fole.s.>get, rei;gi'li k'^nytirgéskor oda nom érkoxvéu a

nász, azután is eske.ssék meg (.Bod : Pul. 86).
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[Nászol]

STászoló : [miptialU ; zur bochzeltsfeier geliOrig]. Én Babkát

el uein U'csiitúin az nászolo leáiiyságra, Ketek nem vihet nászolu

leánt (LevT. U.3tí.

NASZÁD, NASZÁD («ds;dy./ RMK. 111.73. nánzszád

Petlii: Kiiín. 99): liburuicJi, genus iiavis MA. (reiinschiff). A?,

Üierekek reám jiveuek uazadokkal e.s la hayokat niynd el

wyuek (KMNy. II.S2). Capitaneus nazfidlstc nini regentis (III.-l).

Egy néhán njt<!zágy Tiszán feljött vala, az nászágyokban népet

liattak vala (KMK. in.Tf!). Nagy .sok ná-szádokban, sajkákban,

hajókban vajda népet állatta (IV.37). Az therekek reani jAenek

nazndokkal es az bayokat mynd elwyuek (LevT. 1.82). Gallyak,

nada.szoc [így] égnec (Gtires: Máty. 16). Na.sziidokat, gályát i.s

ada nekik hozzá (Munlrók VII.65). Nász.szádokoD és saikákon

alá ereszkedék a Dunán (Pethó: Krón. 99).

Naszádos : 1) (nauticus; schifif-). Kyialy A felségbe nazados

hadnagbyathwl kertbem kAltliwii zaz maghyar furjnitotb (RMNy.

U.104). En ew felsége nazados wajdaja wagyok (111.64). Báthory

István király naszádos vajda vala Szalánkeméntt (Monlrók.

ni. 11b). 2) [nauta; scbimann]. Nyúlnak kormányokboz a naszá-

dosok (GytingyD: Char. 406). 3) navarcbns, naumachus MA.

schilípatron PPB.

NÁTHA : cattarbns, coryza, dlstillatio, pituita, rheunia C.

rotz, schmipfen PPB. Natba, ki miatt ember béreked : branchus

MA. Nátha száraztó f : pitiiitaria ; nyál, nátha, takony : pituita

PPBl. A fodorkát ha sós etzetben megfSzed, náthát, fí> czepegé.st

meg állat (Mel: Herb. 37). Két nap igen nehezen voltam a nátha

miatt (Nád: l^ev. 34). Innend kSvetkznek dagadozó betegsegSk,

vezedelmes nadb;ik 1572 (KBécs Fi). Ha egy kis pohárkával

izol, az nathat és chy6p5g orrot meg állat (BeytheA: FivK.

106). Fínek nátha miat való nebez&lése (Com: Vest. 131). A
torba a uátbánac le-tsepegése : rbeuma est catharri destiUatio

(Com : Jan. 56).

Náthás : pituitosiLs, rbeumaticns C. MA. gravedinosus ; rotzig

PPB. Nátbá-s, taknyos: pituitosus PPBl. Értem az te leveledbl,

hogy Ferkó náthás és Imrut (Nád: Lev. 31). Ha a bodog asszony

ágával náthásokat üstolz, meggyógyulnak (BeytheA: FivK. 8).

Micsoda bSz tekerheti itt nátliás orrodat (Matkó : BCsak. 245).

Náthásod-ik : catharrum, gravedinem capitis contrabo

;

den eatbai- babén PPB.

még-náthásodik : cv A kotsis gyakorta füstöli öreg lovait,

hogy meg ne uátbásodjanak (Mik : TörL. 4). Édes néném meg

ne náthásodjék Ked (21).

NÁVA : classis, triremis, biremis MA. schifif PPB. Ez nem

návé, uem gálya, hanem kisded hajó (Alv : Post 1.279).

NE: en tibi MA. [da bast esj. Ne meg Jupiter, myt neked

Ígértem, im it wagyon (Pesti : Fab. 67). Adze s ne : simul da et

accipe (Decsi: Adag. 147). Interjectiones : ihon, ne, ne meg, nomi-

nativum vei dativum regmit, ut : Ne az penna : en peimam !

Ne meg könyved : en tibi tuum librum (&)rpGramni. 279). Iiiter-

jectio insultantis : ne néked (539). Minden ember, úgymond,

méltán tartana tisztességem vesztet, álnok, rósz embernek. Ne

néked Czeglédi, Lutter jeles apostoloc sententziája (Czegl : Japh.

244). Ne a kosár, vidd veled, benne obsit leveled (Fal: Vers.

S68)i

Ne-sze (neszsu Helt:Mes. 68): cvs Neszsze, észt adom, ió

lágy kennyér (Helt: Mes. 68). Hoszsza gazda aszszony az gyer-

meket, nesze az szablya (Decsi: Adag. 326). Nesze jámbor egy,

a tSbbit mászorra hagyom íMatkó: BCsák. 48). Nesze néked a

jelek is a szent ira.sbul (325). Ne.sze a fö, ezzel illessed sebedet

és kössed bé mindgyárt fájdalmas testedet (Gyöngj'D: Cliar.

48). Neszsze emez a nagy óriás melly kiteinre szabta magát

(Fal: NU. 288). Inkább akarom, hogy ujjal mutas.'wmak reám,

mondván : neszsze a (Ösvényt, hogy sem azt : m-.szsze a hintóban

az eleven borhordót (306). Ország és világ azt fogja mondani
felöle: nesze a ritka madarat! (Fal: UE. 367).

Nesztejé : cva Neszteje komámasszony, igyunk mi is egyet,

töltessük meg bögrénket ugy mint az egypiutest (Tlialy: VÉ.
388).

NE (ny Komj:SzPál. 15): ne, non MA. (noli) ; nicbt PPB.
Bár úgy ne légyen is : *ne sit sane ; hogy én utármad ne keres-

kedjem: ne sis mibi *inquisitioni PPBl. Harag megh bánt

elmet, hogy ne valastha.sson ygassíigot (Ehrd 16). Kérlek en

lanim, ne akariato# ezt ténnétéc (BécsiC. 2). A nepecnec véni

tanalcot tartanac, miként Ist megfogbatnac ; mondnak vala

kedeg : Ne ez innep napon (MüncbC. 63). Vegyetek fegyelmetb,

hogy wr meg ne haragugjek ees el ne wezyetek az ygaz wth-

bol (Ke.szthC. 3). Zent Paal epistolaiban gyakorta való parenthe-

sist, kyt laach, nehezsyget §s bántást theneked ny tegyen (Komj

:

SzPál. 15). Kegyelmedet kérem, reyam K. ne nebezellyen

(RMNy. IL80). Eleiket vennék a pogan népeknek, hogy ók a

vizén el ne szaladnának (RMK. 11.79). A mi lelkünk üdvösségét

szerencsére ne vessük (Pázm : Imáds. 52). Ne fogadd ne, ne adj

ne a gyengéb orvoslásoknak helyt (Megy: 6Jaj 1127). Ne búsul-

jon, ba Kigyelmed házánál nincsen (Tbaly : Adal. L79). Ne vágas-

son bár eret Kigyelmed, azoiikivi is üdvözülhet (uo). A kinek

tehene nincsen, ne fogadjon csordá.st (80). Ne biva.s.sa a büdös

embert, mert bivatlan is majd itt lesz (81). Tartok attúl, kit

isten ne adjon, iuter duos litigantes az hai'niadik lesz nyertes

(83). A ki nyulat akar lóni, ne üssön ahhoz dobot (87). Ne
beszéljen Kegyelmed ollyat, mert megljarag.szom (88). Nagy

Sándor megtiltotta, hogy senki aftele madarat meg ne óljön

(Misk: VKert 315). Egyetlen egy próbára ne szánd ki l)ts51e-

tedet (Fal : UE. 460). A ki a bénnát neveti, maga ne sántikáljon

(Fal: BE. 579).

hogy-ne : scilicet PPBl. [wie denn nicbt].

[NÉ (>t.ba C.) : ali-
;

je].

Né-ha: 1) aliquando, interdum, nonnunquam MA. bisweiieu

PPB. a) [quondam ; einstj. [L. HA]

Né-hány : aliquot MA. [einige, etliche], [L. 2. HÁNY]
Nó-hol: 1) alicubi Kr. [irgendwo]. 2) passim MA. [au

mancbeu stellen]. [L. HOL]

Né-ki: (quidam; einige, etliche]. [L. KI]

Né-melly : aliquis, quidam, nonmdlas MA. jemand, einer

PPB. [L MeUy]

Né-mi : [quoddam ; irgendwelcb, irgendein]. [L. MI]

Né-talám : ne forte MA. dass nicbt, vielleicbt PPB. [L.

TAiAN]

Né-talántán : fortassis fortasse, for.san MA. vielleicbt PPB.

[L. TALÁN]

Né-valaha : nequando MA. d.xss nicht etwa PPB. [L.

VALAHA]

Né-valaki : nequls MA. dass nicht jemand, dass keiner

PPB. [L. VALAKI]

NEBELO? Reája ménének és minden nebeló irogatásait

megégettetek (ErdTörtAd. 1.30). [Vö. NYEBELEG]

NEDV : humor, liquor, succas MA. feucbtigkeit, saflft PPB.

Nedves : bmnidus, humectiis, udiis, uvidus, madidus, succo-

sus, uliginosus, briguus, subrigiuis, dyarrhyton C. succidus MA.

feucbt, nass, saft'tig PPB. Leves, nedves : succidus PPBl. Meegh

es yegyet keesertek az gjapywn; ha az gyapyw harmattwl
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zarazon maradand és kerAle mynd az feld nedwes leend

(JordC. 331). Az en zemSIdSkym nedvének kenyhiillatasoknak

myatta íÉrsC. 295). Nehéz alomból felserkenuen, az hö orcaiat

neduesfln lele (TelC. 67). Az nagh kAuersek l«oSn embíírbe az

hidek es ig8n nedue-t terinezettSl (TibC. 101). Az tób uapo-

kat az hold tiedues hidogSue tezi 1572 (KBécs. D6). Tauul

lepjen tíilSe minden kenye-sseg, hanem chendas és nedves leiek-

ben talaltas.sanac (Pécái : SzüzK. 89). Péutfek] ti.szta, az-után

fel.vh5s és la-s-wan nodve.s 1613 (KNagysz. D8). A vizes, nedv&s

gfizók, párák mindenkoron felvitetnek iCom ; Jan. 8). A f5ld

alat lév5 nedves erekbl ki-buzgó avagy bugyogó kútfejek (11).

A fSld szino néhol nedves avagy vizenys, lápos és .sombokos

(12). Sz. András hava nedves szabású lé.szan 16-15 {KlAcse 40).

NiiKS úgy a dolog, a mint a hír támad, a holott nedvo-ft mond,

ott gyakorta szárad (Gyüngyl): MV. 9). Az indulatokkal dagá-

lyosok és nedvesek az isten tiizas igé]ét/>l fel nem gyidadnak

(I]ly:Préd. 413). Örömestebb esik, a hol nedves (SzD: MVir.

125).

Nedvesécske : humidulus C. MA. ein wenig feueht PPB.

Nedvesed-ik : madefio, madesco, hnmeo, humesco MA.

feueht Wordon PPU.

meg-nedvesedik : madefio, bumesco C. [feucbt wer.!en].

Nedvesít : irmro C. madofacio, humecto MA. feucbt machen,

anfeuchten PPB. Neduesiti vala mind az egész ffildett : irrigans

universam superficiem terrae (Ilelt : Bibi. I. A3) Négyen vannak

az evangélisták, kik Írásokkal nedvesítik és gyümölcsöztetik az

anya-szentegyház mezejét (Piizm: Préd. 134). KSnyhullatásimmal

nedvesítem ágyamat (MA : VI. Zsolt Gv). A szemet a szem-szírSc

pillogatva nedvesític (Com : Jan. 47).

el-nedvesit : n:> El nedvesítem az en agyomat kSny hulla-

ta-iimual (Boni: Ének 167).

meg-nedvesit : madefacio, madido, madiBco, humecto C.

nass macheii PPB. O tby folyó kenyvek follyatok en orczamra,

nedve-soheetek meg Steth (Éi-sC. 171).

Tíedvesités : (irrigatio ; das anfeuchten]. EdenbJl folyó uiz

i5 vala ki a kortnec neduesitésére (Ilelt: Bibi. I. A3). Ádgy

aitatüsságnak vizét e iíldnek nedvesítésére, hogy jó gyfim81cs5t

terempthesson (Pázm: KT. 255).

Nedvesít : humifer C. bumificus MA. [feucbt macbendj.

Nedvesség : humor, liquor, mador, succns, cremor C. humi-

ditas MA. feucbtigkeit PPB. A ne<lvességet elszjiraztam : *dige-

rere hnmorem ; mirha, Arábiában termo tsemete, mellyböl jó

illatú nedvesség fatsarodik-ki : myrrha PPBI. Az 6 verSc valtozec

zurocca ea az nedvessegSc konkuo (NádC. 95). Az neegy

neduessegewkbewl zerzet testekbewl leznek az férgek iPéldK.

50). A baal kezeben való nedues.seg a iob kezére ment vala

(\VeszprC. 102). Az ncdwe.sseeg embery lelk&t meg tyztojl es

meg zeepSytli (ÉrdyC. 420b). Az fának zep uiraga lez£n az

fának éen*e.seg6s nedue.ssegeb'il (TibC. 33b). Clitórtókon estne

fele neduesseg leszen 1572 (KBécs E7). A szz Marianac kepé-

bl szyuarkozot volna neminemA olainac neduessege (Mon:

KépT. 260). Az dgs neduossegbl sok fele betegség Iez5n

(Frank; HasznK. 31b). Az nedve.'iség az fákat élleszti (MA:

Scult. 237b). Az oltovau az egész faniüc nedvességével eled meg
(Der: Préd. 186). Az oltovány az 5 gyökereinek apró sssálu

rostyain bé sziván a neduessíjget (Com : Jan. 20). A meh szája

a sok nedvességtl meg sikul (ACsere: Ena 152). Az enyv köves

08 sikeres s szurokhoz hasonló nedve.sseg (248).

bájiyászi-nedvesség : succos miueralis Com: Jan. 17.

Verbeny sárga fid, arany eny bányászt nedveaségeckDek

mondatnac (Com: Jan. 17).

bársonyfest-nedvesség: astnun C.

nyálas-nedvesség : pituita PPBI. [schleimj. BS bennem

a nyálas nedvesség : ^redundat pituita PPBI.

só-nedvesség, sós-nedvesség: muria, salalago, salsi-

tudo, salsugo C [salzlackej. A bobuzó tenger sós, mint a sós

nedvesség a sós halnak keser leve gyanánt (Com: Jan. 12X

Nedvesül : madesco C. hnmector, madefio MA. befeuchtet,

migofeuchtet werden PPB.

meg-nedvesl : uvesco C. [feueht nerden). Isteoy malazttal

megh hynitztetJt, eel kwth folyassál meg nedwesewitetít

Cristusuak nywgodalma, isten fi'yanak reytk cellaya (ÉrdyC.

29).

Nedvetlen: exsuccus MA. trocken PPB.

NEGÉD : superbia MA. hoffart, hochmulh PPB. Azdoctorok

oth lewnek es ewk errewl nagy nyegedet tewnek (ÉrsC. 482).

Az sok doktor egy felewl aal wala és negedkben czak meg
nem halnak wala (482b).

Negédes (negmdei Zvon:PázmP. 332. Tbaly:VÉ. LlOO.

Kisv : Adag. 525. négidu Decsi : Adag. 253. negélyu Bom : Evaug.

111.514. Pécsi: SzüzK. A4. rKjeZeíkedik Born: Préd 396. nyegéda

Megy:6Jaj 1139. nySgedessen Gyöngy: KJ. 109): ambitiosus,

fa.stidiosus, snperbiis, arrogáns MA. ehrgeizig, hochmiithig, boffar-

tig, .stolz PPB. Felfuvalkodva, kevély, negédes beszédekkel él

:

*ampullatur in arte PPBI. Ki be latnac ert elk^St, azt mou^c,

ggös es negedös (GuaryC. 15). Az romayak kenelyek és ezt

tugyok, hogy nagy nyegedösek (ErsC. 475b). Meerth negedews

lewl benned, hogy nem akaral engedned, immár ym oly hcljTre

ywtottal, meglátod, awal niyt haznalthal (509b). Senkit soha

negédes és méltjitlan iyesztéssel el nem kergete tlle (Helt:

Krón. 96). Sok világi bölczec ggösc es negelyesec az önön

eszekbl (Bom: Evang. III.514). Negédös meuets§g (Decsi: Adag.

35). Bizonyára negeliesec es kedue tltec vagyunc (Pécsi: SzOzK.

A4). Nem illett tehát az isteni böltseségbez, hogy fris pompákkal,

gazdag kintsekUel, negédes testi kimiyességekkel jóue horaáiik

(Pázm: Préd. 476). Az .szapora szavú felelet negédös emberek

munkája lAlv: Itin. 13). A kéuyesec, nogédesec loktikákou hor-

doztatnac (Com : Jan. 87). Lehetetlen dolog az, hogy azok a

szemek, mellyek e fidn is knyöríilk voltának, negédesek

lennének az égben (Bök: Lámp. 138). Vallyon mire valók im

ez ggös és negédes mondásoc (Pás: Válasz. 225). Negédes bátor-

sággal azt meg vetitek (Otr: Kóma 98). Anuál sotia életemben

kevélyebb, negédesebb embert nem láttiuu (Cserei : Hist. 126).

Negédes, kérkedékeny és magahitt bajnok .iGyöngvU: Cliar.

Elb. 4). Nedenges szók (Kisv: Adag. 525). IQui voltomban csin-

talan, nedénges valék (Thaly: VÉ. LlOO). Erdélyben bejött nye-

gédes magyarországi ifjak (llialy: Adal. I1344V A negédes

frendek szintén kényszi'rittetnek fejet hajtani a lelkitanítóknak

(Misk: VKert 42 1. Az uralkodásnak negédes kívánásával magok-

nak vették az austriaiak a királyi felségnek jussát (Rák : Manif

A3).

Negédesen: (ambitíose, superbe; hochmiitig). Kényesen,

negédesen : ambitíose PPBI. Az palotákban kedvekre, negédesen

és kínnyekre neveltetnek (Pázni: Kai. 69). Pijiesen, negédesen

beszéli (l'of: Zsolt. 52b). Nehéz terhfi bottj-át hániiya nyögedessen

(Gyönpy:KJ. lOíl). Hamissan vagy negédesen eskllttél (Bíró:

Ángy. 293). Az akarat gyakorta negédesen megkívánja az ura-

ságot (Fal: NE 78).

NegédSske : subarrogans MA. stolz PPE

Negédésked-ik : superbío MA. stulz, hotCirtig seiii PPR Az

io terunV olayl'anak zyryiuiak ne dycbekodyel, ne uegydeekedyal

az agak ellen, hogy ha uegydeskedel, nem le vyseled az K>ke-

retli, hanem az gjker \-ys9el tygedetb (Konü : SzPál 86). Minden
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isteiii dulgokba fiuyálkodic es negeleskedic (Büi-n: Préá. 396).

Aj.'uidékiiokal iie iipgédaskedgjfiiic és kiiiyeskedgj'Snc (MA:

Tan. Ti~). Midin az emberek tiai sok pénzt es joUat (g-SjUVtek

Sssve, negedeeskednek ez tSldi jókkal (MA: SB. 93).

Negódeskedés : [animao olatio ; da.s stoiziren]. A titkos

nvegédségiiek alkalniatossás.'it a nem nyegédeskedés szolgáltatta

nem egyszer (Megy: 6Jaj. 111.32).

Negédesség : superbia, fastus MA. hofiart, stolz, hochmut

PPB. Mind az keth nemzetczegnek keuelysegetb, negBd\Vs.segeth

lewetliwen, mind fejenként egyenlATe tezy az euangeliom liylte-

nek dolgab;in (Komj: SzPál 30). Az negedw.s.'segnek el tauozta-

tasarol, az mi dolog hozzad nem tartozyk (37). Negedí-sseghiÜz

illendA vala, hogy az apastalokuak meltosagugbol kevelykwd-

nek vala (112). Az életek neged&vsege : superbia vitae (Fél:

BibL IL157). A gazdag könnyen testi negédességre és gyönyör-

ködésre fordíttya kintseit (Pázm: Préd. 625). Ezt értvén, a mi

negéde-^iségünk mint-egy elrontatik ezzel (Ker: Préd. 38). A sido

nyelv minden pompás negédességtSI fire."! (GKat: Titli. 23). A
kérkedékeny nyalka negédesség aláztatik s meghl a bizott

reménség (GyöngyD: KJ. 450). A harag s rút negédesség sokak-

nak TÓlt vesztekre (Kisv: Adag. 155). Szépségben nedénges-ség

sokat héjaz magának (168). Nem illik szegényhez a nagy nedén-

gesség (224). A szabad rendelés negédességét magának vette

az udvar (Rák: Manif. B4).

[Negédesül]

el-negédesül : [snperhus fio ; hoffartig werden], Absolon

oly igen el kevélyedet, negédesfllt, hogy azt vélné, hogy ez

fSldSn nem volna job ember nálánál (MA : SB. 234).

Negédö : [arrogáns ; stolz]. NegedS, tsintalan nevetés : loni-

cus risus (Kisv: Adag. 251).

Negédség : [superbia, fa.stus ; hoffart, stolz, hochmut]. Negéd-

séggel való kérés : *pompa plena petitio PPBl. Mikort ioszerencsem

vala ez orszagnac birodalmába, ackort mondám negedsegembSl

:

Bódog va^oc en imar (Szék: Zsolt. 174). Hat holnapig ige Roma
varasa, császár negédsége lön ennek oka (RMK. IV.206). Mago-
kat alittyac ifiac negetségben (V.62). Sem éhséget, sem szom-

iasagot, sem faratsagot nem vamac vala, hanem mind azokat

negedseggel elSl vezic vala (Decsi: Sall. 10). A keuelyseget es

negedseget el hagyuan, mind maeoc s mind hazaioc felSl két-

ségben estec vala (22). Nagy gyönyörségre építtetett majorja

vala, mellyet negédségbül az berezeg csak annak tart vala

(SzahKróa 2011 OltSznec mint szép ruhában, negéd.ségben,

erSszakban iMA: Bibi. V.34). A tisztességet kevély kívánságból

avagy negédségbSl kivánnyák (Tyúk : Józs. 262). Akaratoskodni

az negédség nem mér, meghosszabbnlt kezed látván hogy

tovább ér (Thaly: Adal. 1.123). Egyenetlensége, dagály negédsége

hozta ezt magyarnak (181). Negédségek miatt sürii homályban

forognak (FahSzE. 62).

NÉGY (niffe RMNy. n.97. nygh Ver: Verb. 42): quattuor

C. MA. vier PPB. Bódog Ferencz monduala negyett nertlenny

vr y.stentewl (EhrC. 104). Ki alkotta a f5ldet es betíItSttS azt

appro barmockal es ne^ labockal (BécsiC. 105). Ez negie fiaid es

leanid (VirgC. 103). Isten es az természet az az négy eltetev állat

nem benelkednek az fevlette valókon (CornC. 8). Valanak hwneky
négy zyz leány myndproffetissak (JordC. 777). Adwan neegyzer való

neegy vytezSknek fryzettre (ÉrdyC. 361). Nolch volt rayta, meg
ni*e rayta va^on (EMNy. 1197). Selymet négy nittrával hoztak

(RákGy: Lev. 4).

[Szólások]. Négyenvágtác vala (Görcs: Máty. 75V Négy
felé vágni; qnadratim dissecare; négygyé vágni: qnadri-

feriam dividere PPB. Mid6n egy szarvast fogtanac volna, négyé
vágác ászt (Helt: BibL 1.21). Végre teste Bécsben négygyé
vágaték (Thaly : Adal. n.9). Négyre osztom: quadripartior

MA.

Neg^yed : quartarius MA. quartale : viertheil, viertel PPB.
Fertály, valaminek negyed része: quadrans PPBl. Az eynec

ne^ed vigiliaia koron: qnarta vigilia noctis (MiinchC. 41). Ez
ewangeliomoth zenth Janus írti mogh kfinvenek iieged rezébe

(WhiklC. 294). Ez sorort negyed iiapy hydeg lelte vala (MargL.

98). Eynek negyed horayan (JordC. 399). Negyed reez zolgala-

tot tevtem (DomC. 226). IjeiiitSl fogua Mosás niegied nemzet

vala (Szék: Krón. 17). Neged napoth sem késnek (RMNy. 11.98).

Haszontalan a jó magnak három része és tsíik nedgyed része

gyiimöltSüzik (Pázm: Prád. 344). Két negyed aszú szilvái vöttem

(MonOkni 1.221). A gyermeknek négy tulkot, uogyedfüre kelt

hagyok (Gér: KárCs. IV.369).

leájiy-negyed, leányi-negyed : quarta puellarls Ver

:

Verb, Szc'it. 26 qviartalitium PI'BI. [madchentribut]. Adjon mene-

dék levelot, hogy valaha leány negedet fizettek ki (Ver : Verb.

11). Valaki hitlenseg nevevei ker meg valami jószágot es mikor

iktattya magát, ellene mondnak, ezekkel megbekellic as pénzzel

ki fizeti Sket avagy hogy az ellenzknek leány negyedik volt

benne vagy jegyruhájok (57). A ki jegynihát, leány negyedet,

menyegz8i ajándékot fel venni nem akarna, az oUyant nem
személye szerint kell idézni (Kász: Kit 70).

Negyedes : 1) quartarius MA. quadrantarias PPBl. [vier-

ter]. Negyedes, négy mérték : quadrantarius PPBl. 2) tetrarcha

MA. vierfiirst PPB. A negyedes fejedelm Heródes : Heródes

tetrarcha (Helt : üjT. D5). Galileanak kedig negyedes feiedelme

Heródes vala (Helt: ÜjT. Pl) Galileanak negyedes ura lévén

Herode.s, Filep pedig az 6 attyafia Ituréa és Trachonitis tarto-

mányának negyedese (Pázm : Préd. 76).

Negyedi : quartanus MA. viertíigig PPB.

Negyedik: quaitus C. MA. vierter PPB. Zentlelek elén

való bSuv^'k : negyedic atyafv-u zeretetnek gyvS'l^sege (A'irgC.

12). Ez peczetnek egyk Cayffa.se, negyedyk Erodese (ÉrsC. 65).

Byzonuithia Zent János euangelista els8 leuelenek uegedik

rezeben (TihC. 9). Negyedik Ambrosius doctor a száz esztend-

ben simoniának mondotta ezt (Matk: BOák. 83).

leány-negyedik: quartalitia Ver: Verb. 57. [madchentri-

but]. Az jószágból pénzel ki fizeti ókét hogy, ha leány negyedik

volt benne, az efféle kötelességtl hamareb meg szabaduljon (Ver:

Verb. 57).

Negyedlö: tetrarcha MünchC. 40. [vierfürstj. Az ^dSben

hallá negedlS Heródes Isnac hiret (MünchC. 40i. Heródesnek

Galileaban ne*edló valtanac ideieben, Phl5p att'afia negedIS

voltauac ideiében, Lisanias negedlS volfanac ideieben lot vmac
igeié Jánoshoz (113).

Negyedszer : qnarto C. quartiun MA. zum viertenmal PPB.
Ehí^ewr, valaky ygaz gyónást akar tenny, mynden byneg-

r*l meg emlékezek . . . negyedzer, akynek mynel tartozol, ele-

get tégy neky (VirgC. 1). Ez ártatlan baran ky evtte az ev

zent vereet elevzer az kemyevi metelesben, negyedzer, az tev-

vis.sel való coronazasban (ConiC. 216). EI5z5r le^ buzgo.sagos

imadsago, negedcz5r hiuolkodoknac g81ekezet6ket el tanoztasd

(VitkC. 63). NegyedzSr monda : En istenem mjTt hattal el

engemeth (ÉrsC. 52). Negyedszer ki flzi az Srdogít az cananaea

aszszony leanyábul (Zvon: Post. 1.513).

Négyen : quaterni Kr. [viere]. Bele vettetee az vas fazékba

zyz zent Cristianaat és neegyen az hoberek forgattyaak vala

benne (ÉrdyC. 429).

négyen-négyen : quaterni C. [je \ier].

Négyes : qnadruplex MA. vieríaitig PPB. Négyes arany

:

ducatus quadrnplus PPB. Az egéfzbíl és a vagatekokbol való

hoszszuka annyit tészen, mint az egészbl való négyes (ACsere:

Ent 64). Itt-is négyes a csalárdság (Matkó: BCák. 98).
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Nógyesít: (juadniplico MA. vierfiiltig mnclieii PPB.

Négyesítés : quadruplicatio MA. vierfáltiguiig PPB.

Nógyez : (luadruplico MA. vierfiiltig machen PPB.

meg-négyez, meg-négyeztet : quadniplico PPBl.

Nógyezés : quadruplicatio MA. vierfáltiguiig PPB.

Négyféle : qu;idniple.\ C. MA. vierfach, vierfaltig PPB

Négyképpen: quadrlfariam C. [vierfacb].

Négység: quaternitas Sí. fvlerfaltigltoit]. Ecképpon meg
tagadiátoc a tfinen istenteket, mind a liaromsaETDt, mind a

négységet (Vallást. Eeeiiij).

Négységee : (qnadrifarin.s ; viprfacli]. Nem talillync pedig

a szent Írásban solif.lt, hogy az i.sten rétes volna, Iiarmas anagy

négységes (Vallást. Aiiij).

Négyszer: qnater C MA. viemial PPB KiU ttenec rala,

valanac ne^zer ezer emberec (MiinchC. 43). Adwan neegy/.er

valo neegy v.vtezSknek 8ryzettre (ÉrdyC. 361). Az itílS bíró

patvaros nagyszerrel is Sregbítt* rágalmazóé árulkodásátul el

fogat.atvan (Com : Jan. 134). Gyakorta é, négj'szer látni Kédet egy

hrtna]! alatt (Mik: TorL. 39).

Negyven : qnadragiuta C. MA. viei-zig PPB. Negyuen
napy czudalatos bovvtrewl (ElirC. 26). Alkota arai ozlopot

maga-ssaggal neAuen kíinklotneiet (BécsiC. 124b). Mikoron

bAjtWne zent Milialnak negj-uen napyat (VirgC. 33). Sidoktol

neonén íapast Sccír izben vSttem (DílbrC. 293). Mykoron bey-

telt vona neonén ee es napaa (JordC. 362). K5u&<ised az vizkerezt

neonén napát (VitkC. 55). Ha hatalmakba keotli negywen ezten-

dew vagyon, lezen mwkayok e.s .serelmek (KasztUC. 242). Negy-

wen napon menyben emeltotel (ThewrC. 19(5). Negyuen napon
Ifin- vclf, ftUet meg vigaztala (Born:Ének. 49).

NegyTrenedik : quadrage.simus C. MA. vierzigster PPB.

Negyvenenként : quadrageni C. PPBl. [zu vierzig].

Negy-venes : quadragenarias C. MA. [vierziger]. Negyvens-s

bordii : culeus, doliimi culeare PPB. •

Negy-venlö : [quadragesimus ; vierziger]. Myndden negywen-

15 beytben barom astinenciat tSt vyzzel (ÉrdyC. 637).

Negyvenszer : quadragies C. MA. viendgmal PPB.

NEHÉZ : 1) gravLs, difficilis, molostus, ponderosu.'j, cliviiis

C. schwer, beschwerlich, gemclitig PPB. Zagos, b\Wós, nehéz

zagu: |)omino.sn8 C. Nehéz ked\'fiség, eml»erben nehézkedv

indító gonosz fekete nedvesség: melancholia PPBl. K6t8znec

nehéz terheket es vetic emberecnec kariocra (MiinchC. 5fi).

Meg gondoluan, rael nehéz bflnSket tStel (VitkC. 10). Istennek

fya valazta azt az jdert, amy az te-stnek nehezzeb, sanyarvb

(CornC. 92). Be menety nagy erfe nehéz (ÉrdyC. 579b). Ami-

korba szokot a nehéz álom az emberekre esui (Mel: Jób. 10).

Az gyomorban hurutot ezinalnac, mert igen nehéz eme.'ztSc

(Mel- Herb. 14). Nehéz élS fJld ainiira, hogy azon való mun-
kálkodásban megemé.sztetic embernec ereje (MA: Bibi. 1.132).

Nehéz koros idejfi vének (Com : Jan. 45). A coriander nehéz,

palauzka .sz;iku (I>ipp:Pkert. 93). Nem nehéz lesz Kalauznak

ellenünk való s-zágóldását nieg-gátolui (Pós: Igazs. 1.507). Az
akkorbéli ideöknek nehéz volta miatt mondattatik az uSlelen-

ség (KCsipk: Woll. 320b). Indultunk Ka-wa felé Patakról igen

nehéz és riusnya úton (E^dTürtAd. IV.120). Nehéz betegségben

sinlSdvéu (TitkRiizs. 304). A pávának kemény és nehéz emészti

busa vagyon (Misk: VKert 316). 2) [difKcilis, morosus
;
grSm-

lidi, launisch]. Nehéz ember igen és fösvény (MonOkm. XXHI.
266). Nehéz háznép lévén a Kabós Ferenc uram liáza, irtózott

tflle 1759 (Hazánk L215). 3) (gravida; schwanger). Még igen

nehéz vagyok, de én édes uram meg adja az isten, hogy

Kdnek jó hírt írok vagy izének egy vitézzel, meg szallejtom

házát Kdnek hamar való nap (LevT. II2fii. 4) (anus; hinter-

backen]. Be menüén a házlia, meg szolita a feleségét: Kelly

fel Rebeca, emeld fel a nehezedet (Helt : Mes. 327). 5) [onu.s,

pondus, ;;iavitas ; last, scliwere]. Az merS Pelias kopyánac

neheze er5tlen kezeit le esflggasztetncye (Csákt: AU. 9). Mikor

az veszedelenanek nehezébe volnának (Tel: Evang. L126). Fun

told megli nekem az tíiznek nehezet (Lép: PTiik. 1.392) Egy

bönben vigyiizatlauul szerencséltetvén ember magát, gyakorta

több sok nehezekben esik (Megy: 6Jaj. 18b). Fentartom a just

a mennyországhoz, akár mint nyomjanak nehezei a földi jók-

nak (Fal: NE. T). A nádszált maga neheze sebee rSptében is

lefelé szx)kta hordozni (67j.

[Szólások]. Keoneorgeok azért mint kegielmes wramnak,

hogy ne légien nebez (I^evT. L361). Midón fent vala, ismét

ujabb neheze I ö n a lemenésre (Kónyi: VM. 64). Bánom,

nehéz n e k e m : est raibi *dividiae PPBl Atyafyii zeretet-

nek gyAlfcege: latya eiewmentet, banya, nehéz neky (VirgC

121. Neheznewen ne wege, merthby.szon nekem ys nehéz, bog

az malom asz en molnomath el pir/.tythya (RMNy. D.S"). Ne
hez keduel ne adgy alamisnat (Boni : Préd. 547). A birák

azoknak mondanak jó töi-vénrt, a kiknek nehezek a kezek
(SzD:MVir. 16). Nehéz nyeluS nép: gens ignotae lingnac

(Kár: Bibi. ILlllb).

[Közmondá«>k]. Az egereket nehéz bfímel el-fizni : ^agitarr-

gravi nidore mure^s ; fáratt rókának a farka is nehéz : *long

itineri etiam palea oneri est PPBl. Nehéz az 6zt5n ellen

rugódoznod (DebrC. 151) A zokast neliez el bagini (174). Nehé:-.

néked rugoldoznod Bsztfln ellen (RMK. rV.175). Nehéz a dér

az liékának (Pázm:5Lev. 262 1. A mi jó. szép, k'innyen ahoz

nehéz jutni (GyöngyD; MV. 3). Hasznos rabotának fáradttsáe.i

nem nehéz (Ben: Ritm. 176).

Nehezebb : fdiCFioilior, molestior ; schwerer. liistigerj. Airaaal

ees nehezebben veetkcV.eek (ÉrdyC 523b). Az mely házban

magvmk szálláson voltunk, az boltozása nem .szép forma, az mi

nehezebb, nem nyugodalmas hiiz íMonOkm. XXIV.129>.

[Szólások]. Én napról napra mind nehezebben vagyok
(LevT. U.68). f

[Közmondások]. Az hitiián edény nehezebben tfirik el : malnni

vas non frangitur (Decsi: Adag. 279). Nincsen semmi nehezeb

az utón az "inls tarsolynál (Prág: Serk. 499).

Nehezebbed-ik : ingravesco, gravior 6o Sí. [beschwerlicher |
'áí

vverden, sich verschlechtem) Ezennel nebezebbeilni focnak .íz

doleok (EsztM: I/ev. 260). A Sibrik uram betecsa^ge neliezehbe-

dik minden nap (Mik:T»rL. 322).

Nehezecske : subgravi«, subdiIGcilis, graviuscuhis MA. [eiii
|

wenig stbwerj.

Nehezed-ik : I ) grave.st'o, ingravesco MA. schwer werdeii

PPB. A sebek nehezednek : rabiéra *aggravantur ; nehezedik

a nyavalya: morbus Ot *amplior PPBl. Mynden uebesseghet

el vezek az te lelkedrSI os ewnekyk adom, hogy vysellyeek

teeveled az köznépnek torheeth es ne nehezAggjel czak te

madgad (JordC. 141). Az zent kyral lathwan az kegyetlenase^St,

meg bwsívla es halárra nehezMeek ÍÉrdyC. 499). 2) (moleste

fero; übel aufiiehmeii] Mj-t nehezettek ez ázzon állatra, mert

yo dolgot t-zelek6dek en raytam (JordC. 4381.

el-nehezédik : 1) gravesco, ingravesco C. st-hwerer word-ii

PPB. Kinek feje elnehezedik : gravedinasus C. El neliiv.'..l..|

az 5 iSmilk az nagi vigiazassert (WaszprC. 54 1. Alom myatli

el nehezSdfit : obnitus somno profundo (JordC. 773|. \Vk igen

el nehezettek os suk kar mia meg is fo^itkoztak (RMNy. U.
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I). Meg fiiradüt es el nehezedet testnk (Boni : Préd. 39). 2)

lorlxi affioiur; iu kraiiklieit fallen, krank werdeii). Meg korula,

kabhan el neliezSdiien (DebrC. 208). Teste ymmar el nebe-

idet wala az nair>' beti«íR:eínek myatta (ÉrsO. .'i50). Nem sok

lre 6 meK korúit vala és balálra elnehezedett vala (RMK.

1.3531 As,>!zon.voni míg inkább el nem nehezedett, upy tetszik

Iád: Lev. I."i4>. Borbála asztszony ez éjjel oly igen elnehezedett

üa, hocy nem liitteni, hogy viradtat érje (LevT. 11.27). Mig

1 ember eszén van es az betegség miat fSlfitteb el nem nehe-

idet, tegien te.<itanientomut (Fél: Tan. 504). Az atya elneheze-

k s meghal (Moulrók. ^^I.27). Mint hogy gyenge ember,

[észsége bomlik, nagy betegseggéi ott jaj elnehezedik, .szörny

stegséggel meg is emésztdik (Tlialy: Adal. 1.22). KSzel lévén

líi.só végéhez, elnehezedék és az urat mag:Uioz vette nagy

izgósággal (Mik: TörL. 318).

meg-nehezedik : 1) [gravor, ingravesco; schwer, nieder-

ídrückt werden]. zemek megnebezedet v;ila : erant oculi

)rum gravati (MüncliC. ö5). Semmit nem haznált vala, de

kab meg nehezedet vala (79). Meguehezedeot en raytam

nak keze (DomC. 285). Igen meg nehezedek az kórságnak

iatta (BodC. 28). Meg nehezSttel fertelemnek myatta (ÉrdyC.

!2). Kyknek myatta felette meg haborottam, megy nehezettem

Tiewi-C. 156). Miglen ifiiu valée, hatomon vi.sseltem wraniot

eszsze vtakon, annac vtánna, hogy meg nehezedem, a szekérbe

) fogata (Helt: Mes. 71). Talala ket aluuán, mert az S szemec

eg nehezedtenec vala (Kár : Bibi. ni.28). Meg ne nehezedgye-

X' az ti sziveitec ez világi szorgalmatos-ságnac miatta (MA:
;ult 17). Meg ne nehezedgyenec az ti szivetec tobzodasnac,

iszegségnec miatta (Zvon : Post. 1.23). 2) [morbo corripior

;

ránk werden]. Nem esméri vala, hog az oruosok valamit

isznaltanak volna fi neki, hanem inkább naponkid meg neheze-

k vala (Sylv : UT. 1.56). A betegség meg sullyosodván, ágyban

lék és igen megnehezedék i Czegl : Dág. El6b. 29). Az én

p'szsígem változik, ha regsel jobban vagyok, estve ismét meg
loktam nehezedni (Monlrók. XV.73). Éi-tém, a kisasszonyka

: éjjel igen megnehezedett volna (XVIII. 82). El indula a

irály, de az ntbau meg nehezedek és meg hala (Peth : Krón.

14).

megneliezédés : [ingravatio ; beschwerung]. Az részeges

nber gyakran követi az bortul való meg nehezedést (Szeuczi

:

észPoh. A2).

nehezedten-nehezedik : [sensim aegrior fio ; nach und
ich kranker werdenj. A fejedelem mind nehezedten nehezedni

Bzde (Szal: Krón. 510).

nehezülten-nehezedik : cc íNyr. X.469).

Nehezék: 1) pondus Nyirkállai [gemcht]. A borsot nehé-

ikkel vé-szik : *piper emitur pondere PPBI. A mértékekrSl és

íhezékekrSl: de mensin-is et ponderibus (Com: Jan. 165). A
íreh nyomó nehezékéé ezec: száz fontos mása, három fontos,

I fontos, lót (166). 2) uncia Pesti : Nom. L37. quincunx PPB.
Slencz nehezék : dodrans C. Vndecim vncys cum dimidia

gariter nézek dictis (ZichyC. IV.146). A kez syklus nyomot két

ihezéket(Helt: Bibi. I. K2). Hogy lehetne ez, hogy gyomromba

7 lot nyomó robin volna, hollót ennem magam chak alig

omok egy nehezeket (Helt: Mes. 432). Adunk ket nehezek

jgoth (RMNy. 11.149. IIIll). Mert az dram magyar nehezék-

II kisebb, félnehezéknél nagyobb, azért nem igazíthatni az

amot az nehezékhez (TörtT.^ L175). Két lat gri.span, két lat

alamiak, két nehezék fejér gáliczkó (Kecsk: ÖtvM. 285). Bajony

mos uram az száz-huszonegy nehezík arany árrában adott meg
áz két forintot (Gér: KárCs. 111.360). Se nem fontai se nem
ital, hanem grán legapróbb nehezekkel mérsékelte, mint a

émántot (Fal: NA. 183).

[Szólások]. Nehezékkel árullyák a sáfrányt (SzD: MVir. 44).

M. NTELVTÖBT. SZÓTÁR. IL

Nehezékes : [unciae]. Tudósíts arról is, az poharakban

kinek monnji girást és nehezékust adattal, posztót is kiknek

osztottál 3 háuy-háuy singet (RákGy : Lev. 67).

[Nehezéknyi]

öt-nehezéknyi : quincunx, quincnncialis C.

nyolc-nehezéknyi : octominutalis C.

Nehezei, nehezei : graviter fero, indigne fero, aegre fero,

gravamen fero M.\. sieh beschweren, iibel aufnebmen PPB.

Mit nehezeltec e nemberire (MiinchC. 63). Semmyt nem mond
vala neky nehezelven, hogh a lolwaynak zolna (WinklC. 213).

Mind nehezelnenec az apátra, ki ilyen zep ifyat hozót volna

a monostorba (NádC. 422). Az hittetlen nehezeli az igazat

(Szék : Zsolt. 36). Megbocsáss asszonyom, rejám ne nehezelj

(RMK. n.38). Népek Volterra nehezeinek vala (51). Igen kezde

a királyra 5 nehezeim (252). Evf felségbe nehezei Kdre (LevT.

1.128). Ugy ertem, ho^; Zrinj uram nehezei Chanj vramra (314).

Nehézled, ho^ te reád ifitt az haboru (Mel : Jób. 9). Jot nem
m5el, hanem az iot nehezli (Born: Evang. III.46). Az nota-

yat kezdet 6k nehezeiül (Görcs: Máty. 31). Ne nehezellyfinc

szenvedni testSnkben és az bfinektSl meg sznni (MA; Scult.

109). Az templomban menni nehezlic (Prág: Serk. 357). Ha
Kegyelmed nem nehézli az gondját, írja az én szolgámtól (Gér:

KárCs. rV.378).

Nehezelés, nehezlés : [ira ; zom]. Meg-únás, nehezlés

:

di\idia PPBI. Bochata ^ rayok A' nehéz haragyath, neheze-

lef?th ees haragoth ees nyomorwsagoth (KeszthC. 202. KulcsC.

193>

Nehezen : difficile, difBciliter, difficulter, cum laboré, vix,

aegre C. operose MA. .schwer, schwerlich, kaum, uiigern PPB.

Nehezen huddás : dysmia MA. Nehezen épül szóló ; *morosa

vitis ; nehezen ki-mondható nevek : *contortupUcata uomina

PPBI. Igen nehezen meg betegeole (DomC. 123). Nagy nehezen

meg nyereek az feyedelemtvil, hogy be veetetneek esmeg az

cala-stromban (ÉrdyC. 339b). Meg nem halggattya awagy nehezen

(602). Nehezen giótródic: male torquetur (Fél: Bibi. 11). A
kek liUum nehezen ki hányható neduessegóket emezt (BeytheA

:

FivK. 1). Sockal jobb akadozónak lenni, hogy sem rebegSnec,

nehezen szólló selypnec (Com: Jan. 53). Nehezen mennek ók

meszsze honoktól (RákGy: Lev. 110). A mostani Angliában fen-

forgó udvariságuak nehezen találod a külsó országokban má.sát

(Fal: NE. 25).

[Szólások]. Mykoron Bechbe uoltank, nehezen uoltam
akoron (LevT. 1.76). Meg betegfile, es mikoron nehezen volna

(Helt : Krón. 47). Szegény János mesternere is legyen gondvise-

lésed, nem tudtam, hogy oly nehezen legyen (Gér: KárCs.

IV.368).

nehéz-nehezen : (difficillime, vix ; kaum, am schwersten].

Nehéz-nehezen trheté, hogy hango.ssan ne nevetne (Fal : NA.

130). Nehéz nehezen vártam azt az órát, minthogy igen kivánom

tudni végét a tegnapi históriának (Fal : TÉ. 644).

Nehezes (nehézes Hly: SzÉlet IV.139) : 1) [difficilis; schwer].

Nehéz ugyan s rögös a böcsület úttya, de akkor ezeknek smcs

nehezes úttya, ha pályát czél után tovább nem nyúgtattya

(GyöngyD: MV. 10). 2) [morosus, infensus; gramlich, feindlich

gesinnt]. Aheytatlan az missen, meg komorodott orchayaban,

nehezes az cellában (WeszprC. 127). Nehezes voltam en ez

nemzethnek : infensus fiii isti genti (JordC. 803). Ejnbery nem-

hez nagy nehezesSk valanak az angyaloknak aí eredet byneert

(ÉrdyC. 536). Heet rendbely neepeket talalwnk, kyk ellen az

zegheen raas vylaghyak felette nehezasók (612). 3) [gravida;

schwanger]. Monda az térhess azzonyallath : Byzon soha el nem
valóm tSled. Monda az ew wr;i : Az nem lehet, myeert eellyen

nehezes vagy (ÉrdyC. 425). A nehezes gyenge azzony állat meg

60
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rettenvén, az gyermek zi^Ies az azzonyallatra ywta (ÉrsC. 777). I

Az nehezesseket és az aluo embereket raeg nem H\ solia az

meny (Cis: H4). Nebezes aszszony (PP; PaxA. 563) Történek,

hogy nehézes levén, egy megliolt férfi gyermeket Bzflle (Illy:

SzÉlet IV.I39). Efféle férgek még a nehezas és már szSl fél-

ben lév5 aszszonyi-állatokban is néha-néha felesen találtattanak

(Misk: VKert. 680).

Nehezésked-ik : [infestus sum ; feindselig sein). Myt nehe-

zeskettek liA rea (JordC. 503).

Nehezít : 1) gravo, molesto MA. be-^cliweren, belastigen

PP13. Nehezeytete auag vndekoytotba : aggravavit NémGl. 247.

A .izag nehezíti a fejet : odur *aggravat caiiita Pl'BI. Tv get-

relmetec engemet inkab nehezeit: ve.stra angastia magis me

premit (BéesiC. 2). Nem chak ewteth nehezeity vala az ew

kennyanak getrelme (WinklC. 99). Nehezitetem lelkemet es

testemet (VirgC. 9). Hog minniaian titeket ne neheziczelek : ut

non onerem omnes vos íKél: Bibi. 11.53). Nehezít vsura, meliuek

általa felebarahiiik marhaiaban meg fogiatkozik (Fél: Tan.

377). Az aszszoni állat ndhozitcl os pasztito társa ne légien az

firfinnak (461). 2) (infe-stum reddo; feiiid-selig stimmen). Régen

tudom azt én, hogy Báthori Andr.isnak .szcrzé volt az fejedelem-

séget, azért nehezítette az portát az uradra (ErdTíirtAd. 11.90).

Igyek.szíg mind az fejedelemre mind az országra hatalma.s

esi'izánnikat nehezíteni (TörtT.» 1.387).

el-nehezit : degravo C. aggravo MA. beschweren, beliistigen

PPB.

meg-nehezit : gravo, aggravo, ingravo, molesto C. be.schwe-

ren PPB. Mikor niegnehezeitette uolna fikot E^ptomnae kirala,

fu51tenec 5 vrok i.stenecbéz (BécsiC. 18) Mikoron az elme

vetkezetnek keuansagaban va^on, incab meg nehezilit, honem

ment meg tiztiht (VitkC. 43). Sem AiinAn maga által sem az

Auey által megli nem nehezytbuen (Komj:SzPál 197). Felette

igen meg nehezeytettAnk vala ereynUnek felette (200). FAlStte

igen és ernk fílflt meg neliezetettSuk el annyira, hogy ugyan

nem kévánnánk élnijs (Tel: Evang. IL140) Az bypocritak mind

az bflit el5t való nap mind az vtan meg nehezítik az fi testeket

es lelkeket re.>izegseggel es tobzodas.'<al (Fél: Taa 443). Nem
siket 8, sem az S ffilei meg nem nehezíttet tenec (Zvon: Post.

1.511) Megnehezíti fltet az 6 hamissága: giavabit eum iniquitas

sua (Illy : Préd. UI.536). A tekenSs-béka húsában ha tsak fél

eleget eszik ember, megnehezíti a gyomrát (Mbk : VKert. 264).

Nehezítés : [Ini'nlms ; alp] Basy rosa haznal eioly nehezite-

sík auagy bozorkany nyomasok ellen (BeytheA: FivK. 92).

Nehózked-ik: 1) (indignor, stomachor; uomutig, tmwillig

sein], Ke.sereg, nehezkdic, kelletlenkedic 8 magába (Boni:

Evang. 111.285). 2) flento gradn, molaite incedo ; langsam,

miihselig gehenj. Vadászi a lajtran emelkedik, Kaz:ii Jimo.ssaI

fel is verekedik, fáradtan utáimok ur is nehézkedik (GyöngjD:

MV. UO).

reá-nehézkedik : [ingravo ; sich mit .soiuer schwere d;uauf

stellen]. A régi kép ir6k az szerencsét egy teke iadzo golyóbison

Írták állani, mely, ha rea nehézkedik az ember, balra vagy

iobra miden tartéztatás nélkfil elfordul (ExPrinc. 230).

Nehézkes : praegnans C. gravida MA. si'hwanger PPB.

Nehézkes, li;ts,as : gravls ; nehézkes agzszony : gravis *uferü

mulier ; nehézkes, szülé.shez ktizelítA terhes a.sz.szony : prae

gnans l'PBI. NehézkSs kyralne azjconnac zfllasenec munckaya

el ySve (EbrC. 75. 76). El vezien Sjimarla, 6 approdi le esse-

nec es 8 nehézkes! megmeleltessenec (BiesiC. 200). Felmene

lozepli ludeaba Mariaiwl neki meíiezet nehézkes feleségénél

(MilnchC. 110). A zamart lu>zta vala Mariának zarandoksaga-

nak S6ge<lelmeert, mert nehézkes vala (ComC. 85). Yay kedyg-

len az nehezk8seknek : vae autem praegnantibus (JordC. 431).

Ffel meene Io.se6r Nazarethb8l ludeanak varassaban Mariau.>:

ewneky yegzeth nezkSs felesseeghewel (ÉrdyC. 111). Nelmz- L
kews wagi es az tengeren nagi sok vrezedelmek nannik (l.

(ÉrsC. 436). Teljes négy esztendík ebben tölték vala, mikor i

ö esaiég nehézkes vala (RMK. U.40). Az gyfir8 fánac magú :

víz kórságot gjogyit, neheszkes aszszomiak ártalmas (M>'l:

Herb. 20). Biiszakot tett nehézkes édes aonyán (Pázni

:

Préd. 228). Az atya nemz, az anya méhében fogad, váraml

nehézkes, visel8s lészen és sz5l (Com: Jan. 118). A saskí i

nehézkes íts.szonyi állatoknak ha az bal karjára k'ítik, ig-:.

hasznosnak írják (KecsK: ÖtvM- 282). Az aitatosságnak gyiini !

csivel nehézkesek nem lehetünk, hanemha könyörgések k>

öntöztetünk (Illy: Préd. 1573).

[Nehézkesed-ik]

meg-nehézkesedik : [gravida fio ; schwanger werdenj. .\

.sz8r5.sRdni kezd leányoc aszszonjn havat szenvednec, migi' i!

terehben esnek, megnehezkesednec (Com: Jan. 44).

NehézkeBÍt: gravido MA. impleo feminam; schwangen

PPB.

meg-nehézkesit : *gravidam facio PPBL (schwangem).

Szemét egj' aszszonyra veté, azt meg-szerelé, meg-nehezkesíté Ir-

(Pázm: Préd. 794). Lót a maga leányit, kettt egy más után in

részegségében megnehézkesítté (SzD: MVir. 81).

Nehézkesség : graviditas MA. das schvíanger sein PPll

Nehézkesül : (gravida fio ; schwanger werden]. Az kiraliii

a.szoni nehezkesfile (CsomaC. 28). Knrvava I8t ea nehezkesíilt, fc;

megh rútította minden nemzetségemet (SalMark. 20). Az királyné
f v

aszszony nehezkesöle, az Hecuba ismét egy fiat ssflle (Huny-

Trja. A2).

meg-nehézkesl : gravidor C. [schwanger werden]. Melui- i.

gimlcS viragozek, zfiznek ionha meg nehezks.s5lt (Apoii

129), Imádom te thyztliasaagos mehedeth zentli lelekthewl me.I

nehézkesewiteth (FesztC. 169). Nem neheszksfilec meg, st^n

szflieo immár, sem ifiakat nem neuelec iHhU: Bibi. 1V.41).

Nehézkesülós : praegnatio C. [schwangermig].

Nehézség: 1) difficultas, pondus C. gravitas MA. schn

PPB. [gewicht]. Eez felewl mondót \Tnak varat nag>- necbe

uel lewiek meg (EhrC 39), Az testhnek nehesseegj' meg i

helyk az leelkt (ÉrdyC. 512). Isten a késedelmet büiiteU

nehé7.8égével helyére viszi (Pázm : Préd. 29). 2) molestU

[aerumna, querela ; be.schwerde, peinj. Semy nehessegeeben mefl

nem bántotta az wr Istent lÉrdyC. 570). Azoknak binteter-

fi nek nehézségére leime: jioenam illorum sibi oneri f>:'

(Decsi : SjiU. 32). Az fogua tartatot ecdesia trdesenoc es neh. -

.segenec kzepiben nagj' fohászkodással kialtnac vala Lstenlinz

(EsztT: IgAny. 226) Nehézség minékfnc aimyisw>r felltíVjú

(Com: Jan. 99), Senkinec nehézséget nem té.szen (185), A német-

országi fejedelmek a magok valhlsbéli nehézségeiket a pápa

követének kiadták (Bod: Pol. 7). Az erdélyi fejedelem levelek.',

bot.sát mindenfelé, hogy gylnének öszv'e a nehézs«''gek el-iga. ^

tatá.sokra (83). A három-széki ekklé-iák a magok uehézat'geikaíl

tíz ixHitokban adták-el (85). S) dividia, .scnipidositas C, [indigfl -

natio; verdru.s.s, imnnlle, entrilstuuK] El zenderedeek een lelk.r

nehezseegt>M (KaszthC. 329), Kegelmednek en reám nehezs-^-

wagyon (RMNy. 11,18). lol tndoui, hogy .semmi keduet vél«^

nem találnék, st hogj- én magamra neliésséget é« hnragolp '

hoznék (Kár: Hal, Aij), Kire régtl fugvia nagj- nehézsége (Oör' -

Mály. 51)) Ha valami nehéz-ségtok vagyon valaki ellen (Tii

Evang. 11.188), A te attiafiaidnak va^on valami nehessege

ellened (Fél: Bibi. fi), Vég>' ki uram én behMlem mmdfn g)'!!

löbógot, irigységet és felebarátom ellen való nebéz,séget iPázm

Imáds. 225). Az gazdaszisony hogy nem írhatott, nincs nehéa
^
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egünkre (RAkGy: Lev. 264). írja, liogy ne hisjjek semmi

lei^eo híreknek, mert semmi nehézség reám nincsen (TörtT.'

.219). 4) graviditas PPBI. [schwaugersc-liaftj. Nehézség, terhes-

ég, viselísség, termékenység; graviditas FPBI. 5) [dolor;

climerz). Jobb lábomnak a térdem alatt lév horgas inában

8 az ballábomnak a bokájában nagyobb nehézséget éraettem

Uonlrók XV,303). A jobb lábomnak a vastag inába érzettem

lehízsiget (317). Az nyakam csignlyájátiil az fiilekre szolgáló

rekl)en volt az nehézség (381). 6) morbus caducus, morbus

lerculeus MA. fallende sncht PPB. Az nehez.sek wramon kes-

leteth ra.i-ttha effely wthan egy oran (RMNy. 11.220). Hogy

"erencz elmegj'en vala, az nehézség kitöré az fiacskáját (LevT.

1.83). A melly gyermeket az nehes-seg IiMi, ha hirtelen meg
.dgjak innya, meg nem 6i flkfizik raita (Frank : HaszuK. 27).

íehezség avagy nehézség törés, nyavalya, korság tSrés (Com:

laa 59).

Nehézséges: 1) [molestissimus ; sehr schwer]. Feletteb ne-

lesseges azt bírni (Prág : Serk. 378). 2) [epUepticus ; fallsüchtig].

'ancsenko igen béna, beteges, az öcsé, az krumlyoi urának

Így kis fia nehézséges (LevT. 11.44).

Neheztel, nehesztel (nehéztel CzegI: Japh. 62) : 1) [moles-

um puto; schwer haltén]. Vedd válladia és ne neheztellyed

iz 5 kótelit (Kár: Bibi. L653). 2) aegre fero, moleste fero MA.
ibel auliiebmeu PPB. Ne neheszteld jol megh vigiazni (KrizaC.

.). Reám ne neheztelj, hogj- pénzt nem adok iLevT. 11.23). A
fegyelmed levelébl értem, Kd neheztel én reám (Nád: Lev.

KX)). Ne neheztellyen az én wramhoz ioui (Kár: Bibi. 1.497).

Dzt a munkát elvenni ne nehezteljék 6 kegyelmek (Kadv:

)sal. in.l32b). Senki nem nehezteli, ha az üveget gyémántért

Jhadgya (Pázm : Préd. 276). Mikor a tanítványok tilalmaznák

i kisded gyermekeknek hózzá-vitelét, neheztelé (335). Tulaidon

lolgaidat mindgiart helyen hagiuan, hozanc ifini ne neheztely

Zvon: Osiand. B2). Ne. nehesztellyfic, ha mikor az szkség

jvánnya, niarhánktul magunkat meg fosztanunk (Zvon: Post.

i.lö). felsége igen nehezteli, hogy Kgid eddig el nem készi-

jette a köntösöket (TörtT. IIL19Ö). íjigemet-is tudósítani aka-

latodnil ne neheztelly s lészen válaszod (Matkó: BCsák. 217).

t) [impedio; verhindern]. Kezde esedezni, hogy neheztellye

larczra ereszteni (Zrinyi : ASyr. 203;.

Neheztelés : querela, gravamen MA. beschwerung, klage

'PB. Miben neheztelese wagion, terwent teszen Kegyelmethek

RMNy. IIL122). Ellenem való haragja s neheztellése (Matkó:

JCsák. 12). Való, hogy e könyv néha csípve, néha mulatva

sak nem neheztelésre valót emleget (Fal; NA. U9).

Nehezül : 1) ingravesco MA. schwerer werden PPB. Hid-

íd, sokat nehezültek dolgaid ö hatalmassága eltt (Monlrók.

niL'12). 2) [irascor ; zürnen ?]. lm en magam hozyad yAet-

em. korwoltomath yol esmértem, b&nese\vk5u ky kfinyór^lz,

yz5m, nelem nem nehezAlz (CzechC. 25. ThewrC. 285). S)

ifirmor MA. [affligor; schwach werden, elend sein]. Idv6z

agy ez vylagnak yo megwaltoya, nehezeiteknek kywansaga

CzechC. 25;.

el-nehezül : 1) praegravor Kr. [niedergedrückt werden].

!l nehezAhenek vala h* nekyk zemek ; erant oculi gravati

JordC. 441). El nehezültének vala alomnak myatta (556). Alom

ayat el nehezültének (ÉrdyC. 615). Ha az ember az érvágáskor

ikáb el nehez&lne, annac nem szükség soc vért venni (Cüa

2). MidSn kostolod is, émelgesz belé es anjiual inkab el nehe-

filsz (Bora: Préd. 412). 3) [morbo corripior ; erkranken]. Császár

Inehezüle azonközbe, az urakat hivatá eleibe, mert lelke csak

lig vagj-on testébe (RMK. 111.355).

még-nehezül : 1) aggravor, ingravor Kr. [beschwert werden].

) z6m5k meg nehezültek vala (WinklC. 158). Christus taneit-

any megh nehezvltek vala (159). Keuanod meg lelnek terehned

miata meg nehezewiven (VirgC. 124). Las-satok, hog az ty zyve-

tek meg ne neliezevltessenek torko-ssagual (CornC. 46). Az ev

ruhayat meg nem valtoztatgya vala, akar mely jgen meg nehe-

zevlt (MargL. 41). Az 8 bfinec igen meg nehezültének: peccatum

eorura aggravatum est nimis (Helt; Bibi. I.H). Az ti binetec

meg ne nehezvllieiiec tobzoda-isal (Kulcs : Evang. 27). 2) [aegre

fero; verdriesslich sein] Latvan az ziz Maria 6 zent fiat, sem-

mit nem mond vala neki, nehezelwen, hogy a tolvaynak zolna

igen megkezde nehezSIni (NádC. 271).

Nehezülós: [ingravatio; beschwerung]. Fnek nátlia miát

való nehezillése (Com: Vest. 13)).

-NEK, NEKI, NÉKI (yifkem Sylv; UT. 1 149. néked

6. ti»«itec Bm: Préd. 382. n{it Helt: Víg. 6. nyettekí ÉrsC.

30. nekym, nekyem, nekyedh LevT. 12. nekew 11.22. nehewk

uo) : 1) [ad, versus
;

gegen, in der richtung, zu] Neki e.sem,

reá ütök : adorior PPl. Isten ö'el tamaztya ewket es myndenek-

nek látására meennyeknek mennek flel (ÉrdyC. 32). Czuczayat

(a sárkánynak) neky eklelee (265b). Intafernes jutván a palo-

tába, a bels ajtónak egyenest válta (Cserényi: PersF. 36).

Nélii ereszteni a zabolát: laxare fibulam (Decsi: Adag. 237).

Térj nekik és 51d meg a papokat: irrue in sacerdotes (MA:

Bibi. L267). Kelepehiek, mint a szélnek bocsáttatott rossz lantorna

(DBón:Részegs. 22). A zabolát néki tágítja (GKat: Titk. 7).

Felemeli véres trét édesének, jajgatási között akasztja mellé-

nek (Gyöngy: KJ. 73). Ezen nekimenetel alkalmatosságával

lármát tétessen (RákF:Lev. ni.216). Kiket a kétségben esés

tznek víznek viszen (Fal : NE. 50). 2) [ad, amssa ; zu, um

zu]. Neki %-enni magát: zu etwas sich entscliliessen Adámi:

Spr. 213. Isthoromnak mennek, hatod napra meg wezyk az

akaragiok zerenth iLevT. 1161). Basa készíté népét vég ostrom-

nak (RMK. 11181). A torokec ostromnak menénec (Helt ; Krón.

106). Nem akarnának ülközetnec állani (39). Az egész hadat

ostromnak bocsátja (Monlrók. 1U.162). ítéletnek le: sedebat

ad judicium ferendunuMA : Bibi. IL164). Nyugodalomnak akar

ölni (MA : SB. 363). Ha oly igen néki nem szoktak volna az

lelki sötétségben való vaks gnak (Bal: Cslsk. 143). Nem ltt

még annyi kfalt, hogy ostromnak mehetne (MonOkm. IS.91).

Az kik hajókra nem kaphattanak, Tisza általaszásának esnek

(SzahKróa 79). Minek nékem, téged bírván, egyéb kincs és

gazdagság? (Orczy: KöItH. 135). 8) [factivus: m; zu]. Ezeket

hagyom nektek evrevkseggel birandonak (DomC. 134). Kenyér,

melyet adunk neked jmadandonak es hiendevnek (331). Nem

vette istent segítségének (VirgC. 147). Atyjok fiát veszik házas

társnak (RMK. 111.255). Nagy sok kastélt csinála, ers klastro-

niokat mind ka.stélnak alkota (IV.29). Az atyai ház az kisebb

fiúnak hagyatik la'.vóhelynek biruia (Ver:Verb. 121). Az mely

fa semminek nem jó : quod ad nullos usus facit (Kár: Bibi. I.

643). Szúeledehiekvaló tölgy és cserfa (Matkó: BCsák. 46). Én

azt szerencsétlenségnek nevezem, a mi mást nagy szerencsésnek

tehette volna (Mik:MulN. 137). Láncz nélkül rabnak tettél

(Amadé: Vers. 185) 4) [praedicati^iis, uuncupalivus] a) Hyva

hAueky newet Jasusnak : vocat nomen ejus Jesum (JordC. 358).

Hogy istennek fiainak neveztessünk (ÉrdyC. 46b), Vádolom

b*nsnek magamat f\'irgC. 2). lm a rosszas tkét Krisztusnak

kiáltják (RMK. 11.186). Vitézeket hanniuczegynek mondják

(IIL337). Felvévék ötét és királynak fidvSzlik (Helt: Ki'ón.

32b). Az hitet oly hathatónak írja, hogy (Pázm : Kai. 209). A

sz. háromságot hazugságuak káromljátok (GKat: Válts. 1.860).

Arra kényszeríté az országot, hogy a fiát királyoknak Ismerjék

iMik:TörL 116). b) Valakit fvezérnek állítani: jemanden als

generali-ssimum vorstellen Adámi : Spr. 130. Aloytatyk nagy tyz-

tessegnek (ElirC. 99). Teste yelenek mendenestl fogva veres-

nek (VitkC. 88). Az imádságba érzik magokat keménynek

(VirgC. 75). Kiket ott igyében láta mind árulóknak (RMK.

III.219). Néha kedvesbnek, néha kelletlenbnek tetszik (Born:

Préd. 251). Jaj mely mocskosnak látszik a mi tisztaságunk (Pázm:

60*
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Préd. 65). Az isten igéjének prédikáltatását hiába elmúló han-

gosnáRnak ne ítéljük (Zvon : Post, 1.358). 5) ((lativiis ; fúr). Nekem

is jut benue cidor belüle ; icli werde aiidi otvvas davon bekom-

mon Adámi t Spr. 195. Odutta vola w ueki paradisunmt liazoa

(Hll). Num lieon muga nec, ge mend vv foianec lialalut evec

(uo.) Kegigtjeu vv neki (uo). Vr Istennek a^éala neky yelenek

:

angelus domiiii apparuit ei (JordC. 357). Yzennyetek meg én-

nekem : denuntiate niihi (359). Vgyan byzon oioudom nektek

:

tamen quippe dico vobis (366). Azzoiiyallat, yme uekod tíyw

:

mulier, et-w lilius tuus (695). EzeketL énnekem engete (\"irgC.

3). lay nekwnk bynw.swknek (49) A ky tyteket zeret, az aky

nektek enne iot t\vt (52). Hiu.fegol neki .segedseg vala (85). Ne-

kiíik egieb kirali nem kelh (DebrC. 109). Seghedelmeth ygherek

nekyek (556). Ygaz wthon engliegy énnekem te hozyad ywnem

(ThewrC. 238). Wr monda nekem : dominns dirit ad me (KulcsC.

3). W nekyk olay ees bor meg soka-sulanak (KuI&sC, 5).

Walmel napoth nekym valastaz (LevT. 1.2). Kwdge meg en

nekem az menedeketh (11). Nekench nag fogatkozasonk wagyon

(69). Azt montha bog nekyn [így] vagyon egh attliiafya (287).

Nekew engedelmes voltam (TI.22). Szolgáltam nekewk (uo.).

Honnan va^on teneked az il5 viz ? imde liabea aquam vivam ?

(Sylv: UT. L131). Mind tanubizonságnal valának íineki: omnes

testimonium ei dabant (*í6). Bocha.ssad iiekewnk my vetete\vnket

(Pesti: Nom. 14). Napnil napra neki liiueb vala (I.<itv: Volt. 15).

A mit61 azoc felenee, azon tSrtinec uekie (Szék: Krón. 15).

Mit tehetec neki? (Helt: Vig, 6). Hog latta«.satok nekiek : ut

videamini ab eis (Fél: Bibi. 8). Az fl niomdekokat szflkseg

nekfinkis kfiiietnSnk (Fél: Tan. 440) Gyíiyts egybe énnékem

az népet (Kár: Bibi. 1.161). Az gazdagnak gazdagsága nem

hagy néki alonni : satnritas divitis non .sinit eum dormire (626),

Voltai e nekic szófogadatlan, engedetlen? íAgend. 87). Örven-

dezzetek nékem, mert mcgtKláltam az én jnbomat (Pázm: Préd.

761). Nom volna tenéked hatalmad raytam (Zvon:Po.st. 1.588).

Mindnyájan nékflnk meg kell halnunk (Kai. 1620. C4). 6)

fgeuitivas). Levn halaluec es pucnlnee feze es mend w neme-

nec (HB). Oz gimilsnec wl kesenív vola vize (uo). Ewiieky

haznalattj'arol czndalkodnakuala: de perfeetione (illiusj omnes

mirabantur (EhrC. 101). Megnyeritek ewnekyk lelkeket: Incra-

bimlni animas illorum (10.5). O nekyk neezees5kre menybe

fel emelkSdeek (FestC. 44). Mynekwnk Ábrahám atyánk

;

patrem habemus Abr.aham (,JordC. 361). Vytettek hwiiekyk

byzonsagokra (383). Vr istennek an*ala neky yelenek : angelus

domini (357). Lelki atyaymat nem tiztelteni es nekik paranczo-

latyokat nem tartotam (VirgC. 6). Gondolkodyk w neky ter-

wenyebe : in lege ejus meditabitur (KulcsC. 1). Ada.ssek Aka-

chyusnak, nekenk tyztelendo wronknsik (LovT, 1.171). Logottan

meg tyztwla neky poklossága: statim purgat.-i ftiit ejus lepra

(Pe.s1i: NTest. 14). Ki teneked egyic pofiadat meg flti (Ham:
Préd 432). V5n egy kStés flkröt és meg vágá azt és meg f8zé

nékiec az húsát: túlit par boum et mai'tavit illud et eoxit

carnes eorum (Kár: Bibi. I.32B). Megvévflc 5 néki minden vá-

rosait: cuiK-tas urbes ejus cepimus (MA: Bibi. L158). Viselem

haragját az Jehovánac (Zvon : Post. 1.588). Ó megiSri tenéked

a fejedet (GKat:Titk. 358).

(Szólások). FelBllözvén, neki bágyadt s kornyadozó álla-

pottal, de ugyancsjik dolgaimhoz láttam (Monlrók. XV.382).

Nekik haragudván.kurvázza Aket (Sámb: .'iKérdl-''el. 483).

Neki keményedni: obdiit-ere eallum alicujus anirao PPl.

Ij'itod, vitéz Ivón, monda neki pirulva (Mik:MulN. 52).

Ha néki volnék: si es.sem ejus loco PP. 279. — Ez új király-

nak örvendnek (Bora: Ének. 14). — Hogy beszédnek
álljon véle (Megy: 6Jaj. 11.15) Ottan ez Fráter György ez

hitnek megálla (RMK. 111.16). Hition terek császár bitinek

nem álla (27.5). Az szörzésnek nem állának (312). Köimyen
szónak adja magát (Pázm: Préd. 1103).

NÉLKÜIj (kétségnatiaiJn BécsiC. 58. liakn<iífaJ«n 193. gAlé-

kezétníüiWí/i MUnchC. 160. bi5n «(t(i«An Dévai: TizPar. G4. y-i.

'

es mlnnlkúi BécsiC. 18. onkiínaliiU (így) 41. liaborolas»ia/%i Ebr<

30. ew gyalazasoknai, yteletekiiW es karhozatoknaiiíic/ 117. ki>

uazna/iiSiKomj: SzPál. 136. hazassagiw/iAi 116. kabola wemhi-

nekyl Ver: Verb. 202. ew nalanalkewl EhrC. 44. my'>alunknaU\:

Komj:SzPál. 136. en ludam nekil DebrC. 583. NagyszC. 2."-

azon Isten, a ki teremtett minket rialunk nilkiil Biró: Ángy.

288. wlkükm, nélktUed sat. Adámi: Spr. 88): sine, absque, prae-

ter MA. [ohnoj. Lezen menden fid nomdoknalk&lSn : érit

omnls terra sine vestigio (BécsiC. 101). Bizonúal es mindu

ketsognekil igen va^on ez (NagyszC. 13). Mind ez6c az zent

alázatosság nekil mind semmi az SrSc erdmre (2.58). Az mi

oko.ssaginkiiakis képtelen el hinni az halottac fel támadását szent

iras tanulási kiuid es az szent lelekuec meg vilagosiLisa neki

(Born: Préd. 269). Kergesd meg ket, mert kétséguélkfil meg-

éred ket : persequere, absque dubio comprehendes eos (M.\

:

Bibi. 1.274). Ha eggyetlen egy b&miek heja-uélkSl mindtn

vétket el-.számlálunk a gyonásb-an (Pázm : LutliV. 122). Az

apostoli .székbl is kivetették, mivel hogy választás nélkül fog-

lalá ismét azt el (Czegl: MM. 26). Isten esméreti kivi .iv.iiry

kegyes erklts nélkül való áldozó papoc (Com;Jan : . i.

Nála-nélkül egy szem-pillantásig, egy órapecjientésig .sem leht*-

tiink iCsiizi:Síp. 124). Tenálad nélkül árva vagyok, tudom

(Thaly:Adal. 11.13). Kére a kapitányt, hogy meg ne indulna

híre nélkül (Mik: MulN. 311). Láucz nélkül rabnak tettél (Amadé:

Vers. 185).

1. NÉM (num HB): iwn, haud C. MA. nicbt PPB. Nem
akarom : nolo ; nem bizom : diffido ; nem jámbor : improbus ; nem

jó: non bonus; nem jovallom: repiobo; nem kétleni: nou dubitare:

nem semmi: momentosus, non nihil; nem tetszem: displlcou;

nom tudom : nescio MA. Nem érjük fel elménkkel : majora *iii-

tellectn PPBl. Num heon muga ivn; ge mend & fuianec lialalut

evec íHB). Noémi nem akara touabba ellenkedni (BécsiC. 3).

Ky ezeket tezy, el nem weez erekké (KeszthC. 23). WuuAii-

magath soha Saulnak nem newezy, de myndevuíth Pálnak

(Komj: SzPál 18). Az asszony a községet nagy bölcsen oktatja,

ura hon nem voltjin pereket sziillítja (KMK. IV.36). Nem na*

az embereknek szemeliere (Fél: Bibi. 74). Nem mind addig

együnk, míg a gyönyörség vonna (Pázm: Préd. 435). Nem i;.

gadom, mondom, hogy házba nem mentem (GyöngrD: Cli.i:

28). A tegnapi ajánlást mái nemmel magok magokat hazutt "1

váu ingadoznak (Fal : ÜE. 402).

csak-nem, csak nem : tere, fenne, piopemudnin

paene C. fást, .schier PPB. C'hyak meg nem holtliag bann I.

zomywwalys (RMNy. H314). Cznk nem haloc meg ehel iH^ i

Mes 311). nagy örömében csak nem meg holt vala (KMK
11.52). Hirdettet tsak nem minden&tt szerént szerte e széN ^

világon (Dáv: KKer. 52) Tsak meg nem Ixitlott, tsak nem •

'

esett lábánil (Pázm: Préd. 25). Most maiusbajiis czak m :

vészen megh az hideg bennünket, oly nagy hó eset (SzCiwml

Utleir. 140). Némellyek a [Kttzaman almát csak ucm Iegj<'l>t

almának tarttyák (Lipp: PKert. 111.143). A folyón voltának ts;ik-

nem egymást ér lisztel malmok (llall: HHist.O. 38). Tsak neui

miden ember ír levelet, de nem minden tud ollyat inii, ho^
tessék (Mik:TörL. 136). Tengeri búba merülnek és csaknem]

felfortyannak mérgekben (Fal: NE 31). Való, hogy e könyv néhai

tsipve, néha mulatva tsak nem ueheztelésre valót emleget (lal-

NA. 119).

ha-nem (h-nfm LevT. 1 2iJl. Megy; SzAÖr. Ili: I) praet.'r-

quani C [ausser, als). a) Az Istennek iovoltaba való rezesólos i

nem ogeb, hanem istennek meg ertese (TihC 197. 363). Melyei

semmiképpen nem Ismerek k&lmben megullliatniHU, ha nem
hogy tégedet ioz^gomon úrul zerezzelek (3(19). A zigetbe kíiUlJt

gazdagság nem e^b, lianem a zent alamlsna (KazC. lUX Nem
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egyéb a poenitentia, hanem belsí bánatnak bosszú állása íPázm

:

Préd. 42'J). Egj'ebet nem fclelliPt, hanem luiíy nem akarja (Pázm

:

Kai. 89), A méz nem egyéb, hanem méhek szrte bor (Misk:

VKert i>471. b) Semmire keU5 továbbá, hanem ho^ kivettessöe

(MünchC. 201 8oha el nem alutt, liánom imádság és buzgó

fohászkodások közben (Szeg: Aqn. 111). A Krisztus váltsíiga

végbe nem ment, hanem halálával (P;izni: Préd. 81), A bflnt

nem tudtam, hanem a tírvény által (P<ís: Igazs. 1.150). C) Uram,

kinek niie vagyon, hannen [így] mind tied V (EhrC. 47). Mit

adott isten a teremtésben, hanem minden állatnak maga mivoltát

és természetét ? (Pázm ; Préd. 1 10). Ez micsoda egyéb, hanem

elhagyni az él5 kútfSt ? (Zvon : PázmP. 42). Micsoda egyéb a

világ, hanem ég5 kemencze ? (lUy : Préd. 1.42). Mi végre követik,

hanem hogy dicsérjék 5ket (1184). d) Semmit én tfiled többet

nem kivánok, hanem hogy engem szeress (Bal: Költ. 186). Ebhfll

nem következik több, hanem hogy Éva jobb (Fal. 6f)6). e)

Nir.c itt hanem-éac 8t kéner: uisi quinque panes (MünchC.

41). Az or nem i5, hanem cac hog orozzon (191). Semmire yo

aztán, hanem csak hogy kihagyittasseek (JordC. 365). Nem tud

vala egebot mit mondania, hanem csak ezt (TihC. 42). Kicsoda

az Pál, és kicsoda az Apolló, hanem csak szolgák, az kik által

hittetek? (EisztT: IgAny. 232). Hova fiissimk, hanem csak te

hozzád, oh mi istenünk? (Mad:Evang. 141). f) Midenem

eéembo iarnac é ketten, hanemha illeudic ónekic ? (BécsiC.

218). Mondom tinektec, mert hanemha inkab bóuelkedendic ti

igassagtoc hognem az hrastudoké, ueni mehettec be meúneknee

oríagaba (MünchC. 21). Kwlewmben Ity nem megyén, hanem

ha Lucamis es zent Vid oda mennek (ÉrdyC. 337). Hanem ha

csak megterendetek es leztek mint a kisded ^ermekek, be nem
mentek menyorzagba (TihC. 161). KfilSmbennem hinnének, hanem
ha csudát látnának (Horn: Préd. 268). Hanemha csodákat láttok,

nem hisztek (EsztT: IgAny. 322). Mely a fSldfin nem találtatik,

hanem ha oda fel az hold varasában (Pós; Igazs. I.13Ö). Senki

az elöljáró nevét nem érdemli, hanemha bSlcs is lészen (lUy:

Préd. 1.58). Hanemha teljes szívból szeretjük istenünket, nem
lettfink az úrnak része (IL4Ö). Soha hadat, hanemha megbán-

tátott, nem iuditott (11.198). 2) [sed; sondern]. a) Nem zfikseg

az or\-os az egessegbelieknek, hanem a koroknak (TiliC. 216).

Senki fel nem támad hat ujjakkal avag ne^gel, hanem Sttel

(KazC. 192). Én még mind azóta sem érzettem izét az ételnek,

hanem im alig vagyon negyed napja, hogy valamennyire izét

kezdem érzeui az ételnek (LevT. IÍ.14). Ne várd az utoLsó órát,

hanem készítsd el ideje korán lelked 5r8kkévaló házát (Ács:

BHal. Eli'ib. 29). A bnre való alkalmatosság magán nem adatik,

hanem az LstentelenektSl ragadtatik (Mad: Evang. 76). b) Azt

végeztem magamba, hogy én az útról elmaradok, hanem fiamat

bocsátom oda (LevT. U 42). A szabó régóta fogva mind oda fel

volt, hanem im az elmúlt csütörtökön jve haza (61). De ezek

most hadd járjanak, hanem szóljunk csak az mai evengeliomról

(Som: Préd. 65). c) Nem csak addig, nu'g élek, hanem holtom

ntán is szolgálnék (Tel : Evang. Elflb.). Kérem, hogy nem csak

az én munkámat magyarázza jó végre, hanem egyéb kSnyvek-

nek kinyomtatásától is adakozó kezeit ne vonja meg (MA:

Zsolt. Elób.;. Conjímctio hanem ponitur post nem csak, non

tantum (Per : Granmi.) 3) [sed ; aberj. Valamit egyebet mivelünk,

csak barmokkal kíz szamárkodás ; hanem az emberek tulajdona

a szent élet (Pázm: Préd. 3). A dolog nehéz, de ti nem féltek

attól ; vagy de biz igen is féltek, hanem a ti elméteknek rest-

sége miatt késedelmeztek (Ziinyi : Áfiom^ 28).

hogy-nem, honnem (hodntm EhrC. 80): X) quam C.

[als]. Bji tiidnek y[o]b<an felehiem, hogynem te (EhrC. 16). Ynkab

vtalak megazzamarganayahoz hasonlót penczt, hodiiemazzamai'

zárat (80). Mégzereté otet királ inkab, ho*nem menden nem-

berieket (BécsiC. 53). Valobizon mondom tfinectec, nagob, hog

nem propheta (MünchC. 124i. Istennec kinneb zolgalni, ho^

nem 6rd5gnec, es az menorzagba nag*al kinneb mennie, hoé

nem pocolba (GuarjC. 7). Istennek kel ynkab enghodni^nk, hon-

nem embereknek (JordC. 372). Yob teeneUed eg zemmel az

erek elettre be menned, honnem ket zemed lewen, az erek

tyzre vettethny (410). Kinnyeb vona meg lethny, honnem
akarattyaat el valtoztatuy (ÉidyC. 356b). A fogad is kölómljen

áll, hogy nem az anyámnak (Helt: Mes. 80). Job, kezon legén

Keg., hogy nem kezftlethleu talalyon az i&d& (Í^VT. 1.144).

2) [qnidni ; warum nicht]. Honnem olwasstatok, mert ky terem-

tfjtte az embert kezdedben, fyröyw es azonyallat zerent terem-

tette h\Vket (JordC. 413).

mi-nem: 1) num BécsiC. 2. numquid MünchC. 25. [ob etwa].

Mire i5t6c en velem, minem valloc fiakat en méhemben: num
ultra haheo filios in utero meo (BécsiC. 2). Mél az ember, ki-

tol ha 6 fia keneret kerend, minem kSuet nit neki, avag ha

halat kérend, minem ke^ot nit neki: quis est, quem si petie-

rit fiiius suus panem, niuiquid lapidem porrigit ei (MünchC.

25). Felele Pilátus; Minem sido vagoc én: numquid ego Jndeus

sum (209). Minem vet el 6r5kke vr? numquid in aeternum

projiciet deus ? (AporC. 32). Mynem een vagyokee vi-am (WiuklC.

147). S minem halalt zerecce (NagyszC. 302). Mynem naponkeeth

meg haragívzyk : numquid irascitur per singulos dies ? (KeszthC.

32. 87). Minem megkissebblt fi hafcilmaísága ? minem megre-

vidfilt 6 irgalmassága? (RMK. VL122. 249). Mi nem szitokcal

kel meg gyózni, azt a kiuel bait visz? (Tel: Fel. 119). Vram,

s-minem tenger uagiok en? (Mel: Jób. 17). Mi nem ollianok

az ember napiaj., mint Isten, a te napiaid? (25). Mit .sietz, minem

néked melegítik : quo proi»ras ? num ad Ephebum ? (Decsi

:

Adag. 85). Maganac ennyiben minem kárt tet volna, hogy egy

altallyaban ezt nem mondotta volna (foztT: IgAny. 347). 2)

non enim, nec enim MA. [vvol nicht]. Mi nem istenem, hogy

imádjam : ejus reguláé non sünt praetoram edicta MA. Minem

heaba mouga zent Job (DebrC. 392). My nem hogy chak eniiyen

volnának, de soha ember zamaat nem vethety (ÉrdyC. 553b).

Noha ueha ualami kicinket uetkeztem, mi nem azontol melto

uagiok kárhozatra (Ozor: Christ. 61). Ne nyúl hozzám, minem

felesegedhoz nyúlsz (Helt: Krón. 54). Ha egy kevés.sé hai-agot

mutat, az fi haragja minem végig marad (RMK. IV.72). Mi

nem Apolló vagy (Tel : Fel. 57). A kSnnyn futois mi nem min-

denfie el iuthat (SalMark. B4). Eb helye minem éu dolgom

(Decsi : Adag. 165). Minem hátul ?znek benniiuket : nemo nos

impellit (201). Had aláb ió száz, minem isten vagyok : nullum

ego sum numen, quid me immortalibus aeques (230). Minem

ntet árultam el, hanem Ferdinandust (ComBal. 12). TI nyava-

lyás emberec, mi nem vagj'toc ti olly szemessec, ésértelmessec,

hogy ti az jo gabonát, és az koukolt megtudnátoc választani

(MA: Scult, 208). Oh fiam, mi nem mind gonosz az, a mit a

vénségben látunk (Hall : Paizs. 428). Mi nem azért sujtol isten

hogy el-vessen, de hogy mint Dávidot jó útra vihessen (Rim:

Ének. 317). Mi nem mmd lehetetlen, a mit arra mond tunya-

ságunk (Fal: NE. 42).

mide-nem : niunquid [etwa, ob]. Kiral, mindenem zerzed

e ho^ menden ember . . . : rex numquid non constituisti, ut

omnis homo . . (BécsiC. 145). Midenem e^mbe iarnac é ketten

hanemha illendic Snekic, midenem reio é orozlan a ligetben

hanemha ragadozatot valland ; midenem orozlannac k51k6 aggá

6 zauat é 5 barlangiabol hanemha ragadajid valamit ; midenem

esic madár é foldnec tSrebe madaraznalkl ; midenem elue-

tettettetic é a tSr a fSldrö! mi elól valamit fogion (218). Mide-

nem mend mennig felniagaztitol é (MünchC. 34). Midenem

monga Syon e, ember es ember zltet 5 benne : numquid Sión

dicet (AporC. 42).

mig-nem;, miglen-nem : [dum, donec ; bis]. Addeg ennet

ki nem meg, míg nem mind az vtóso fillérig eleget tez (GuaryC.

9). Adik fel nem kelé, mygnem meg halgatatek az vr istentl

(VirgC. 46). Paranchola ev gongyat viselny, mygnem tellyes-
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sesKcl meg vigazyk (DomC. 109). El ne tawozyatok, myglen

be nem tell.vesedjk ty 7.eutliset;liteknek ydey (JordC. 90). Az

isteni dicoretíket meg Ijallania nem engede. myg meg nem

gionek (DebrC. 134). Nem zolhata neki zent PetSr mind adeg

is, myg enni nem ada (195). Mind addek eth sirasba megh ma-

radok, mígnem az eu fiamat z5meimel latliatum (TihC. 22).

Meg liatta, hogy adyg el ne ywyewn, myg nem kyralne azony

Zaimkra ywt (LevT. 1.129). En nem e.szem, mig meg nem be-

szélem az én követségemet (Bern: Ének. 319).

mint-ném: (quantopere; wie sehr]. Mint nem dühösködnek

egyiiiis ellen a világnak fiai, mint nem nitalmazzák, bestelenitík,

gyalázzák m;igokat (Fal : NE. 89).

nemde-nem: nonne, siccine, itane Sí. (nicht wahr?). a)

Nemde nem lelhette! volnae (NagyszC. 25). Ezec nemde nem

nagy tsudáké (Born: Préd. 52). Nem de nem meg eskSttélé:

nonne jniíi-sti mihi (Kár; Bibi. 1.301). Nemde nem meg vagyoni

Írva? nonne .scriptum est (MA: Bibi. 1.202). Nemde [így) nem

moajgatolté meg tégedet (Vás: CaiiCat. 253). Nem de nem

azok rontyaké meg (SlO). Nem de nem bolondoké azok a kik

(Tarn:.7óÉl. 101). b) Nemdenem latod te (TlievvrC. 227). Nem

do nem tómerte valahogy Cl'ihC. 177). Nemde nem en vagyok

az ur: an non ego domimis (SzCsene: Conf. 12X Vájjon ezeket

kik építették ? nemdenem a mostani Londrának jámbor elei

(Fal: NU. 269).

Nem-e, nem-é: nonne MA. [nicht wahr]. Nem szükséges

volt é: *nonne oporlnit Pl'Bl.

2. NÍ!M : 1) progenie-s, genus C. MA. geschlecht PPB. Egy

nembl vaWk : gentiles; nemhez való: gentilitius C. Felmene

Joseph Danidnac varosába, ki hiuatif Betleuhenmoc azort, mert

Davidnac volna hazából es nomeból (MiinchC. 110b). Szent Elek

vala nfimfis nembel51 Romasagba Eufiemiano-snak tia (NádC. 576).

Megh sokasoytom az thy nemtSket: multiplicabo semen vestrnm

(JordC. 68). Mynd ez tellyes embery nemet egybSl zaporoytotta

(768). Tar.sot teremte neki, hogi az emb5r nem t516k el zaporod-

neiek (UebrC. 148). Quincianos vr parazt neniMl vala (178).

Zeiiwede embery nemnek zahadwla-saert (ÉrdyC. 60b). Feiedelem

iiembfll ii.-ilo szent Bertalan, vilagh iaro, roncli megh bennem

gonossagot (ThewrC. 166). Kik magokat saraeéinisoknak, mintha

Ábrahám és Sára nemébSl származtaknak. híják (Pázm: Kai.

435). Meg-aprósodik és el-fogy a királyi nemnek méltésága

(Pázm: Préd 100). Homlokoknil megtudhatod, melly nembiVi s

ágj'búl születtek (Fal: NE. 11). 2) [genus, siiecies; art, galtnng].

Az salyata ételnek mindSn neme: acetaria C. Pálma diónak

neme : nieolaiis; a tfiz az értz-nemnek salakját ki tisztítja: * ex-

ciKiuit ignis vitinm metalli; saru kaptának neme: mustrieola

i'PBl. C"ristiis ydwezeytenk meg alaztatot volth mind halainak

zydalmatos nemeyglen (WeszprC. 140). Nem izom az zelínek

nemeebSl, myglen az en orzagom el nem yew (JordC. 606). Az

jildot Jesus meg alaztafec mind az zidalmas kerozt fanac ha-

lalanac nemeiglen (DebrC. 256). Mi szónk az, hogy magán a

sz. Írásnak bStflje minden szBkséges tudományt tulajdon neme

szerént ki nem mutat (Pázm: LuthV. 24 1. Az minhánac rendé

vagy neme (MA: Bibi. I.Syb). A próba kSvol értz nemeket pró-

bálunk (Com: Jan. 14). Az ércznemek a f51db81 vájattatnak ki

(15).

alacsony-nemü : [ignobilis; unadelig]. Nagy bSlts ember

vala, a kinek ngyan azon nem tetszet, a mi az alatson-nemft

sokaságnak tetszet (Fal: UE. 379).

asBzonyi-nem : [sexiis muliebrís ; weibliclies geschlecht].

Az ige asszonyi, a télemény férfin nemre ilt (Fal: TR 469).

férflú-ném, férflui-nem : (gemu masculinum ; miinnliches

geachlecht). A firtiui nemet bSihiild hilsz sídasra : masciilus

dabit vigínti siclos (Helt: Bibi. I.MMm3. Fal: UK 469).

fö-nem : generositas C. PPBl. (adelstand). F8 nembl valók

:

patrítU C

két-nem : bigenerU, bigenus MA. [zweiartig). Ky yA-uel A

haylokabool keth nemv^ allathnak eressege (KesztbC. 53).

kissebb-nemü : [minoris spéciéi; kleinartíg). Vagyon ki-

sebb nem saskesely&-'ui, melly nádi sasnak hivattatik (Misk:

VKert 292b).

mi-nem : qualis, cujos módi C. MA. was filr art, welcber

lei PPB. My nemew módon kel ysten ygeye zerinth elny (AporC.

61). Minemfl farkas marta meg az én baranomat (NádC. 427).

Myuemew nembSl vagy-te;? Cecília felele : Zabadus ee nemes

(ÉrdyC. 652). La minemS sarud vagyon, fekete, széles miut

egy sullyok (Helt: Mes. 453). MinemJ az atya, ollyaten a fiu,

ollyaten a szent lelec (Born: Ének. 69b). Az minemfi lud mer-

gh&ek az vitteberghai doctoroc, meegh az felesegliek asaghiait

is az feiehez veric szeghennek (Bal : Epin. 7).

[Közmondások]. Az ki nád k6z£t fll, szintén ollyau aipot

czinál, az miuemftt akar : pecuniae obediunt omnia (Decsi

:

Adag. 23). Minemfi az szaua, ollyau 5 maga is: qualis vir talis

oratio (42).

minemüség : ciualítas C. MA. gattung PPB. [beechaffen-

heiij. Salamon addig nem nyugodott, míg barmok, rSpfilK,

tsúszó és úszó állatok mivoltát és minémfiségét által nem értette

elméjének nagy voltával (Pázm : Préd. 62). Az istent az 5 tulaj-

don bels5 létének minemfisége szerént senki nem láthatja

(GKat: Titk. 2). A nyúlban nem találtatik semmi olly belsS

jóság s minémfiség, melly derekas ditséretet érdemleoe (Misk:

VKert. 171).

mlnémven : [quali ratione ; aof nelche art). Mint ha az

isten vélekedett volna felSIe, az embert minemftven teremtse

(GKat: Titk. 10).

mindén-nemü : omnigemis MA. allerlei art PPB. Annak-

utanna kezde niendeo nemew yozagokban es yo erkewlczewk-

ben haziialnya (EhrC. 101). En myiiden uemS youaymatb el

haltam, semmyt nem bjTok (Apóst. 64). The zenth taghydat

wgy hwzatalak, hogy the tagiiluak mynden nemw yze meg

zakadozna (PoxsC. 4). A Kristus hatalmas kézzel oltalmaz min-

ket az firdSg és aimak mindennémfi tagjai ellen (Misk : VKert

214).

nemes-nem : [genus nobíle ; adelstand]. E2z zent ember, ky

asisbelyek kA-zAI nemes nembí^l valo (VirgC. 70).

némi-nemü : quidam, aliqualis MA. [einer, ein genHsser].

Vala az gyiekezeíben nemyeemew predicalo fráter, ky bodog

Ferenczet gylewly uala (EhrC. 66). Uita neminemfi mezitelea

emb5rt fulhni, ki a napnac hewsegetól igen meg feketSdAth

vala (NádC. 658). Tírteenek egy ydóbcn, hogy Trayanos cha-

za.ir egy nemynemew hadban syetetessegbel menne (ÉrdyC.

238). Neminemfi részéut el hallgattathatnéc >MA : TaiL 7oö). Ai

tndományhoz valo némiuem viszha fordult indulattal sokan

gyuladoznac (Zvon : Poss. 1.323).

néminSmüképpen : [quodammodo ; gewissennaasen]. Némi-

ném&ké|)en az úri.stunuek természetit ábrázolják ki az oktalan

íillatok (Misk: VKert Elób. AS).

paraszt-nem : [genus humíle ; banemstand]. írod, hogy mi

calvinista tam'tók tíbbire paraszt nemb&l valók vagyunk (Matkó:

BCsák. 343).

paraszt-nem : (plebejus
;
gemeiner]. Egyetemben paraxtb

uemetvknek, tudósoknak és tudatlanoknak adoaaa vagyok (Komj:

SzPiil. 46).

semmi-némü : Inullíns generís; keiner artj. Fogadást tégy

arol, hogi soha seminem>V lelkest meg nem baotaz (VirgC. 55X
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Terhe alatt az rabságban nyakunk lesze^k, seraminomfl njú-

Kodalom nem eiigedteti'k (RMK. VLS2). Az Atlios hegyén lakó

gCirög barátoknál semmi némü nstény állatot nem szabad tJir-

tani (Mik : TörL. 235). A juhok semminem vizbe önként bé-

nem mennek (Misk: VKert. 206).

8ok-némü : mnltigeneris, multigenus MA. vielerlei art PPB.

valami-nem : [quicquam ; irgend einer]. Sem kezet lábat

sem egyéb testenec valaminomfl rezet e^ mak zSmue megnem

indithhatfa (NádC. 99). Az ev jmadeagogtwl addeg fel nem kel-

nek vala, mygnem istentiSl valamyiiemev malaztot nyernek vala

(DomC. 293). Valaminémfl termé.szetek ma vagyon, a régi id-

ben is azon természetek volt a matskáknak (Misk : VKert. 165).

vászon-nem : textilé PPBl. [tuchleinwand].

Nembeli : [generis ; art-]. Az menyeknek orzaga sok nem

bely embereknek adattatyk (CornC. 184). Egy nem hely erek-

seegh másba eg'eledyk (JordC. 195).

Nemenként : generatim C.

Nemes, nömös : 1) nobilis, generosus C. MA. edel. wohl-

geboren PPB. Igen nomSs : generosissimus C. Ez nilmís embr
féleségének micoron eli5t volna az zilese, nag kent zenued

vala (NádC. 483). Nagy nemes evzuegy azzonyok jfiuek vala

(MargL. 5). Mely igen jóh legySn eh nSmSs szent apostolnak

szolgálnia, megmutatik imilyen lett dologból (DebrC. tíb). T6m-

16czben vitetuen kalodába verettele ez nfimSs gienge zráet (12).

Az nemes kyral leánya felette zemeermes vala (ÉrdyC. 639b.

ÉrsC. 535). Az n\Vmw"s ki^Vzthyeny gyíiekAzetbe is A-kn-zzAt-

hVk egyenAssegh nem vala (Komj: SzPál. 112). En egy zolga-

byrot ket nemes embere kwldek az vykarywshoz (LevT. 1.389).

Maga ifiu. nemes nemzet felesége volt (Pázm; Kai. 219). A mi

édes hazánk szeo és job része rabságra jutott, ts-gyökeres

nagy úri és régi nemes nemzetségek Ibid szinérl eltöröltettek

(PázmrPréd. S77). Jeles, tzimeres, nemes kvet sokasággal

kmyfll vétettetvén: insigni comitatn stipatus (Om: Jan. 139).

Lassan las.san az úri és nemes státust kigyomlálja (MonTME.

IIL273,). Alkuban indult volt az aránt a nemes kamarával

(Thaly: Adal. L327). Mintha a böcsület s embertelenség, a nemes

nrfi és méízáros közt nem volna különbség (Fal : NE. 31). 3)

[vir nobilis; edelmann). Armálisos nemes ember: nobilis *scu-

tatus PPBl. En nem csak hogi nms vagiok, de meegh
annak fltte iobagi vr leania vagiok (DebrC. 178). Meg kete-

zyk A kyralyokath was lanchokkal ees ímekyk nemesyth was

refezekkel (KeszthC. 408). Állattác egy fell a nemeseket, más

fell a paraszt népet (Helt: Krón. 59). Azokat, kik úrszabási'i,

nemes vagy szolgáló ember vala (Monlrók. III.60). Az parazt

az nemest gyalázza (Bom: Préd. 431b). Az tisztességes szülék-

tl való gonosz csomotocnac, £aknac semmi helyec ne legyen

az nemessec kzött (Prág:Serk. 859). A di'tsok s nemesek ha

az rdghez részelkedtek életekben, a pokol fenekére vettet-

nek (Fal: NE. 34). 3) [eximius, darus, decorus ; edel, ans-

gezeichnet, anmutig]. Nemes kw : adamas (NémGL 333). Minem
hel reyti el ilen zep zint, minem melseg fogvan vizi a kerali

nms orcát (NádC. 427). Kyraly nemes ayandocokkal meg
ayandocozak (MargL. 4). Az bizon zeretk nem sokat gondol-

nac a tiuissel, kik nekic keduek zerent való nemes rosaat adh

(NagyszC. 8). Az napon idvezitenk nms tanasagokat ada

nekik (DebrC. 3). Vegyg el mondaak az nemes isteny dycbee-

retetüt (ÉrdyC. 520). Egy nemes zeep kyes mezn zallottak

vala meg i547b). Az nemes tanitasat es czuda dolgait meg
olvashatod a tórali knuekbe (Szék: Krón. 35). leles es czuda

nemes dolgáról szol (Bom: Préd. 15b). Az ebnebéli vigasztalások

ki ékesítik az embernek nemesb s leg-fveb részét, tudni-

illik eszünket (Fal: N'E. 20).

[Közmondások]. Nemes volt, de elhordtác az fazekasok a

fSIdét: in astragalis gerit nobihtatem MA.

palotás-nemes : nobilis palatium haljens Kr. A palotás és

fegyveres nemesek ujjat vonhatnának Nagy Sándorral dicsség

hatalomra nézve (Fal: NE. 105).

Nemésed-ik: [nobilitor; véredéit werden]. Nem nemesedik

azzal a paraszt vétek, hogy nemes vérbe keveri magát (Fal

:

UE. 460).

meg-némesedik ; fnobilitate ornor; geadelt werden]. A
nem régen meg nemesedett uémelly lakosok a dézmának ki-

adá.sokban akadékoskodván, Tasnádi Mihály protestált íBod:

Pol. 61).

Nemesen : nobiliter, egregie C. generose MA. adóiig PPB.

F módra, embenSI, nemesen: generose C. Nemesen, .szépen,

tettesen: egregie PPBl. En, ky magh nmssen termtttem
vala, ime te miattad mint feketfiltem megh o nauaJas test

(NádC. 316). meel nemessen predicallaz es meel ereraest

halgattyaak bezeeddet (ÉrsC. 503). Nemesen vagyok elrendelva

a harczra (Illy: Préd. L117).

Nemesi : [nobilis, generosus ; adelig]. Nemesi rend : nobilitas,.

nobiliuni ordo PPB. Olyan nemesi szándékban valának, hogy

felveijék a tsászíir udvarát (Mik: TörL. 266). Ti tekéntetes f-

f rendek, jószágos és .irmalista nemesi statusok (Biró : Préd.

18). Az urak közziil jelen-vóltanak gróf Teleki Mihály, Bethlen

László és a nemessi rendbl sokan (Bod: Pol. 157).

Nemesit: nobilito C. MA. adeln PPB.

még-nemesit: 1) nobilitate dono; adeln PPB. Akadékas-

kodváii némellyek a fél-dézmának megadatása iránt, azt vetvén

okul, hogy magok és jószágok a öskustól meg-nemessitetvén

nem tartozának (Bod: Pol. 61). 2) nobilito C. [exomo decoro;

véredéin, versehönen]. Heet nemes tyztletesseegeknek meltos-

sagawal nemesseytee meg az wr isten az azzonyallaty termee-

zethnek zemeelyeet (ÉrdyC. 273).

[Közmondások] Régi mondás, hogy az a nemes, kit az fi

joszági nemessetnec meg (Tel: Evaug. L175).

[Nemeskedik]

Nemeskedés : [jactatio: prahlerei]. Az urfiaknak sel.vem-

bl kttt harisnyát, duplás .sarut kell labokba adni és jó ideién

nemeskedésre, ggskdésre kell ket .szoktatni (MA: SB. 141).

Nemesség : 1) nobilitas, generositas C. MA. [adel, vorziig-

hchkeit]. Semmi bezed teletek ne légien nemzetségnek nemes-

segirAl (VirgC. 147). Lewetettek az ew nemességének zekybel

utolsó hj-lvvansagnak helere (WeszprC. 138). Termeezetynek

nemesseegeewel hasonlatiau volt eegyeb emberekhez (ÉrdyC.

529b). Szin nemesség, az kit papiros,son vész (Eny:Gizm. 16).

A mostani nemes nem gondolja meg, mitsoda az igaz nemes

ség (Zrinyi. 1.178). A fatfyúság ebben a nemzetségben jele

valami nemességnek (Fal: NE. 17). Emlékezzél meg róla, hogy

az értekbl kifosztott s forgatott nemasség teljes gyalázat a

mostani világ eltt (24). Hímezzék az urak a nemességnek s

vitézségnek festékivei, de én tsak el-hitefem magammal, hogy

ezeknek rkké-való szégyen lészen fizetések (33). 2) [nobiles

;

edelleute]. A nemességnek nem szkség a cimer levelet min-

denkor el venni, csak adhasson menedék levelet (Ver : Verb.

II). Az nemesség egymást semmiben nem értik, az mak sza-

vát semmiben be nem veszik (TörtT.- L442). Egybe-gyülének

Radnótra igen feles számmal fejedelem, urak, nemesség, pap-

ság (Bod: Pol. 101).

Némésségés : [genero.sissimus ; hochwürdig]. Idwz légy

umssegs vram Jesus Krisztus (CzechC. 20). O yrgalmassag-

nak keralne azzonya ndwözlm atte nemesseghes lelkedet

(PeerC. R). Ez nemesseges zent zíz, magery kyralnak leyanya

hetet tart vala az cohnyan (SlargL. 22). Vala romay es nagy
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nemesseges nemzethely (ComC. 273). vram, az the nemes-

seges lelked el walek tlie testedtewl (PosC. 18).

[Némességtelen]

Nemességtelenség : [deidecus; sciiandej. Niuts nagyot

neme.sségteleii.ség a bflanél (Pázm; Préd. 1264).

[Nemesülj

Némesültecske : [adulesceutulus nobilis ; adelburscb]. Az

atyák auyákuak meg kell oszmélleniek, bogy ez igy némesül-

tecske az fi patrimoniumat niegemészttte, minekel5tte alig

meiit volna ol róla az b51i;s5 illattya (MA:SR 141).

Nemtelen : ignobilbi, Ignominis MA. ignobili loco natns

PPBl. plobeae coiiditioni.s ; unedel, gémein PPB. K5z paraszt,
]

alá való, nemtelen : igiiubilis ; non\telenfik, kSzparasztuk : igno-

mines C. Nemtelen, liitván fii : *ignobile gramen PPBl. A jó-

erkSIts, a vitézség sok nemtelen embert is nagy méltóságra

fel-eraelt WF. Ez vylagnak uemtolenet es vtalatossat es bete-

get valaztotta ysten, bogy meg zydalniazzon nemeseket es

nagyságokat es erwseket (EhrC. 128). Forfyak es azouy embe-

rek, nome.sek es nemtelenek az vara.snak vezayara gyewleke-

zenek (150). Ez may naix>n tezewnk innepet menden valaztot-

taknak, nemesnek os nemtelenevknek (CornC. 70). Zent Ágota

ázzon neme nemes vala, Quincianos kedeeg mykoron nemtelen

vona és fertelmes eeletfl, ygeknzyk vala [ótetj meg fogatbny

(ÉrdyC. 215). Nemeseknek, nemteleneknek, eskiitt bíráknak és

polgároknak, az kik Rima-szombatlion lakozók (LevT. 11.248).

Nemtelen az nemességen kívül való kfiz ember (VerVerb

:

Szót. 11). Soc neme.sekkel s neniteleneckel, gazdagockal es

szeginyeckel elbitetic (MA : Scult. 459). Láttyoc az egyház se-

regét szegény, alaczon es nemtelen emberekbl gy^ytetni (Zvon;

Post. 1.19). Az nemtelen, szegény es alázatos liázasokat szereti

az isten (Szatm: Dom. 121) Forgácb Simon nemest és nem-

telent badban parancsola (TlialyiAdal. 11.46) Az eft'éie nem-

telen nemes embereknek nem az érdem nyújtotta a kintset s

ditsSséget (Fal: NE. 12). Égy ebben a vitéz a fegyvertelemiel

és a nemes a nemtelen emberrel (105). Tévének illyen rende-

lést is, bogy akár nemes, akár nemtelen, az egyházi szolgának

fizetésétói szabados nem lészen (Bod: Pol. 43).

Nemtelensóg : ignobilitas PPBl. [niedrige herkunftj. Nem-

telen.ség, alánaloság, paraztság : ignobilitas C. Ijábaknalkfil val-

takon viseltetneo megmutatván embereknec 5 nemtelensegeket

(BécsiC. 112). Az adftsnaak nemtelensegenek kel zolgaluwnk

etelneek myatta azaz az my liiiswnknak (ÉrsC. 376). Paraszti

szolgalatból es nemtelensegb5l (Ver; Verb. 10).

Nemtelenségént : [iguobilitati convenienter ; der unehre

angemas.sonj. Neuitelenseuent mondom, bo^ mar mi ez feleben

ertlenek voltonk volna : secundimi ignobilitjitem dico, quasi

nos intirmi tiierimius (DlibrC. 293).

Nemtelenségkóppen : cw Nemtelenseegh keppeu mon-

dom, wgymynt orfitelenftk volnánk my az ollyauokuak zen-

wedcseere, ha ky mybon mery (ÉrdyC. 92).

Némtelenül : (ignobiliter ; auf gemeiue artj. Rut dolog

nemesnek némtelenül élni (Szü: MVir. 102).

Nemz : gigno, progigno, geiio, geuero, progenero C procreo

MA. zúugon, scbafl'en PPB. • Nemz monnal keserS íteletet »

njezSknek barázdáin (BécsiC. 194 1. Gonoz nemzetetyk az le-

iekbe (VirgC. 112). Az kevuer ha" nem nemz gyors olmeet

(ConiC. 164). Monda iston: Nemz'en az fold zeldelló fyvet

És magh teneezStt hw neme zerent (JordC. 2). Az gySnySrJs-

seeg nemz keent, az zókseeg koronaatli (SíiudorC. 2S>). A kények

biichanatnak remeeiLsegeet zytyk es idwessevgnek byzodalmaat

uomzyk (ÉrdyC. 421). Nemzz niit)emiiink Kritztusbjm való

bitül (KMNy. 1I.C9J. Egipptusiiac semmi nem loszeu, mely foyet

a vagy farkat, ágat a vagy cbutakot uemzeu (Uelt: Bibi. IV.

36b;. Igassagnak gyímJlcbét nemzyék (Beythe: Epin. 224b|.

A harag felebarátunknak nagy gyftlSlségét nemzi (Illy: Préd.

11.89). Lelkébe nemzi magát minden furtehnesség (Fal: NU.

359).

belé-némz : ingigno PPBl. (einpflanzeu, eiuimpfenj. Belé

nemzetlie magát miadeu fedhetetlen jó erkSIts (Fal:TÉ. 694).

[el-nemz]

elnemzés : (origó, propago ; aKstammung]. Meg iriuc magyar

ágról el nemzésset (Valk:Gen. 34).

Nemzés: geuitus, genitura, priigeneratio, genesisgerminatio

C. MA. geburt PPB. [spra^s]. Nemzeserth : propter generatio-

nem (NémGl. 381). Meééetec el a fat, de az 6 gfikerenec nem-

zeset az fSldbeu ba^éatoc (BécsiC. 136). Meg allapic 5 gfike-

renec nemzesebSI ualo plantalas (162). Nem iíom matolfoguan

e z5lü ve2í5nec uemze.seb51 (MünchC. 64). Vram, le bizniisagod

nemzisrSI nemzisre meg marad (DöbrC. 64) Az testnek semmy-

nemev nemzése nem hasonlatbatyk az zent zfzosseghez iCornC.

277). Gonosagok meg hatalmaznak ees bynekuek myndeu nem-

7x)sy meg newekednek (ÉrsC. 527). A nemzés az, mellyel a

lelkes állat az állati mag állal magához hasonlót nemz i.ACsere:

Enc. 151) Nékem Isteni és örök nemzés által mindeneknek

hatalma kKzIetet rllly: Préd. 155). Plinius a leg kisseb állatots-

káknak nemzéséríl traktál (253).

[Némzesit]

meg-némzesit : (nobilito ; veredelnj. Az aranynak uints

ahhoz fogható ereje, hogy meg nemzesitse a lelket (Fal : BE.

592).

Nemzet : 1) genus, prosapia MA. geschlecht PPB. [familie).

G6r5gnemzet : Grajugena MA. Szép nemzetet terjesztett : spe-

ciosam familiam *produxit PPBl. Meg sokasytom athe nemze-

tydet, myke|)en égnek czillagyth (VirgC. 15). V5n maganac fe-

lesegfit 8 nemzetihez alkolmast (NádC. 397). I.'iakarnak nem-

zet>t niegh zamozwan loenek hethwen neegy ezerén (JordC.

175). Vgj'an azonth Danidnak nemzeteebil yelente ky zarmazny

(705) Voltának zarmazwan Báliam nemzeteeMl (ÉrdyC. 66).

L/euitSl fogna Moses niegied nemzet vala (Szék:Krón. 17b).

Voltor mindeu nemzetivel hii-es neves vala (RMK. 11.27). Dicsé-

retej! lé.szen. ki hasonlót vész.en, csak jámbor nemzetbl, bátor

szegény légyen (153). Egy jeles bölcs ember a z-sidók kOzett

vala, és az Írástudó papok nemzeti vala (318). A fényes Rakoci

nemzet im oh mint meg-bomla (Megy: 3Jaj II.4I). Üri nemzet

eredete, deli, jeles, ép termete (Fal: Vers. 861) !í) gens MA.

volk PPB. Soc nemzetéket alazot S vrasaga afa (BécsiC. UX
GoMoz es parázna nemzet yegyet keres (JordC. 391). Ki nem-

zeteketh rcyagath, nemde meg fegye (KeszthC. 251) A mí.nem-

zetfincnec példáiát kSuettem eddig (Helt: Mes. 408 1. Az pártos

nemzetec, kic pártot fitSttec én ellenem (Kár: Bibi. ILI 111.

Ganczos nemzet k8z6t: in medio nationis jierversao (Fél: Bibi.

n.92). Mi-is az magyar nerazetríl nagy részébSl ugyan azont

mondhattyuc (Der: Préd. 1). Én nem látok egy szomszédol is,

.sem e^'y idegen nemzetet, a ki a mi kedriinkért flríimest szeren-

tséltesse a maga békességes voltit a mi vesieilelmiinkkel (Zri-

nj-i 11.166). Spanyorok és azokkal íEomszédos sok nemzetek

(Hall : Paizs. Elíb. 4). Egy néhány országi nemzetek jöttek oda

(Gyl)ngj-U: Char. 355) Nagy ajmihUsal voltak Balassi uram-

hoz és a magjar nemzethez (TörtT. L554). Mitt használtak

az otthomány nemzetnek bcholdnló csecsés igéretfi szavainak

(X.121). 8) [origó; abertjunmune). Milsiida nemzet vagy: *cnja»

es PPBl. Z^\ley nemes nemzetek walanak (PeerC. ;16) Lucacz

ewangelLsta nemzete zerent Syriábol tamada (JordC. 70,'i) Vala

némely decan tudnuianyal, nemzettel, gazdagságukkal jgen fene*

(DomC. 259). Beime lakuzo uep myud kyraly nemzetik (ÉrdyC.

511). Mondd mog, hová luégy, micaoda nemzet vagyV Mouda
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Jónás nékik: Vapyok zsidó uemzet (líMK. II.'JÜ>. Királyi nem-

zet vagy, noha te kicsin vagy, az atya isleuiiek bizony te kedves

vagy 1I6I). Mind kettfi fejedelem nemzet vala (338). Báthory

régebb nemzet 5 nálánál íMonlrók 111.135). Az felesége is

Sorbánnak ráez nemzet lévén, maga mellé feles ráczokat gyfij-

tütt (\I1I.Í55). r^poldiis magyaroknak királya, de ugjiui maga

nem magyar, liaiien) német nemzet (Lisznyi: Ki-ón. 8). Deitrich

generális német nemzet vala (162).

Nemzetbeli: 1) [gentis; znm volke gehörig]. Éunep cal-

deusoc nemzetébeli, ez eleztéb Mésopotamiaban lakozol (BécsiC.

17). Sí) [generis ; zum gesclileclit gehörig]. O en nyawalya.s myt

tegyek, ky zerkeztem ez gonoz nemzetbelyhez (ÉrsC. 357b).

Nemzetenként : tributim, nafionatim, secimdum genus

MA. gescbletíwtise PrB!.

Nemzetes: 1) patiiciiis. generosos MA. [von edler gebnrt].

Nemzetes: *uatalibu3 darus PPBl. Nemzetes Dávid király sok-

szor az istenhez nagy foká-szkodva kiáltott (CancHuug. 39).

Cinna irja abban az k5uyvben, mellyot irt a romai nemzetes

cselédekrSI (Prág: Serk. K3). Minden héten lesalább 3-szor

udvaroskodjatok a nemzetes kapitiáklioz (Monlrók. VIII.257),

Királjn uembSI nemzetes ember (Hall: HHist. 111.240). Nem
csak má.sokiiál van esmeretsége, némelyeknél pedig nemzetes

vérsége, de a királjuál is van nagy tisztes.sége ( GyöugyD : Char.

346). Hogy v.dami nemzetes úrfi látszatos légyen a kényes

világ szemei elítt, ahoz jó darab ei-szény kívántatik (Fal; NU.

273X 8) [clanLs, probus; berühmt, bieder]. Kiilömbség vagyon

az emberek kfiztitt, nemzetesb eggyiU, értéUesb a másik (Pázra

:

Préd. 525). Nemzetes iiidulattyoknae tekintetes jeleit meg mu-

tattac (Prág: Serk. L). Egy nemzetes bSlts a tellyes bSltseség-

nek sommáját a mértékletességben helyheztette vala (Fal: Uíl

407). Mezt jól nu'veló nemzetes parasztság (Orczy : KoltSz. 46).

3) (lionoris vocabulum ; ehrentitelj. Tekéntetes, nemzetes és

nagí'ságos Révai ludith aszszonnac (Zvon : Post. I. Elöb ) Nem-

zetes es ngs Balassa ludith aszszoiiynak (LevT. 11.252). Tekin-

tetes nemzetes Le.s.senyei Nagy Ferencz jóakaró komám uram-

nak fl kmének (255).

Nemzetesaóg: patriciatus, generosibis MA. (adelstand).

Szerezzenek éhez hasonló laistromot az Luther maradéki és

ám osztán dicsekedgyenek nemzetességeckel (Pázm: Kai. 637).

Nemzetség : 1) genus C. MA. geschlecht PPB. [familie].

Ez fele módon mind az keth nemzetczegnek negedA-ssegeth

lewethwen, mind feyenkyt egyeulSe tezy az euangelioni hytte-

nek dolgába (Komj : SzPáL 30). Sok nemzetchygeknek atyok

vyzet zerzettelek tygedet (59). Az Nagy Mihály nemzetsygh

Naghmihal varából kyrekeztettyk (BMNy. 111.50). Vegyetec

eg>'egy féröat eggyiceggyic nemzetségbl (MA: Bibi. 1,196).

Hogy az rJkség egyic nemzetségrl másra ne szakagyon (155).

Én az te gyermekidnek javára cselekszem, noha azt én jól

tudom, halálom után az te nemzetségid külömben magyarázzák

(Radv: Csal. 1IL218). (!)k mint aflele kevély sitkopán nemzetség

inkább vendégeskednek (Monlrók. Vin.345). A fattyuság ebben

a nemzetségben jele valami nemességnek (Fal : NE. 27). 2)
gens, natio C. MA. [volk]. Vadnac oly fele emberec, ielesfil e

mi nemzetsegSnc kfizet (Helt : Bibi. I c3). Az egy néhány tanét-

ványok által kelleték minden nemzetségnek az hitre hozattatui

(Fél: Evang. IL235). Mikor az keresztyénség kisendSle és gy5-

keret kezde verni az nemzetségek k6z<5tt, Rómában igaz hit

volt (Pázm : Kai. 600). Más nótát fuj neked (magyarság) idegen

nemzetség (Thaly:AdaL 1.270). Itt mindenik nemzetség kiilGu

külön részében lakik a városnak és nem elegyednek öszve

(Mik : TörL. 94). 3) generatio, stirps, progenies, propago C. MA.
[abstammung, herkunft]. Vala némely azzonyallat neuel es

nemzetseggel lombarda auagy lombardiay (DomC. 197). Isten

negied nemzetségbe igirte vala magát, hog ki hozna 6k5t az
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igiretnec fSIdero (Szék:Króu. 17b). Parazt nemzetség (Kár:

Bibi. 11.107). Meglátogattya az atyáknak áluoksjigokat az 5

gyermekeken harmad és negyed nemzeLségiglen (Tel: Evang.

11.820). Para.szt. ostoba nemzetség : Arcjidicum germen (Decsi:

Adag. 194). Meg aldattatnak az te magodban ez fSldnok min-

den nemzetségi (Szár : Cat. B4). Vagyon kevély szemS nemzet-

ség, kinec szemóldíiki igen fellátiiac (MA: Bibi. 1.573). Nem
szép tulajdon faniiliájáról dicsekedni s hányni-vetni régi nem-

zetségét (Fal : NE. 14). Ez a roszszúl fajzott nemzetség nem

egyéb, hanem valamely sok ellenkez dolgokból 6.szvegyúitt

keverék (39).

Nemzetségenként : tributim C.

Némzetséges : 1) [generosus ; adelig]. Nemzetséges méltó-

ság : patriciatus PPBl. S) [genticus ; nationalj. Hazája nemzet-

séges motskábul ki tudót mosdani (FahUE. 367).

Némzetetlen: improcreabilis C.

Nemzetlen : [?]. T81c meg f orcaiokat nemzetien ze^en-

nel es vram oztan te nevedet keresik : iniple facies eorum

ignomim'a (DöbrC 155).

Nemzet : [generis ; familie]. Hogyha lehet, istenfél ifjúhoz

mehessen, ha nem leszen is oly gazdag, csak jó nemzeti, isten

megáldja ket (Radv: Csal. III.350).

Nemzetül : [quod attinet gentem ; das volk betrefiendj.

.

Mutasd-meg, mikor voltak a adók egész nemzetül pápisták

(Matkó: BCsák. 101).

Nemz ; 1) genitor, generátor C. MA. zeuger, urheber

PPB. Az setethsegnek zerzSye, álnokságnak nemzóye emberth

nem Uezereytheth h\^'ueky engednye íÉrsC. 274). Tekintsd im-

már, ha mind ezekben vagyon e kevélykedés nemz és nevel

okod (Pázm: Préd. 68). Szamárnac nemz teste iDial. 179). Az

atya avagy nemz8 nemz (Com : Jan. 118). Nemz5 mag: semen

(ACsere: Euc. 141). A halaknak is vannak nemzésre való tag-

jaik, úgymint : tfldejek, golyójok, uemzS herélyek (Misk : VKert.

504). 2) [genitivus]. Casus nominum sünt sex : nominativus

:

nevez, genitivus : nemz (CorpGramm. 26).

Nemzöd-ik : [orior ; entstehen]. Ha véled, hogy hited való-

ságos, tsak ideig való az, melly a tudománynak gyönyörséges

voltibol nemzdt (Megy: 3Jaj. 1.18).

1 . NÉHLA : mufus, elingvis C. stumm, .sprachlos PPB.

Ew mykent siket es uema nagy vigy arczaual el mulykuala

(EhrC. 3). Syketeknek hallomást sántáknak yarast, némáknak

agyon zolast (28). A kaldeosoc mikor hallanálak a némát nem
zolhatni, vizic azt Beelnec (BécsiC. 113). Meg zolala a néma

(MiincbC. 30). Lathwan az némákat zolny : videntes mutos lo-

qnentes (JordC. 403). Némely Albert nevev embernek keet

fyay zAletesektevl fogva nemak valanak (DoraC. 158). A kapuh

tartó siket es uema vala (DebrC. 163). Nem papok, hanem

néma ebek azok (RMK. V.233,i. A papok mindnyájan néma

ebekké lettének (234. 240). Nyelvével néma és nem szólható

volt (Zvon: Post. 1520). Jobb selypebbnek leimi, hogy sem mint

néiuánac (Com : Jan. 53). Néma bálványnak mi fejet nem haj-

tunk (Thaly:Adal. L52).

[Közmondások]. Némánac annya sem érti szavát: multas

amicitias silentium diremit (MA. Gér: KárCs. IV.103). Az kny-

uek néma mesterek (Decsi : Adag 10).

Némaság : infantia, alalia MA. [stummheitj. Megb weryen

teghed wr ysten vaksággal, némasággal es dybesseeggel (JordC.

259). Meg ertuen zent Sebstien az 8 nemasagat monda (DebrC.

136). Némasagal nem halgattwk, de igazan meg mondottuk

(ÉrsC. 469b). Némaságomat szememre hárénthatuák (Szeg

:

AqiL 29).
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(Nemit)

meg-némit : *ermgveiii reddo PPBl. (stumni niachen]. Yo

tetemiiomiyel iieemwyczatok megh az zegyeuteleii embereknek

twdatlansagüUatli (JordC. 848). Az 8rd5g tneglisiketéti, meg-

néiníttya az embereket iMad: Evang. 331). Tullius szó-fudorga-

tisit megnéméttya (Csuzi: Sip. 213). Ez némétotta meg fiket

és tellyea félsz-el ez környékezte meg (522).

Némul : muteo, mutesco MA. erslummen, stumm werden

PPIi. Némniy már ki'rdezte; ezt mondtam: qiiid ad te; pirul-

tak, némultak az illyenek (Tlialy; VE. U.iyi). Egyszersmind

némulni, már sokat beszállni (Orczy : KültH. 152).

meg-nómul : 1) nmteo, inmiuto-sco, obmiitesco C. mute.sco

MA. ver.stnmnioii, stumm wordeu PPB. Ússun-meg a gutta,

némv'ilj-nieg : subito *sidere íias mutus PPBI. Megnemula : ob-

mutiiit NéniGl. 358. A hozzu kórságnak myatta meg némult

vala (DobrC. 136). Nyssa meg zayaat emieky azon wr isten,

ky az mog nemwlt Zakaria.snak zayjiat mog nytaa (ÉrdyC.

Itífi). Z;ikarias pap, az zent angyal zawaanak nem liywen, meg-

nemwlt vala (627b). O bertelen halainak nyomorgata-sy, ime el

kezdethem megh nemwiuya, lehelle.sym el fogyny (Ér.sC. 302).

Le essek, megh nemula es n;igh zerní halálai megh hala

(TiliC 33). 2) [conticeseo ; schweigen, still werden). Mond.a

:

Barátom, mire iflttel ide be nem valnad ménekez5 ruhát? Es

a niegneumla (MibichC. 54). Monda: Tarczatok veztegseget,

kynek engeduen ottan meg nemolanakh (VirgC. 106). íme en,

miképpen az alázatos baraíi, meg nemulec es vezteglSc vala

(NagyszC. 89). Monda Josus : Nemvvllyal meg ea meeny ky az

emberbl (JordC. 456). Monda zent Dauiancos atyánk : Nemevly

meg, nemevly meg. Felele az evrdeg (DomC. 108). Monda az

byro ewneky : Hazutz. Azt halwan, ottan meg nomewla (ÉrdyC.

561). NeemwUanak megh e beekaak, kyk nem zenniik ez zont

zyz zerzet ellen chachogny (572). Mykort az zyz yghen zolna,

az doctorok meg állanak es mynd meg neemwlanak (ÉrsC.

49fib). Szégyen\\'lenek kegyetlenek, vitessenek pokolba, meg
nemwlyanak álnok ayakak (KaszthC. 69) Sokan szolnak hamis-

ságot, kic mind meg nemullyauac (Ború: Ének. 184).

2. NÉMA : capsula fictilis
;
geldkiistlein PPB. Néma, pénz-

tartí tserép edéiiyetske ; *capsula fictilis PPBI.

NÉMBÉEI : fmulier ; frau). Marada a nemböri 5 ket

(iaytol BH ferietSI megvált (BétaiC. 1). Méndénéknel igén ^ors

hír jíakrola es mondnac uala a nemhériee (3). Zomzédsagbeli

nembériec e^be Sruendóznekuala vele (10). Ynia^ mi értonc,

mert nemberi va^ es vrat felS (29). Nem bezel, meni elmetleu

sem balgatagoslo nemberieckel (266). lm eé nemberi, ki vérrel

ha.sal vala, vopec 8 hozia hatmegSl (MüneliC. 29). A kounZ,

kit viuen nemberi, el reit három mérce li2tbe (39). Az eiiSc-

nec zamoc vala Stzer ezer ferfiac nemberiettJI es aprodoctol

meg valua (41). Ki tSt emberekot, kezdettíl fognan ferfiat ea

nemberiot tSttfl azokat (48) A nemberi feluen es remSIuen le

esec 5 elítt (79). Teremtetnee kezdetetSl foguan férfiakat os

nemberiet tStt azocat isten (91). Monda 5 annauac : Nemberi,

yme te Had (211).

NEMERE: [boreas; nordwind). 1781. 25ta Mfyi ers ne-

mire fútt é.s nagy hi^ esett (Századok XXII.257).

NEMEZ {'"iif: MA. Mönlrók. XXIV.146 Adámi): gnapha-

lon (^ MA. pannus coactilis, lana ooacta ; filz PPB. Leniez-

kaptza ; sculponea ; lemezkaptzá.s : scnlponoatus MA. Nemez
gyártó ; statariiis Nom." 293 Nemez po,>.ztií : sribcoaclns

; nemez

posztó : lana *coacta PPBI. Meeg vala az ládában keet nemeez

ka|)cha (MargL. 96). KAlthem wala Knek hnz pénzt nemez

weimy (l>ovT. 1.5). A sziigy-eM farmatring, tzafrang, iiemi>z és

egyéb ]i\ íltAzetec éke-^é^fil vadnac (Com: Jan. 86). Az egész

nemez csináló czéhbeli becsUletes társaságnak obllgáljuk ma-

gunkat (MonOlnn. XV.16). Egy nyereg alá való nemez (Mi^n-

Irók. XXIV.116). Három moly-ette nemez (218). Azt az iszki*-

fiomos nemezt is, a ki velem a ládában volt, hozd ide (töitT.'

III.160). Nyereg alatt a nemezbl szegy egy kevés szrt

(OrvK. 23). Mátráczok, nemezek és ezafragok (VectTrans, 17).

NEMMEN : in.ftar, adin.star, propemodnm MA. satis, ut-

cimque Kr. gleich fást PPB. [nahe, beinahe). Arról benézhet-

nek várba szabadon, napkeletríi alámeiieti vagyon, délfelé

nemmen szép mezícske vagyon, délrAl fekszik váras, egy

vMlgybe vagyon (RMK. ül 108). Lejt még alább egy régi kes-

kíln kófal, a szegleten dérríll nemmen az fenn áll (110). Sok

jancsárok dérre nemmen jutának, Al-Magyarinál begyoldalba

szállának (127). Ö tfitle gonoszszá nem azért, bog)' izgatta

volna váwtságra. melytl lágyan-nemmen meg nem bflntelte

(Pázm : Kai. 377). Az atya tsak lágyannommen tiltotta fiát a

vásotságtól (Pázm': Kai. 471). Csak azok köteleztettek ezzel

az parancsolattal, a kik kSzelnemmen lakoztak Jenisalemhez

(Pázm: Kai. 474). Noha Júdás idején kezdett-vala szoliiálni

Kristusnak sz. Pál jwdig kés/ínnemmen, de meg-ismérteték

|)él(lájoUkal, hogy nem abban áll istennek kedves szolgálattya,

hogy idején kezdgyük, hanem hogy végig híven visellyQk

(Pázm: Préd. 339).

mi-nemmen : (quomodo ; wie, auf welche weise). Attyam-

fiai, kerínk tiktkSt, hogy miként vittetek mi tfISnk, minem-

men kellene iarnotok, v^ es iariatok : fratres rogamus vos, nt

quemadmodum accepistis a nobis, quomodo opporteat vos am-

b\ilare, sicut et ambulatis (DöbrC. 303). Szándékom, hogy meg-

muta.ssam, minemmen volt legyen ackoron az kalastromi tiará-

toknac dolgok (MA: Tan. 1287).

NEMO : (?). Nem vész némóban az a b&n, melyet ez életbe

eltitkolhat az ember (Alv:Po.st. 11.188). Doctoridat némoban

bocsátom (CzeghDag. 11.3).

NEMT : genius C. MA. geist MA.* gebiu-tsgeist, natnr

PPB.

Nemti, Nemthöz való : genialis C. MA. der nolliut

ergeben (?) MA.» gobm-tsart, brutsart (?) PPB.

NÉNE: matertera Posti: Noia 1.26. soror major natu MA.
altere schnester PPB. Néne, húgom : soror ; nénye buga

:

sororicida; húgához, nenyehez való : sororiiis ; az atyám nennye:

amita
;

job attyám altyánac az attyánac nennye : abamita C.

Nénéc fiai : sobrini ; nénédhez, húgodhoz tartozó : sororius MA.

Sonky ne merezkoto'ek nála tartany adomant anagy fylert,

iwlia anyádtól auagy nenet\Vl kSIdetet legyen es (VirgC. 124).

Az é<'"'"^''<6 i nenney zerelmeiort annat es neúet k6vete

(NádC. 459). Meeg meg gondolya vala zent Elreebet azzonnak

az ev baratyanak e« zerelme.s nenyenek zentseges eletyt (MargL.

47). Az en neenem nem bolond (SándC. 22). BHkevIde Doro-

theát az ev keet nenyhez (CornC. 2")3). Kezet nennieuel meg
csokoltatia (DebrC. 17). Vinnélek fltet a keet ncnnieihSz (186).

Kyketh mykoron ezeeben v5tte vona az ew veer zerent való

noennye (ÉrdyC. 419). El valaztatik a néne az í nyennetíl

(TelC. 266). Nénje néki vala az Kende Panitné (RMK. 11.39),

Elhagyja nyéneit s húgait (Ilell: UjT. E8i. Szeppen kfiaosene

n^kic a róka és monda : Kackas vvram, i8y alá az nyenimmel

(Helt: Mes. 262). Nem gondolsz sem auyáddal, sem nyenyé<idel,

sem hugo<1ilal (376). Szerelmes aszszonyom és néném mi ma-

gimk felfll ezt Írhatom (LevT. II. 7). Az ecscsén el nem múlik

vala, de az nénénjo veszté oszét (Nád: Ijav. 22 1). Az te hugaid-

nac monnyo vagy : soror sororum tuarum es t»i (Kár : Bibi.

11.1221. Azort neiieuc aazony iob, ha eszel (Szeg: Tlieoph. 16).

I"^ szftléjfi nénée, hugac : s<iror6s (Com: Jan. 119) Apacsa

nénéildel is .«zeml>en voltam ((íér: Kárüs. I\' 397i. Filomelat

el'bo<.-Kátom nennye meg-tekintéxéi-e (Gyöngyi): C\ip. 618). ítéld

el néném, mint el-bámula azon, bogy meglátá a leányit (Mik;

TörL. 301).
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Nénéka: (v Köszfinífm a halat, a melly érdemli a köszö-

netet, hogy nénékám küldötte (Mik : TörL. 301;.

Nénómsóg : cv Kevéssel Kédet ha iukább szeretném, né

némíéget néha el is felejteném (Mik:TöiL. 187).

NÉP [nip Sylv: ÜT. 1.42. nypek RMXy. 11.86): 1) populus

C. plebs MA. volk PPB. Nép-gyfilekezet : comitatus C. A te

néped en népem (BécsiC. 2). ü fdu/.eiti fi népet 5 bflnóktSl

(MiinchC. 16). Mjkoron ky buczatti vona Ffaraho az neepeth,

nem buzaa atal h\Vket wr ysten az yazoknak iSIdeen (JordC.

36. 337X Benne lakozó ueep zamtalau erSssek (ÉrdyC. 511).

Népek, kyketh nem ysmertem zolgalnak nekem (KulcsC. 33).

Megvertünk, megüztiink népeket, semmivé tartottak mind fiket

(RMK. 11.71). Dárius í népét igy számláltata (IV'.88). Hamar

kizewie fel az ew nypiwel (RMNy. IL87). Egyéniségbe tárta

a népnec feledeimit (Helt: Bibi. Lcccl-4). Ü altaloc szamosod^c

es szaporodgyec az Islennec néiie (Agend. 63). Szegény magya-

ridat ba m;'u- pogány nembül népednek választád, meuLs meg

szent Jehova mást is ez insegtfil (Thaly: Adal. 1.13). Mit nyere

a csá.szár népe Luzzara megvételével (Fal; NE. 21). S) [bomi-

nes, multitudo ; leute, menge]. Germekek es neppek kezdenek

mewuettny (EhrC. 57). IsrI népét vallod, miként a lobokat,

kicnec ninéen paztora (BécsiC. 35). Ménden népec firSInec uala

nemberiéckel es zfzeckel (44). Paianczola neky, bogi ot az

népnek predicallana (VirgC. 69). Eiís ütközetek akkor ott

valának, jeles kedví népek akkor elhullanak (RMK. 11.34).

Lészesa czufságra minden népekuec (Kár: Bibi I.184b). Az nép

sípol vala és írfll vala felótte igen (302). Az népet el rStteutéc

az b§ menet«lt61 (MA: Bibi. 1.131). A népet fel nem zendítet-

tem (Diósz: Fal. 132). A népek ki-teSdfilnek (Hall; HllLst. U.

291). A néppel rakott váras (niy:Préd. 1.283). Akkor imádá

Krisztust, mikor számtalan nép el6tt tsúftil függött a kereszt-

fan (Fal: NE. 53). lízzel meg fordult a gyászos nép és oszlott

(Fal; NU. 314).

áros-nép : mercatores ; kaufleute]. Az lesus áros népet fed

(RMNy. 11.40). Az mi kegielmes vrunknak iambor biuei beczy

áros népek (125). Megszállác E.sztergomot, mellyben soc áros

népec szorultanae vala (Helt ; Krón. 58).

asszony-nép : [mulieres ; frauen]. A.sscunnepe 1197 (Jer-

ney) Haj ékesít a.s.szonynépec : comotriae ; hasas asszonynépek

kévánsága: citta C. Valanac ot soc aíion népec mezzol

(MünchC. 69). Drágalátos azzony neejiek een kenomath syraas-

tokal keerlek, bog megh ne banczatok (ÉrsC. 517). Nehéz asz-

szonjTiépeknek hadakozni, kedvem is nincs ahoz nekem (LevT.

n.52). Gonoz aszzon nepeckel be nem moczkolottattak (Mel

:

SzJán. 348). A mi aszón nepeinc meg alaztatuac (Born; Ének.

131). Salamormac az 6 asszon népei el hayták az 6 sziuet

(Kár: Bibi. 1.315). Ezec felot az asszony nepec magokat gySt-

ric vala: ad hoc mulieres adöictare sese (Dec^i; Sall. 22). Az

egész világnak minden szegletibi'il f képen az aszszony népek

oda tolangozának (Kónyi: VM. 6.5).

[Közmondások]. Semmit nem ke! hinni aszszony népeknec

(Valk: Gen. 38).

palotás-asszonynép : [feminae nobiles ; bofdamen]. Hlyen

életet élt Baltliasaj' király az 5 udvari nemesseivel és palotás

aszszony népével (MA: SB. 10).

bóka-nép : [ranae ; frösehe] A béka-nép mikoron szabad-

ságba volna, könyerög vala Jupiternek, hogy kiralt adna nekik

(Pesti: Fab 17).

egyházi-nép : [clericatus, ecclesiastici
;
geistlichkeit]. Egy-

bazy népeket nem tyzteltem (VirgC. 3). Az egybazy neepek,

kyk zenetlen gyonasth halgathnak (ÉrdyC. 155). Ozttyak yoza-

gokat alamysnaban es egyhazy neepeknek (512).

fegyveres-nép : militia Kr. [miliz]. Londinumnak minden

ncczai fegyveres néppel telly6.«ek voltak (Misk; Angllnd. 61).

fejér-nép : ffeminae ; frauenwelt]. Azt a szép földet mind

rátzok biiják, a kik nemigen dolgosak, a fejér nép igen tsútos

süveget visel (Mik:T(irL. 353^ Tzjifollya vusz-sza mind azt, a

mire elob oktatni akará az ahétatos, tisztes fojér-néiiet (Fal

:

NA. 129). Az egész fejér-néi)et alább szállította egy egész con-

dignátióval (127). Uram nem félsz-e lille, hogy darabokra szag-

gas.Sün a tisztességes fejér-nép (140). Az istenfél ember a másét

nem kivánnya, se magáét nem kéméili, tsak az ahétatos fehér

népb&l társot találhasson (177).

fekete-nép. Feketev niep 1272 (Tudománytár 1.232). Feke-

tew nép : terra castri Sirmiensis 1272. (Czin).

férjfiü-nép : [viri ; mannerwelt]. Itt rostálják, ki kihez haj-

landó a férjfiú népben (Fal: NA. 189).

fö-nép : primates C. sumates MA. die vomehmsten PPB.

Az mel t5r5k rablani iSt vvolt, meguertflk, sok fíi m'pek hol-

tak meg (RMNy. III.28). Ezt bizonyai bezelyk few népek

(LevT. 1.233). A népnek ffi népey (Mel : Jób. 45). El kSldé azt

az leuelet az véneknec és az f5 népeknec (Kár : Bibi. I.328b).

Ebben soha jobb alkalmatossága nem adatott, mint f népeink-

nek egymás között való czihódá-sokban (Szál : Krón. 531).

Egybe gyjtik udvarok színes eleit, bé-hirdetik országok f né-

peit (Pázm:Préd. 409).

fö-fnép : proceres C. primates MA. die vomehmsten PPB.

Heródes kyral nagy vendeegseegót teen mind az galyleabely

tfee ffee neepeknek (ÉrdyC. 522b). Mikor én szólok, m§g ama
f&ffl népek szaua is el reitetik uala és nem szolnak uala

(Mel: Jób. 67). Az ország kSueti fu fS nepec es b51ts papoc

valanac (Born: Préd. 21).

föld-nép, föld-népe : [regionú incolae ; landesbewohner].

Melleié véné az .százado.sokat es az fü wrakat es mind az fid

népét (Kár: Bibi. 1.393 1. Az isten az fid népét nagy czapással

meg veri (MA ; Bibi. 1.248). Ha hajdúkat, ha föld-népét akarunk

felvenni, mindgyárt tisztviselket a tanult hadból el-vehetüuk

és tanítbattyuk hadainkat (Zrínyi II201). Nem reménlem, az

a föld népe oly számossan ellene consurgált volna (RákF:

Lev. 1.395). Meg nem írhatom az rettenetes panaszszit az ha-

daknak s födnépeknek (TV. 499).

földi-nép; [terrae incolae; erdbevvohner]. Kivel egheket

is, fSldi népeket is híd enhiteni hattni (Bal; Gen. 6).

gaz-nép, gazi-nép : colluvies perditorum, genus impium

Sí. [volkshefe]. Énnekem az chazar megy batta, hogy walabol

efféle gazy nepetb tbalalok, éressen megy byntessem (LevT.

1.57). Méltóság, mely ers uraság oszlopa, s ihon most rósz

gaz-nép lába alá nyomja (Zrínyi 11.32).

goromba-nép: baibarí Fél; Bibi. 229. Az goromba népek

tezuek vala velnk nem kiczin emberséget (Fél; Bibi. 229).

gyülevész-nép : convenae MAI. zu.sammen gelaufenes volk

PPB. Gyfileuéz nép: servorum civitas (Decsi: Adag. 157). Az

gyfilevész nép, melly vala 8 kzttc, kívánságba eséc es mon-

dánac (MA: Bibi. 1129). Soc gy5Ievé,«z népec ránk fttvén, prae-

dát vétenek nemzetünknek (Megy: 6Jaj. IV. 16).

had-nép, hadi-nép : milites Kr. [kriegsleute]. Hiszem, had

népében ninczen oly kár vallás (Illyef; Jepbta. 10). Xerxes

magát boldognak állította, hogy 5 ily nagy meggyzhetetlen

hadi népet fidn vízen vinne (MA : SB. 87). A jó nemest in-

kább kell venni, ha vagyon, de ha nintsen, a pórból kell el-

állatnunk hadi-népünket (Zrínyi 11.193). Elhitethetné ember

magával, hogy a hadinép csak öszveknlcsolt kézzel nézett volna

reá (Fal: NE. 15).

ház-nép, ház-népe, házi-nép : domestici, família MA.

bau.sgenos.sen, hausgesinde PPB. Veszni tért háznép: *domus

61*
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labons PPBl. Hazam nejieth : familiam meam (NóniGl. 131).

Mykiiron vaclioialiieok ev felesegouel es liaza iiepeuel (MargL.

157). Attya, aniiya es az fl Ijawi iiepo (SándC. 3). Alig esmér-

hette inog ewttet ew haza nepiii (IV-ldK. 78). Isten az, azki az

oééeí^sgöt haz népre szerzi (Szék : Z.s()lt. 6.5) Meniijbe a bar-

kalia le o.s minden hazad népe (Helt: Bibi. IC3). Sleplianánac

házaiiíjiet meg koresztoltem (Helt : UjT. s.8). Azon le.sz^k min-

den házam népével, hogy az isten meghallgaason ebbeli kO-

nyörgésinkbe (Nád: Lev. 79). Mez8 mies feltoti hasza népet

1572 (KBéra. B7). Az embernek ellensége az finfin haza nope

(Fél : Tan. 262b). Élig volt oly bársonyos ur, kinek bazji-nepe

ez nagy veszedelembl reszetlonne maradót volna (Forró: Curt.

95). Egész haz nopek az apostoloktnl megh kere,szteltotlenek

(MNyiI: Irt. 152). Házad népe, üstennek liála, itt jól vannak

(RákGy : Lev. 62). Már két hóiiaptál fogvást itt táborozunk egész

ház népestfii (Mik:TürL 106).

IKíIzmondiiüolij. A diufa, szamár, gonosz aszszonember és

házi nép n(ini torempt gyfimtzet verettlen (Helt: Mes. 383).

házbeli-nép: <x) Ha az haz biró embert Beelzebubnak

hiúak, nieúiuel inkább az fl házbeli nípit annak foglak hyní

(Sylv: UT. 1.16).

huszár-nép : [eqnites ; reiteieij. Vele vala Thráciából mind

az huszár nép (RMK. IV.94).

hópónzea-nép : [stipendiarii ; söldner]. Vele vala Kréta

szigetbíll az hópénzes nép (RMK. IV.94).

köz-nép: I) vulgus, plebs C. MA. das gemeino volk PPB.

Ez az betegség, mellet az kiV/.nep gvvttanak hív (RMNy. IL50).

Nem egynehány köz-néptfll, hanem egész zidoságnak egyenW

tanátsából küldetnek (Pázm: Préd. 49). A nagy uri rendec

hintókon hordoztatnac, a koz népec deszkás szekereken (Coni

:

Jau. 87). A fiVrend mind maga személyére, mind felebaráttyára

nézve iukáb kSleleztotik a jóra a kSz népnél (Fal: NE. 71).

A kSz'nép nem vigyáz az igazságra, lia mikor pörlekedik (Fal

:

UE. 438). 2) (populus, gens; volk). Heródes ffeelween az kfz

noeptAl, hogy reea ne rohannának (ÉrdyC. 524). Feddi a

papoknac, a kz népnec bflnet (Helt; Bibi. g3). Ftijedelmek

mii kíSzfilünk mind elszállának, az kQz népek egymás között

visszát vouának (RMK. VI.83). A kz nep meg kedueze es

nem öle meg a inhoknac iobbadgyat (Mel : Sám. 30b), Hogy

inkab meg gi&ltos benn&nc az kz néppel (Mon:Apol. 254).

Kedves ln mind az kz nép eltt, mind az Saul szolgái eltt

(MA : Bibi. 1.262).

kzuépség : [vulgus ; das gemeine volkj. Czac kz népség

niégyen Christus mellé (Zvon: Post. 1.19).

lovag-nép : [eqnites ; reiterei]. Ahia talpon gyalogoc virra-

dnnae, sür lonnkon louag nopec valauac (Görcs : Máty. 10b)

mester-nép: 1) mililes delecti, auseilesene mann.schaft].

Ruml.isokra tölteni sok kasokat, meslör népnek lássa 6 muii-

kájokat (RMK. III 121). 2) [opifex; handwerker]. Valaminé

féle mester népec vannac, de többe ez vtan semmi mies mes-

ter ember uem találtatik te benned (Mel : SzJán. 451).

nász-nép : [comitatus nuptialis ; hochzeitgoleit]. Ná.'fznépe

megálla, ketten bémenének, leánjnyal akkoron ígyen beszélé-

nek (RMK. 1133). Iránac a kuetoc, hogy útba vólnánac a

királyné aszszonyal és soc ieles násznépeckel (Hult:Króu. 149).

Níisz népek és v-félyek (Ágost :Zar. 14).

nyilas-nép : (sagittarii ; bogenschützen). Parmenio hadnagy

ballell vala, Craterus fi bozzil ott hallgat vala, ezek elótt vala

mind az nyilas nép (RMK. 1V.94).

öreg-nép : [.seniores ; die Slterenj. Az öreg nep, n ki irAs

ohiaso, igen gyakorttt az vvy testamentomot által uluassa (Bom

:

Préd. 52).

paraszt-nép: 1) [rusticus, plebeias; bauor, das gemeine

volk). \'ara»y iX)lgarok es az [xirazt népek ((iímC. 74). Nm-
sk kzvl e?.6rar ezrn le tárlatának parazt neptfll megb

ualua (TiliC. 49). A paraszt néi)ectl, kic menyaszszont vlsznec

vala ne vegyenec többet a kz vamnal (Helt: Krón. 166).

2) [milila^ gregarii
;
gemeine soldatenj. Az para-sztnépnek jobb

ré.szét vál.iszták álgj'úk mellé és töltenie hagyák iRMK. IlL

122).

rabotás-nép : [.servi ; frohnbauer). Mostan se tarisac kiseb-

ségl magoknac az rabotas népec abban el iartokat, a miben

az isten az éloteknec modgyat el rendlte (Kulcs: Evang.

78). Az szegény kssegnek, rabotás népeknek knyebit ke-

gyelme elvitetek, elragattatek (ExPrinc. 138).

sátoros-nép : milites Kr. (kriegsleutej. Senki a sátoros nép

közül ragadománynyal meg ne bOcstelenítse a mi táborunkat

(Fal : NA. 213).

sereg-nép: [multitudoj menge]. Az seregníp el czudalko-

zok (Sylv: UT. L14). Az sereg m'p fi vtanna mene ^"''^8 *^

varosokat el ha^uan (1.22). Bánnya ékségket az sereg népnec

(Kulcs: Evang. 424).

sok-népü : [creber, numerosus ; zahlreicbj. Az Uán nem-

zetsége sok uépíi nemzetség volt (MA: Bibi. 1.234). Soc népfi

sereggé té.szlec: faciani in populorum turbas (1.46). Oly sok

népfi vára.sban senki nem találtatott, a ki hivatallyának tekél-

letessen megfelelne (Illy: Préd. 11362).

szárnyas-nép : av&s, volucres Kr. (vögel). A kikeleti szir-

nyos nép a fáknak tetején, az urak drága palotákban mennjit

nem ülnek mellette (Fal : NE. 29). Ellepné terített asztalodat

a .szárnyas népnek sürfi soksága (Fal: NA. 163). Nyílik azonnal

gyenge lorka a szárnyas népnek (190).

szerzetes-nép : (ecclesiastici
;

gei.stliche). Valanak lenvsa-

lemben lakozwan tyzta sydok, zerzetes népek mynden nem-

zethbl (JordC 709). Mynd egyhazy zerzetes neepek, mynd ez

vylaghyak kereztekkel es kylemb kylemb zeep isleny dychere-

tekkel yewnek vala az zent zyzuek kopor8.soyalioz (ÉrdyC.

341). Nagy eegyhazy es 7.oiv.etes neepek eleyben menvven,

nagj- tyzts.seeggel fogadaak be owtet (514).

szin-nép : 1) [homines speciosi; wohlgestaltete meascheu].

Nagy sok szép váro.'ok vadnak ö fektilien, és jeles szin népek

laknak az mentiben (RMK. II 27). 2) [primor&s ; die vornehm-

stenj. Szép szókat nytijtván, magához voná a 'zidók szín népét

(Pázm : Préd. 846). Állal hivatják az földnek szín néjiét (Szék-

Okl. 1.297). Az fejedelem is sok szinnéppol l^özeU'telt (Kem

:

Élet. 57). Nem klsztlek reá, hogy rongjban, a foltos toldulé-

kokban arcátlankodjál, mert méltán mogitélne a szinnép iránta

(Fal: NE. 30). Szui-va, vagdalva és kopjaöklelé.sekkel mégj-en

mosbm méltosíigra a paloUis színnép (Fal : NA. 230). S) [mili-

tes olecti ; ausgowiihlte niann.ichafl]. Az niasyk hadat latot, azt

monga, hog zyn nep nynchen barom ezerén (LevT. 1.165).

patyolatos-szixinép : [feminae nobiles ; vomebme dameii-

weltj. E kónyv tkrt t^ut az egéítz patyolatos szín-népnek,

hogy igazán meg lássák, kik s miuéniAok légyenek (Fal : NA.

119). E könyv ntba vezeti a patyolatos .szín-népet, hogy sze-

rentsés najrokat lássanak e múlandóságban (120).

szolgáló-nép: [.suMili; U'iterthauen]. Béla király miudon

felöl olhivala a szolgaik) népeket nagy seregeckel es kmyftl

ueué a kö.saégot (Helt: Krón, 38).

tanácsadó-nép: [consiliarü; die ratgeber). Fejedelmek mU
küzzölUnk mind oLszállának és a tanácsadó népek mind el-

fogyának iKMK. V1.S3).

udvar-nép, udvari-nép : [aulici ; liofgivinde). Egez vd-

uara népe rfillien (Mel:.SzJáa 8161 Sí. Jakab am'il a bitrfll
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szól, melly egyedill udvm-néiie nélkül vagyon (Pktm: Kai.

510). A király elepliáut tetenitól csinált kü-;ilyi székben ül,

udvariakniik, udvar népénec seregével kórnyfil vétettetvén

(Com:Jau. 139. FahJegyz. 934). Az iir inasainak és udvar

népeinek fizettem 14 t (MonOkm. L2I9).

vén-nép : [í^eniores ; seniorat]. Tanáczot tarla lioboam az

vén népeckel (K.-ir: Bibi. L310).

vendég-nép : fextranei ; fremde]. Sáska, döghalál, török,

vendég nép uralkodik rajtiuik (RMK. 11.206). Sok nép tsudál

vala a vendég népeken, de király asz-szony 15n igen nagy Sr8m-

bcn (Huszti : Aen. 22). Az vendég fogadó házban nem volt

helyee az tób venségnépeckel egyflt, hanem istaloba kénszerét-

tetec süállaui (Zvod : Post 1.140).

vitézlö-nép : [milites ; kriegsieute]. Tamadtac vala t8b pré-

dálok is k5z vitezlS nepekbSl (Szék: Króa. 209b).

ZBoIdos-nép : [stipendiarii ; söldner). A zsódos nipet fel-

indíták (Xlonlrók. III.51I.

Népbeli : ígeneris ; zum geschlecbt gehörig]. Mene losef

Betlehembe ezért, hogy Dávidnak hazabeli es nepebeli volna,

liogy vallást tenne (DöbrC. 266).

Népecske : popellns, plebecula C. völklein PPB. Tsak a

felséges istennek hatalmas titkos ereje édesíthette illy tsendes

íggyet-értó békeségre a sok ellenkez temiészetekbfil álló né-

aetskét (Fal: NE 88).

Népenként : populatim C. [von volk zu volk].

Népes : popalosus MA. volkreich PPB. Elszer el rabla

I!hí<lpent es a Szent-Demetert, mellyec népes várasoc valának

HeltrKrón. 126).

Népestül : [cum snis ; mit seinen leuten]. Szalad az Mnr-
^

azÁD vissza mind népestül (Zrinyi L77).

Népi: populáris MA. volks- PPB.

Népség : [gens : volk]. Az sido népség gyfllekezten gyfile-

[ez5t tol minden tartományokbul az húsvéti innepnec meg-

zentSlesere (Zvon: Post. 1.18).

köz-népség : [vulgus ; das gemeine volk]. Cristus társasá-

[ára nem adgya magát az papi rend, henem czac k6z népség

négyen ChrLstas mellé (^Zvon: Post. I.I9). Ezec, noha k5znép-

égec voltanac, de ugyan io es tiszteletes értelemben voltanac

:iiri.stus felól (525).

NERC : martes foenaria ; heu-marder PPB. Egy nercz

onth arany kfc suba tíy,8th prém raytlia i Radv : Csal. 11.78).

Lz szíta mesterek vegyenek egy nerch bórt az jovát harmincz-

it pénzen (TöitT. XVUL 220).

NESS5 : 1) fáma, nimor Sí. fgeriiclitj. Ennek a táborban

lem kis n&sze lett (Kónji: HEom. 37). 2) [species; vorwand].

Valami tam'ttás árnyéka, ürügye, nesze alatt tekeregni (SzD:

IVir. 40).

Neszéi : [animadverto ; beobachtenj. Magokra onták az i

ttlajdon nelueket es haitogatiac magocat, akkic SkSt neszelic

3zék : Zsolt 61). Pálfy uram jött vala hozzánk, a többi között

Lndrást neszeli vala (LevT. n.44).

Neszez : olfecio Kr. [wittem]. A ki egyedül jár a kietlen

úszta erdóben, danol, 6tyel magának, azonban minden felé

leszez. vér a szive (Vajda : Kriszt IL75).

[NESZHÜD-rK]

neki-neszhdik : [impeto; anfallen]. A Jestis magát mondja

JdSztetni, mikor az 5 tanit\ányi flldSztetnek. i^ mondhatja

I

ma is, mert bezzeg nékik .szélhölt s nékik neszhödt ismét az

fildSzS Saul az umak lanitványinak (GKat: Válts. 11.41).

NESZMÉIiYÉSSÉG : opinio ElirC. 115. [meinung?]. My-
kepiien vakok azokat, kyk yartanak byzonsagban, kemenen
kewuettek, tehát ew nezmellessegnek teuelgese es hamossaga
(eiror et falsitas opinionum .suarum), kyken yartak, kyket by-

zonsagnak lenny predicaltanak, bánatban es vezelben meg
végeztetnek (EhrC. ll.í).

NESZT [NÖVESZT?] : [turbó; verwirren?]. Én minden-
kinek kedve keresését igyekezem követni, s ha valnmi njug-

hatatlan emberek ezeket nem neztik közöttünk, jobb állapoto-

kat remélhetünk (MonTME. III.120).

NEV: 1) nomen, vocamen C. name PPB. A neveket fel-

írni a könyvbe : *inscribere sua nomina in libris PPBl. Megnyta
az mysalt Jézus Cristusnak my vrvnknak neueuel (EhrC. 6).

L^én te neued scenteknec es igazaknac zamaba (BécsiC. 32).

Az a zent fiának neuet haluan, neki tyzteseget nem tAtem
(A^rgC. 6). Ósódnek nevén Lazlo lón neved (PeerC. 311)

Zepplevtelen zyz Mariának neve es oltalma (MargL 4). Az tvzen-

ket apostoloknak newók ez CJordC. 381). En zylemnek termee-

ben leween emlekózót meg az en newemrul (ÉidyC. 342).

Se azok newe .se az ty Ktek newe nem newezttetik meg az
hivratalban íRMNy. 11.161). Az f5ueknec nevekroel es terme-

szetekról (MehHerb 32). Nintsen eg alat, fold felót tób new
mi iduóssegónkre, czac az lesusnak az 6 szent néne (Bom

:

Ének 386). Ha lehetne, az neuet órómest el rázna magáról
(Félt Tan. 221). Szapora név a magyaroknál az Ersebet neve
(TamrSzents. 70), 2) [verbum, vocabulum; wort]. En va^oc a
néhai zeretetós, a nag felsegós neuel, ki niha valek meg ekó-

siltetóth fNagyszC. 60). Mi 5 neki kellemetósb zolgalat, aua^
dicereth auag new felólónc? Semmi neki kellemetósb zolgalat

auag diéeret aua^ new (346). Ez neu isten felelmnec neue
(DebrC. 484). O meg haboreyto new Jesus (KrizaC. 70). Kohi-

rion, minaluk niócen neue ez ighenek (RMNy. 11.47). Nem
szólok változó es hizelkedó néuel (Mel: Jób. 77) Tellies vala

isten neue hire sertó nenekkel (Mel : SzJán. 402). Bólczeséguec

szines neve alatt elámított (MA : Tan. 3). A névokadásban oka
adattatik, miért jegyeztessek illyen nevel az illyen dolog

(ACsere: Enc. 14). S) [fáma, glória; nihm]. Az te neuednec
várost rakuán (Kár: Bibi. 1.458). Engedd meg, hogy neve, mely
most is köztünk él, bvöljön jó Ilire valahol nap jár-kel (Zri-

nyi I.IO).

[Szólások], üyözedelmessen forgatta flgyit árulói-ellen, a míg
helyén volt tisztességes jó neve (Fal : NE. 101). A kinek

veszett neve indul, szél is árthat annak ; *arbore de-

jecta quivis ligna colligit PPBI. Dühös nevem költ, hogy
köimyebben agyon verjenek (MonOkm: XIX.56). Ha emberi

állat vagy, hová lótt a neved (Kereszt : FelsKer. Elób. 9).

Gonoz hírben névben magát hozta vala (Istv:Volt 16).

Magát is névben hoza (9). Az eo gyalázó beszédeket, minthogy

roszak magok, dicséret névben vészük (Fal : NEl 34).

H i u a n ótet 5 n e u ó n (BécsiC. 8). Neweken hywya : vocat

nominatim (JordC. 661). Neveden hittalak (Mad : Evang. 42).

Az ew yozagat hytien newen el kertbe Berzencheny

Istí'an (RMNy. n.l56). Kit az úri.sten kétszer nagy felszóval

nevén nevezett vala (RMK. n.347). *Nevén szólítani;

nomine appellare PPB. Mykort az zyz engem lata, ottan newe-

men zolytta (ÉrsC. 502). Kyt martyrnevón tyztólnek
(ÉrdyC. 625). Egy nevén tób falu-is vagyon (Vert Verb.

389). Egy néven vagyon 6 kémével (LevT. IL283). Ajándék
nevén venni: *e!tpensum feiTe muneribus PPBI. Ezt 5c

elég neuenn is veszi c, mert czac ennyire ielentettec ki

magokat (Bom t Préd 382). Az te szegény barátod mikoron

valami kisded ajándékot ád te neked, el vegyed nagy jó ked-

vel, elég nevén (LJbEleg. 9). Elég nevén vette az egy egy
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negyed lisztet (ErdTörtT. I62b). Minden kaputól egy szekér

kSvet vitetnek, ez mostani egy ezfiksígnek idejín vegye elég

nevén (ErdTörtAd. 1.284). Kérjük Fged, ezt elég néven no

vegye, hanem jó néven (Ti)rtT.» III347). Ezlwli ajánlásunkat

vegye elégedend néven Nagyságod (ErdTortT. 11.560).

Gonosz néven venni (Pázm: Préd. 211). Ez eu keuees

ebyw ayandekomotb vogye i o n e u e o n (Komj : SuPál. 14).

Agyon luweleth neky, ky nielleth szabadon niegh niaradhas-

síuiak, kyth Keg-tewl felette igen jo nevén veszek (RMNy.

11.75). Szeietó barátim nagy jó néven vészem, jómat akaijátok,

azt eszemben vészem (RMK. 11.29). Vedd io es elég nenen azt

az Lsteiitai (Born:l'réd. 450). Vedd ió neuen az oktatást t

Buscipe diseiijlinam (Kár: Bibi. I.614b). Az feddést io neuen

végiek (Fél: Tan. 331). Io neuen venni ké (Viis: CanCat. 5U6).

Valamit nagy nevén veimi : in summo beneficio Imbere

aliquid PPBI. Valamit nehéz noven vemii : *graviter ali-

quid accipere PPBI. Nehéz newen ne wegye Kgmed, hogy

ennyzer wntatom Kegdet lewelem ált-il (RMNy. 11.164). Kyth

igen nehéz newen ven (LevT. 1.21). Nem kellet volua nehéz

néven venni (LevT. 11.62). Olly nehéz néven vévé ezt isten,

hogy mind Moysesuek, mind Aárounak uieg-moudá, hogy azért

ft kételkedésért megüli ókét (Pázm: Préd. 174). Isten panasz

névre ue vegye, mindenkor vigyázok egygyik szememmel

lelkemre (Fal: NA. 140). Czac nouér5l ismer etes: no-

miue tjmtum notH3(Decsi: Adag. 70). Maga nevéiól nevezni

valakit: *nüiiiinatione sua cooptare aliquem PPBI. *Nevei

adok néki: denoraino, nomen do PPB. Monda a bac; Jól

adtác reád a neuet, hogy rauaszuac nouesztenec (Holt: Mes.

373). Még maga neuét is el feleitótte (Deesi: Adag.

107). Nevemet is elfelejtem (Nyr. 11.224). Gonoz hyrt kAl-

t A t e m reayok es gonoz neuet (VirgC. 7). Nagy yrygseeg-

nek niyatta el akarnaan reekeuteuy mindeneslftl fogwa

ew zent hyreet neweet (ÉrdyC. 98b). Nem méltán szenved

az r a b n e V e t, a ki rabságot soha nem érdemlett (Hall : Pajzs.

490). Valaki szidalmazza az wrnak neuét, meg Slettesséc

(Kár: Bibi. llllb). Másnak io liirenek neuenek eluetele

(VirgC. 112). Istenek neuet he iába vewtem (5). Vette az

vármegye a n^vet ogy magos hegyen való vartol (Helt: Krón. 4).

Vagy ruhayokat vagy ueueket v y s e 1 y k (DomC. 134). Az

bfinós személyért senki jámbor szégyen nevet ne viseljen

(EidTiírtT. 11.334). Nyeluemel isten neueuol atkozotam,
zitkozotam (VirgC. 5). Czalard newel illetec, Srdóngösnec

nevezec (Born: Ének. 43). Illetlen dolog volna az, hogy az or-

szágban lévó úri rendekkel az fejedelmek is csak egy na(gy-

sjig)os né\Tel illettessék (TiirtT.- IV.79). Zitám istenek neue-

uel (VirgC. 7). Zitani zentekiiek neueuol (uo). Valaki nevemmel

szólita (Gvad:NótPM. 20). A frigynek neve alatt

minket nem nyugolott (a t«r«k), hanem rontott (Zrinyi : Symb. 8).

[Közmondások). Nemcsak egy ebuek neve Korodon (lüsv

:

Adag. 133).

hazug-név : mendacii ignomioia Kr. [lUgnerrufJ. A kik az

hazudást nem szegyenlik is, szégyenlik a hazug nevet (Pázm

:

Préd. 1117).

hir-náv : famositas C. glória, claritas, celebritas MA. ebre,

rulim PPB. *Hirt-nevet kapni : nomen assequi PPB. Nagy a

híre-neve, de fires : *nonien sine re liabens VVF. Az halai hy-

reth neuet az zelnec aggá iDebrC. 459). Yo hyreet neweet

hallotta (ÉrdyC. 520). Hirek neuee el ve.<aet (Mel: SzJán. 210b).

Miném5 hír neu romlás tft raytatoc (Valk : Gen. 61 1. Hired ne-

vedet mint lehet toldoznom (Balassa : Ének. Elób. 2). Híre

nevére tr (MA:SB. 33). Hir&ukkel uevAnkkel az fldre le

romlanak (Hnszti:Aen. 9). A jó hír nevet meg s^rti (Mad

:

Evaiig. 453). Rágahnazá.wkkal íiz 6 hírét nevét szaggattyák

vala (llly: Préd. 11.363). Mjisoknak tisztessége s hírneve (545).

gonoaz-himóv : [infaniia ; ilbler rnfj. G<inu8z hírben név-

ben forganak : infames essont (Ver: Verb. 193b). Gonoss hírbe

uewbe keuerte az szflzet: diliamavit nomen peesimam super

virginem (K;ir:Bibl. I.179J.

jó-himév : eudoxia C. existimatio, honor, glória, laus, cele-

britas nominis MA. [rulunj. Jó hímeve futamodik (Pázm: KT
24).

rosaz-himév : [infamia ; übler ruf). A rósz lúmévben for

KÓktiíl meg ójjad magadat íCom: Jan. 206).

hirnevecske : gloriola C. MA. kleiner rubm PPR

himevü, hiríinevü: [famosus; von ruf|- Gonosz hír

nevS: |)araclytus C. Nagy hírfi nevfi ember (Zvon: PosL 0.327).

kereszt-név : nomen baptismale SK. [taufiiame]. Kezdet-

ben az angyalok nem voltának kaar zerent el valaztwan eegy

mastwl, mert senky kzik kerezt newet nem vtt vala wr

isterjtewl (ÉrdyC. 556). Nevet adtak vala ö ékesíégérl, Zsu-

zsannának mondják 5 keresztnevérl (RMK. 11.81). Az magyar

ebnek sem kereszt nevét, sem vezeték nevét nem tudom (Nád

:

Lev. 96).

paszkonca-név : illusoríum nomen Kr. [spottname]. A világ

ha téged katotia embernek nem tart is, ha paszkontza nevet

ád is, semmi károd belle (Vajda: KriazL III.355).

vett-nóv: agnomen PPBI. [zuname].

vezeték-név : cognomen, cognomentum, agnomen C nomen

*impositivum ; zuname PPB. Joseft", kynek vezeteek newe vala

Barsabas (JordC. 720^. Vala némi tiszta szíz, ki neveztetett

vala Krisztinának, vezetéknév szeréut Spleudeus növ nemzet-

ségbl (KrisztL. 3). Lebbeus, kynek wezetek newe Tliadeus;

Leljbauus cognominatus Thaddaeus (Pesti : NTest. 19). Egy

nevén tob falu-is vagyon es eggyiket a másiktni valami veze-

ték nevel szokták niegvála.sztani (Ver: Verb. 389). Christost

naziiratbeli Jesusnac hija, miképpen ez liazaiatol való vezetfc

neugt Pilátus is meg tárta a kereeettiui (Bas : Credo 159).

Heródes, kinek vezeték néne Agrippa vala l8im:Evang. 176

1

A vezetéc név, noha Ismeretes a kéz írás, bell (a levélnek i

alája iratic (Com: Jan. 208). Ágoston, kinek vezeték neve Ga-

zottus (Tarn : fwents. 97).

Névben : [nomine ; im namen]. Ki fogadand e^ illeten

aprodot en neuemben, engemet fogad (MQnuhC. 47). Két tillere

vala, azt es isteunébe ada (GuaryC. 39). Nem de le newedbeu

mondott^vuk ee yAendt (JordC. 374X Ew ueweebeu keer

(ÉrdyC. 544b). Isten newibe való aiandik (Sylv: UT. L24).

A másic (templom) az hegy állat vagyon, mellyel az uegjedic

Béla király épfitettet a szent Ferentz neuében (Helt: Krón. 4i

Christus neuében lelki es testi aiandekot kérnek (Bum; Ének

6h). Az igazat bé fogadgya, igaznac nevébe (Kár: Bibi. 111.11 >.

O sem ád igen sokat Isten néuében (Decsi: Adag. 67). Jót adgy

isten néwben, ha akarz adni (175). Ezt az maga nevében el

jövend AnticlirUtust keduoson fogadgyák az sidók (Pázm:

Kai. ÜÜ3). A Jé.su9 nevében kígyókat öltek (Pázni: Préd. 156).

Az próphélát befügadgya próphéta neuébe (MA: BibL IV.12I.

Nem fér szentségéhez, hogy a hamisságot hirdesse az ik'i -'.'

nak nevében (Fal: NE. 58). A mig az hit lelkíUikben ii< ..^i.

csak ajándék névben vagyon (Fal:SzE. 543).

Nevenként : nominatim C MA. nameutlicb PPB. Neven-

ként sziilitani : nominatim appelliire PPB.

Névért való. Partes uratiuuis simt octo : nomen, pronomeu :

new, nevvirtualo (CorjiGramm. 9).

Neves : [darus ; beiflbmt), Ágoston, kinek sok newes ma-

gyarsága vagyon (ÉrdyC. 516). Voller niagatartás.sal liíszes,

neves vala (RMK. 11.27). Rabolni induh> az neve« Miskoiczra

(ni.L'88i. A pn^félák, kik e fidn híresek és nevének voltának

(Vallást. 211b).
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hires-neves : fnmiEerabilis C. darus, ini-Iitiis, celebris MA.

*riilrint PriJ. Ridogsagas zent Egyed hyr& newSs vala mynd

lewezety. myiid ez vylagy ereksege zereiit (ÉrdyC. 527). A

leiit imita liíres iieiie.*. ile nem a ioert, liaiiem a gonnszert

izík: Krón. 26b). Megáldlac es híres nou&sse te-szler (Holt:

übl. I.E3). Sirattya a híres iieues .Inda országaimé veszedelmet

;2). Tedd liires neue.ss§ magad (Mel : Jób. 98). Tanáezbeli hires

leues emborec (Kár: Bibi. I.134b). Stic idJlfil fogna Romában

>szíigas czelekedottel híres ueue.s ember nem igen volt (Decsi:

all. -iSV Híres neves Jerusalem váro.<a (MA : Scult. 8). Amaz

ires neves cheli fi, Ziseha János (C^egl: Japh. 124). Kinek

'lataea városj'mál való harcwi hires neves (Biílog: Com. 36).

Nevetlen : incelebris C. anonymns, carens nomine MA.

lamenlos, ohno name). Ncveflen nj : anniilaris digitns; hírét-

3n nevetlen : incelebris, ob.'ícurus MA. Nevetlen, kinek neve

ídcs: anonymas PPBl.

Nevez : nomiuo, muicnpo, voco, appello C. MA. nennen

'PB. Valamely z-erzetett énnekem nevezetek : aliquam regnlam

3Ílii nominetis (EhrC. 108). Bekeseges le!> Ihrlm, mert onzoI tege-

et, ki tegeáet nenezet (BécsiC. 108). Valamykoron ev azzonyonk

lariat nevezte avaírj' egyebtevi hallotta nevezni (MargC. 18).

)lay fának nevezte vala az en nenemeth (NagyszC. 60). Az

apók kezzevi ky ev keztek nagyob, hyvattatyk papának, ky

eveztetyk isten zolgayanak (CornC. 33). Synagoga, ky nevvez-

>tyk vala zabadosnak (JordC. 725). Me? chvfolyak es meg

lenetyk vala ev-tet es revevletesnek neuezyk vala (DomC. 16,ö).

lewezyk vala ewtet attya neween Zakaryasuak (ÉrdyC. 34.5).

leuezéc ászt a hellyt Szekszardnac, miért hogy Béla kir.'ily

inta és fekete szeg ember volt (Helt : Krón. 38). Tréffába nevez

ngem 8k5rnee (Görcs: Máty. 74b). NevezSm ez k5n>Tet elet-

ek es iga.ssagnak k5nynenek (Frank: HasznK. 5) Az egymás

zeret5 attyafiakat szoktnc baratosoknac nenezni (Mon:Apol.

60). E^ek a ré.szek, ha vizbSl jSnek ki, páráknak neveztetnek

iCsere: Enc. 134). Vala pedig Béla király fekete szeg szflnS,

;ir81 osztán a vára«t nevezték Szegszárdnak (Peth8: Krón. 33),

iz 8 hoszszu szakálloknil neveztetnek vala longibarbnsoknak

Lisznyi: Krón. 184). A fBldben is teremnek férgek, mellyek

Sld epéjének vagy es.só féregnek neveztetnek (Misk: VKert.

i83).

[Szólások]. Ki meg zamlalla cillagoknak sokassagat es mend

zokat neueken neuezi (AporC. 119). Haromzor neuen ne-

eze (VirgC. 102). Kit neuen nem neuezec (Mon: Ápol. 14).

leven nevezett néha halottakat (MA : Scult. 854). Mely várost

nnak wtanna azew neuere newSzeenek (ÉrdyC. 593b).

)layfanac nevezte vala az en neuemeth (NagyszC. 60).

?auozzec el minden az istenteleusegtSl, az ki az vniac nenet

lenezi (E.sztT:IgAny. 52).

el-nevez : denomino C. MA. nomen *indo PPBl. benennen

'PB. Valamiról el-nevezték: nomen *impositum ab re PPBl.

)rzaganak nynczen zama, mert az tengertevl fogva el kezdween,

éwld wegeyg mynd el neuezwen, mynd czak ewnnen maga

lyrya (ÉrsC. 461). Nagy kegyelmességét az istennek bücsüllé,

áre önnönmagát méltatlannak itéllé, ó nagy örömében az he-

yet elnevezé (RMK. VI.203).

elnevezés : denominatio MA. benennung PPB.

elö-nevez : 1) [provoco; herbeirafen]. Midón az nép vala-

dt elónevezett (MA: Tan. 1121). Elég ez, hogy elSszSr az kis-

ledeket elo nevezt&k (EsztT: IgAny. 117). 2) [enumero; auf-

nhren] Ezek es .sokak, kyketh mynd ele nem neuezhetiXnk

Apo.st 30). E15we newezwen myndeneketh zere zerentli, aaz

ihonossaghokath, kyketh tettek ez wylaghon (ÉrsC. 142. 277).

fbl-nevez : [denomino ; benennen]. Egyik férfiúnak Hunior

"ala neve és az másodiknak Magor vala neve, kiktfil a magya-

rok felneveztotínek (RMK. 11.16). Vala egy szent atya, kit az

úristen az nagy Abralii'uuuak fel neveztetett vala (113).

fölnevezÓB : [denominatio ; benennung]. Azokat szolgallyoc

es azukíit tiztellyek ezokben, ackiket be hoz a szentséges f81

neuezes (Zvon:Osiaad. 202).

[ki-nevez]

kinevezés : [verbum ; ausdruck). Helyes magyai-aági ki-ne-

vezés (Fel;SchSa!. 2b).

meg-nevez : 1 ) denomino MA. nennen PPB. Azon meg-

nevezett részjószágomat adtam el bizonyos summa pénzért (Mon-

Okm. 1.109). Mindenestl fogva teszen harminczkét e.sztendót,

hogy egyvégben szolgáltam az megnevezett urakot (Radv: Cs;il.

Iíl.239). a) [enumero; aufzablen]. Az gyónásban nem reytem

el, de nylvvan megh newezem az ylletest, az egybe bezellest

(ÉrsC. 536).

megnevezés : denominatio MA. nennung PPB.

Nevezdégél : nomino MA. PPB.

Nevezdegélés : nominatio, nuncupatio ; benennung PPB.

Nevezés : nominatio, vocameu C. inmcupatio MA. [das nen-

nen]. Nevezésre való : nnncupatorius MA. Tisztre nevezés, kán-

didálás, nevén nevezés: nominatio PPBl. Emberek nevezése

nélkül dorgállya a bnöket (Pázm: Préd. c2).

Nevezet : nomen, vocabuhim, titulus Sí. [name, benennung,

titel]. Nevezet szerint : nominatim, .signate, electe PPB. Rutthot

házasságba vSltem, hog Rnewezete 5 nemébiM lené tSrIessék

(BécsiC. 9). Kellemetes levn istennek egyhazának, hog adatneek

evnekyk ez neuezet auagy chymer (DomC. 195), Yllyk, hogy

(Krisztusnak) ew dychSsegeehez alkolmas newezety leegyen

(ÉvdyC. 60). Oh te nap, ky myndenkeppeu nem wagy meltho

newezethre (ÉrsC. 172). A királyi kínyneknec maradekirol irt

kétt kSuyu, miképen a neuezeti is megieleiiti (Helt: Bibi. I.f3).

Az papok iozagay uewezetbe legyen (RMNy. 11.147). Taligát

most is hyiác az uefibe, László király szekere neuezetl^e (Valk :

Gen. 32). Magyarázd meg az baratnae neuezetit: voeabulura

monadis (260). Az S emlékezeti el ve-sz ez fSldrSl és nem

lészen neuezetben (Kár: Bibi. L522) Nem okosság új titulusok-

ban vagy nevezetekben és tisztekben állatni méltóságtokat

(Pázm: Préd. 131). Születésekor meg szóllala, nevezeti csuda-

képpen lón (Pázni: Kai. 125). Nékiec illy titnlu-st, illy nevezetet

ád, liogy ket hivatalos szenteknec mondgya (MA : Scult. 686).

Az konkolyról való példa beszédre felel amaz hittl szakát Pis-

torius, hogy az szanto tSldnec neuezetin nem az ecclesia ertetic,

hanem az világ (EsztT: IgAny. 53).

[Szólások]. Az papok iozagay newezetbe legyen (RMNy.

11.147) Eletekben láttattanak valaminek, most csak nevezet-

ben sincsenek (Pázm : KT. 13). Az numerust és számot

vgy kel hellyhesztened, hogy az els szám az vtóLsó számmal

egy nevezeten legyen (Helt : Arithm. G2). Hitekért em-

bertSl nenezetet vesznec magoknac(Mon: Aiwl. 15) Imeén

neuezet szeré nt hitlam Be7.aleelt (Helt: Bibi. LRr2). A

Moses neuezet szerint nem emlékezik az angialoknak terem-

t&serSl (Fél : Tan. 80). Moses k5uyveü-51 Christus soc helyen

emlekezic, nevezet szerént mikor azt mondgya (MA : Bibi. Elöb.

1). Nevezet szerint esmerlec tégedet: növi te ex nomine (MA:

Bib). 1.80).

Nevezetes : nomiuatus, nominális, celebris, celebratus C.

clams MA. insignis, nobilis; beruhmt PPB. Hol voltanac a ne-

uezetes oriasoc, kic kezdett<51 foguau nagy allatouac voltanac

(BécsiC. 104). Newezetesek es dyclierettre meltouk mynd anya

zent egyházban, mynd mennyeknek orzagaban (ÉrdyC. 273b).

A .szentek kzött sz. Kathariua yeles es nevezetes tettetés
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(661). lewenek linrom fyrfyak piipy aieltbosagbal newezetesek

(Éi-sC. 101. Holt: Bibi. 1.C2).

Nevezetesen: coleljerrhne C.

Nevezetesképpen : fpraösertim ; namentlich]. Nevezetes-

képpen meg nevezni : .specificíiro (VerVerb : Szót 29). Neveze-

tesképpen mi k(^zt&uk papi^tiik kfizt errSl vagion az visza

voniíls (EsztT: IgAny. g3).

Nevezetesség : claritudo C. celebritas MA. claritas ; ruhni,

guter name PP15. Komay cbazar wdwaraban nagy newezetes-

seegben valanak (ÉrdyC. 593).

Nevezetlen : anonymus MA. iniiominatus ; uubeuannt PPB.

Nevezetség ? : [elarilndo ; berUbmtheit], Ezen varosnak

novezetüége volt oka, bogy az római egybaz regeiiten masak-

nál nagyubnac tíirtatott (Zvon: 0.siand 222).

Nevezget : nominito, vocito C. oft nennen PPB. Nem tbw-

(lom ez ("iiibert, kyt newezgbettSk (JordC. 509). Keerlek, bogy

énnekem yogyestli no newezgbess (ÉrdyC. i70). Kerlec mynd
ezekre eu teremtem wr ysten, kyketb yniar nevvezgetek es

kykrev»l abeytatossaggal emlékezem fl'bewrC. 197).

elö-nevezget : [emunero ; aiifeiiblen]. Sokat zolbatnank,

ba mynd :\/. zent atyali.-it elowB newezgelneeiik (ÉrdyC. f/i).

Nagy sok zenteket uewezgbet elfiwe, kykbl mynden ydwezA15

lelek peldant vebet (1931)). Honnan yewt es támadott legyen,

iiemzetsseg zerent mynd elSwo nowezgetbween (344). Nagy
syrasa kewzewt elowe newezgety wala az zent yrasokat (ÉrsC.

565).

Nevezgetés : [nomiuatio ; beneimung]. Megtiltatott, bogy

afféle presbytcrianus, episcopalis nevezgetés no ballattassék az

ekklésiában iBod: Pol. 1U3).

Nevezget : nomenclator C.

Nevezhetetlen : iniiominabilis C. [unnenubarj.

Nevez : 1) innominator C MA. benenner PI'B. 8) nomi-

nativas. Casiis noniintim smit sex: nominatii ns : nevezj, geni-

tivus : nemzS (C'orptiramm. 2t:l). Ez nevezií szók : személy,

háromság, égyeulS állatt az irá.sokkal éggyeznek (KCsipk: VVoll.

21b).

Nóvl : nominális MA. zum namon gebOrig PPB.

Névre : [nomine ; im namenj. El-bémenjünk ketten, az Vol-

ter azt mondja, (irizuldLszt nevére eltted meg kérjük (KMK.
11.33). Megb talalam ees wrvvnk ö felsége newere megb fogbam
(LevT. 1.83).

Névszerint: fnominatim; nanipntlicb| Valakit névszerint

szólítani : apellare aliiiuem *noniinatim PPBI. Az l)61tseség iiyw

szerint vagyon tsac azoknál (Kár; Bibi. 1.653).

Nev, nevö (ntw JordC. 378. 405. 720. KulcsC. 29):

(nominis; nameasj. Vala Elimeleh vérént valo rokona Booz

nenS (BéosiC. 3). Lata eg Mato neu5 embert a vámon íletto

(MiIncbC. 29). Eugnbia neuA varo.snak tvtomanyaba vala egy

fene farkas (VirgC. 53). My koron ywtot vona az tengber

elwee az Gyerasouos i\e^ poganoknak tartomanokban (JordC.

377). Aristütiles nev5 pogan (BodC. 2). Meg ertueii, bo^ eelne

meeg kot zaz zA-z a Patmaria nenft zigedben (DebrC. 61), Az
másod ygassaggal gyezeo megb Sabellius newS eretbneketh

(ÉrdyC. 114b. 181b. 507). Az Gamarya uewew zygetbou egy

papai menne (ÉrsC. 345). Fel niene Ker^vbyn new angyalon

ees el repiile (KulcsC. 29). Ez üdSlo vettetec be a Triton neuS

tóba (Szék ; Krón. 9b). Az kettSs nenS iegieknek keszdetiuek

ol rendeli eleuen Satumiu 1572 (KBécs. Dti). Egy Tuudalus

nevö pnrdi katona (CzegI : Tromf 165). Azon Blasewski nev
bütyköt meg kellene fogatúi (RákF: Lev. V.542).

azon-nevü : Lomouymum C. eogaomiuis PPBL [gleicb-

aamigj.

egy-nevüek : gentilea, ipii idem nomen liabont C [gleicb-

uamigj.

kót-novü : binominis, binomius C. MA. [zweinamigj.

Névvel : [nomine ; im uamen, mit dem namen, dem namen

nacb]. KSszSntsd nevemmel : saluta illum meo *nomine WF.
Kyk cbak néwei kereztyenek (MargL. 83). Czak néuel való

tizt : legátus .'^ine mandatis (TJecsi: Adag. 255). Az ország gy&-

lésébenn az választott fo népek ország nevével végeznek (Pázni

:

Kai. 541). Az gyrfl akar arany, akar ezílst, ha azt az legény

az 5 jegyesének jegygySrSnek nevevei atla, az élbben: tisz-

tibl fellyebb vettetett (Patbai : Sacr. 43). Haltbam uram i>aran-

csol fl felsége nevével, hogy abbeli dolgaibím sz<jlgálnék, kiben

6 felségének kedves dolgot cselekedném (TörtT.' 1.406). A ki-

rály nevével a követek bocsánatot birdetének (Illy : Préd. I.

416b). A virtus nem oly in^ó jószág, melly aj.áiidék vagy más

névvel reánk maradhasson (Fal: NE 13). A bítsfiletet a jó

isten fejenként úgy osztotta reánk, hogy ajándék névvel tlünk

el-ne szakadhasson (89) Pénze nem lévén, kltsn-néwei sok-

féle tarkát szedegete szve (Fal : NU. 284). Nem jó adógyanánt

beszedni a bisAletet, hanem tsak szftkséges eezks nevével

kell utánna lenni (Fal: UE. 11.420).

1. NEVET, MEVET (nujet Nád: Lev. 74. núU BFaz:

Castr. C2. myicíí SándC. 26. miel Sylv:UT. 11116. mtmitt

EbrC. 57. mSuit MiinebC. 120): rideo, arrideo, catauudio C
lacbon PPB. Nagy hahotával nevetni : tollere •rLsiLS PPB. Ger-

mekek es neppek kezdenek meAiiettny (ElirC. 57). Bodogoc,

kic ma sirtoc, mert muettoc (MUnchC. 120). Nyeluemel rolók

iotb nem zoltam, mert menetem (VirgC. 6). Latlak vala fiam

giakorta suymia es soha nem mouetny (WeszprC. 34). Az papy

feyedelmek mewetyk vala bwtet (.JordC. 614). MindnSk tegd
mywetnek (SándC. 26) Mikoron neuetneic a baliiaii isteniket

(DebrC. 12). Azt latbivan zent Kelemen, el fakada raytta me-

wethwe (ÉrdyC. 654). Jay tynektek, kyk ez wylagon mewetlek,

mert meg syryatok (ÉreC. 236b). Meg latlác az igazac qs meg
felelmnec (js nifuetnec ú raitta (Szék: Zsolt. 51). Császár czak

kelletlen mosolygá, mété (BFaz : Castr. 02). Abrabam kedig

ortzayara borula, menete (Ilelt: Bibi. I.G3). Kd azt irja, bogy

uram fl Kegyelme rajta mejetelt is volna, mégis baragudt

volna (Nád: Lev. 74). Hogy neuetbessenec raytunc (Bom: Ének.

275). Ne szollyunc, ne meuesíflnc senkit (Bom: Préd. 431b).

Azokat mostan czak mnetik es czinfolliak (Kár: Hal. Hij).

Jait kiált azoknac, a kic meuehiec (Tel: Fel. 24X Az niani-

cbaous eretnekeknél sem voltak sémi kepeo, ollaroc, aldozatoc,

mellyekel meneti az catbolii-usokat (Mou: KépT. 13. 14). Ropo-

góson nevessék (Pós; Igazs. 11.434). Ti el-vesztihiket nem fog-

játok nevetni (Zrinv-i. 1.104).

[Közmondilsok). Vak nevet sandát (Kisv: Adag. 79X

eggyütt-nevet : corrideo C. [raitlacbenj.

még-nevet, meg-mevet : derideo, irrídeo, doludo C ver-

lachen, versiwlten PPB. Emberek my.-it meg rtaltattot es meg

mcueltetott (EbrC. 3). Mykeppen Uilondott meg mewetyk uah

(57 1. Éktelen az as.siriosoknal, bog nemben m&elkeduön még-

meuesse a fertiat (BécsiC 36). Ali vala a nep cudaluau es meg

meuotic vala Siet a feie<lelmec (MibicbC. 1651. Meg mtieto

ítet meg ragalmaznan az í zent bezedet (GuarvC. II). JoI

latod, hogh e neeptliewl megb wagyok mewethweti ees vtal-

wan (WinklC. 91). Halloltoi-, do allé balgalagsagiw panuitVjla-

tod mogmJuottc (NádC. 546). Myre meneltevi meg engemet

illyen iggen (CornC 272i. Nemullyek meg mewelhwen monda-

nak (JurdC. 710). Mykorou ballollak vona b:dlottaknak fella-

niadasat, megb mewetyk vala (7t>ü). El olvasuan a leueloi, a
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lierezeg mes nieuete (üebrC. 130). M.mkIph ember oly ay.'iiifl"-

kul wjrzene, kyt seiiky meg ue nieweüie (ErsC. 4181)). Zidal-

maknne bozzusagos, öiiftsagos bey^ddel mec niSuotenec, kese-

riteuec (Nagj-íaC. 17X Megli neuetik az mi tiinieii6iiknek zentsegSs

oelekMetit (TiliC. 325). Te pedig vtum meg niguetud fikfit, qs

meg cziifolsz minden poganokat (Szék: Zsolt. 57). Az ag kost

meg kezdéc a gyermecdit kossoc meuetni es czutfolni (Helt:

Mes. 206). A sántát meg ne ueuesd (Kár: Bibi. 1.456). Meg

nevetek ítet eblwu némely itiaU, de az isten nem neveté (Pázni

:

Kai. 643). Noét mint balgatagot meg mevették (Illy Préd. L22).

Ha szinte meg nevetnek is érette, de engedelmeskedem (Mik:

TörL. 57).

megnevetóa : derlsus, deridiculum C. derisio, irrisio MA.

verlachung, vei-spottimg PPB. Megmeuetas : ludibrio (NémGl.

S48X Meg-neveté.sre méltó: deridiculn.s PPI51. Nem meg meue-

tesbeol, hanem aytatossagbol nagy zerelmel be tekentueen

monda iDomC. 255).

megnevet: (irrisor; verspotter]. Orros, orrával gúnyoló,

finnyáson meg-nevetfl: nasutns PPBI. the nagy zegyensegli,

ky angyaloknak megb mewethie es ygazaknak megh wtaloya

(ÉrsC. USi.

orrával-megnevetö : nasntus, nasntulns MA. nasevvei.s,

spötter PPB.

reá-nevet : adrideo MA. anlachen PPB.

reánevetós : arrisio MA. das anlachen PPB.

Nevetés : risio, risus, in-isus C. geliichter PPB. [das lachen].

Nem volt, ki karonilatot es menet&st tenne e népnec íBécsiC.

18). Soha ev magát nem agya vala magas menetesre, felualo

menetesre (MargL 6). Fileim az zidalmaí cufoknak mSuete-

sókkel betelenec (NagyszC. 35). Ne akarj touabba en rólam

menetest tenned (ConiC. 275). Tv meuetestek .syralomra for-

dwUyon : rlsus vester in luctima convertatur (JordC. 839). Vala

igen zorgalmatos, hog vala mel az 5 zavat menetesre fel ne

magaztalna (DebrC. 273). Megmewetenek engemeth mewetessel

(KeszthC. 82). Adgy a felét a farkadnac, hogy meg menekSd-

gyem ennyi sok meuetéstiM (Helt: Mes. 158). Kiki nevetéssel

mondotta ki a voksát (Mik: TörL. 109). Az asszony drága

ételek kiizt kényeskedik, tsiifra tréfa-nevetésre üti felebarát-

tyában még a jót is (Fal: NE. 83).

farkas-nevetés : *Sardonius risus PPBI. [bitteres lachen].

Mégis nieuetik farkas menetessel (Bom ; Préd. 561). Azokat

most<'in czak mouetik es czinfulliak, de farkas mSuetesre for-

dul dolgok (Kár: Hal. Hij).

hahotávalvaló-nevetés : risits solutus PPBI. [belles la-

chen).

Nevetet: [derisus; spott]. tégedet mewettetre feyer ru-

hában 51t6ztete (ÉrsC. 42).

Nevetetlen : 1) agelastus MA. sauertopf PPB. S) [.sine risu
;

ohne lachen] Myth oth celekSdneyek fabius, nem tyrheeteek

ymezók mywettetlen (SándC. 25).

Nevethet : risibilis MA. [lacherlich].

Nevetkez-ik : 1) [irrideo, cavillor ; spötteln, verspotten].

Ki teríeztette 6 kezet a meuetkezflckel : extendit manum suani

cum illusoribu.s (BécsiC. 190i. Eaitam neuetkeznek (Mel: Jób.

69). Egyebekel is mosolyogtat engemet, .sSt még az istent is, ki-

rSl imigyen mer neuetkezni (Tel: Evang. 11.14). Némellyek neuet-

kez^én azt baszéllik vala, hogy részegek volnának a tanítványok

(307). Mas nemzetség meuetkezic mi velfinc (Valk: Gen. 13).

Mellyen az egé.<z udvar népe nagyon nevetkezett (Szál: Krón.

154). Az yj atyafiak csuda mely nagy porczogóson nevetkeznek

azzal, hogy az IV. Leo után Jancsi aszszony 18tt volt pái>ává

M NYELVTÖRT SZÓTÁR, n.

(Pázm : Kai. 634). Nem ugy két Badankovich esmértek engem,

sem vitéz Hervoich nevetkozet velem (Zrinyi 11.49). 2) [múl-

túm rideo ; viel lachen]. Az vitéz mind lovaslnl az földre leesék

iI{Mlv. VI.55). Ezt hallgatván Cnenion, monda nevetkezve

(GyöngyD: Qiar. 67 1. Néha sírnak együtt, néha nevetkeznek

(351). Hogy bé nem mehetett, azon nevetkezett (Gvad:FNót.

91). S) corrideo MA. [auflachen]. 4) ri.sum moveo [?] MA.

Nevetkezés : [i-isus
;

geliichter]. ízetlen tréfák, végtelen

nevetkezések (Otv: Tökéli. 236).

Nevet : risor, irrisor, nasntus C. [verspotter]. Ne akary

tenen gyeotrelmedre isten mevetew lenned (DomC. 279). Orro-

kat meg fodorítani az tragarokat, neuetSket, cziufokat illet

(Era3m:Erk. 6).

[Nevets]

Nevetsen : [ridicule ; lacherlich]. Az 5 maga verodS el-

méiének tulaidon vázzát neuetossen pogoniázza (Zvon : PázmP.

228).

Nevetség: 1) ridicularia C. risus MA. [das lachen, das

lacherliche]. Nevetségre való : derisorius C. Tsúf, kész nevet-

.ség : deridieuhun ; nevetségé 15tt : usque ad *derisum PPBI

Ynkab meuetsegre, honnem gonoz gondolatra remvVltetneyek

(VirgC. 149). Meuetsiget aleytottam teuelgesnek es hew.sagnak

(BodC. 6). Nem yllyk hiu bezedben, feletthe vvalo mewethsegh-

ben ekthelenwl ew magath foghlalny (ÉrsC. 61). De menetség

vala e be.széd 8 elSttec (Helt: Bibi. LH3). Neuetseg mia czak

meg nem halni (Decsi: Adag. 269). Minden nevetség fájdalom-

mal elegy és az öröm vége .sírás (Pázm: Préd. 469). Semmi
gondja nincs reá, csak nevetséggel megyén nielöle (LevT. 11.85).

Eflele ag-szó-veré.«.sel csak nevetséget akart ^'zni (Pás: Igazs.

U.433). A szemlélSket nevetségre indította (Misk:VKert. 228).

3) deridiculum C. Pudibrium ; spott, hohn]. Lezen egy ygewseg

igeret meuetsegere es neznye vtalatos ew zemekuel (EhrC. 125).

Thiuis koronát feieben nyomak kyrali korona béliében meuet-

segert (WeszprC. SS). Lathwan ewtet az orzaghnak yrodeakyt,

monda mewethsegbe eívneky (ÉrdyC. 2211)). Wram lesas em-

lékezem meg az meweteseghnek wtarol, myden thegedeth Anuas

py.spekhez wyenek (ThewrC. 72). M5uetsigre Ifinek, mikoron

fikt ostoroknál kisirtenek meg (Sylv: UT. HllO). Vecz min-

ket szidalma-ssagra az mi szomszedinknac, meg czufolasra es

meetsigre az mi kmfilfinc lakozoknac (Szék: Zsolt. 43). Embe-

rek tsúfja, gyermekek nevetségé mindenben (Pázm: Préd. 235).

A törpe kutac csúfságul és nevetségfil vau mindeneknél (C!om

:

Jan. 45). A tudományokból nevetséget znek (Orczy: KöltH.

73).

Nevetséges : ridiculus C. lacherlich PPB. Igen neuetseges

:

perridiculus C. Rusnyác és nevetségeséé (MA: Tan. Elfib. 14).

Eflele rut kocsis uálunc van soc ezer, ha fitet fogándgyác a

rhetoricára, merS nevetséges (CzegI: Japh. 15).

Nevetségesen : ridicule, perridicule C. spöttlich, lacherlich

PPB. Maid neuetsegesen : subridicule C.

2. MEVET, MÖVET : [risus, irrisio
;
geliichter]. A rezSg

embör istennec lezun gfilsegSs, an^aloknac vtalatos, emb5r8k-

nec mSuete (GuaryC. 5). G'akorta nap estig hiuolkodol, zoluan

es halgataan ártalmas es biuolkodo es meuettie mgerló beze-

deket (VitkC. 34).

NÉZ (niz: specio C. nyz WeszprC. 138. Sylv: UT. 1.116):

1) cemo, conspicio C. videó MA. sehen PPB. Kyt mykoron

mezeytelenewltett néznének, mykeppen bolondott meg mewetyk

nála (EhrC. 57). Mykoron ezenne fel emeltetest nézne es ewtet

nem ylletthetne, ayoytatost ymadsagot tezen uala (64). Lelky

fráter ag vala es erewtelen, kyt nezuen zent Ferencz, monda

(91). Myt neezed az zalkat te atyadöyanak zemeben : quid

r,2
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vides festucam in oculo fratris tiii (JordC. 372). HA Sryz
augyaly meiiyorzaglibaii ueezjk eu atyámnak zjiiet, ky meny-

ben vagyon (410). Myt mundana ez zent atya, lia mastan nez

neye az frátereknek ky zelesedet vagy nieKiiagyevtot egyhazokal

(DomC. 131). S) spocio, aspicio, inspicio, tueor, intueor, con-

tueor, obtneor C. aii.«ohen, betrachten PPB. F5ld felé horgadva

nízflk : lernuo C Neze zent Ferencznek kepére es lata ot az

helyeken vyab sebekett (EhrC 66). Vr Lsten igaíisagot néz

(BécsiC. 86). O neki zemei zegenre néznek (UiibrC. 26). Az

erd&be kezde idestoua nézni (VirgC. 4 1 ). Néznek \ ala egymásra

(JordC. 675). Neezem vala az en vramath myndeukoron (712).

Nézed, tekinced, mikepen ol aroltatic (VitkC. 71). Halálos gj--

leseeggel neezy vala ewtet (ErdyC 524). Miért-hogy a gono-

szokra nézsz és hallgatsz (Pázni: Préd. 24). Kérlek mostan,

hogy ifiy ki az tengernek partyára csoda nézni iKTöriSzJán.

18b). Nem cisak lu-ra igyekezzék, hanem sokkal fellyeb nézzen

(IllytPréd. 1.374). S) (attinet, pertinet; betriöl). Az mi niz az

meg szabaditasra : absolutorins C. A mi azt nézi : quod ad

abstineutiam *attinet PPBl. Második tSrueen nézi azokat, kik

anoknak mehSkbe zentoltettek megh (TihC. 75). A jószág a

leánjTa néz (LevT. IL44). Te reád néz ez az dolog : tunm est

decernere (Kár: Bibi. I.42Öb). Ezokaert hat az mellyek az be-

kasegre néznek, kvess&k (fSzár: Cat. L). Az hit dolgát az mi

nézi, soha az utolsó kSzSnséges gylekzet ezt nem kárhoztatta,

az mit az eltt el végeztek (Pázm:Kal. 259). Az el6 hozott

bizonyítások kzzül csak egy .sem néz erre (489). A sidók és

pogányok tam'tjisárúl-való végezés vagy csak Sidóországra .szol-

gált vagy csak arra nézett, hogy valahol voltak i Pázni :LuthV.

10). Ide néz az huszonkilenczedie sollar is (MA : Tan. 41). Ide

nez az prophetaiiac mondása lEsztT: IgiViiy. 134). Erre nézet

szent Pál is, mikor az nioudgya (Zvon: Post. I.I76). A kire a

fellySI való irj'is néz avagy tartozic (Com: Jan. 207). Az mi

Nagy.ságod kegyelmes parancsolatját nézi, íizt eddig is által

hágni kerfiltem (RákGy:Lev. 92 1. A mi nézi termését ezen

eszténdínek, böv volt búzánk, bornak, makknak termése 1760

(Hazánk 1.381).

[Szólások]. Vitéz katona volt, szemében mert nézni az

ellenségnek (P'al : NE. 14). Melly példa az Kegyelmetec váro-

sánac diczcretire néz (MA : Scult 5b). El is hittem, hogy

az mi javára néz Kegyelmednek, úgy ír Kegyelmednek

(RákGy: Lev. 20). Gondba merülnek, de néznek a mértékre
(Fal: BE 599). Az esztend, mely az szabadulasnac esztendeire

és az innepeknec számlálására néz (MA: Bibi. 1.58). Az
kik teneked ezt tanácsolják, nem jó akaróid egyállajában és

nem néznek tovább orroknál (LevT. 11.236). T o-

V á b b r a nézni: *consulere in longitudinem PPBl Chak
szemmel nyézze (Zvon:Po.st 303). Azért nészszé gonosz
szmniel, hogy en ollyan ióltSué vagyoc (Helt: UjT. FI)

Rút szemmel nézi vala Dávidot (MA: Bibi. 1262). Rút

szemmel nézic (Viis: OmCat. 1171. Az catliolicus fejedelmek

elsfiben újok által nézték gono.sz.>«'igát az s\'ecusnals

(Gér: KjirCs. IV.244).

alá-néz : despicio C. MA. herabsehen PPB. Ha Vitet fel

tezed a zekbe, \\ onan ala nez (VirgC. 68). Mint az alá néz
matska : incurvi cervicis (Decsi : Adag. 244).

alánézés: despectus C. MA. djis herabsehen PPB.

által-néz : [[lerspicio ; durch.sehenj. Színeknek es veséknek

hasogatoin, által nezie (Kár: Credo 67). A bölcs ember által

nézi gyarlóságát (László: Petr. 238).

általnézés: (transspeotiis ; dnrchsicht). A boldogoknak tes-

tk leniVsegeuel fenlneek os tiztan által nezeessel vilagosuluak

(SándC. 7).

be-néz : introspicio C. MA. bineinseheu PPR Mert az isteny

termeezetbon keent es halalt zenvedny sem alkolmaa, .sem melto

nem vala, be neez az ablakon (ÉidyC. 380).

el-néz : perspicio, circumspicio MA. Iiesehen PPB. Mykoron

el nézte wolna owket haragos zeum.el : quuui circum sjjexisset

eos cum ira (Pesti: NTest. 73). Nézd el ez vilagnac nagy reezet

(Born : Préd. 228). Nézd el, az vduarba az veuee, az ifBac melly

soc kényességét &znec (410). El nézem ket, de az papoc kz-

zfll senkit nem tnláléc ott iKár: Bibi. I 452.) Mikor haraggal

ket el nézte volna: iratus circumspiciens eos (III. 33). Az sas-

keselyft nagy meszszérl el nézi, elarányozza az dgi (MA:

Scult. 1033). Nézd el te magad (Ker; Préd. 4). A faragó mes-

ter menyi darab tát nézel és menyi mellet megyen-el, minek

eltte választ eggyet (HalhPaizs. 57). Nézd el mmdezekben

Keménynek dolgait, szeret szivének állandó lángjait (GyöngyD

:

KJ. 357). Ott egymás seregét ehntók, szemlélek (Thaly : VÉ.

1.64). Házát bell ha el nézi, mindenfell elszemléli, tisztán leli,

mert van neki, a ki házát mindennap szépíti (11.211). Elnéztem

az hadat ; hitemre, 4000 között nem láttam ötszáz harczra

valót (Bercs: Lev. 37). Nézzük el, mitsoda mértékletes életet

élnec a szerzetesek (Mik:TörtL. 172). Nézd el, maid minden

féle fS-.szerszámot és jó illatokat elhoz Salamon (Csúzi: Síp.

425).

prospectas, as|iectns MA. das beseheu, auseheaelnézés

:

PPB.

ellenben-néz : [ex adverso intueor ; entgegeosehen]. Mars

es Satiirnus ellenbe nézik egymást 1621 (KNagysz. H).

el-néz : pro.spicio MA. vorsehen, in die wcite seben PPB.

Az pallia fiit;isban mindenkor el kell nézni (Fél: Tan. 201).

Az hit nem haé viszsza tekintenflnc, lianem el uezet velflnc

(287).

fólen-néz: 1) [obliquis oculis aspicio; einen seitenblick

werfenj. Azon vannak, hogy bü,sz.szút álljanak nyelvekkel, .szi-

dalmazó szájokkal, félen néz szemekkel, gyfillkil szivekkel

(Hall:PaÍ7A 264). 2) (erro; irrenj A pxp az urat mntattya fel.

Felelet : Félen néz itt is ez atyád fiával : viz és vér folyt ki

Christiis oldalából (Czegl:Dág. 33).

félénnézés: tortuosus íisns PPBl. [das schielen].

félre-nóz : [distorte contueor, liniis intueor ; schielen]. A
kancsal félre, a vaklyos és keresztül félre néz horgason néz

(Com: Jan. 54).

föl-néz : 1) suspicio C. sursum specto MA. [aufniirts, in

die höhe sehenj. 2) [jacto, glorior ; brüstenj. Igen fel nézi

Nagysj'igod és nagyot érdemlene az hava»df<>ldi cselekedetért,

hogy senki paranesolatjálxll az császár országát nyomta és

rontotta (XlonOkm. XXHl 264).

finézés : suspectus C. suspectio MA. [das aufvvürtssehenj.

fnn-néz : [superbio ; hochmillig sein). Ha a tsászár vagy

király téged fiává fogadott vúliia, olly len néznél, hogy alig

szólhatnának veled (Pázm:Pré<l. Iu94l.

hátra-néz : respicio C. [zurUckseheo]. Senky nem azok kez-

zf I, kyk kezketh wetyk az ekeere, neezwen hattra, alkolma-

sok istennek orzagara (ÉrsC. 247b).

hozzá-néz : [videó, curo ; zusehenj. Teuliénhása, káposztája

jókorí'ui a tfiznél áll, az inasa néz homiya, 6 még áüít és .sétál

(Fal: Vera 878).

ki-néz : praspicio MA. [hervorlilicken). Ugyan kinéz az .sze-

mélxM az had: Pyrrichen oculLs prae se ferens MA. Tollyes-

seggel minden arezelattyaliol dih.sseg néz vala ki (I)ecai: Sall.

12). Az melly k szálac a vízbl magussan kinézneo, kiállanac

(MA: Scult. 995). Ki néz szemekUM az i«onK>ru,ság (MA:SB.

127). Rátör k magok titkolják, de mégis nyilván ki néz bel-

lük az uri ternié.szet (Fal: NE IIV A büntetésUM kinéz még is

valami irgaliua.s><ag iFal: NA. 219). Némelly eniberekbftl mint-
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egj kinéz ri méltiisán (Kai : UE. 388). Ki néz bfliMe biilcsesége

az 6 alkotójAnak (Fal: BE. 570). Aunji tüzet rakott szíve alá,

hogy mind a két jiofájáii ki nézne és reszketne miatta (Fal:

TÉ. 633). Sem ehettek sem albattok, a lialál kinéz a ."izome-

tekbAI (Bod; Pol. 112). Kegyetlenség néz ki ábrázatjából (Kónyi;

HRoni. 71). 2) [eligo; aasnüLlen]. Az tnis^ az bíbor liely ki-

nézettelik, az tábori stráz.'saserpgekkel helyben maradjon ClörtT.-

1.1601. 8) [ocnlús pxpello ; mit den blickeii verjagen]. Mi nézünk

í rejájok, ök is mi rejánk, vagy künézzek ket, vagy kUnézuek

inned (Nád: Lev. 16i.

küiézö : [specnla ; an&sicht]. A templom mellett való kinézi

vagy könyökWtól iizték-cl (Beth: Élet 11.41 1.

kömyül-néz : circum a^icio C. PPBl. circumspicio MA.

(sicb herumsehenj.

környülnézós : circum.«pectus C. [das henunseUou]. K5r-

nyfil nézés vagy vigyázás kévántatik, ha a lelkek poklosságá-

ról akarunk Ítéletet tenni (Mad: Evang. 498).

kömyülnézö : circumspectans MA. [herumschaner].

kömyülnózve : circiimspecte MA. [umsichtig].

lé-néz : despicio MA. liinabsehen PPB,

lenézés : despectus MA. das herabseben PPB.

léányt-néz : [nuptiis ambio ; treien]. Papsüvegbeu, brkön-

tösben leánynézni ne járj (Tbaly: VÉ. L362).

leánynóz : procus Major: Szót. 384. [freier]. (Bethl:Élet.

362).

még-néz : 1) inspicio, perlustro MA. ansehen, besichtígen

PPB. Megnézni, vané az erszényben : *inspicere marsupinm

PPBl. Vrtvl eget kertem, ho^ vrnak akai-att'at lássam es meg

nyziera 5 templomát (DöbrC. 71). Yryatok be az ty zyívet5kben

az zyz Mariának zyzessegeet, kyben meg neezhetytSk mynden

lelky zepseeghnek formayaat (ÉrdyC. 647). Nézzedze meg, vall-

iou hol vadnac (Kulcs : Fvang. 25). Kévánnya vala Stet aluva

meg-néznie (Tess : SzMag. E). 2) [perpendo ; erwagen). Igen meg-

nézni, mit SZÓI : *moderari verba PPBl.

megnézés : inspeclio MA. anscbauung PPB.

nézten-néz : [continuo aspicio ; immerfort ansehen]. Ha
valakinek ugyan nagy>akás arannyá volna is és azt minden

nap nézten nézné, affelSI az halál ugyan nem mulatna (MA:

SB. 153).

öszve-néz : [se in\ncem spectare ; sich gegenseitig betrach-

tenl. Az mi hadunk az Rábaközben eleiben szállott az német-

nek s öszvenéznek az istrázsák, de mivel armisticium van

köztök, nem bántják egymást (Béres: Lev. 88).

reá-néz: 1) attueor, intueor C. obtneor MA. ansehen PPB.

Kemyíl veennee ewtet nagy feeneesseghel, hogy senky reea

sem neezhetne (ÉrdyC. 200). Nagy kenanattal neezuek reá,

mjTit istennek angyalára (514). Mondám, hogy vala oly fene.s-

sek, hogy en rea nem nézhetek (ÉrsC. 502). Az lakó házakat

is eltltic az 6 miséjekkel és mindenféle reá nézó vendéget

hozzá bocsátnac (MA: Tan. Elb. 17). Szégyeulic még tsak reá

is nézni (Tyúk: Józs. 481b). 2) attinet C.

réánézés : intuitus C. obtuitus MA. das anschauen PPB.

távol-néz : prospicio C. (in dia weite seben].

vissza-néz : respecto, retrorsum videó, respicio retrorstun

MA. zurück.sehen PPB.

Nézdegél : specto MA. sc-hauen, stan- ansehen PPB. Vala-

meddig czak az isiidre nézdegelünc, igen könnyen czac az mi

b51czesegiiukre támaszkodimc (MA : Tan. 3).

ki-nézdegél : [prospicio ; herausschauenj. Ablakou az Ivorán

kinézdegél vala, egy szegény katona nyalábot hoz vala (RMK.

Vl.(i5).

kömyül-nózdégel : lircumspecto MA. [sich oft umsehonj.

vissza-nézdégél : raspecto MA. oft zurück-sehen PPB.

Nézdégélés : [collustratio ; betrachtung]. Tallérinak nézde-

gelésével gyönyörködtette magát (MA:SB. 132).

[Nézég]

öszve-nózég : [perlnsti-o ; besichtígen]. A sok gavalérok

mind ide jíJvének, minden szöget, lyukat öszve nézegének (Gvad:

Orsz. 108).

Nézegel, nézgel : [accurate contemplor ; sorgfáltig besich-

tígen]. Munkádnak korán sem elég bels jósága, abba kevesen

harapnak, tsak kinll nézgélik (Fal: UE. 442 1. Egy mohos k-

sziklán két kecskés lefile, beljebb a síirfiben más pásztor

ffityfile, hallják és nézgélik, végre megesmérik (Fal: Vers. 907.

908). Az úrfi uézgéli a ki-bontott sok-félit (SzD: MAir. 23).

alá--nézgél : [daspecto ; herabschauen |. Egy lopó éjtszaká-

nak idején ment más gazdag embernek háza-héjára fel és onnat

nézgélt alá a házba (HalhHHist. n.243).

még-nézegél : [diligenter intueor; genau untersuchen]. A

környül álló dolgokat nézegellyk meg (Mad: Evang, 2251.

Nézeget: specto, aspicio Sí. [sorgfáltig betrachtenj. Meg

latügatwan ueezgethween myndden egyhazakat (ÉrdyC. 496i.

Elmenének az zalasra, kezdek nezegetny az zelenczet (CornC.

115).

még-nézeget : perlustro C. inspecto MA. fleissig besichtí-

gen PPB. Kesla kiralne ázzon myse mondó rwhakat megh

neezögethween, megh wjogat vala (ErdyC. 497).

megnézégetés : iii.«pectio MA. besichtigimg PPB.

Nézel, nézel : contemplo C. inspecto, aspecto MA. fleissig

ansehen, b&sichtigen PPB. Mikor 5 házában akarnák bévinnyi,

kezde kietlen szemekkel téstova nézéUiyi (RMK. VL127). Által

iáriác, az kic az fSIdet nézelic és ha ki ember tetemet lát,

az mellett ielt tészen (Kár: Bibi. 11.145) Mindeneket nézel

vala és akar minem szörgesre is retteg vala (Decsi : SallJ.

60). Szrnyfi halállal megölt csak azért, hogy a frigy-szekrényét

nézélték (Pázm: Préd. 860). Az mi földi dolgokban való szemes-

ségfiuc merS vakság, midn azzal az fényes napot nézellyfik

(MA : Tan. 3). Az samothraxoknak szentel áldozatokat nezel-

nek (Forró: Curt 444 1. Nézéluek imezek, forgattyák szemeket

(Veresm;Tan. 127). A dolgokat visgállya, nézéli (C'om:Jan.

167). Távolról nézelte az dolgot (Thaly: TörtKal. 53). Midón a

várban járnának és nézelnének (ErdTörtAd. ni.212i. Elöli ó

maga egy néhány lovassal Po.Sün keríttése mellé jött nézelleui

(ErdTörtAd. 1.124). Szemeit az hegyekre fíiggesztve nézellyen

(Felv : SchSal. 6). Nézélni a Canahán fidére ki'meket elbocsáta

Moises tizenkét véneket (MolnF: LTárh. 21). Nézelek a berek

nagy srségében (Kónyi: HRom. 199).

el-nézél : [intueor ; betrachten]. Nézéld el az egeket, s

meg látod, hogy a nap és hold neked világoskodnak (Derk:

ÖÉlet 36).

kömyül-nézél, kömyül-nézél : ch-eumspicio C. Med -

Lat. 83. [sich umsehen]. Az okos, ravasz, noha a dolognac ki-

meneteliröl bizakodic, két felé tekintél, kmy&l nézél, hogy ne

habahiurgyálkodgyéc (Com:Jan. 179).

még-nézel, meg-nózél : persijecnlor MA. perlustro Med-

Lat 396. [genau besehen]. Jesus bemeene a templomban,

myndoneket meg neezelwen (JordC. 493) Az gonosz embereket

en igen meg nezelm (Szék: Z-iolt. 163). Megnézeli az le fílteke

62*
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(Fél : Bibi. 37). FSldi népet is meg nézell 5 és szemlél (MA

:

Bibi. V.7). Bémonetelénec megírását jol meg iifeellyflc és meg-

eszméllyflc (MA : Scult. i). Megiié/.ellj'íif, ;iz mie szemeinc elStt

forognac (MA : Tan. 3). Ének \s az 6 Jesiisiiliuz által ragadta-

t;'mát jubbailun mog-uézéljiMt (Mef;y: 3jaj. U.4). A fekete bányát

okával megiiézelgették (Nyr. X.470).

széllyel-nézél, széllyel-nézél : [circHmspifio ; sicb imi-

seheii). Az helyet széllyel nézelléra, de ít ot uem lelem (MA;
Bibi. V.18). Anuak utáiina egy fára hága fel és széllyel nézel

vala, hogyha valamit láthatna (T&ss: SzMag. E7).

Nézelés, nézóUés : I) eontemplatio C. |botrachtuiigj. El-

mélkedés, nézéllés: coiiteniplatus PPiil. 3) (.specula ; aussicht?].

Az Uázok kiesebb éggel és nézeléssel lehetnének (Szál: Krén.

23<t).

Nézólö : conteiuiilator C. |betrachter]. Az i.iten eleve meg-

tudiisa nem tsupáu hivalkodva uézél, hanem ugyan munkál-

kodó is (MHeg: TOszl. 1.24).

Nézés: 1) si)ectatií), contuitus, obtntus C íuspectas, coiisi>ec-

tus, .speculatio MA. das aiLschaueii PPU. Szorgalmato.s nízés :

inspectio ; nézé.sre mélti) : aspectabilis C. Az ü.szlop na^ vala

es 8 neze.se z5ni5 vala (BécsiC. 122). Nezesymbeu vetkeztem,

gonoz helyekre néztem, zepeket tekeiiteteni (VirgC. 4). Onekyk

neezeesSkro menybe fel emelkídeek (CzehC. 44b). Gyfiny5rft-

séges volt nézé.sre (MA : SB. 266). A felmenket nézésével

munkára izgatná (lUy: Préd. L547). 2) .spectamen C. [schauspiel,

gepriiuge]. GyfinySrséges nézés, csodálás vélt látni a kis Dávidot,

mikor az oroszlányra rohant (Mad : Evang. 257b). Pompa nézésre

ide gyfiltotek (Megy: 3Jaj. 113). Feleségem beteg volt, alig

jühetett ki az asztalhoz vagy a táncziiézé.sre (Bethl : Élet. II.

138). 3) [eontemplatio ; betrachtung]. Yewuek, hogy zolnek

fiater Fereucuel, de ew al ma ordewben ysteny edas-segnek

nézésében (ElirC. 15). A f5 alat lakic az ember elméjében

forgó látás, bolsS nézés (Cora : Jan. 64). 4) conjectnra NémGl.

37y. 5) (augiuium; wei.s.«agiuig]. Nynczeu yevendS niouda.s

Jacobban, som neezoes Izraelben (JordC. 169). Ywta elöwe

egy neez6 leány, ky nagy sok nereseeghet teezen vala nezee-

sevel h-^ vrayuak (764).

barombél-nézós : [liaruspidum ; opferseliau). A pogányok-

nak jövend mondói jvendolnec vala nem isteni ihlésbSI,

hanem barom bél nézésnec jveudSlésébol (Com: Jan. 130).

ég-nézés, égbe-nézés : [astrologia ; sternkunde]. Égbe
nizésrSI való tudomány : astrologia C. Az ég nézésnek avagy

az cg járásinak tudománya (KCsipk: Woll. 63b).

játék-nézés : apectacuhim ludorum MA. [scliauspielj. A
játéc nézésec gyönySrkSdtetnec, a mozgolódás a lankatsagot ki

fiti (Com: Jan. 203).

madár-nézés : [auspitium ; volgelschau). Madár uezesbSI

iSuendt be.szeltec (Born : Préd. 281). A pogányok jfivend6

mondói madarac nézésébSI jSvendílnec vala (Com: Jan. 130).

személy-nézés : [prosopolepsia
;
parteinahmo). Tuduan ezt,

htigy ogietonibe mynd az thi es Vv urok menyorszjigba vagyon,

sem zemeiy nezes nyuryen A* nála (Konij:SzPál. 300).

Nézett: [respiciendo: iu hinsieht]. Kikre nézet írtam én Ls

az fejedelemnek (SzBijztM. 1149).

Nézhet : a.speotaliilis MA. be.srliauen.swert PPB.

Nézkól : (identideni eoutemplor ; wiedorholt ansehen]. Hol-

mi trill>en-mászó újságokat kezdenek benne uézkélni (SBalog:

TümK. Ub).

Nézlel : [accurate intueor ; eorgfáltig besichtigenj. Tudja,

az ó vitéz ura arra eljiitt volna, azért szive szorént 5 nézleli

vala (RMK. VI 65). Nézleli hadi szerzamit (MNyiI : Znolt. 112).

Néznivaló : [honorabilis, venerabilis ; achtbar, ehrwürdigj.

Nizuy walo Bywdj Mihalnet ilien zemiliek eiewt vallom tvtorra

az en giermekynmek (RMNy. 11.82).

Néz : 1) [spectans, aspiciens ; sebend, sckauendj. Kegyel-

mesen nezev zenieket el fordeygyvk (DomC. 190). Azokfelé

uéz5 emberi értelem íUly : Préd. L29). Tsak maga liasznát

nézi sziiudékból tesz mindent (SzD: M\'ir. 218). 3) speculator

C. MA. zaseher, zuscliauer PPB. [untersueher, beschauer). Ez

ty neeztSknek zawa : vox speculatorum tuorum (ÉrdyC. 53).

Az vri.sten, ky zyneknek ny7/)ye (Komj : SzPál. 74). S) [perti-

nens, attineas; betreffend]. Az istenre uézfl dolgokban ollyan

a mi lelkünk mennyei harmat nélkül, mint a rzáraz föld es&

nélkül (Pázm: Préd. 71). A hatodik és hetedik bizonyságra

néz5 hazugságok (Pázm : LuthV. 30). A confessiónak kárhoz-

tatását csak azokra néznek mongya, kik mikor meg-keresz-

telhetnék a kisdedeket, akkor Ls fidvSzfllni mongyák keresztség

nélkül (190). A pápista vallást néz mutogatási (Matkó: BCsák.

4). Az istenes erkSItset iiézS tudománynak leg fSveb tzikkelyi

(Fal: NE. 37). 4) pytbo, pythonis.sa MA. walirsager PPB. Néz-

höz menni : pythonem consulere PPB. Nezew : philhonissa (Xém-

(Jl. 240. 294). Az byesekhez, bajosokhoz e« neezkhez ne

hayczatok, hogy megh ne fSrtóztesseetek ty lelktketh (JordC.

105). Ne téryietec a nézhöz: non declinctú ad magos (Helt:

Bibi. I.HHfi). Bflvs bájosoc, varáslóc, nézc íMA : Scult. 966).

Láttya valaki felebaráttyát a nézkhöz menni (Ker: Préd. 294)

Azt hadgya Mosos, hogy ne tartson az népe maga kzt
varáslót, bflvös-bávost, nézt és semniiuem\V jóst (Megy : Szöv.

80). A néz Bálintra mondotta a dolgot tulajdon (NyT. XIV.

514).

csillag-néz : [uranoscopus ; sterndeuter]. Ég vagy csillag

néz volt, mert eimek feje felett egy szeme vagyon s a csilla-

gokat nézi (\jii\i\: UjSegiLs. 1.340).

ég-néz, égbe-nézö : astrologiis C. (stemkundigerj. Ez

barom kiralyoc, kik na^ bölchec ualanae es na^ égbe néz
mesterc (DebrC. 328). liaby Moyses, ky na^ eeglilíe néz
mester wala (ÉrsC. 134b). A crackai cgbe nézc is meg ieln-

tttéc vala, hogy Lá-szló király nem lesz hoszszu életö (Helt:

Krón. 193). Sok kérdések és vélekedések vannak a mágusok-

ról, némellyek égbe néz böltseknek itilték (Pázni: Préd. 187).

Égben néz doctor (Ker: Préd. 222. Lsnd: UjSegfts. 1.340).

játék-nézö(hely) : theatrum PPBl.

jövend-néz : [vates, vaticinator ; weissager). A jövend

nézk, a kik valami tsontokat néznek vagy valami arra alkal-

matliui dülügbul jövendinek tDiósz : Tal. 197).

leány-néz : [procus ; freier]. Gondolat OtkOzék elmémbe,

talán ö is leány néz (Bethl: Élet. 1.362).

napra-nézö(fü) : vemiciria, .solseqnium, heliotropium MA.
flos solls PPB. [sonnenblumej. Napra néz fft, szömlts veot
f: verrucariii PPBl.

oltáron-nézö : [hariolus ; opfetschauerj. A titkot, mellet

kiral kérd, bléec, taltosoc es oltáron nezo nem ielenthetic

meg kirahiac (Bé.sciC. 122).

tisztre-nézö : officialis C. [zum dlenst gebSrig].

Nézt- : [aspiciens ; ansohendj. Vetnek azok, a kik tsak uem
ki tit/jimittyák .szemekit ogjinásra uéztekben (Fal: NA. 189i.

Nézve : conaideraudo, respidendo Kr. [in anbelracht, mit

rücksichtj. Én reám nézve : *respectu mei PPBl Az ige az

nuu isteni szeiiiélyjének létére nézve volt az atyánál rök-

tl fogva (GKat:Titk. c>. A kdznép természetire nézve semmi-

vel sem alábbvaló a fembernél (Fal; NE 12>. A mit eddig

mondái vala Uram. job s loveb részére nézve szent igaz (51 1.

Magiiukat idétleiikorHii kailx 'ztatui a kárhuzatuak félebnére
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nézve ostoba bolondság (52). A generális siiioiius helybi'ii liagílíi

ée a jelen való idfikre uézve igen lieljjesiek itélte (Bod: Pol.

169).

NT («f Czegl: Japh. 220. PPBl): en, ecce Kr. [sieh]. Dion,

imé, ué, imliol, nesze : eu PPBl. Meglásd, tetejére ha akarsz

liigni, ágastul kit fogtál, ue! kezd elesni (RMK. IV.127). Né,

lupus in fabula, illetlen mocskolásáért most emlegettjüc vala

a jesuitiit (Czegl : Japh. 220). Ni minem magas nagy épfiletetf

taniaszta-fel (Szeg: Aqu. 8). Ni miként .'oereti 5tet: ecce quo-

mixio amabat eum (12). Né, melly nagy kerekded formájú

asztal ez (KirBasz. 59). Né, né ahol mégyen a Kegyelmed

attyatia (Sl>.

NIKROatAIíCIA, NIGROMAJÍCIA: [iieeyomantea;

geisterbeschwörung]. Az ewdi^ijen vala Romában egy Vergilius

ne\V mester, ki igen beolcz vala, jelesül az nigromanciaban

(Pont. 126). Efféle czudac az Srd5g(5kt(^l amaz niesterseguec,

kit mikromantianak hinmc, gonossagabnl mutogattattanac (Zvou

:

Osiand. 208). Cynops sok ördögit nsgy haraggal Phora felé

ereszté. mert 6 neki ezeknek szolgálattya hasznos vala az

nicromantiában i^Tör : SzJán 18).

NINCS, NINCSEN (mf MünchC. 55. m(en 44. ^uncheyt

LevT. L20. neticzin EhrC. 46) : non est MA. es ist nicht PPB.

Nenczen semym, hanem czak engalya ruhám (EhrC. 46). Senki

ninc rokona : nullus est propinquus (BécsiC. 8). Nioc houa 5

feiet haitani (MüncbC. 27). Mit gondoltoc tfi bennetec kenés

hfltfiec, mert keneretec inéen (44). Vepenee 6 hozia a sadu-

ceasok, kie ug mondnae, hoé iní felkélet : accesserunt ad eum
Sadducaei, qui dicimt, non esse resurrecüonem (55). Ninéen, ki

iot te^en, nincen cak egg es (DSbrC. 30). Embernek fiának nin-

czen houa feyet lehaithani (VirgC. 32). Sémim énekem nycz

(44). Az ev tytkon való myelkevdetyk nvnchenek meg iruan

(ComC. 11). Mynt az yohok, kyknek nynczen partorok (JordC.

321). Nem akara meg vygaztaltatny, merth nynczenek : noluit

coníolari, qnia non snut (360). S<3ha nynchen bekesseegek az

zo fogadatlan byneseknek (ÉrdyC. 341). Eegy es nynchen ott

az istenekben (428). Senkinec ninczen cnnel nagyobb szerelme

(Helt : UT. rV.6). Thöle semmit ne warynnk, semmit sem ad,

mert neky uenchen mit adnia (LevT. 1.20). Az my wnmk mosth

hon ninchen (31). Arra tannossagom nych (49). Ha a mezei

pasticánac, ha ez nyncz, a petreselyem maguáuai a maczka

tSvisk gyökerét borban fSzed, vizeletet indit (Mel: Herb. 49).

Harmatot ha nem látz reggel és ha szél is ninczen, est vagy

fagyot iegyez (Cls. GS). Ninchek el tytkolva az mi uyomoniynk

(Beythe : Epist 241). Kik a Christusnak iuliai kozzfll ninczenek,

soha megh nem térhetnek (Fél: Tan. 218). Senki niiits, a ki

sokszor és sokban nem vétett isten ellen (Pázm : Préd. 33). A
lelki tanító azt tselekcszi, a minél senmii nints istenesb (40). Sem-

miben nincz 5 olly szorgalmatos, mint ez hitnec megtartásában

(MA: Tan. 139). Nintsen effelíl csak egy mák szemni irás is

(Ker: Préd. 438). A barátságtól semmi nincs idegennyebb az

hizelfcedésnél (Com: Jan. 205). Nincsen a bn áldozáshoz és

kötözéshez a pápista papoknak csak annvi közök is, mint az

akkori sido papoknak vala (Matkó : BCsák. 161). Az istennek

igéje soha nincsen olly meddfi, hogy némellyekben az hitnek

gyfimölcsét ne teremje (Apafi : Vend. 815). A bogarak nintseuek

annyi féle részekbl egybe serkeztettek, mint az öregebb álla-

tok (Misk: VKerL 625).

[Közmondások]. Job az vagyon az ninczennél (Kár: Bibi. L

627. MA: Bibi. 1.579). Az agh lónak nincz böczfileti (Decsi:

Adag. 85V

NINKÍIIiIj : non piacet, non oportet MA. es gefallt nicht,

es muss nicht, darf nicht PPB. Xinkelly pro nemkelly MA.
Ez fele bolond fogadasokot niukel meg tartani (Szék : TéúU.

190). Mondnán, hogy ninkellyen köruyfilmetelui (Helt: UT. m8).

Mikor nin kel, az gátra, sip szóra, tziffrára sockal többet költfinc

(lUyof: .Jephta. 2). Sem én magam nékem sem l)arátom ninkel

(10). Kinek ninkellene Jizért bánkódni, a kinek valamely vér-

szomjuhozó tyranuus alatt szükség volna élni (MA: SB. 91).

NO, NOH (>iK KMK. V. 131) : 1) agedum C. age MA.

agite ; nohlan PPB. No mái- ezeket hagyjuk el, elég eddig

:

age ista omittamus PPBl. No en io húgom fölemile, ier lasuk,

melikönk diczerheti j-ukab az teremt istent (VirgC. 107). No

azért ystennek zolgalo leány legetek alázatosok (We.szprC. 145).

Nosemmyt neh tfirb, merth nagh va^h, zep va^h, nemes va^h

(Apóst. 26). No mayd megh laatom, ha segél (SándC. 29). My-

koron mongyatok ez jgyket : eya ergo advocata nostra, azaz

:

no azért my zonk zolo, ezkoron en le tei7eztevni en magamat

ez en zent fyam elevt (DomC. 274). Monda ez keral' : No yo

dottor, yme megh atta ysten (DebrC 499). Noh maydau meg

tudom, ha ygaz e dologh (ÉrdyC. 339b). No azért mi is adjnnk

hálát ez gyermeknek, mint mi urunknak (RMK. 11.59). Monda

az szent Hlyés az egész községnek : No néki immáran mind

az sok tar papnak (V.121). Nu fel kopaz, nn fel, mondanak nekie

(V.131). No hozzá, no hozzá hayduc, mondiác vala (Helt: Can.

105). Felele a Luciper : Doborsa, jol vagyou. No vigyetek a

lattrokat a firdöbe (Helt: Mes. 474). No honnat isz? (Mel:

Jób 2). No meg szabadultál te immái' az uyögböl (Decsi : Adag.

15). De no, milátnyi mentetöc ki íKulcs: Evang. 29). Azt kérdem

én tled, no mit ért az hajdii az harangöntéshez (Thaly: Adal.

1.80). 2) [igitur, ergo ; nun, demnachj No azért ez meg mon-

dotakat et kel távoztatni (DebrC. 233). No feltámadáiiak, mind

mellé állának, Fráter Györgygj-el Vásárhehe bészállának (RMK.

in.21). No az várhoz taj-tozó tiszttartókat béhivaták (113). No

Egörben készen vannak az hö.sek (124). Ha isten velflnc, no

valiion ki ellenfink (Mel : Sám. 448). No öis szálába ada az sipot

:

iUensis tragoedos conduxit (Decsi: Adag. llOi. No meg szolgál-

lya azért ö ötét : digna canis pabulo (127). No s no, hallom, mi

kell (CorpGramm. 252). Mivelhogy te megemlített szomszédidnak

majmává lettél, no ne tsndáld tehát boldogtalan magyar nemzet,

hogy ha ök is teveled mint majommal jádczodoznak (Misk:

VKert. 230).

[Szólások]. No belé Balás, lovat ád isten (MNjil: Zsolt.

7). Noh, noh Jakab (CzeghMM. 138).

Noha : tametsi C. licet, efsi, quamquam MA. wiewohl, ob-

gleich, obschon PPB. Noha, azért, jóllehet, mindazáltal (Coi-p.-

Gramm. 265). [Lásd HA]

NOSZA (noisza PPB. nófr.a Helt: Krón. 8Sb. 7tossza C.

Ker: Préd. 78. CorpGramm. 536. Czegl: ARoml. 79. Nógr:

IdvK) : agedum C. age, agesis MA. wohlan PPB. Nosza hozzá,

antique : noLsza hezzá : agedum ; nosza siess mindjárt : *age

mmpe moras ; nosza jöjjön ki bajra : procedat *agedum ad

pugnam ; bizonyára, nosza : porro ; nosza beszélld-elö : perge

*eloqui ; no.sza emberkedjél : *macte virtute et virtntis ; nosza

hallod-é, ha lelked vagyon PPBl. Noza tahat, el ky hozyak

eí ewtet my elevrakben állassak (ÉrsC. 481b). Noza hamai-, kyk

bannyatok, raythwnk levrtet kyk zannyathok (498). Nosza

keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (RMK. 11.89). Nosza

Imre, mit mondanék, ha te innom adnál (IV.259) Nosza neki

(Helt: Krón. 88b). Kis apró giermekek czufollyác vala az Eli-

senst : Nosza szegény itii kapasz, meny fel, vontas fel kopasz,

hágtas fel (Mel : Sám. 370). Nosza nagy ökör : nihil ab elephauto

differt (Decsi: Adag. 164). Nosza igial (DecsiG: Préd. 36). Noszsza

nagy káromkodás (Ker: Préd. 78). Nosza barátom, mond meg,

kérlec : cedo sodes, dic (C!om: Jan. 218). Nosza tudatlan Erasme

(CfeeghMM. 976). Noszsza szolits-meg valamellyiket (Czegl:

ORoml. 79). Nosza czináld ki már innen a couclusiot (Matkó:

BCsák. 53). Nosza pápista vraim, riaszszátok-meg a gyermeket-

len, de gyermek esz pátert (134). Nosza facsargó Mátyás,

mondgyad itt-is, hogy hamis a fordítás (322b). Noszsza probállyuk-
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meg (Nógr: IdvK. 677). Noszsza ez is liamar íagyveréhoz

(kezd) nyúlni (GyönyD: Ciip. fi05). Ezt láíváii a többi, noszsza-

rajta-formi'ui felesen liozziirészelUednelt és hatalmasan szaporodik

a nem jó (Fal: NE. 71).

Noszogat : (incito, irapello ; antreiben, anreizen). Izgat as

noszogat beminnket az feleletre (Zvon: P;iziii. 65). No.sza tfirSg-

zél bozzá, mutasd meg az isten kSnyvébflI, hogy az mi vérfin-

kel való fel osztozásra noszogassad, az kiknek életekért istent

imádunk (Tolii: Vigaszt. El«b. 21 1. ÓsztSnSzik, uoszogattyák

(TitkRózs. 115).

Nosztok : [agite ; auf, wolilan]. JSsztelek hát, nosztok neme-
sek, parasztok (Fels: Dics. 16).

NODIT: adhortor, impello MA. ermahuen, vermahnen
PPB. Giorsasagal io lovayt nodítta (OomaC. 34). A paraszto-

kat noditác a németeknec házaira (Helt: Krón. 78> Indítimu

es nodituan a bflnnek megszerzésére (Born;Evang. III.285).

Seregét noditá baisa hadára (BFaz : Oistr. Di. Minden igyeke-

zetet nodituan magát ki torieszti (Pécsi : SzözK. 115). Nem
altará hertelen ily mesz.sze vetni az határt, hogy maga ellen ne
nódítaná az egész keresztyénséget (Pázm : Kai. 410). A kiket

tizenegy órakor liíjt, azokat pirongatiissal és dorg.'ilással nodi-

totta (Pázm: Préd. 3,33). Calvinus nem uiondgya azt, hogy az

isten a gonoszra az embert nódil-sa, hajtsa vagy Uételenítse

(Pó.'j: Igazs. 1.608). Azon kSzbe Memnon hadát indiVi, n;igy ha-

raggal gSrSgSkre nóditá (Huny: Trója B5). S7/>lgait mind Sszve

szólíttya és ellenem nódíttya (GyöngyD: Char. 27).

fbl-nódit: [inöammo, stimulo; anfeuern, antreibenj. Kiáltó

szózat liallatic, melly az népet f'elinti, fel nódítya, hogy ki kól-

tSzzenee (MA : Seult. 55). Azokra nódíttya f5l az embert, a

mollyek ereje ífil5tt vaunak (Komár: Imáds. 226). Agamemnon
szuimyadiissjil nem tölti idejét, hanem az egész g8r5g nemzet-

séget felnódíttya (Hall: HHist. IU.117).

meg-nódit: (promoveo; vorwürtsbewegen]. Magát annál

is jobban meg-uodittya, nagyot ugrik s azzal testét ellódittya

(GyöngyD: Char. 167).

neki-nódit: c« Az Srdg Heródest neki nciiL'tuan, vele

nagy sok apró gyermekeket megSlete (Born: Préd. 74b).

reá-nódit: (impello in aliquem; gegen einen antreiben]. ,

De lám az tereket vitéz hogy meg látá, ottan az sereget reája
;

uódítá (RMK. V.47). Hogy az tereket ott meglátta vala, vité-

zeket r.-móiiitota vala (185). A komondor fogait kezdé reá
;

fenni és a kSilykSket rea noditani (Helt:Mes. 29).

NÓGAT (««.7<iíAwaii Komj. SzPál 33. RMK. 1.291. nyogal-

tya MohiF: LTárli. 92j: adhortor, impello MA inurgeo PPBI.
ermahnen, vermalmen PPB. Hajós [lallér, ki a hajós legényeket

kénszergeti, nógatja : poitisculus PPBI. Zonth I'al ynvau megyén
az erkAIczy paranczolatokra, legh el\Vz\Vr nugatli\v:m vs

onzolwan fiz egy mas-sal való egyenAssegre (Komj:SzPál 33),

Sivalkodnak, krnyfil .Jézust kiállnak, kztök király mindent

uogat, vináuak (RMK. 1.291). Hadát indítá, nagy haraggal

gírSgökre nóditá (uo). Az szunyadozokal nógassak (SzCsene:

Conf. 131). A hátúl.sokat nógattya a harizra (ÍJiskai : Lins. 412).

Az 6 attyatiát oríis beszéddel mogdorgállya, nogattya (Báth

:

Tromb. 129). A császár ostromba nógatta a népet (Ijind: Uj-

Seglts. 162). Gyakor leveleivel nógatta ( Apjüi : \'end. Elflb. 15).

A tudomány az istenhez való megtérésre nogattya az embert

(Diüsz:Tal, 141). A láda az Izraelt az Istennek vélle tett sok

tsudálatos jótéteniényiert balaadatosságra nogattya vala (VárM-
Szöv. 220). Ditséretre angyali sereget nyogatlya (MolnF: LTárh.

92). Valamire nógatni (Klsv : Adag. 45). Sokat gyilkosságra,

mást pedig lo|)ásra nógatott a gazdagság (48). Az ellenséges

ember, minden lé|)ésedro Hg)elmezvén, mint-egy nógatva inte-

get, hogy vigyiizz ujagadra (Csúzi : Sip 7uO).

el-nógat: (depello; vertreibenj. Bátran uogasd el magadtól

az késértöt (Zvon: PosL L85),

hozzá-nógat : [adiwllo; zutreiben]. Nagy harczolás vuh

Szabács alatt, meuden ott vitézségét mutogatta, mert királ 5k')

liozzíi iiúgatta (RMK. 1 191).

Nógatás : cohortatio C. [áas anfeuern]. A gyakor onszolá-

és a szép nógatás inditya a gjermeket (Klsv: Adag. 5).

[Közmondások]. Nem kell az futónak nógatás (Decsi: Adac

38).

Nógatlau : non stimulatiis Kr. [olme aufmuuterungl. Nenj

ki vénséget ért, hanem a nemes vért dicsérhetni nógatlau

(Kisv: Adag. 350). Egyedül nemes vért dicsérbetui nógatlan

(430).

NÓTA: 1) [nóta musica; note]. Nóta s ki')ta belükre b<^

.szélgetnek, mint a kik a piacon pénzért cinkoskoduak 'l-":il

NE. 34). S) (cantus
;
gesaug, arie] Nótája az éneknek: ml I i

MA. Ének nótája: nóta musica: éneklés, ékes nóuája az ének

nek : melódia PPBI. Gyorsan kppent, még idején bekeni

magát, szunny.ad, véti A nótáját, vonszja az fáját (RMK. III

268). Psalmus CXXVII ; nótája: Siralmas énnékem (VL25Ci

Az éneknec gyönyörséges nótáia vagyon (Kár: Bibi. Ü.H'h.

Az énekes nótákat énekel ava^ zengedez (Com: Jau. 168)

Puftaszd fel dudádat, mond el a minapi vig lengyel nótádat

(Fal : Vers. 904). 3) [sigiumi, not;i ; 7.eichen, brandmal]. NotáUi

vették volt a magyarok (RákF: Lov. 1.322).

[Szólá.sok]. Mindennap egy nóta b Íjával vagyon (Czegl

:

Japh. 91b). Vallyon a ti füleitekben a nyilvánvaló latrok, p;uráz-

nák, gyilkosok m;is nótára súgja ké-bé az ö vétkeket, hogy

sem a többi (Matkó: BCsák. 161). Szomorú nótára válik

még az ének (Decsi: Adag. 99). Beg kár illyen jeles ifjúnak

más szekere farki'm filni, mások nótáját nyomni (Megy:

6Jaj. 11.15). Szintén ezen nótát pengette a zoltáros (Bíró:

Préd. 140). Az éo nótám szerint szoktatlak tánczolni

(Klsv : Adag. 5).

[Közmondások]. A vén hegedfis minden nap eg; nótát felejt

el (Kisv: Adag. 475. SzD: MVir. 478).

cigány-nóta. Igen cigan notat fusz a szeretet ellen, hogj-

bSnt ílsz (Mel: SzJán. 169b).

ének-nóta : melódia MA. A rigó igen követi az emberi

szólást, ni egé.sz ének nótákra is megtaniltaüiatik (Misk:

VKert 461).

francia-nóta. Az éneklésnek me-sterségét az isteni tiszte-

letben megigazította a Gaudiméhis Dárid frantzia nótái sze-

rint (liod:Pol. 179i

heged-nóta : [cantus tidium
;
geigentönej. Az muzsikás

van bátra; ennek ö régtilája heged nótája, czimbalmi hár-

fája ezt vonja (Tli.ily: VÉ 1.411).

hitetlenség-nótája : [nóta infidelitatis ; maje«lütsbelekli-

gung]. Az esetek, mellyek liitetlen.segiiek notajat hozzak (Ver:

Verb. 26). Esnek hitetlenségnek nótájában, .íz kik az ország

bélieknek varait meg szallyak avagy meg lopj.ik (28 1 Hrthlen-

syghnek nothaya, ba ky a my feyedelmewnknek sieniylyre

méreggel leseskedyk (97).

megválasztott-nóta: oomma C. [strichj.

melancholia-nóta. Egy új nótát is luillott A kegyelme,

kit melaucholia nótának hiiiak (RákGy: Lev. 194).

sip-nóta : [cantus tibiae ; flötenspi'.'l]. Meg bolt leányát .sj,

rattyac kesernes sip notauai (Born: Préd, 689b).

tánc-nóta, táncoló-nóta : [chorea; tanznuLsikl. Tántz

uótjin való ének : clioreimui l'i'BI. Az énekes ugró ée táuczoló



nsii TKHÉNHÚS-NÓTA— 1. N("» AGG-NÖ—KIRÁI.Y-Nlí; 990

uótákat az ugrálni vásjakozóknac zonuot (Cdiii: Jan. lilSi, A:'.

hegediVSk táiitz iiotát voiiiiak (CzegI: OKüinl. 25). Lautos, hege-

ds, c^iuibalnios, háifiís, vernek táiicziiíitáknt (EPhilIvBzl. IX.

180).

tohónhús-nóta. Ila csnk siaipliciter az teliénlmsiiótál

vagy az tót k^jtít kútára veszszük, bizony zsidútáiic'y. lesz beUMo

(RákF: Lev. 1V.124).

ugTÓ-nóta: saltatio Com: Jaii. 168. [tanz).

Nótái: [cjiuto; singen). A sip szépen uótáll (Megy : SzA-

ÖrOma 75).

[Nótálgat]

Nótálgatás : [caiititatio
;

gesang]. Voltauac musikálásbéli

játékok avagy nótálgat;isok (Otr: Besz. 51).

Nótáitatás : prosodia C. Igéknek nótáltat.lsa : toiui.s ; szó-

nak nótáltatjisa ; acceutus C.

Nótás: [modnlatus; melodiscb]. A k5U5 énekes verseket,

bizonyos számmal egyben mérsékelt nótás verseket énekel

(Com : Jan. 163).

Nótáz : [canto ; singen]. Az hegedSs az bnrt tágon sem

badja, hogy izetlenSl ne nótázzon (Megy: 3Jaj. 1.180). Éne-

kelte sz. Dávid, Debora aszszony is így nótázott e felfii (Biró;

Príd. 133).

NÓTÁKIUS, NÓTÁKUS: actuai-ius C. libelüo, tabellio;

scbreiber PPB. Romának vaiasabeli nemy nótáriusnak tiacz-

kaya kewaiia kewuetiiy amiyat zent Mai-c egyhazához men-

üén (EhrC. 158). Zent Pal el enizek elSle, kit az 8 Probas

neuft nótáriusa iol lat vala (DebrC. 157). Egy yeles doctor,

ky parysy notharyos wala, wgy mond vala (Ér.sC. 270). Lewel

ys wagyon arról az kevltbegrfil, mykor az spaniolokath ott tar-

tottak, tiigya notarj-uzs wram (RMNy. III.29). Testamentomot

tött, melyet Íratott a genevai nótáriussal (Czegl: MM. 208).

Ugyanazon levelet az nótáru.stúl hogy kiváltották Szécsénbeu,

levél váltság 1 fr iMonTME. L30).

f-nótárius : archigrammateus &L\. stadtschreiber, kanz-

ler PPB.

Nótáriusság : [munus notarii ; notariat]. Primm-ius dej'ik

azután zilalii niitarius.ságában hala meg 1759 (Hazánk 1.137)

NOVELLA : [ephemerides ; zeitung]. Ö ugyan a novel-

lákban eleget hazud, de nem kell hitelt adni ez ebugattának

CTörtT.' IIL3S3). Most mutatják Haj.szter útját akkor igenjavalló

novellák iBercs: Lev. öS).

NOVEMBER: [november]. (MiinchC. 11). Ez lewel költ

Sarwart nouembernek 30. (LevT. 1.203). Rodostó, 15 novemb.

1735 (Mik:TfirL 328).

NOVINKA : [nóvum, fabula ; neuigkeit, gerede]. Sok az

pletka s novinka, melyen építhetni is, nem is (RákF: Lev. II

157).

1. NO, NÉ : 1) [mulier, femina; welbj. N6, nstény, asz-

szony : femina PPEl. Inie ammegh zfilth tnloc es megvagatic,

ime az zerelmes neo es meg meg adatic (NagyszC. 74). Monda
vr az azzoni allatnac : Mire tfltted e dolgot gonosz n5 (TelC.

210). Né et u5 ab his compo.sita, ut : urné : domhia, királné

:

regina iCorjjGramm. 131). N5s, a kinek nSje vagyon, s a nte-

len, a kinek uSje nintsen (317). 3) nupta, usor MA. ebfraii

PPB. Nem kiuan tizta helyet az fi tanytasok, elég. ha hazokat

tiztan tartyak, elég, hogy neyeket ekesitik (Vás:CauCath. 511).

Cujuscunque hominis u.tor, dum a viro .suo denominatiu-, eaudem
habét terminationem : né, nt: .szabóné, szesné, vargáné (Otí':

OrigHmig. 11.247).

agg-nö, agg-né : votula, anus MA. altes weib PPB. *Agii6

rege: aniUs canlilena, anicularum deliranienta MA. Ez lean

némely gonoz regy aknevnec tanalchabol ew annyat merregel

meg ewle (PéldK. 75). Monda Juliaims az byes bayos aghne
iiak (ÉrdyC. 429b). Mykoron az wczan el menne, egy Jignew

eelfil talalaa, kywel sok yoot tett vala 1(144). Testi byfnbe

elyzamec a meg rothat, fólde Ifit agnS (l'elC. 147). A pokol-

beli firdSg meg Cala Euat, ;uiancat, a gonoz agnth (213).

Vala néki az szálláson egy hideg szobája és az mellett igen

megvénhedt, megkopott agnéja (RMK. VI.22). Az agnénac hogy

fogadást tfit volna (Görcsi: Máty. 62). Az ví-n meg horgaztotta

magát mint egy agnfi, nem kell semmi keduenec (Szeg: Theoph.

23). Sokan talallatnac, a kic firdSngfisfikbfiz, babonás agnokhfiz

folyamodnak (MA:Scult 268). Agnfi beszéd az, a mit a pápis-

ták regéilenek (Pós : Igazs. 11.223).

eb-aggn, eb-aggnó : [vetula improba ; bö.ses altes weib].

Felele a farkas : Egy ebagné miat czac nem el v6sz,szec (Helt

:

Mes 402). Ki tudgya, miért búsult meg ebagne (462). Kimélet-

len az ebaghneo, sok kaart teezen (RMK. VI.22).

aggnöi, aggnéi : [anilis
; altmütterlich]. Vén agnfii gondolat,

mellyet az fia nem funtolt az szent inís regulája szerint meg
(MA: Tan. 712). Agnéi alkalmatlan hijában valóságokat el-
hozván (Oim: ürb. 838). A szószátyár, a bolond beszédfi agnfii

alkalmatlan hijában való.ságokat elS hozván alkalmatlankodic

(Com: Jan. 186).

aggns : c« Apractica ketts, ki nem érti, aggiifis, bir az

együgy sziwel (Ben: Ritm. 211).

asszony-nó : [mulier ; weib]. Egy rejtek házban leányával

vétkezek, kinek sításái-a egy vén aszszonyné lépek (Apoll. 3).

barát-nö : [monacha ; nonne]. Apatzak, bai'átneok (MA

:

Tan. ElSb. 45).

boér-nó : [mulier nobilis ; vornehme dame]. Feleségét, boér-

nékat, öcscsét hagyná értékével zálogul, ha végben nem viszi

(RákGy:Lev. 541).

császár-né : imperatiix ; kaiserin PPB. A cazarne azon

nekit fogadót i-eiaia, hogi eyel megh olneie orozna e zent

Amborust (DebrC. 20)

esudáló-né : miratrix MA. íbemmdrerin]

farkas-né : (lupa ; wölfin]. Egy farkas ki ifiue az erdfibfil,

hogy valami ragadománt kaphatna, mellyet haza vine az 5

farkasnénac és fiainac (Helt : Mes. 400).

gonosz-nö : malefica CorpGramm. 131. veterati-ix 167.

[zauberin]. Monda vr az azzoniallatnac : Mire tfitted e dolgot

gonosz nfi (TelC. 210).

gróf-né : comitissa Kr. [gi-afin]. Gróf Nikoláné leánya grófiié,

cheh kancelláriosné (Monlrók III.106). így szólla a gróíTné

(Czegl: MM. 5). GrófJhé íra: ungventum comitissae (PP: PaxC.

255b).

hereeg-né : [conjux ducis ; herzogin]. Mondatik tsászárnfi,

azaz tsászár nSje, berezegné, azaz berezeg nSje (CorpGramm.

137).

jövendömondó-né : [vates ; wahrsageriu]. Saul király,

midfin az istentfii semmi feleletet nem vehetne, kérdezi a

jfivendS mondónét (MA- Scult 268).

kertész-nó : hortulana CorpGramm 167. [gjirtnerin].

két-nejü : [binas habens uxores ; bigamisch]. Az gonoz

teweok ezek : haz egeteok, al pénz vereok, ket nenyevk [így]

vag kat felesegeowek (ErdOrázGy. L394).

király-né : [regina ; königin]. Kiralné azzony : regina C.

MA. Legyfin mindfin embfiri dolgoknak kü-alni azzonya az ekfis-
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sen zollas (Beythe ; Epist 3). Szentséges királyné, lu'vom irgal-

Diadiit (Zrínyi. 1.9). Mi egy jóságos királynénak az udvarát

keressük, virtus a neve (Fal: NU. 337).

királynéi : [regináé ; zur königin gebdrig]. Tellyes királyi,

királynéi hatalmad (Bíró: Ékesség. E2).

kufár-nö : caupona C MA. fructuaria, oporopola, minu-

tae mercis propola ; verkauferin PPB.

major-né : villatica MA. meierin PPB.

markolÁn-nó : ca.strentis propola PPB. [marketeuderin].

mester-nó : [magistra ; meisterin]. Szegény János mester-

nére is legyen gondviselé.-ied (Gér: KárCs. rV.368).

mosó-né: lotrix MA. waseherin PPB. E5ruendez Cbri.stus

lábainak mosoneia (TbewrC. 183). A fele-sége a kajmakánné

szolgálatj.iban vagyon mosóné bivatalban (Mik; TörL. 14).

pap-né : saeerdotiasa CorpGramm. 167. [priesterin].

[Szólások]. Az igen közönséges magyar példa szerint : Kinek

tetszik papja, kinek a papnéja, kinek a palástja (Gvad: iUóL
IX).

áldozó-papnó : saeerdos
;
priesterin Com : Vest. 144.

polgár-nó : [civis ; bürgeriii]. Vala egy romay evzvegy pol-

garne ;izzoii, kynek vala neue Gntadona (DoniC. 66).

süt-nö, sütö-né: pistrix MA. artopba, fumaria; beckin

PPB.

8zakács-nó : coqua CorpGramm. 167. [köcbin].

8zedö-nö : [vindemiatrix : weinle.sorin]. A sok szedt, szed-

nél látja az embor szüretkor (Mik: TörL. 213).

táncoló-né : saltatrix, saltatrícula MA. tiínzerin PPB.

tánitó-nó : eruditrix PPBl. flshrerin].

ür-ná : domina, bora MA. berrin, bausfrau PPB. E^ lewel

adassék Warday Milial nnienak, nekem zerelmas azzouomnak

(RMNy. n.60).

uram-né : [dumina mea ; moine berrin]. Ez lewel adassék

Gyczy Zwzanna a.wonnak, Zalay Kelemen vramnenak (LevT.

1.70). Elmentem wala Moys.ses nramnéboz, a K. levelét nekj

adam (LevT. II.l). lm Bakitby Pal uramuénak irtam (20).

Kérem Kdöt, bogy ba sok vlrasztója vagyon János uramné

a.s7,szonyomnak, Kd. egj'et kérjen el és küldje alá (36).

Ns : maritus, u.xoratHS MA. eheniann PPB. Nós parázna

:

adulter ; mis paráznasággal vádolni : *actioueni aduiterii inten-

tere PPBl. Az Fráter Gyergy .szerzetes és nem levén soha nfis

(Moulrók. 111.58). Vadnac olly teuelgSc, mint a papa^oc és nSs

baratoc, az anabaptistic (Bom: Préd. 289). Hol vagj-on az

Írásba, liogy az neos nw^tereknek ne legyen zabád scbolaba

lakni (Vas: CanCath. 574). Szent Palnac e^ mondása meg
bizouettya, bogy nísSknoc kel az papoknac &s pispAk5knec

lenni (Tel:Evang. 1.245). Regen zent Lazlo kirali az n55s

papokat el zenuette (Pázm: Fel. Hl). Az nSteleneket az nsök-

nél follyeb valóknac tartaná (MA: Tan. 1275). A pilspík bázas,

nSs-is lebet (Mad:Evang. 117). Tegnap kérdezé tAlem, hogy

ba nfls vagyok-e (Tburzó: Lev. 1.147). Valaki pariíznaságban

találtatik, szabados személy meg-perengéreztetik, ns ember

megöletik (MonOkm. XIV.268).

Nstény (naUen ÉrdyC. 544. RMNy. 111.31): 1) femina

C. femella MA. weibleiu PPB. N, nstény, asszony ; femina

PPBl. Ninéou sem zolga sem zabád, ninC'on sem bim sem ns-
lén, mert ti mind e^ek vatok Krlslosban (DöbrC. 277). 2)
(femineus; weiblicb]. Nstény páva: jutva C *Nstény és bim

kOzOtt való killömbség : sexus PPB. Eluicbe Uelec Snekic moii-

nal klkey elragadot nsten medue (BécsiC. 199). Lellec e^

megktzöt nsten zamart (MünebC. 51). Az pwiitabol yewe el

eegy nesleen zarwas ky6<led fyawal ; megyédé ymez n.'íteen

zanvas lewlk. Ha;it az aylo ell eegy nsteen farkas fekzyk

es baat sebes (ÉrdyC. 544). Ha az eleven nesten tfallzyan,

oztb;ui tyz l'ogol, byzon darwatb fokbatnank wele íRMNy. III.31i.

Okü.sok leéetek, niikippen az ki^ok es eggfigSk, mikippen a

nslén galambok (Sylv: UT. L15). Nsten lauendula, ba viragit

eb iolu-a iszod, vizeletöt indít (BejtheA : FivK. 3b). Az nsten

(natragulanyak) ollyan az leuele, mint az salátának (53) Az

másik nslin momortikanak mond:ittatik, mint az f&znek ollyan

az leuele (131b). A nstény szarvas a ktelekbl avagy gnsok-

ból binált trben e.sic (Com : Jan. 80). Se férfi se uetéoy sze-

mély egyik féltl is se ne raboltassék, se el ne adattassék

(Monlrók. VIII. 120). Egj'kor egy nsten tevéhez tsdír kíván-

tatván (Misk: VKert. 40). Semmi iiémü nstény állatot nem sza-

bad tartani (Mik: TörL. 235). Oro.szlány meg egyez bak a ns-

tényével (Orczy: KöllH. 216).

Nstül : [tum uxore ; sammt frau]. AnanLas, mert az apos-

toloknak mezje árának csak az felét adá, Sjipbirával nstel

megbala (RMK. 11.193).

Nösz-ik : 1 ) uxorem duco MA. [beiratlien]. Fodor liayato-

kath meg séé fesvllyetek, dyakok elmentek leanyokoth néztek,

scegenseggel nztk iPeerC. 339). Jó választol tettél neki, mert

bizon én nem bánom, akar nszszék. akar ne nszs^k (Nád:

Lev. 50). A rideg legény nszni akarván, megnézi, a mely

eladó leánt kedveilyon (Com: Jan. 116). Nzni, nem nszni,

annyit tészen, mint nt venni (CorpGramm. 317). Sz. Pál kár-

boztattya azokat az özvegy asz.szoijyokat, kik els biteket meg-

másolván, n.szni akarnak (Pós: Igazs. 563). El nem hiteti a

nsznivágyodo a király leáuyát (Illy: KerÉlet 146). Az agg

ember .szintén olyan, mint az rava.sz róka, mikor nszni készül,

azt mondja, bogy özvegyre van goudolatja (Thaly: VE L361).

9) [coéo ; sich begatten]. Tobzottok, tinczoltok, nztk (Mel

:

SzJán. 39). Mint rusnia bak vgy nzlél (BahEpin. 11). A
kegyok midn nsznek, ugy egyt)e tsomolyodnak, bogy tsak

egynek láttassanak (AOere: Enc. 212). A menyhal a viperával

nszik, bagzik meg, mivel nintsen a felekji közt bim (219).

[KOzinundásokJ. Nsz legény nem kimélli az költséget:

amantium marsupia porri folio vinciunt ur (MA. CzegI: J.npb 156).

meg-nszik : I) [uxorem ducu ; heiraten]. Megnzöm, férj-

hez megyek. niegb:tzasodom : connubo PPBl. Vala némely

pauliuus pap iambor, ky áldomást kírt (lapatul, hog meg nera-

hetneek (CornC. 418). Karo.sy Ferencznek ott fen felesege va-

gyon, itt ys meg akar nevzny (LevT. I.288\ Az meg n*z>Vüi

fyrfyu fel&s.sygetb el ne liagya iKomj:SzPál. 1461. Az rácz

hitért jött ide az én földemre és meg is nószölt az jámbor

(LevT. U.ö'iX Az töb szerzeteseket is rea szabadéta, hogy meg

nö.szenek (Tel: Evang. 982). Job meg nszni, hogy semmint

eegni (1.244). A melly barátok a lutlierekhez szöknek és ott

meg nsznek, istennek adott hitöket ba megtartyak-e (Veresm:

HilMegt 47). Nösszél meg te szegény, s ketten lésat éh szegény

iSam: Agend. 128). 8) (concumbo; beisthl;it'eu). *N8Z8zék meg

véle : consumal in morbo MA. Az elephant kíván az emberrel

meg nszni (ACsere: Enc 2o3).

nsztön-nazik : (rebas venereis operor ; wiederholt deo

beLscblaf ausübenj. Várj tejetlen gubás ketske, nsztöa DÖazA

vén menyetske, megjön urad, jól megtép (Fal : Vers. 882X

Nszés : 1) concubilus, coitus C [beischlafj. *Nf5íé.sro kí-

vánom : prucur MA. El-bálás nzés : cuncubitiis ; mVszésre való

:

vouereus PPBl. A nies, lakas ttsti dolog (Mel : SzJáu. 39).

Nszés ful-rezzent orvosság (ACsere: Euc, ISH)). Napestig való

nagy vartzugasikval a bim béka a uszéere gerjesttí a nstényt

(Misk: VKert 259). 2) [conjugium; heíratj. Szent Pal aiíudeo
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enilwrt lieszerit nz nfiw.esre (Tel : Evaiig. L243). A iiSüés ma-

gúlviii icen szép magyar szó, noha immár nem tudom mi okon,

mint egy tsiifixsvá IStt (CorpGramm. 317). Nem kellett viílna a

nííaést javallanom s a mondott szüzeket néked ajánlanom

(GyöngyD: Cnp. 64-1).

[Tíösztet]

egybe-nösztet : [eonraibio jnngo ; verheiraten]. Illetlen sze-

mélyeket nSsztetnec edgyben (EgyliRendf. 156).

meg-nÖ3ztet : cv Eg zolgamath newzteftem megli, kynek

feleseglienek nemynemew tenvyn'e lettli (RMNy. III. 19). Meg-

nyCsztette az pücsök az 6 vitéz fiát (Thaly:VÉ. L345).

öszre-nsztet : [coire curo ; begatten lassen). Fi) vége,

mellyre nézve a régiek az oktalan állatokat oszve nSsztették,

ez volt, hogy az oUyanoktol fajzott kölykök jmnál erösebbek

leuiiének (Misk: VKert. 278).

Ntelen : raelebs, agamus C. innube-s MA. *essors matri-

mouii l'PBI. unverehelicbt, ledig PPB. Ntelen, özvegy : caelebs

PPBI. Szabad ember voltát igen félti vala, azért jó ideig nte-

len élt vala (RMK. 11.28). Mondom az nStelenekuek es az 5z-

neg;eknek, io, ha maradnak ugy, mint en (Fél: Bibi. II 35).

A ntelen legény nszni akarván, elválasztya magánac, a melly

eladó leánt kedveilyen (Com: Jan. 116). A ntelen életet vise-

lk (Czegl : MM. 50). Valamely ntelen az házasságban élket

kárlioztattya (278). Ns, a kinek nje vagyon, ntelen, a kinek

nje nint.sen (CorpGramm. 317). A kik ntelenek s cseléd nél-

kül valiik. a császár útjában lév palánkokba osztjuk (Monlrók.

XV.606). Az eltt nem voltak szabadosok, ntelenek némelyek

benuek (Gér: KárCs. IV.308). A ntelen személyek ne bír.ság-

gal, hanem vesz.szzé.s.sel büntettessenek (Bod; Pol. 66).

Ntelensóg: caelibatus MA. lediger stand, uueheliches

lében PPB. Nötelenség, özvegység: caelibatus PPBl. Paran-

csoUyák a papoknak a ntelenséget, a barát életet felette igen

magasztallyák (Mad:Evaug. 116). A nötelenség fell való pa-

rancsolat (Czegl: MM. 247). Nem csak a sz. irás ellen gyúrod

tehát a bfidös sárt, mikor a papok, j&siiiták, apáczák nótelen-

ségekért sároszsz, hanem a régi concilium ellen is (Matkó:

BCsák. 33). Az egyházi személyek, kik fogadást tettek a nte-

lenségre, ha bagzani indulnak, isten átkában élnek (Pós: Igazs.

L553). Az jó feleségre mert nehéz szert tennem, jobb ntelen-

ségben örökké maradnom (Thaly: VÉ. 11.165).

Nötelenül : [vacue ; unverehelichtj. Tovább is ntelenül

éljek, vagy megliázasulván feleséget vegyek (Thaly: VE. n.164).

2. NÖ (felneue BécsiC. 244. neu& MünchC. 76. nftik MA.

tiojhass Tof: Zsolt. 738. nóil Lipp: PKert. 88. noeni MedLat.

494. íii/ó Gyöngy: MV. 64. nyöltek Fal: UE. 403): 1) ale.sco,

cresco, ohorior C. surgo MedLat. 494. wachsen PPB. Vala-

mennyett new ez zerzett, mendencoron lezec kez éhségben

meg segellenem (EhrC. 79). Az madarak az bodog Ferencz-

tewl zerzet fezekben fyaztatnak uala es newnekuala (145).

Lássatok a meznek liliomit, miképpen nönec (MünchC. 24).

Egebi esek a io fidbe es ad vala felkel es neu gimölét

(76). Ez pálma fa yghen nag magassan n haznal (ÉrsC. 176).

^ nagsaga .szárnya alatt nttem ennyre, az my vagyok (LevT.

1.61). Epplink es nuíink az iolian (Mel : Sz,J;in. 400). Had-

gyátok mind kettt aratásig nnyi (Pjizm: Préd. 292). Porha-

nyós és ritka földbe kimyebben ninek ruta, foghagyma (Lipp

:

PKert. 1.8). A kökény késn jön ki és nöll (13). Nem hagyat-

tatott annyira nni az restantia (RákF: Lev. 1.481).

[Szólások]. Nem ajakán ntt, hanem szivében gyökerezett

Bzókat mondgyon (Pázm: Préd. c2) Hórihorgas padláb, po lián-

kán ntt nyalka, lám oly mosdott a szád, mint a szarka farka

fThaly: VÉ. 11.256). Ezek nagy tisztekre nyöltek, mint hogy
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vagyon hozzá fogható e.szek (Fal; UE. 403). Leányai jó pácza

alatt ntt erkölcsökért kedve.sek (GyöngyD: KJ. 361).

alá-nö : [deorsum cresco ; herabwachsen].

[Szólisok]. Alá nö ö mint az ökör fark, nem fel: peius

Babys tibia canit (Decsi : Adag. 139). Alá nö mint az ökör fark

(Czegl: Japh. 142),

alatta-nö : succresco C.

által-nö : [nascor ; dm'chvvachsenj. Valami szedery által nt
az esuenyen, abban ackattal (Helt: Mes. 364).

be-n : 1) incresco, ingerminor MA. hineinwacli.sen PPB
Mely fold tövissel, kóróval bentt, elboytosodott (MA: Scult. 234).

A gyömbér a földbe hái'om vagy négy tenéraire n be (AC«ere:

Enc. 245). 2) [convestio ; bewachsen, umwacbsen). A kinec a

szr be neui a szemét, ió v§le mosni (Mel: Herb. 96). A dudva

benyölte (Gvad : Lev. 34).

egybe-nö : [concresco ; zusammenwachsen]. ,Isten-ember'

eggyben nt szó (KCsipk : Woll. Elöb. 8).

egybenöttképpen : [re ; konkrét]. Az bflnnek nevezetin

egKybeimótt képpen az a dolog, a melyben vagyon a trvén-

telen.ség, avagy el vontképpen csak az trvéntelenség értettetik

(KC«ipk:Woll. Elb. 70).

föl-n : 1) excresco, accresco, inubsco, progermino C. [auf-

vvacbsen]. Igyenesen flnöu csima : thyrsus C. Ha azokat akar-

natoc vamatoc, míglen felnnec, meg aggatoc (Bé.sclC. 2). Alkota

isten borostául és felneue lonasuac feiere (244). A tönissec

felneuenee (MünchC. 37). Hagyatok monno tt'elt fel newny az

aratasyk (JordC. 395). Gonoz zokasbau newltek ti'el (ÉrdyC. 27).

Fel now lek mez\Vknek fay : saturabuntur ligna campi (KulcsC.

251). Nimell mag az töuisseknek közibe esfjk fs fel uön^k az

töuissek (Sylv: ÚT. 1.54). Miglen a gyermek király felnyéne

(Helt: Krón. 94). Egyik ffl nö fel singuire magasságon (Mel:

Herb. 38b). Akkor felel meg, niikoron feln (Erasm : Erk. 45b).

Halmoknak fi nit magas hegyei (Ho;v: HÖszt. 4). Egy k-
sziklán felntt kis kastélyka látszik (Thaly: Adal. n.351,). 3)

[contego, convestio ; bewachsen, überwachsen]. Tövis fel-ntte

gazos mezk : horrent *situ campi PPBl. Ha nem kapáltatic az

szl, az gaz felnevi (MA: Bibi. II.7).

fölnövéa : [incremeutum ; wachstum]. Az Ezbugai Istuau

gyermekinek a mi segeczegel lehet, kérlek titeket legyetek,

oltalmazzatok az * fel newesek kort (Radv: Csal. III.91).

el-föln : [contego ; bevvachsen]. A víznek küzepin ott nagy

sziget vala, a sziget sok fákkal mind el-fölntt vala (RMK.

IV.138).

ki-n : excresco, enascor MA. auswachsen PPB. Az élö

faknac levele lehuUanac és vjobban kinönec (Com: Jan. 21).

ismét-kin : repullulasco C.

kinövés : [excrescentia ; auswuch.s]. Húsnak ki-növése, tsi'i-

tsorodá-sa : sarcoma PPBl.

meg-nö : cresco, concresco, accresco MA. adolesco ; aufwach-

sen, hervorwachsen PPB. Egy mas akaragyabol, myerth ha-

ymik es zakalwnk igen meg nöth wala, haywnkat megh ereztök

(TelC. 282).

nöttön-nö : [celerrime cresco, continuo augesco ; rasch

wachsen]. Nötön n az mi sziuönknek keniensege, az testnek

es az ördögnek remensege (Born : Préd. 9). Ezen az tíizön az

pokolnak kinnyait, kik miuduntilan nötn nÖnek, meltan ert-

bettyfik (Lép: PTük. 1.325). A veszély nyöttön-nyl (Kónyi:

HRom. 10).

63
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öszve-nö : conerosiu) MA. zusammenwacliseii PPB. A hús-

sal egyben tekoredet, gyflit és Sszve ut évixjl apró mirigj

léiüsen (Com: Jan. 60).

réá-nö : adnascor MA. anwacliseD PPB.

Nödögél : succresco, accresco, augesco MA. allgemach

wacliscn, ziiiielinien PPB. Az hivek az hitetlenekkel edgyfltt

nSdAgelnek s laknak e világon (Szathm: üom. 172). Az lélek-

nek nftdSgelni kezdi' szines kedvét az hirtelen r5pfll6 kárval-

láíinak k5 e.ssje z;íix)r módgyára még füvében lecsepfllli (Czeg:

Ejioch. 111.12). Az evet az erdSkfin a nagy fáknak odvaiban

rejtezik és olt n5d5gel (Misk: VKort. 234). A sftIdLsznó mikor

malatzozui akar, a hasát .'is.sze szorítja, hogy fiait megkésleltesse

és mennél továb késlelteti 5ket, mind inkább-inkább nSdSgelnek

(242).

ki-nödögól : [exeresco ; au.svvachsen]. Inié az fác, fflvec

kezdnec lassan lassan ki nSdgelni (Boni : Préd. 239).

Néved-ik : [crasco ; wachsen].

neuedik az vrnak lelke által (Kár

Ez esmeret is mi bennünk

Hal. Qiij).

Nevedékény : (adolcscens ; heranwach.scnd, jnngj. Neve-

dékeny, ifjatska : adolcscens; nevedékeny ember: homo *ado-

le.sceus; nevedékeny leányok: *puberes filiae; nevedékeny

olaj-fátska : radiohis ; nevedékeny apró gomba : *infans boletus

PPBl. Az szeniormessegnec szükség fSkeppen az nenedeken

ifin emberekben találtatni (Pécsi : SzflzK. 99). Kinek Ithédei

Fereneztöl maradví'ui egy nevedékeny és ji5reménység(\ fia

(Szál : Krón. 73). Az emberben a nevedékeny és érzékeny élet-

nél és tselekedetnél botsflllete.sb az okosság és értelem tsele-

kedete (Pázm: Préd. 6Soi. Szük.ség vcSIt, hogy a nevedékeny

iliak ruhája es saruja vélek eggyfitt nevekednék (793). Neve-

déken iftiúhoz illik az halgatás ((Jom: Vest. 58). Nei'odékeny

édes gyermekeinkel egyetemben (Megy:6Jaj. IV.16). Az nád

töredéken, noha nevedékeny fZrinyi. 11.131). A varasnak min-

den f^rtíú és leány gyermeki és nevedékeny ifiai az egerek

után indultának (Liszny: Kn'in. 214). Alkalmatos még a mennyei

tejre, mivel nevedékeny, még az harczhoz gyenge (.Thaly : Adal.

1.2.5). Igazgattatni kell tehát, múlt a nevedéken fának (Csúzi:

Síp. 11). Csak nevedékeny korában adták vala az szegény

Barcsai Jiuiosnak 1761 (Unzíuik. 11.54).

Névedókénység : adolescentia PPBl. (jünglingsalterj. Az
benne lakozó bfildieseget az tastuok neuedekensege szerint

naprul napra beuebben ieleugete (Tel: Évang. I 220). A testnek

nevedekenségéhez képest (11.377). Mind az két életnec idiiSs-

seges neuedekenséget kenannya (Pérai: Apóst 2). Hogy életé

nek zengéjét és iliúsi'igának nevedékenységét a gyermekek

nevelésének oktatására például adná (Pázm: Préd. 194). Sohul

nem szolgáltait néki az f5ld iieuodékenségre való éltetS ned-

ue.sséget (Bal:(Jsbk. 219).

Neveked-ik : cresco, procresco, glisco C. augesco MA.
wachsen, ziinelunen PPB. A hol a bfln nevekedik, ott a

büntetés is : *crescentibus delictis exasperaiidae poenne PPBl.

Nem illik te orzagodnac, hogy gonozban neueke^^k (BécsiC.

56). Boiiorian es koro neuekedik 6 oltárokon (195). Az bodog

Ferencznek zaiabol iieuokedek egy arany kerezt (VirgC. 85).

Ev vele nevekevdevt vala az irgalmasság (l)oniC. 97). Az ten-

gernek vyze nowekSdyk tyzen ewt seengeth lÉrdyC. 7b). Yfl'yak

Jesusnak neweeben nowekSggyetSk (fii). Akoron nevekedic az

testnec kevansaga (DebrC. 232). Az isteni kedw tfi bennetek

neuekeégik (Sylv: ÚT. 111.119). NeiiekSdgyel soc ezerszer való

ezerig (Helt : Bibi. L2). Fel kezdesz látni, fen lepni, mibent

neuekedic marhád (Bom : Préd. 397). KibSI egy ekés virág

n7Íonnan neuekedic (Bum: Ének. 2). Az kf> falnac eppfilése

neuekedic és el8 mégyeu (Kár: Bibi. 1.430). Az liaraloc neue-

kettec, gyaropottanac (Mon: Ápol. 262). Az istennec l>e8zédo

nevekedik vala (MA: Bibi. IV.119). Valami tSzet fog magában,

az el5sz5r nevekedik, azután ég (Com: Jau. 8i. Nevekedik a

megbántás a megbántatott személyre nézve (Illy : Préd 11.480).

Pozson neuekedik, Buda roppant lészen (Orczy: KöltSz. 206 1.

éggyütt-névekédik : concresco, congermino C.

elö-névekédik : [enascor, progennino ; hervorwaehsen). Ugy
mint ;iz búza szemec, ismét elí nevekedfinc (MA: Scult 212).

íbl-névekédik : excreeco, incresco, adolesco C [aufwacli-

seii, steigeu]. Esben felnevekeééek en taneitasom, folIon, miként

harmat, en zep bezedem (üöbrC. 251). Az tewyczkek fel new«j-

kedvven meg foyttaak liwket (JordC. 393). Nemeely az magok
kfizzól feluewekódweeu lioza harmincz gymelchSt (ÉrdyC. 644b).

FolneuekSdtete az wr isten a fSldbSI mindenféle lát (Helt

:

Bibi. I.a3). A gyermec fel neuelkedéc es lakék a pusztába és

i6 I8u5ue l(')ii (1.3). Felneuekedéc a gyermec (J2). Az kereztienok

es meggiarapottak es fel neuekeJtek az hSlben (Mel : SzJán.

243). Az iüueuény, melly tikóztetec vagyon, te ellened fel neue-

kedic (Kár: Bibi. L184). Az káka fel neuekedik é sár nélkfíl

(516). Az nem akar vala az Catiliiiahoz memii, felueo az fi

fel neiieket mostoha fiatul (Decsi: Sal. 12). Fel neuekedett

vizec (MA: Bibi. 1.195). Az Jordiin vize mint egy nagy hegy

fel neuekedet (Alv: Post. L280). Hazugságoknak asztagát fel-

nevekedve látod (László: Petr. 83j.

ki-nevekedik : subnascor C. enascor ^LA. herauswachaen,

entspringon l'PB. Mingiarast ki nevekíjdenek : ujutinuo exorta

sünt (Fél: Bibi 21).

meg-nevekedik : exeresco Kr. (amvachsenj. Megh newe-

kSdwen es sokaswlvaii az nep Egiptoinban, az kyral k5r*l

véve az my iiemzetATikketh (JordC. 728). Meg ueuekevdueii az

zendevlet az nep koi-zevt, istennek zent embere monda (DomC.

108). Mert essev ees vala, vizeknek ery, chergetegy jgeeu meg-

nevekevdenek (120). Gono.sagok meg hatalmaznak ees bynek-

nek nijTiden nemzety meg newekednek (ÉrsC. 527). Meg ue-

vekedet az éhség Egyptuni fSIdében (MA : Bibi. 1.39). Naggyá

15k es meg nevekedem miden királyoknak felJtte (Lép: PTUk.

111.156). Az tigris igen nehezen tbgattathatik meg, fSképen lm

már derekason meg-nevekedett (Misk: VKert. 85).

nevekedten-neTekedik : [celeriter cresco ; zusebends

wachsen]. Ua meg nem .'^züiiiink, hanem kisded nevesekkel mint

a miistiir uevekedten nevekedünk a jóban, végre égig neveke-

dünk (Pázm: Préd. 330 1. Ny;irban minden fjle állatok neue-

ketten neuekednek, irten iniek (Mik:ÖrökÉ. 166).

nevelten-névekédik : cv Nevelten nevekedik a szomon'i-

ság (Laud: UjSegfts. 1403)

Nevekeddegól : [seasini cresco ; langsam wachsea]. A
test nevekeiidegelvén, az elme módjával gyakoroltatdogallyék

(AOere: Enc. 172).

Nevekédés : auctio, incrementum, accrementum C. cre-

menlum MA. waehstuin, das zunohmen PPB. Imaduau az

frátereknek es az zerzetnek hazualatyaert auagy nekevdeseert

(így) (DomC. 194). Vala my kezy mwkalkodasban fogUllya

ember ennen magaatJi, elezer termeezetiinek nidulattyaeert,

niasodzor lunvekSdeseerlh (ÉrdyC. 394). Semmi az plautalu,

hanem istene az er6, az ki az neiiekedt«t adgia iFéhTau.

330). Az en tisztesegem az en attyam fiaiuac tSkellet«« iieue-

kódessec (Zvoii: Osiaud. 218*. Mosos könyvet üi az isten anya

szent cgyházánac nevekedéséról (MA: Bibi ElAb. li. Megfojtja

mint a lAvLs a uevekedést és gy&mScz&sést (Meg}' : 6Jaj. 111.

36).

Nevel : mitrio C. fack> crescere MA. augeo ; wachsen madieu,

ervében PPB. Irgalmazik énnekem, ki tégedet neaeltelec

(BéodC 89). Az embAr zfiletic m neuelletic (NagyacC. 258).
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TeyeeweI iiewelee ffyaat (ÉrdyC. 660). Téged meg kodwel es

nuiganak iiatfia nevel (ÉrsC. -162). Az en kesenlsegSmet napról

napra neiieled (TiliC 26). Teiet neuely, nií/.tat, moly faiást gyu-

gWt (Mel : Horb. 10). Orssiagydban az istennek tiztessyg<>tli ne-

wellie.«d (Ver ; Verb. Elíb. 4). Az köniyíil motelkede.sben gyenge

bínVzket is meg uynzatta es arra ma-st os wyiat neuolt (Born

:

Préd. 63). Ihi.st neuelek ti raytatoc (271). Nenellyed hitflnket

te szent igédben (Ború: Éuek. 60). Istennec fiait neuellyetíik

bel515o (Tel: Evang. 1.218). Az puszta bitót daykazuan es

neiieluen (Mou : Apol. 306). Az dio hamviat ha fa ólaiban liaba-

rod, hait nevel (BeytlieA : FivK. 26b). Minden építAs beába való,

niellyet isten nem nevel (Pázm : Préd. 2b). Az tyk nem sok

baymoloda&sal neveltetik (Lép: PTük. L302). f'stSc avagy eresz-

tett I10SZ.SZU haj, mellyet a németec viselnec, nevelnec (Com:

Jan.) Neveld magyarokra 5 haragos mérgét (Zrinyi : ASyr. 23).

Fiileki ftisztet akkoron visele, holott vitézsége szép szárnyat

neveié (GyöngyD: MT. 1).

föl-nevei : edubo C. enutrio MA. eraielien, eruahren PPB.

Hlyen ruhák illetnek zerzetes azzoniokat, nem drágalátos poz-

tok, vekoni fedéllel tel neuelt kontiokal (VirgC. 149). Mynd ez

may napyk egezzeu fel neuelt (MargL. 59). Ffel neweltettem

ezen varasban: nutritus iu hac ipsa rbe (JordC. 780). Az

oltaar élt, hol azzonymik Maria ffeel neneltetSt vaía, nyakaat

vagaak (ÉrdyC. 628). Eeltete feldnek helyen engemeth zerze,

eeltete wyzeu feel newele engemeth (KulesC. 43). Geyza tudós

egyházi neiienec keze álla ada 5 fiat, hogy ászt fel neuelnéc

(Helt: Krón. 27b). Hogy az lu- isten felnevelt bennetek, minden

goudviseléstekre igyekeztem (LevT. 11.80 1. Az nielly fölnek

joszaga kevesb ér5 volna, pénzel szokta fel nevelni (Ver : Verb.

136).

fölnevelés : nutricatio, educatio C. erziehung PPB.

fölnéveletlen : ineducatus ; unerzogen PPB. Felneveletlen

gyermekéé (MA:Scult. 1003).

fölnevel : educator C. erzieher, ernahrer PPB.

ki-nével : exerescere facio MA. anwachsen machen PPB.

Mikoron az fige-fa ki neueli leueleit, kSzzel vagion az niar

(Fél: Bibi. 77).

még-nevel : enutrio Kr. [augeo ; wachsen machen, ver-

grö.'^sem]. Alázatosság en-tett meg zentely nála es ysteny ayan-

dekokban meg neuely uala (EhrC. 711 Nemykoron zent Daman-

eos atyánk zakalat meg neuely vala (DomC. 30). A fyrtyunak

gyalazattyara vagyon, ha hozzu, meg neuelth hayual leud

íKomj:SzPál 164). Ad nekem a te fiadat, én gondot visselec

rea és meg neuelem (Helt: Mes. 333). Meg nevellec és meg-

sokasitalac tégedet (MA: Bibi. 1.46). Meg nevelik hajókat, sza-

kálokat (Sam: Agend. 187). Bünöktül megnevelt vízár (Zrinyi

1.40). Isten meg neveli minden szerenchédet (93).

nevelten-nevel : [continenter augeo ; stetig vermehren].

A ragadozást, hamisságot, gyilkosságot és minden gonoszságo-

kat neveltenueveli (Pázm: Préd. 1222).

Néveldégél : [augeo ; vergrössem]. Mind-addig neveidegei

bennünket, míglen az istennek tellye-sségére jutunk (Komár:

Imáds. 88).

Nevelés : 1) augmentatio MA. [vermehrung]. Az báluány

imádá.snac neuelésére a tudatlan embereket a mester ember-

nec tiztesség kéuánása indította (Kár: Bibi. 1.644). 3) educatio

MA. erziehiuig PPB. Eu idegen fSlden nevelésem meghozvvia

(Njirkállaii. Feltartás, nevelés : educatio PPBl. Gyengén neve-

léssel az gyermekek megvesztegetdnek (MA: SB. 141b).

gyermek-nevelés : [educatio liberonim ; kindererziehimg].

Nem szóllok arnil, a mire kötelesek a szülék gyermekek ne-

velésében (Pázm: Préd. 1125).

has-névelés : ciu-a abdominis Kr. [bauchdienst]. Az eret-

nekeknek has nevelés minden dolgok (Pázm : Préd. 295).

Neveletlen : ineducatus, impuber, nondiim educatus MA.
unerzogen PPB. Fel nt fia, de nom az neveletlen (Ver: Verb.

ll). Ha az atya neveletlen fiait az fele személyeknek hagyna

te.stamentnmban, kik liitiszegettek (193b). Neveletlen idojii gyer-

mek : puer illegitimae aetatis (289). A ki jó erkltsbeu akarja

nevelni magzjittyát, szfikség, hogy annak maga-viselésébl go-

ncszságot ne tinulhasson neveletlen gyermeke (Pázm: Préd.

198). Tiszttartókat jókat rendeljenek az jc5 tutorok, mivel neve-

letlenek lesznek az árvák (Gér: KárCa. 207).

Névelget : (educo ; erziehen]. Anyámnak méhében Ismertél

és midn omiét kihoztál, csudálatos.san nevelgettél (Balog

:

Teni. 7).

Nevelit : cv Az mire néz, éltet és nevelít (Gvad : Nót-

Test. 91).

Névelkéd-ik, nevelkesz-ik : [cresco, augeor ; wachsen,

zunehmen) A mit köldökén magálióz szíhat annya vérébl,

azon siudik és nevelkedik a gyermek (Pázm: Préd. 67). Az isten

igeié fusson, ueuelkdgiec es beullin (Zvon: Osiand. 4). Re-

méuy.ségiink igen nevelkszic (Zvon: Post. 11.245). Nevelkedik

tövis közt lilium (CzeghUág. 11.209). Kételkedésem inkáb ne-

velkedik, nem hogy kisebednéc (Diai. 8). Mehmet az keresz-

tényt nem esméri vala, mert ö neveikedék mindenkor udvar-

ban (Zrinyi 1.45). Kinek van jó felesége, tisztessége s hire-neve,

nevelkedik (Thaly: VÉ. 11.211). A mint Krisztus nevelkedett

malaszttal, ugy eotet kell követni (Illy:Préd. 1.4). így nevel-

kedik az alamisna (441). Bernard, a ki nemes udvarban nevel-

kedett, magára vállalta a dolgot (Fal: TÉ. 645).

eggyütt-nevelkédik : congermino C.

még-névelkédik : [augeor; anwachsen]. Az gazdagságok-

nak undok nyeldeklése vagyon, meg nevelkedet az fsvenség

(Zvon: Osiand. 64).

nevelkédten-nevelkédik : [magis magisque augeor ; im-

mer mehr sich vergrö.ssem]. Az kinok mindenkor nevelkédten

nevelkednek (Lép: PTük. L342).

Nevelkedés: 1) [augmentatio; vergrö.sseruug, vermehrung].

Adgyon gyarapodást es ioban való nevelkedést (Born: Préd.

408). A hideglelésnek nevelkedése és apadása vagyon (Com:

Jan. 58). 2) [incrementum ; wachstum]. Magzattyokat nevel-

ködésekben zabolaban tarczác (Zvon: Post. 1.192).

Nevel : 1) nutritor C. educator PPBl. [erzieher, ernah-

rer]. 2) [augens ; vermehrendj. A fben es élö fában czac

neuelö lelec az az er nagyon (Mel: ATam. 64b). Szapora

neuelfl ess (Mel : SzJán. 351). Óh ti fejünk felett forgó magas

egek, síír bánátinkat nevel fellegek (Thaly: Adal. 1.58).

$) [novellus
;
jung]. Kellemetes lezen ystennek zarw ees kérem

newelew borywnak felette (KeszthC. 172).

bor-nevelö (hó) : october. 1650 (KBécs. 19b). 1652

(KNagysz. 23bi.

haj-nével (fü) : cuscuta ; fiizkraut Nom. 87. A pásintos

fShz számláltatnac : tik hur, kakuk törjék, haj nevel fii

(Com: Jan. 24).

hús-nével : sarcoticus PPB. [fleisch ansetzend].

sér-nével : [cerevisiae coctor ; bierbrauer]. A sernevelök

sert neveilyenek jó magból és jól megh fzzék (Web: Ámul.

20b). Szinyei Miklósné aszszonyora udvarliázát, ser nevelit,

abban lév ser neveléshez való eszközeit elhordották 1662

(OrszGy. 257).

Névendek: 1) novellus, succresceus MA. [berauswachsend,

jung). Vettetic a fidben ueuendec test, támad fel lelki test
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(Helt: UjT. X8). Nevendéc veezíaSczke vagy oltó ágaczka (MA.

Scult 490). Szép nevendék cédrusok (MA: &olt. 150). A Kristus-

nak mi érettmik uem nevendék gyermek, haiieiii k5/,ép idoi

ember korában kellett megölettetni (Mi.sk: VKert. 209). Ha
k6rm5k kSzé kaphatják a uevendék urtit, elragadják, mint a

keselyfisa.s maga fiát (Ril:NU. 324). Minden kínálásra ugy

enged mint a viz, hajlik mint a nevendék ves.wfi (Fal: BE. 573).

8) (surculus ; sclifjssling). A fiatal növendékeket és fattyú ága-

kat martinsban ültetik (Lipp;PKert. III.112).

Névendókeny : novellus, succresceus MA. [lieranwach-

send, jimg]. Az wrakat nem haytbad arra, litigy az S sze-

gény neuendeken iobagyinac tanuló aruakat neuelnenec (Born:

Préd. 398). Az nevendeU8n embemec nincsen illendS ideje az

nemzésre (Prág: Serk. 650). Nevendékeny leányzó (GKat: Válts.

1.624). Ez ország igen nevendékeny ország (Komár: Lnád.s. 112).

Szfilék ékességi, nevendékeny iftiak pogánytul raboltattak

(Paskó: ESir. A3). Ifjacska, nevendékeny vagy (Bethl: Élet.

289).

Névendókenysóg : succrescentia, adoleicenlia Kr. (das

zunebmen, vermehruug]. Mezzei virágoc, ackic teac a fSldbSl

vesznec ueuendékengéget (Kulcs: Evang. 489). Ez a kSzÓDéges

kenyér testé és uérre ualtoztatuan, életet ee neueudékeuséget

ad a testeknec (l'el: Evaug. 1.488).

Nevendékes : [uutriens, alans ; uahrliaftj. A regi romai

édes anyátul illyen neveudékes teiet szopuak vala a tiak (Czegl

:

BDorg. 5).

Névés, növés : 1) [incrementum ; wachstum, vermehrungj.

Az b&n neueseth az .satan es az emberek mielic (Mel:SzJán.

549). Az veszk a tflkebSl uonszác az neduesseget es az ueueere

es termesre valo erSt (Tel; Evang. L312b). Tsak 'isleu az, a ki

nevest ád a magnak (Pázm: Préd. 1251). TOvébiil kidül liliom-

.szál, mely szép iiövésél)en tav:tszi mezAu áll (Zrínyi 1.165).

2) (germeu ; sprossej. A bimbókat, új nSvéseket nyesegeti (Cum

:

Jan. 71). 3) [excresceutia, tuber; auswucbsj. Ha lovadou tolt-

móts5 avagy egyéb u5vés vagyon iCseli: OrvK. 48).

Növetóny : [plánta
;

gewaclisj. A kenett kerék is fordul

gyorsabban, nó a uOvetény is, ha öntözik jobban (GyOiigyD:

KJ. 375).
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NYAGGAT : [crucio ; martem]. Mint az éhes farkas a

prédát szaggatta, ugy egy a másikát vágta és nyaggatta (Kónyi

:

HRom. 124).

NYÁJ : grex C. ^U. herde PPB. Teegyen áldozatot egy

kost, ky zepletelen az nyaybol (JordC. 851 Ne akaryatok felny

kysded nyay (571). Ne akaryatok feelny kysded nay: ncilite

timere pusillus grex (ÉrdyC. 155). Vala taviil 5 tfilSk sok nay

disznó (Sylv: UT. L13). Mind az ege.sz uay tarkákat ellic vala

(Helt : Bibi. LPi. Az 5 nyaiyoc mellet eiyel Srizuen vigyaznanac

(Born:Ének. 13). El szeledeznec a nyaynac iuliai (Kár: Bibi.

111.27. MA : Bibi. IV.28). Disznóknak legeltet5 niaiok : grex

poreorum [«scens (Fél : Bibi. 12). Az testnek gyengeltetésére

eresztették sok dologban az 5 nyajokat iPázm : Kai. 49). Azok-

nak seref^ekbil, nyájokt)ól valóc a barbélyoc és patikárosoc

(Cam:Jan. 175). Öve mellé vagyon aggatva ruhája, sereggel

körüle nimfáinak nyájja (GyöngyD: Cnp. 59). A gyenge nyáj

kOriil most forgolódjanak, mert már a nyáj körül mások is

forgódnak (Thaly: Adal. L25). Csak tlilheggyel halván a Me.s-

siásnak születését, ottan elhagyák nyajokat (Csúzi : Síp. 685).

barom-nyáj : [peeudes miuores ; viehherde]. El praed;Utác

az barom nviiiakat (Zvon:Post. 1.146) Csak barom nyájadat

sem bizod tudatlan pásztorra, hát ez szép re.spublikát (Alv

;

PüSt. 1228).

disznó-nyáj : (grex poreorum ; schweineherde]. Valamely

diszuiVnyájból tized esik, egyet ád tizedben (Gér: KárCs. 1.299).

fele-nyáj : [partes, secta
;
paitei]. Hogy így legyen sorsom,

azt sohasem hittem, magam felenyájam hogy így bánjon velem

(Thaly: Adal. IL2ö9). Hogy pedig a mi felenyájunkat se sért-

sük meg (Nyr. VL363Í. Eris dárdájával sokat földre vére, maga

felenyája vérében hevére (Kónyi: HRom. 52 1.

juh-nyáj : oviaria C. MA. schaferei PPB. Az juh nyáj melll

hivá szolgáját, nem utálá szegény állapattyát (MA: Bibi. V.37).

Sok-féle cselédem volt, csordám és sok juhnyájaim (Derk

:

ÖÉIet 38).

Nyájacska : (grex parvus ; kleine herde]. Táborba szállá-

nac az Izrael fiai, amazokhoz képest mint ket kicziuy nyajaczka

(MA : Bibi. L328).

Nyájambónt: gregatim C. MA. haufenweise PPB.

Nyájas : 1) [confertus ; dicht]. Az zent attya cudalkodyk

uala madaraknak zepsegerewl es nyayas sokasságokrol (EhrC.

140). Ki-választani egy juhot a nyájassából : srjébl (SzD:

MVir. 452). 2) favorabihs Syirkállai. blandus, comis, festivus,

affabilis C. facundus MA. honestae cousvetudinis studiosus

;

freundlich, liebhch, holdselig PPB. Vadnak némelyek, kyk nem
nyayasok, nem ekésen bezellevk ((JornC 158;. Emlekezyotek

megh thy elettet6k-yarokrol, kyknek megh tekeenthweu hA-

nyayas eeletSket, kówessetek ez zent hytet (JordC. 828). Hi

iffiv nyayas vala az zent Bernald zeraeteuel, gyakorta kery

vala vr istentl, hogy 6 neky engedne meg halny zent Bernald

zerzetben (DomC. 210). A sido neep 6 felségének tulajdon es

niaias népek (DebrC. 97). Nyayas barátság keppen zolt (ÉrdyC.

663). Az vtolso capitnlomba nemynem* nyayas dolgokath yr

(Konyi: SzPál. 122). Ne vtáld meg az nyáias koldust (Deesi

:

Adag. 38). Kedves, édes és nyájas beszélgetéséé (Com : Jan.

111). A kedves és nyájjas tórsaság a bánat üzésre nagy alkal-

matosság (GyöngyD: Char. 355). Nyájas beszéd iiálla gyorsasá-

gos (Felv : SchSal. 38). Bátor légy, udvari és nyájos, senkivel

igen szoros barátságot ne köss (Fal: NA. 218).

Nyájasan: blande, comiter C, blanditer, facunde, affabili-

ter MA. lieblich, fi-eundlich PPB. A nyája-ssan beszélget ora-

tor, valamenyiszer beszelleni fel-áll, 8nnn magát bé szinli

(Com: Jan. 161).

Nyájasit : blandifico MA. [diuch freundlichkeit verbinden].

Nyájaskod-ik (mjasskodoy EhrC. 133) : 1) [conversor

;

nmgaug habén]. Ezek az en attyamfyay eluen egy ygye^vuen és

nayaskoduan alázatost (EhrC. 114). Ez legyen az mennyey

yozag, az ky fewldewnuetet lelket tezen menyben angyaloknál

nyasskodny (133). U^an nayaskog^al meud tieiddel: ita cum

tuis omnibus converseris (BécsiC. 22). Naiaskodnac uala mennec

repesSy : conversabantur volucres (136). Ok Galileaban naias-

koduan, monda azocnac Jesus ('MüiichC. 46). Nyayaskodanak

az anya zent egyházban (JordC. 747). Niaiaskodic vala es bezel

vala az angliai miképpen aímaval (DebrC. 274), Test zerent

ez ffild zyneen ee! vala, de zywe es lelke zerent nyayaskodyk

vala wr istennel (ÉrdyC. 648). Mikoroii azért Jesus hozzá fo-

gadnája a bnösöket és vélek nyáiaskodnéjék (Tel: Evang.

n.463). Az iámborok iámborokual szoktak nyáiaskodni (Decsi:

Adag. 74). Ha magát nem ismeri, véle eggjütt nem lakhatik,

nem nyájaskodhatik (Pázm: Préd. 63). 2) blandior, eomem me
praesto MA. schmeichein PPB. [sich gefallig zeigen]. Nyaiascod-

uan : familiariter (NémGl. 306). Az ismeretleneknec ne hizel-

kedgyél, nyájaskodgyál, hogy tégedet keréteni ne véllyenec

(Com: Jan. 206).

Nyájaskodá.s : 1) (eonversatiu : umgang]. Mely zer tartás

legyen az nyayaskodasban (VirgC. 134). O Ihns, een zyvem

legén tenekd 5r5k lakodaUn es nyayaskodasom legySn nekd
kellendS (WinklC. 259). Az ev nyayaskodasa egy nemev nemev

regula zeriut tai-tatyk vala az iJevbely sororoktevl (MargL. 60).

Zent Pal epystolaya, kj-th yi-tU az CVistusnak.el yeweserSl, zyletee-

serül es kzt&nk nyayaskodas.irol ÍJordC. 797). Ymaran a my
nyayaskodaswük mennyekben vagyon : iam conuer-sacio nostra

in öielis e.st (ÉrdyC. 29;. Hogy ez világi lean baratiiiac nyayas-
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kodaaauai valami zeplít ne vonna, iníelkSdec ez világot elftituya

(TelC. 1). Lakodalmukkal, játékkal és egyéb iiyájasko<l;isokkal

vigaztalta magát (Pázm: Préd. 116). 8) blanditim, aftabilit;LS

MA. freimdliclikeit l'PB. Lutvan miudeniknec úaya.skodasat es

lelki io zandokat, codalja vala 6 eletfiket (NádC. 404). Az ew

zent testeth kenetwel megh kényed, yo nyayaskodásokkal meg
kennyod (ÉrsC. 62).

Nyájaskodat: [conversatio; umgang]. Kezdé gondolni

Snémésségének fizsöget es 5 ^rméksógétSl foguaii való io na-

m.sskodaffat (BécsiC. 91).

Nyájasocska: blandiculus C. blandulus MA. lieblicli, freund-

lich PPIi.

Nyájasság (iij/<w.saj DomC. 109): 1) conversatio C. [socio-

tas; nmgang, verkebr, gesellsehaft). Bódog Ferencz ow baraty

kewzt ew nyaya.ssagatt yellenty uala (ElirC. 101). Mi zentseges

attyank ew gondol attyat vr ystenbe vetette uala es nyayassag-

nak zokasat ewiibenneteu (135 143). Ith ez nagy puztaban

lakozzol, Uol semmi emberi nyayassag nyuchon (TelC. 280).

Ne legyen ighen kemény nyayasagod, .sem gyanos bezellesyd

(VirgC. 134). Megb czwffolyak az ty yo nyayas.sagbtokat Jesns-

bau: infesti sünt vastrae bonae in C. conversationi (,JordC. 85).

Sokayg ele zent uyassagban (DomC. 109i. Hog meg ne bon-

tatnec az isteni dicsheretScbe, 8 magát el vonzia vala emberéé-

nek niaiassagatol (DebrC. 273). Tyz zyzeket kyldenok neky

nyayassagara (ÉrdyC. 591b). .Szépen .szol barattyanae ételi nya-

iassagaban (Born: Ének. 172). 3) eomitas, aíTabilita.'!, festivitas

C. blanditiis, blandimentum, blandiloquentia, tacundia MA.

(freuudlicbkeit, gefiiUigkeit, schmeicheleij. BarátsAgoüság, nyá-

jasság, közrendhez ereszkedés : populíiritas PPBl. VVtalwan

mjudon ez wylagy byzelkedeseketb as el rekkentliA nyayas-

sagokath (ThewrC. 226). Lelki lialalba esik, valaki nyájas.ság-

ból, kedveskedésbl megrészegszik (Pázm : Préd. 222). Az tiz-

tesseg az erkdlcziknek niaiassaga es emberséges volta (Erasm

:

Erk. 2).

ember-nyájasság : philantropia C. (menscheuliebe).

NyájasságOB : I) Ifamiliari.'!, comis; freundlich, leutseligj.

Nayassagiis bezed : familiaritate dicens (NémGl. 380). Zent Jacos

zerette az aldot .lesnstli oedesseoges es nyayassagos zereteltel

(ÉrdyC. 368b). Heeted ewrOmSk leszei; az zentknek nyayas-

sagos tarssassagokban (605). 9) [facilis, vitae socialis appetens

;

leicbtsiimig, gesellig). Fussunk a hiu.«ágüs dicsségtl, a mi

jovainknak nyájasságos elprédálójától (Illy: Préd. 11.213).

Nyájast: 1) (comiter, atlabiliter ; liebevoll]. Mykoron nya-

yast bezeellettek volna mynt baraiit barattyawal , meg ysmeree

az wrffyw, bogy ifeellyeb való zemeel volna emberueel (ÉrdyC.

509). Ji) [conversans; verkebrondj. Nyayast lakozom h\V velSk

Galyleaban, monda hA nekyk (JordC. 408).

líYAK : cervix, collum C. MA. nacken, géniek PPB. Kakas

nyakáu-valií nagy tollak : *jubíie gallinaceonim ; a toll ékesiti

a nyakat : collum *coronat pluma ; a nyakát veri a haja

:

comae *flagellant coUa PPBl. Az madarac kezdec meg nyttuy

orrokat, ky nywytany nyákokat (EhrC. 140j. Ketcor íapa

5 nakat es elmetué í feiet (BécsiC. 38). Kellemetesb neki, hoé

malumkA kSttessec 5 nakara es tenger fenekébe merltessec

(MiincliC. 47. JordC. 409). Az Akftr ki vonza az A nyakat az

igabol (VirgC. 92). Ev reayok sentencia adatuan, mynd ketten

egyetemben nyákokat vagak (CornC. 368). Nakara eg sag

ffivent kStlionek (DebrC. 569). Ky vyueek nyak vaghuy, hogy

nyakat levágiák (ÉrdyC. 153). Arany lantzot vete nyakába

(Helt: Bibi. LV3). Gerendákat fokról nyakokban le hanyanac

(Görcs; Máty. 18). Verd mind addig hátamat, nyakamat, hogy

a te akaratodra meg-haicsam görcsöaségemet (Pázm ; KT. S54b).

K6vér uyaküc czac fel nem pattan (MA; Bibi. V.Si. Majd hogy

az árkának k&zepire jutának, az nyakokat-is fel eri vala (Forrd:

Curt. 157). A nyaknac hátulsó része nyac szirt, nyac csiga

(Com ; Jan. 48). Nyakban k5tAt babonás orvosságoc : aniuleta

(174). Megragadozák karjánál, nyakánál és (Ivénél fogva (Mon-

írók. Vni.373). Ezek a szép nevek mind re.''i illenek, mint

császár nyakában az aranylánczszemek (Tlialy: Adal. Ll9). A
hattj-unak boszszú sugár nyaka vagyon (Misk: VKert. 327b).

[Szólások]. Magaasan kdlt nyakán fejét alá bajtya (Zrínyi:

ASyr 41). Nagy sok templomokat oltalmul rakattál, sok nyaka
nyírt embert oda onsz<jllottál (RMK. 11.194). Azért jOttünh,

hogy nyaka-nyírett papokat ezutjln nem akarunk tartan>n ( V.225).

Nyaka szakadott ennek a dologujüí : *occÍ8a est haec res

PPBl. Le eseek es nyaka zakada (ÉrdyC. 377) Valaki a más

ember lovánac vermet áss, belé .szackad nnen louanac a nyaka

(Helt; Mes. 278). Vay szakadna nyakad (Agend. 88). Méltó,

hogy le hengeredgyen s nyaka szakadgyon (Fal; NE 37). Magok

nyaka szakada belé (Com: Jan. 44). Az egyenetlenségek nyaka-

szakasztásban job módnak kellett lenni (Pázm: Kai. 528).

Ez leányok .szép férjeknek nyákokat szakaszták (RMK. VI.27).

E6r5ek8n 5rScké czak az nagy munka .szakaztia az nyakát

(Dec3Í:Adag. 285). Hiszem istent, nem szak;isztja még nyakát

ezzel az operatioknak (Béres; Lev. 55). Benn ne szakajtsad a

kárban nyakadat (Kónji: HKom. 108). Ha te ez oraban az

Mariát nem neuezed vala, yme en legottan meg zakasztom

a te nyakadat (TelC. 340). Nyaka szegik miattad a te tra-

ditiós ecclesiádnak (Matkó: BCsák. 235). F6 meredek ceett-ki

a székbSI és nyaka-szegett (Hall : Pajza 280 j. Magassagrul e«St

es niaka ki zeg5t (DebrC. 245). Régen ki szegett a nyaka

Posaházinak (Sárab: 3Fel. .579). Nyacka szegic meg benne

(Holt; Mes. 16). Hátra eséc és meg szegéc az nyaka (MA: Bibi.

1.248;. Els6 volt, az ki nyakát .szegte (Fal: NA 221). Az

pap zeghween M nyakath, ky Jnthy liA veereeth (JordC. 82).

Szeggye meg a nyakat a nyakchigolaton (Helt: Bibi. LZz3).

Szegd meg a nyakat a te tiaduac (Born: Evaug. 1.3471 Nyak-

kal szeges, nem akarás : renutus PPBl. Mind nyakában
f r d i 1 1 y a isten ezeket a jesuitanak (OzegI: Japh. 133X Nya-

kába akarná fordíttani az ellene fundáitt bizouy.ságokat (SzD;

MVir. 70). Al utakon titkon megvonta magát, hogy nyakamba

kerítse 6 hálóját (RMK. VL221). A másoknak készíttet pár-

lúg önnyakokban ömlött (SzD; MVir. 45i. Nyakadban rán-

d u 1 gyermeki bolcsSkódésed (Illyef : BCsTomp. 226). Nyaka-

tokba találná rántani a törvényt (Monlrók. XV.442). BUdils

börhét rántottak nyakába (SzD: MVir. 184). Bizon nyakában

rontat juk Szaláncz várát (RákGy: Lev. .328). Nem tudja,

mikor üthötflek túl az nyakában (Bercs : Lev. 63). Arcél

p5gd5sek ftet es nagkba ftelek (DöbrC. 437). Az wala iob

kSztök, az ky az czaritat v e h e t y w a I a nyakába (LevT. 1.103).

A róka éjjel az erd5t, magas begyeket, szJl^^s kerteket véaá

nyakálBi (Misk; VKert. 158). CVac hamar ki hántác igáiát

nyákokból (Helt : Krón. 9b>. Ziiz deznia iu-rawai sem t h a
p-

hathna nyakon e bely teteth (RMNy. III.74i. Nem eieor

sem ketth ezeor forintal cziaiam nyakon (Radv;Ciial. III.174).

Jó formán nyakon tsaptad az iga.s.ságot (Fal: NE. 63). Semmi-

képen arra nem liajlottJik, ne hogy így a nyákokon hagyják

a terhet (Bod: Pol. 147). Sok adósság hever a nyakán (S«D:

MVir 13). Niakon kítthodde a céthalat (Mel : Jób. 99b). N\-akoo

kótue : obtorto collo (Desoi: Ariag. 319). t'íat Ihasth Maria nyakon

5 1 6 1 e e (WiiikIC. 200). Nyakon ütni; *etfligere volapbum

PPBl. Cristiis urouc az sidoktol Midokol karomlatatic, úakon

íttetic (VitkC. 71X Nyacou wer: colaphizat (NémGl. 164).

KeéRs Cristus, kA lábhoz kStJztetSI wala, nyakon werettatSI

wala (CzocbC. 12] Az 8 fiáuae nyakára t s (i g g e d e (Kir:

Bibi. 1.4.'(4b). Az kiralué Cyrus kiral testét egy cseber vérben

nyakra e r es z t oté (RMK. 1L313>. Szeretójének nyakára esett:

c-ollo *iufiisu8 anunitis PPBl. Kakokra esek fket apolgatuan

(KazC. 98). A tékozló midún kilnySrJguc, nyakára esec, az
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atya meg czokola (B<irn: Evang. 1V.581). Az elfogott levelek-

bl sok czigáiiyságok tetszett ki, kit az úr i^ten mind magok

nyakára fordított (RVkGy: Lev. 194). *Nyakára kötni: obtru

dere invito aliquid MA. Nag zelessegghel mynd az sokassaglnv

czorda m e n e e nyakara az tenglierbe (JordC. 377). Melly

nagy csalárdsággal királyok i:yakáia magát f e 1-p o c z o 1 1 a,

ez világ c.<nulállya (KCsii>k: Pápist. xxx3). Nagyobbakat rakok

anniU a nyakadra (RMK. V.224). Nyakára ültetni: imponere

*cervicibiis dominiimi PPIll. Hebelinrgyáu, nyakra s fóré:

praecipitanter PP151. Nyakra fSre liauyom : dlsturbo, praecipito

C. Nyakrafi^re az ablakbiil leesett vala ^RMK. V.39). Nyakra

ffire fiket ounét kihányá (V.39. VL1S5). Mit tudott benne szegény

Héli pap. hogy székibSI nyakrafSre ki-esvén, megszegjéc a

nyaka és ngy liallyon meg (.Megy: 3Jaj. 47). A te fen-járó b81-

tseséged arra oktat bennünket, hogy szán szándékkal nyakra-

fSre néki mennyünk a kárhozatnak (í^al : NR 73). Az atheiz-

mns hivei magossan fenn hordozzák nyákokat (Fal:

NI'. 250). Abban bizonyos lehet, hogy meghoszszabbítják
a nyakát (Mik : TörL. 95). Kivánnya vala hogy isten lova hatá-

rúi törje nyakát (SzD;MVir. 49) El-ütik a nyakát sok

török f5-agynak (Kónyi : HEom. 25). Nyaka vakarítva ment

el (Bethl : Élet. 11.204). G5g5s nyakkal jártának (Técsi

:

Lil. 37).

farkas-nyak : opisthotonus ; halsstarre PPB. *Nyakmere-

vedés, farkas-nyak PPB.

[Szólások]. Sok és derék dolgokban farkas nyakat vonsz-

nak egymással (Pázni: Kai. 247). A samaritannsok a sidokval

faikas nyakat vontak, a szoros flgyben azokhoz súdSritettek és

magokath sidoknak lenni tettették (GKat : Titk. E15b. 18). Az hit

dolgában száutalau helyen farkas-nyakat vonnak egymással a

reformátusok (Czegl : Japh. 9).

hátraszégett-nyak : cervix *repanda PPBl.

heged-nyaka, doboz-nyaka: jugum PPBI. [collum

violinae; geigenhals).

hegy-nyaka: collum PPBl.

korsó-nyaka : *cervix amphorae PPBl. [krughals).

merö-nyak: cei-vix *contena PPBl. [starrhals].

vastag-nyak : plurima *cei-vix PPB. [blahhals).

völgy-nyak: [flexus vallis; thalbng]. Az hegyeknek hasa-

dék!, az v61gi.eknec hailot nyakai (Pécsi: Ágost. 13).

Nyakaeska: cerviciila C. MA. géniek PPB.

Nyakas : 1) [collo instructus ; mit einem halse versében].

Nyakas körtvély : pynmi ampullaceum ; *nyakas tök : cucur-

bita ampullacea PPB. Majd ily öltözet volt az i'iron is magán,

csakhogy egy nyakas tok fiiggött az oldalán (Gvad : RP. 34).

S) cervicosas MA. hartnackig PPB. Magahitt, nyakas, bflnSs

(Megy: 6Jaj. U.22). Engedetlen nyakas nép (Tani: Szents. 136).

Az nyakassábau hármat vagy négyet megbüntetvén, az többi

tanult volna azokon (Gér: KárCs. IV.191). A mit mondott vala

Moyses, amaz nyakas és majd mindenkor bálványozó tele-

bögyös Israel-felíl (Csúzi: Síp. 632b). 3) [turgidus, validus;

strotzend, stark]. Ne hazudnál ily nyakasat (Mon : Ápol. 140).

Eoua lehet nyakasb hazugság annál (Mon: KépT. 92b). Er5s,

nyakas ifjak (MA : Scult. 890). Ne igyál avagy ne egyél, hanem

ha szomjúságtól és éhségtál SsztSnóztetvén ; egésségben maradsz

és nyers, nyakas, friss erdben lesz (Com: Jan. 172). Az orosz-

lány szfigyes, nyakas állat (Hoö'm: Préd. 5).

[Nyakasod-ik]

meg-nyakasodik : [inveterascor ; einwurzeki]. Megnyaka-

sodott benne a nyavalya (SzD: MVir. 62).

Nyakaz : I) (cJilaphizo; ohrfeigen). Tazigaltatol vala, nya-

kaztatol vala nyakon cliapisokkal (WinkIC. 247). Ket felé pas-

kolna, kótízne, uyakazna (l}oru:Préd. 24öb). 2) decullo Kr.

[kiipfen, entliauptenj. Nagy sok tereket ók ott hamar levágának,

.sokan 5 ágyokban ott nyakaztalnak vala (RMK. 111.40). Éjjel

az terekek mind nyugosznak vala, ugyan egy iniegben nyakaz-

talnak vala i('>3). Kit bennök érének, .sokat nyakazának, fog-

lyokat k akkor .sokat nem fogának (295 í. Kondi nagy és igen

régi nemzet, csakhogy negyed iztíl fogva az pelengérek alatt

nyakazták ókét (TörT.' 1.287). Az ellen hadat ki-fáradttig nya-

kazni, oldozni (SzD: MVir. 98).

le-nyakaz : decollo Sí. [enthaupten]. A paráznáé és a kettís

házas fársuac leuyakasztatnac (Gim: Jan. 137). Négy zá.szlóallya

gyalog volt (a várban), azokat lenyakazták (Gér: KárCs. IV.243).

Ái'ulóúl feje vétetik, lenyakaztatik (SzD: MVir. 44). Fejek felett

repdesnek a le-nyakazó kardok (99).

lenyakazás : [decoUatio ; enthauptung]. Az háronaszékiek

elhitették 6 nga portán való embereinek lenyakazását (TörT.*

1.221).

meg-nyakaz : 1) cervicem alicujus verbero MA. [ohrfei-

gen]. 8) decollo MA. enthaupten PPB. MfldSn a sereg hallotta

uolna Olofemest megnyakazván, elme és tanálc eltauozec 5

tülüc (BécsiC. 40). Erezte es meg nakaza Jánost a t5ml6cben

es elhozatec eg talneron 6 feie (MünchC. 40). E János k81t

fel halottaiból, kit en áakazec meg (81). Az spanyolok liar-

minczkettót bennök megnyakazának (RMK. III.215). Más fél

ezer foglyot megnyakazánac (Görcs: Máty. 84). A római eccle-

sia hasznáért az eretnekek megnyakaszta.s.sanak (Czegl : BDorg.

195). Az egri pasa panaszolkodik, hogy az végezés ellen (va)lami

csavargó latrok gyakran megnyakaznak bennek (MoiiTME. ül.

j

84).

I
Nyakazás : [decollatio ; enthauptung]. Megérdemlek a nya-

' kazást (Czegl : Japh. 77).

I Nyakazó : 1) [decollans ; köpfend]. Hoherec mestere, nya-

kazo boher (Mel: Sám. 470). 2) [camifex ; scharfrichter]. A kurta

németekhez ti biztatok, meglátjátok, mi leszünk nyakazótok

(RMK. VI.139).

[Nyakaztat]

I meg-nyakaztat: [decollari jubeo; köpfenlassen]. Sokakat

1 nyakaztata meg (Szili : Dáv. 25).

Nyakbarántó : [coliaris ; hals-]. Asz.szouyi kurta suba,

uyakbarántó kis mente, subitza (Com: Jan. 100).

Nyakbavetö : 1) [coliaris; hals-]. Nyakba vet török

j

kard : parazonium ; nyakba-vetó óra : horologium viaticum PPB.
' Ayandekot adwnk wr ystennek az bytangbol, aranyat, ezysteth,

nyakba vetew lanczokath (JordC. 184). 2) torques MA. hals-

band PPB. Valaki ez irast megolvasanga, arán úakba vetSt val

nakaban (BécsiC. 141). Legottan az angyaloktwl hozattanak

aranyas nyagba wetevrth (ÉrsC. 349b). Egy ereg aranyas ezftst

nyakba wetA mynd bonchokwal egetembe (RMNy. n.199).

Nyakba vétó, huszonnégy rubintos gj-émántos boglárok rajta

(Radv: CJsal. IL292). Zálogom vágjon Becben egy aszszony

ember nyakara való nyakban wetheA (III.153). Posómban

vágjon zalagora egy lóra való nyakban wethew (uo).

Nyaki : [cerricis ; hals-]. Fodor-gallér, nyaki ekess§g (Com

:

Vest. 123).

Nyaklaló : [coUaris ; hals-]. Ezek a heábavalóságok .szépen

illenek az egyházi köntöshöz vagy a kánonokok nyaklaló hai-

j
tokáihoz (Fal: NE. 63).

I

Nyakló : [retinaculum ; halter, halsriemen]. A rúd orrában

vettetnec a sziígyelfl hámról alá fSgg nyaklóé, tartó Lstrángoc

(Com: Jan. 87).
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Nyakravaló: I) (TOllaris; hals-J. Nyakravaló kendfl:

collare liiiteiini PPB. 8) rallare, focale PPB. (torques; hals-

kettoj. Köves nyakra-vaUík ; genimata *moiiilia PPlil. Egy gyé-

máutos nyakra-való, arany munka, melyben vagyon 32 gyé-

mánt; egy gyöngyökbl készéttetett bels5 nyakra való (Gér:

KárCs. IV. 459. 460). Készebb volna száraz kenyeret enni, mint

sem gyöngyös nyakra valóját eladni (Mik : TürL. 148). S) [col-

lare ; lialsbinde). Nyakravalót solia raíiskor nem vi.seltek, hanem

mikor \itra mentek (Monlrók XI.SBO). Magyar nemzetem, nyakra-

valód, kalapod, dohányozásod németektl vott (Múk: VKert.

230). Kurta mentéd, prémes csákód, aranyrojtos nyakravalód

német letéiié nyakadról (Tlialy: Adal. IL191).

NyakravalÓB: (coliari ornatas; balsbinde tragend]. Nyakra-

valós;m is kevés derék embereket értem, de most minden em-

ber azt visel 1759 (Hazánk 1.295).

[Nyakú]

kemény-nyakú : contumax C. cervico.sus, pervicax, refra-

ctarius, durae (rervicis MA. bartniickig, eigensiimig PPB. Ke-

mény nyakú, meg-át;ilkodott, vakmer : contumax, prael'ractus

;

kemény nyakú, versenyen, meg-átiilkodott : pertinax PPÜl. Enge-

met nem lialgat e nep, mert e nep kémen íiako (BécsiC. 102).

Te magyar nemzet kemény nyakó vagy és igen süket vagy

(RMK. H.207). Latom, hogy e nép kemény nyakú nép (Helt:

liibl. Kr3). Tfl kemény nyakuac : vos duia c<;rvice (Helt: UT.

Ii5). Kemény nyakn ember (üecsi : Adag. 285). Méltó volt illyen

kemény nyakúknak kemény kóré Íratott törvényt adni (Pázmt

Préd. 793). Megátalkodott, keménynyakú bfinSs {MA: Scult.

210). Nézd, ama keoiény nyakú és kevély sciták jó magyarok-

tól mely igen el fajzott;ik {Zrínyi I.U). Semmi intésnek nem

enged kemény nyakú ember iKisv: Adag. 215). Szilágy, kemény

nyakú: Lateone insanior (259).

kemenynyakúcska : refractarloliis MA. etwas widerspen-

stig- Pl'li.

kemónynyakúság : pei-vicacia PPBI. [bartniickigkeit]. Ez

baromi értetlenség és megvakult kemény nyakuság megszál-

lotta és elfoglalta az egész világot (MA: Taa 73).

száraz-nyakú: tenui collo Kr. [.schmalhalsigj. Heliogobal-

lus vendégséget tai'ta, mollyben nyolcz kopa.szt és nyolcz haja.sl,

nyolca golyvast és nyolcz száraz nyakút öltete asztalhoz (Pázm

:

Kai. 277).

szoros-nyakú : [angusti oris ; enghalsig). Szoros nyakú

korsó: brochus Nom.'^ 313.

NYAL: lambo, lingo C. MA. leckén PPB. Zereíenuek

eleibe esnek es í ellensegi fSldet úalnak (DöbrC 135). Vala

kyk kezSkkol es nyeUvokkel iangyak os nyalangyaak az vyzet,

valjizd egy felee ewket (JordC. 331. 535). Lata egi nagy oroz-

lant az zent aazzon teste mellet as ew talpat nalya wala (ErsC.

428^. \V ellensegy feldet nyalnak : ininiici terram lingeut

(KulcsC. 172). Risztot ki 5z, ha mezben tozod, vgy nyálad,

é.szed mint egy lict;iriomat íMel: Herb. llfi). Mikor catholicu-

sok ellen berzenkednek, csudálatos, mint nyalják ogyuijist (Pázm:

Kai. 253). A sz. irá.snak teker5s magyaniziitit nyallya is még

(SAnib: 3Fel. 668). Nyallyák a te lábüdn;(k iH)rát (CzegI: Dág.

37). A szerelem mézét fáradva nyalatja (GyöngyD: Char. 15).

GyflISli a vizet, nyalja a bort, mint a mézet (Csúzi: Síp 739).

A pitziny pnpát nyallyák, fallyák (Fal : NA. 155).

(Szólások). Több küszöböt nyalt al fele (SzD: MVir.

90).

(Közmondások). Nem *nyallya az, kinoc nem borja MA. Az

kinek nem borja, nem nyalja (Tlialy: Adal. 1.9).

el-nyal: delambo C. MA. ablecken PPB. El nyallya ez

sokaság minden uú kSrnyekAnket, az miképpen el nyallya az

6kSr az meznec pásittyát (Kár: Bibi. 1.141. MA: Bibi. 141X

elnyalás : (lambitus ; das belecken). Nem jut eszedben hat-

száz töröknek szégyen elfutása, sok törököknek talpok elnya-

lása (Tlialy: VÉ. L152).

elöl-nyal : praelambo MA.

föl-nyal: dt-lingo 81. (antiecken). Felnyaló, szájban el-olvadó

orvosság : ecligma PPBI. V'alanieí embír az elmúlt binre ter,

hasonlatos az ebhz, ky fi undocságára teer és fel naia (UebrC.

374). Az ebek, a mit egyszer kiokádnak, ismét felnyalják (Misk:

VKert. 199).

fölnyalás: uatillatio C. [das auúecken].

kömyül-nyal : circumlambo C. MA. belecken, umlecken

PPB.

le-nyal : delingo C. delambo MA. ablecken PPB.

még-nyal : nllambo, delambo, deliugo C. MA. belecken

PPB. Ö z&uöket, kic tSIdliI vadnac, mon^ac ke^octol nieg-

nalatni (BécsiC. 111). Az ebek el y\Vuek vala es megh nyalyak

wala ewr sebeyt (ÉrsC. 9). Vgyau meg nyallya embert az s-zép

szauával (Uecsi: Adag. 51).

Nyalakod-ik, nyalakoz-ik : citillo C. holluor MA.
.scliloiiinicii, priLsseii PPB. Valakinél gyakran forgódom, nyala-

kodom : conversor ; hazugságom után nyalakodom : parasitor

C. Az ebec a ganeos belfin nalakodiiac (GuaryC. 9). A mezen

foga i'ialakodnya, és azon közbe az ket egér el raga az bokor-

nak jokerét (BodC. 16). Minden gongyokat tsac arra attac,

mint lakiiiiac, inulas.sanak, nyalakozzanac (Born:Préd. 549).

Czac iiialakoznac es pepeczolnec aprónként lierpegetuen boro-

kat (Boni: Evaiig. 1.60). Kfinyfl élet más vtán nyalakodni (Decsi:

Adag. 48). Rákóczi F. vdvarábau nyalakodik (Matkó: BCsák.

12). Ki én sokakat vendéglettem, idegen asztaloknál nyalako-

dom fK'd:NU. 287).

Nyalakodás: catillatio C. MA. schlemmerei PPB. Nyala-

kodiLs után hazudozó : parasitus C. Konyhán nyalakodás : popi-

natio PPBI. A diszuó igen sokat ehet, tsak nyalakodásra ter-

mett csúnya állat (Misk: VKert. 146).

Nyalakodó, nyalakozó : 1) helluo, catillo, popino MA.

liguritor ; schlemmer PPlí. Nyalakodó, tálnyaló, torkos : pati-

uarins; konyhán nyalakodó, e.szem-iszom ember: popino PPBI.

A torkos, nyalakodó dfisfil és szfirtyfigetve h5r|i5l (Ci>m: Jan.

181). Ha uinlsen jó nemes, a jxSrból kell elö-állalniuik hadi-

népünket ; az jobb amaz otthon eltanult nemesnél és jobb az

udvarokbiin ré.szegesked, nyalakodó katonánál iZrinyi 11.193).

A téntáii nyalakozó deákok dolga ez, nem illeti a megnótt

nemes embereket (Fal; NE. 22). A ki a dózsölö nyalakodókkal

tái-salkodik, roszia szokik (SzD: MVir. 51). í) [adulans;

schuieichlerisehj. Az hizelkedS, nyalakodó cséi csapóságot felet-

téb igen el kell távoztatni (Com : Jan. 187).

(tízóhisok). A mély okoskodás a téután nyála kozók
dolga (Fal: NU. 261). Két ház ebe, két háznál nyalakodó

iSzl): MVir. 90).

Nyalánk: 1) catillo ('. gulosus MA. helluo; fresser PF'B.

Tseinegés, y> ételre vágyó, nyal;mk : cupes ; nyalánk vagyok,

szeretem a jólskát, jó falatot ; ligurio PPBI. Az oroszlán igen

nyalánk és nagy elietfi is szokott lenni (Misk: VKert. 49).

2) [delicalus, lautus ; leckerhalíj. O gyarló embernek ffyay,

kyketli ez vylagnak egy kysilo<l nyalánk kewjuisaga el liayt es

meg foglal (ÉrdyC. 327). KészögllsOk vaunak udvarban, nyalAnk

hálót ók t:múllnk az A dolgokban iliMK. 111.265). A papok a

misénél es eg.veb pmm es .satíui nyalánk liálóianal nem báláz-

hatnak (Mel : SzJán. 341). Az mch az c.soroaziiyo hajúban az

utzán hever, az m:igot ot badgya fekUnni, némely nyalánk

ifüunak kelté harapni (MesésK. 11). Az firdfig ezt az átkozott

mézet nyalánk voltunkhoz képest keni ajkmikra (Megy: 6Ji^.



1009 (NYALÁNKÍT)-OTAI.OGAT KÖRNYUL-NYALOGAT—NYÁL 1010

1119). Szájimknt nyalánk czemettére ne szoktassuk (MA: Tan.

1266). Az egér uein tsak élesen szíiglú és Ízelít, hauem igen

nyalánk is (Misk: VKert. 267). Lelkem meg-viduljou, s bfinre

ne bóduljon akármi nyalánk okból (Ben : Ritm. 32).

[Nyalánkit]

még-nyalánkit : (permulceo ; kitzein]. Tartoztattyác mago-

kat nem czak az hústól és bortól az buyaságnac szükséges el-

nyomniasztására, hanem még azoktól is, az mellyel az hasat

és az sz^at megnyalánkíttyác (MA: Tan, 1286).

Nyalánkod-ik, nyalánkoz-ik : catillo C. [leckén, schlek-

ken]. Kételen véle, hogy maga kezével szedgye ki a parázs

alól a gesztenyét, hogy más nyalánkodhasson véle (Fal: UE.

464). Vágynak egy némelly bolondok, a kik a nagy vrak há-

zaikban nyalánkodnak (NótPM. 29).

Nyalánkodás, nyaláiikozás : liguritio PPBI. [lecker-

liaftigkeitj. Hadd el udvari uyalankodá-sodat, lám meg vntad

fellyeb ugordásodat (FortSzer. K4b).

Nyalánkozó : (liguriens; leckerhafl]. Nem kell vyaidat az

levesbe bocziatani, mert az paraztokhoz illik és az nialanko-

zokhoz (Erasm: Erk. 47). A szülék szorgalmatos gondot visel-

jenek kivált az leányzókra, mert azok leg nyalánkozóbbak

(Tess; SzMag. A2).

Nyalánkoztat : [irrito ; reizen]. Yo zerenchanak keen-an-

sagawal nyalánkoztat, hogy meg challyon (ErdyC. 80).

Nyalánkos: [delicatus, lautus; leckerhaft]. Az isten egy

eyettatos fohászkodást iob neuen vészen, hogy sem száz bueziu

iarast, nyalankos bSytt iZvon:PázmP. 116).

Nyalánkság : *gulae irritamentum PPBI. peckerei, lecker-

bissen]. Nyalánkságot s czifrát gyakran elfelejtett, tollas bokré-

tákat, forgókat lefejtett iGyöngyD : MV. 97). Esau els5 szSlSt-

s^gnec méltóságát kiöinyre becs&lte és igen vékon nyalánkságért

Sccsénec eladta (CsúziCselT: Edom. 39).

[Nyalánt, nyalint]

még-nyalánt, még-nyalint : [lambo ; anlecken]. A pati-

kában szépek az edények, de nem bátorságos mindenikében

bemártot uijodat megnyalintanod (Land : UjSegits. L376). Ha

lehetne, tfizet dugna a szájában, valaki péntek nap a sírós

kanált ha csak meg-nyalinttya is (Pós : Válasz. 213). A macska,

valami mellett elmégyen, szájával meg nyalántja, meg is kós-

tolja (Misk: VKert. 167).

Nyalás : 1) linctus C. [das belecken]. Mind a kettSnec ki

ontatec az 5 veere az ebeknec nialasara (Szék: Krón. 32).

A sónak nyálasa a juhban étel kívánságot szerez (MLsk: VKert.

206). 3) [sputus, conspurcatio ; das bespucken, besudelung].

Az 6 zepsegA angiali orczaiat kezdec pSkdSsnie, niakon is

vemye, nyálasokat hagianak hozzaia (WeszprC. 78).

Nyaló : lingeas, lambens Kr. [leckend]. Amalec : nyaló nép

(MA: BiU. Magy. 1).

[Szólások]. Egy követ fúvók, egy sót nyalók (SzD: MVh-.

118).

mézge-nyaló : *decorticator silvarum PPBI.

tál-nyaló, tányér-nyaló : 1) parasilns Kr. [schmai-otzer],

A hazugság hordozóé, bolondoc, tányérnyalóc, tselepurdic az

udvaroknak toldaléki (Com: Jan 141;. Ott (az udvarbani leg-

nagyobb boldogságban a hizelked5k, tányér-nyalók, trágárok

vannak (Hall: Pajzs. 381). 8) [gulosus; fresser]. A tányér avagy

tál nyaló d5s6l és sz5rty5getve h5rpSl (Com: Jan. 181).

Nyalogat : saepius lambio, lingo Kr. [wiederholt leckén].

Nyalogató orvosság : eclegma, lambitivum PPBI. Ket orozlanok

M. SYELVTÖBT. SZÓtAb. H.

feyek léé haytliwan zent Antalhoz ySuenek, Sneky kezeth ees

lábat nalogatyak wala (PeerC. 106). Az oraszlau meg ismeré

a pásztort és reia szSekeluén nyalogatni kezde (Helt: Mes. 109).

Az ki mehet, metzen, uyjat nyalogattya (SalMark. 7). Lás, las,

lám papságra volt kéviinságod, nem így kel az istent szolgál-

nod, mert az kiu-uákat igen nyalogatod (FortSzer. N5b). Tsak

az túrvénynek bStfiit nyalogattyák (Ker: Préd. 691). Homerus

medve módon nyalogatva ékesgette verseit (Pázm: Préd. b3).

A matska igen tisztaságban gyönyörköd állat, ezokáért magát

szüntelen nyalogatja (MLsk : VKert 166). Felserdülvén többre

lépett, nyalogatott sok friss képet (Fal: Vers. 882).

kömyül-nyalogat : [circumlambo ; umlecken]. Az orosz-

lán, a mit szolt, kórnyfil nyalogatván kiformállya (CJom; Jan.

38).

Nyalóka, nyalka : 1) catillo, lielluo MA. cupes MAL
schlemmer, prasser PPB. A fetseg csélcsapóc, hizelkedSc, tor-

kosoc: nyalkáé az udvaroknac toldalék! (Com: Jan. 141). Az

udvarban nStt nyalka jobb csak tálat mosson (Thaly : VÉ. II.

69). 2) ardelio MA. [homo vaniloquus, nebuló] ; windmacher

Adámi [müssigganger]. Job szol e mosfuii nialka ifliaknak,

ackJk neuetnek, czak e^; eb gianánt sem votte volna be a juh

mellé 5ket (Mel: Jób. 69). Eszerszerjob holtig özvegyen maradni,

hogy sem éretlen nyalkához menni (Pázm : Préd. 149). Csak

soce, nyalka, tudatlan (Bal: Epia 11). A sátán felgyi'ijtja sugal-

lásokkal az annélkl is elég fenn héjazó nyalka ifjat (Megy

:

6Jaj. 1115). Szóval fogdosgatni a semmire kell5 csélcsapoké és

Isátsogó nyalkáké (Com: Jan. 204). Némely nyalka udvariak

egész életekben mások életével ékek (Derk: ÖÉlet. 54). Hol

van az a nyalka, király házának undokito motska (PhilFlor.

95). Mondjad, hogy szeressen, engem meg ne vessen egy hit-

vány nyalkáért iThaly:VE. 1.194). Hórihorgas padláb, pohán-

kán ntt nyalka, lám oly mosdott a szád, mint a szarka farka

(256). 3) [comptus, elegantulus ; zierlich, stutzerhaft]. Akar mely

nyalka szerszem katona (Zvon: PázmP. 301). Pörge természet,

nyalka ábrázatú kurucz kölyök (Nyr. 11225). A kérkedékeny

nyalka negédesség aláztatik, s meghl a bizott reménség

(GyöngyD : KJ. 450). Hol köttetsz most czafrangokat nyalka

Irarucz (Thaly: Adal. II297). Németet lát, ugy megszalad, a

berekre szintúgy árad nyalka kurucz (308). Ez a nyalka katona

Hosebiushoz tanult (Fal: NA. 227).

Nyalkán : [elegauter ; zierlich]. Lábait nyalkán változtatta

(Kónyi:HEom. 13).

Nyálkás: [comptus, nitidus; zierlich]. Hlyen a mód nél-

kül való piperés, cziczerés, nyálkás Sltzet (Diósz: Delib. D).

[Nyalos]

Nyalosás : pambitus ; das leckén]. Tflzes fogónál való szag-

gatás, nyalosas, nyuzas (Bom: Préd. 228).

NY A Ti : saliva NémGl. 313. spuma, sputum, salivum C.

speichel PPB. Az een fyam ymma embereknek nyalawal vagyon

meegli fewrthezveea (WinkIC. 98). Az ev vére ala folyó vala

az ev orchayara meg elegyevdveen az vtalatos nyállal (ComC.

217). Vas zegekel által veretetic, úalakal meg pógdstetic

(VitkC. 72). Mene utálatos nalokat szenveded te 6 nekik (DebrC.

622). Walaky az zentseegeth hozyaya wezy, nem kel ottan

nyalat hanny (ÉrsC. 561). Téged nyálai arezivl pekedwen te

nehéz kereztfadath hátadra adák (TbewrC. 114). Arczul bydes

nyállal ferteztetél (191). Nyalat, bilist tisztít az gyomorból (Mel:

Herb. 6). Nyála szakalao mind ala fut vala (Bom: Ének. 27).

Nyállal, uyáuak illetésével pepechele e nyavalyás ember kSrfil

(Fel: Evang. 11677). Az éteknec látására nyelvedet avagy

Ínyedet csiklandó nyal (Com: Jan. 172). A nyál nedves, s a

víz abban bSves (Felv:SchSal. 38). Nyálát arany és ezüst tsé-

szék fogták fel (Fal : NA. 193).

64
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[Szólásuk). HalMd-e, mint foly a n y á 1 a a jámbornak (Fal

:

NE. 15). Példáüsau folyt uyálok az angliai szeliudekokrfll (Fal

:

NA. 122). Nyállal folyó szdtkai (Ril: Epin. 2).

béka-nyál : 1) .sperma raiiarnni ; froscheier PPR Maga
nos ágyában holtig tisztán hál, élte szz virágát nem pöki

béka nyál iGyöngyl): Cliar. 120). 8) (lemiia miuor; wasser-

linso]. Méh sziillot rút uádra, uudok béka nyálra (Zriuyi IL13).

Dianának szolgáily, s erre hitet Ls tégy, hogy a szép forrásról

béka nyálra uem mégy (üyöugyD: Char. IWl).

éh-nyál : *saliva jejuna PPBl. (nüchtemer speichelj. Meg
hal a kigyo, ha valaaiely ember éh nyálával szájába pSkic

(Nád: Kert. 29b). Az embor éh nyála igen jó a szemnek sok

nyavalyáiban (PP : PaxC. 6). Az embernek nyála is elkergeti

a kigyót, íuképen az éh nyál (Misk: VKert 592).

Nyáladók : [lascivus, insolens ; übermütig, miitwillig]. A
prédikátorokat ama rósz nyáladék iBjak bíidSs fSstSt támaszt-

ván ki-fíistolik (Gyulai: Táncz. ü). Hlyének a rothatt beszéd

nyáladék trágárok (CsúziCseh: Edom. 216).

Nyálas: I) salivo.siis C. pituitosus MA. voU speichel PPB.

Az basilicom nyálas torhat és enyves nyalat tiztít (BeytheA:

FivK. 44). Ha megtSrfid az ro.smarint, nyalás kele.st meg érlel

(81). Az fokhagyma z;ign fyv az nyalás nedvességSt kitiztítya

(87). Ne áldozzad az báránt, mikor még teljes vagy nyálas

(MA: Bibi. I.B9). A nyálas vér, takony avagy turha minden

tagokban elfoly (03m:Jan. 52). A mely. bors fekete, nyálas

vért ki-tlsztít (Felv: HchSal. 22). Négy vérbiil áll az embernek
teste: tiszta vere.s, sárga, nyálas és fekete (26). Egyik a má.si-

kának ortzáját tele rakta nyálas tsokokkal (Fal: NU. 307). 2)
[immatiiriis, puerilis; \uireif, kindisch]. A bSlcz e fabulánál

czípi ama apn) nyálas embereket (Helt: Mes. 214b). Él tri a

fitogatást, nyálas ditsokedé.st (Fal: NU. 345). Csikorgó uádsíppal

kínoztad versedet, ny!Ls.sán pörjéu mondád nyálas énekedet

(Fal: Vers. 911). ») stamineus C. (voll taden). Nyálas fonal:

stamen C. MA. Nyálas fonalas : stamiuous C. MA. Nyákts fonal,

mellyék-foual : stamen PPBl.

Nyálasan: (pueriliter; kindLsch]. Tudatlanul, nyálason és

sok imide-amoda való csavarg;ts.sal felelt (Matkó: BCsak. Ehlb. '

1). Mire valók amaz traditák, mellyekiftl kelletinél nyálasabban

csapodárkodál (214).

Nyálaskod-ik : I) (spumo; spuckenj. Az iddogalóc meg-
részegedvén köhögnek, p5kn«c avagy nyálaskodnak (Com : Jan,

182). 2) putide nugor MA. unanstiindig scherzen PPB. Ocsmány
szitkokkal igy nyál.iskodik (.Sámb: 3Fel. 735). Csak nyálaskodol,

mikor t5vis.sek kzött virágziinak mondod a pápista ecclesiát
j

(Matkó
:
BOák. 89). Mikor kellene is szóllani valamelly dolog-

\

hoz, akkor is csak gyermekeskedik, nyálaskodlk (210). Ha
valamelly prókátor a vil;igi törvényben ugy nyálaskodnék,

csebar-rúdon a tanáts-h;izból nem votnék-e ki (Pós: Válasz. 307).

Ha én akarnék veled nyálaskodni etíéle dologban, viüsza tudnám
adni (Kereszt : FelsKer. 394).

Nyálaskodás : I ) .sputatio MA. [das spuckenj. 2) inepti

nugacit;i.s, tiitilitas MA. (pos.senhaftigkeit). Balduinusnak mosdat

lau iwniszt .szidalmi, bizonyságnélkfil-való uyálaskodisi (Pázm:

LuthV. 5i. Minden ell'éle nyálaskoUiist és kerödást eltöröl ma-
gáníl (MA: Tan. 56). Egész élete csak a .sok dorbézolás, hejc-

huja, visíUis, uyálaskodíis (Megy: (xJaj. ÜLllt. A Malko István

ajimlo levelét turkáló Sámbár nyála.sko<lási ellen való apológia

(Matkó: BCsák. 16). Lásd már ezek ellen a Sámbár uyálasko-

dását is (413). Könny az 6 uyálaskodását filstbe botsátani

(SzD: MVIr. 175).

Nyálaskodó : [homo spurcus ; schandmaul). A nyálaskodót '

avagy trágárt ny/ujasnak, a dSslé-st mulatásnak mondják (Corp-

Gramm. 32.5).

(Nyálasod-ik)

még-nyálasodik : [solvor ; envoicht werdonj. Megessísöd-

vén az idó és az út is megnyála.so<lváu, nehezebb utunk volt

(Monlrók XV.28I).

Nyálasság : 1) [pitnita ; schleim). Hidgyed, hogy hurutot,

fuladást, tfidnec nyalasságát meg gyógyít (Mel : Herb. 39). Az
orvo.sok izzaszttyák a beteget, hogy párlódással nyálasságát

száraszszák (iSzD: MVir. 64). 2) fastidiosa nugacitas Kr. [pos-

senhaftigkeitj. Ef^le perentelec az 6 uyálasságockal mind a

farmeutrinkbe és a teuénec farka alá valóc (Helt: Mes. 215).

Akár melly ékes beszédünket tsak nyálassí'ignak tir^a (Fal:

UE IIÍ71).

I

Nyálaz : .salivo MA. coiLsputo PPBl. geiferu PPB. Nagy

rezgel<les.sel induhiak, hogy orvosi hitet voltodat bSvn nya-

lazott potsolyával megkeresztelyéc (Kereszt: FelsKer. Elöb. 9).

j
Böfögsz, nyálasz, szájad van igen rósz ízben (Felv: ScliSal.

29).

be-nyálaz : (coaspuo j bespeiclielnj. Kezde a szamár r.z

j

urának a szackálát bekenni és beoyálazni (Helt: Mea 46).

meg-nyálaz : 1) [saliva conspergo; bespeicheln]. Egyetek

magatok sz;ltükkal, mert a másé vagy megnyálazza, vagj' el-

nyel a falatban (Monlrók VIIL259). A kertekben sokféle

bogarak, férgek az véleményeket mérges nedvességgel meg
huddozzák avagy meg-nyálazzák (Misk: VKert 263). Ebnek

add, ha megnyálazt:id (Kisv: Adag. 74). 2) [facio ut salivet;

i speichein machenj. Megnyálazom, vagy nyálát ereeztem, mint a

baromnak a sóval: salivo PPBL

Nyálazás : [salivatio ; speichelfluss). Tellyes vad-zállya, melyet

ha rágnak, nyálazást indít: .stacliys PPBl.

Nyálazatlan : [uoo salivatus ; unbespeicbeltj. A fiu-kas

malatzot nem láthat, hogy kontzot nyálazatlau elejtsen (Kisv:

Adag. 491).

Nyálazatos : [lautus ; leckerhaft]. A patikároeoc liktáriumo-

kat, nyálazatos édes falatokat készit\én bögrétskékben eltesznek

és mogtartauac (Cjm: Jan. 175).

NYALÁB: fascis C. cumulus MA. bürde, biude PPB.

Nyalábba kötott egyetmás: sarcina PPBl. *Nyalábba kötni a

szénát : foenum in manipulum coliigere PPB. Zeggetec a kon-

koft es kötöziétec azocat úalabocba (MünchC 39). Kegjös Jesus

olyaiuiak yelöneel, myntli iiz newfl'a nyálában (CzechC 22).

Gyejczeetek egybe az konkolt és kötözyetek nyalábba meg égetny

(JordC 395). Nagy teröh es nehéz nyaláb, kyt Lsakkal az

áldozatira keel vyüny (ÉrdyC 597b). Az kis gyermek eUtte

megy vala, gyermek vállán nyaláb fát viss vala (KMK. V.22.

23). Odozd el az hitetlenségnek kötelezésyt, od meg az le nyouio

nyalábokat (Beythe: Epist 76). Nyers fákat hordatot vala, nya-

lábokba ászt mind köteti vala (Görcs: Mály. 93). Nyalábban és

által-vetökben hordgyák BUiar vármegyére a bibliákat (Pécsv:

Fel. 164). A f&részelö fa rakásokat rac öszve, a mint nyesiléc

uyalábokat-is (Com: Jan. 103). A mint felkötözték vala prédá-

jokat, ott kelletett hadni minden nyalábokat (GyöugyD: Char.

9). Néha néha magad is tekints be az istállókban, hogy nyaláb-

bal ne gázolják marhák eleiben a szénát (TörtT.* 111.155).

Nyalábosa : [fasciculus ; bündel). 6 felmeoését rakja

ménben es ö nyalabOaiat fondalta tíldön (BécsiC. 230).

Nyalábocska : fasciculus C. MA. bOndelein PPü

Nyalábos: I) (fasiiculi; bündel-j. Le vethessem ez toldi

kiuaiisiguknac nyalábos köteleket (Pécsi : Ágost 57 1. 2) [baju-

lus; biindeltriiger). H^^y szegény katona nyalábot hoz vala,

Loraud az lovtiszmcsternek (uirancsolta vala, az szegény nyalá-

bost beszólitanája (HMK. VIGói. Az szegény nyalábos lovára

ült vala, az fóvitézt akkor elejtette vala (67).
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Nyalábtalan : Kalangya nélkfil való : Atheue (MA: Bibi.

Maay. 1).

NYAIjFASÁG: [scnrrilitas; iiossem-eisserei]. Nevethetem

eiiibeniek iivalt'aságát (Zvon: PázmP. 209).

flíYÁM]

[nyim-nyámj, nyimmel-nyáromal : [.segniter; tragej.

Csak úgy, oly uyimniol iiyámnial eszik, mintha m;Ui szájával

ennék: maudibulü: alieni^ e.s.sitat t Kisv : Aiiap. 29-1). Másnak

kellene az ételt szádban rakogatni, oly nyinimel nyáninial eszel

(301).

Nyámmog : 1) [fastidiose edo ; langsam essen). Nyámmogni,

immel-áinnial enni : fastidiose edere PPB. A megkeresztelke-

dettek kSzfil tJak azok nyerhetik el a mennyei vitézségnek koro-

náj.át, a kik a testi jAkon csak alig nyámmog\-a kapdosnak

(Misk : VKert. 197). 2) [negligenter loqnor ; nachlSssig reden].

Válaszával sokáig nyámogott (Gvad:RP. 185).

ki-nyámmog : [aegre verbis explico ; mühsam ausdrücken].

Ez 15tt nolna argumentuma, ha kitudta volna nyámmogni

(GKat : TitK. 342),

nyémeg-nyámog, imeg-nyámog : [fa.stidiose loquör;

nachlassig reden). Biit imeged-nyámogod hiszem (Pós:GBot.

13). Mit nyémeg nyámog Sámbár (62).

1. NYÁE: aestas C. MA. sommer PPB. Nyái- kezdeti:

prima aestas ; nyár közepi : adulta aestas PPB. Vrnak nara es

hidege jól mongatoc : benedicite fh'gus et aestns dominó (BécsiC.

132). Micor 5 aga meg germecdedSlend es raegleuelezendic,

tiig^atoc, mert k6zel vagon a nar (MünehC. 59). Az jdevben

ot myelnek vala az sororok nyárban (MargL. 128). Nyárban

anya zent egyháznak bevhteet bevhtevly vala meg (DomC.

123). Azt mongjak, hogy nyárba wona iob arra az meznek
(LevT. 1.87). Még ez nyáron küldtem volt nénémnek egy példá-

mat (IL25). Nyárba szerzi meg az 5 életét : quaerit in aestate

cibum sibi (Kár: Bibi. 1.605). Nyárban mindenfgle állatok neue-

ketten neuekednek (Mih: ÖÉlet. 166). Csináltasson egy nehany

pár bSrkapczát nyárára (TörT«. in.377).

[Szólások]. Nyárban ai-atnak, nem télben (Decsi : Adag. 5).

[Közmondások]. A ki *nyárbau nem gyjt, télben agebftl

bánkódik MA. Az ki nyárban takar, télben azzal él (LevT.

ILUS).

derék-nyár : média aestas PPB. [hochsommer]. 1

Nyaral, nyaral : aestivo MA. MedLat. 30. iibersommem

PPB. Nyaralok, nyarat töltök : aestivo PPBl. Melly gyümolczc
hagyattatnac az madaraknac, hogy azokon nyaraUyanac (MA:
Bibi. 11.16). Akár ott nyaraljon az had, csak az torkolatot

tartsnk meg fBéres: hev. 536).

Nyaraló : [aedicula aestiva
; sommerhaus). Az mezsei földön

lev kert helyével egyiitt és nyaralóval együtt el akarnák

tiltani tiile. Mindön embör megölégödjék kerthelyével és nya-

ralójával (MonTME. 1.123).

Nyárasod-ik : [mutor, corrumpor ; umsehlagen). Nyáraso-

dott, miilásodott bor (SzD. M^'ir. 73).

Nyaratszaka : per aestatem Kr. [im sommer]. Kewethkezyk

yt tábla, mykeppen az wy Lstoriakath be venny nyaradzaka

kyk esnek (LányiC. 225). A sót nyaratszaka hajókon szüntelen

szállítván (Szál: Krón. 3G). Lisztet rletni, a ki megáll nyarat-

szaka tLipp: Cal. 11). A sfil-diszno egész nyaratszaka és Sszszel

a maga tilre való elesége gj-íjtésében foglalatos (Misk: VKert.

241).

[Nyárban]

tólben-nyárbau : (totó anno ; diu-ch das ganze jahr]. Car-

titóia télben nyárban liydeg, hovval tellyos (ÉrdyC. 579b). Mi

csak itthon ülünk és télben nyárban egy szokj'ist tartunk (Mik:

TörL. 225).

Nyári : aestivus C. M.\. sommerlicli PPB. Nyári ház : domus

aestiva ; nyári takarodás : collectio fnig\mi aostivaruni MA.

Nyári liáz, tílegória : solariuni PPBl. Nyári rekken meleg

(Mouli'ók. III.89b). Mikoron Béla király a nyári palotában ílne,

le esséc a palota és mind elronti az székit íHelt: Krón. 38).

Elromla az vas, czerép, érfz és ISnee mint ,iz polyva az nyári

szérSn (\LV: Bibi. II. 1.58). Oldalaslag fúvó mellyék : a nyári s

téli napkelet kzzill íiivó .szél, a nyári nap nyugot és észak

kzz&l fúvó szél és a nyári nap kelet és é.szak kzznl fúvó

szél (Com : Jan. 9). Fekete bársony nyári palást iMonLók. XXTV.-

145). Egy nyári palást, kinek az elei és galléra bársonynyal

bélelt (Gér: KárCs. rV.461). A nyári szérnek pozdoriái (Hly:

Préd. n.2H).

Nyárl-ik : [corrumpor ; umsehlagen), Nyárlott bor : rappa

MA. Ez trt kként keveried az nyárlot borban, bizonnyal meg-

tisztítja (Mel : Herb. 27). Ezu nyai-lott bort imigy orvosolhatod

meg (BeytheA : FivK. 25). A meg avult, nyárlott bor ki ment

zfi, megertlenedett bor (Com: Jan. 84).

Nyáron : [aestate ; im sommer]. Adsz nyáron nyugovást és

szép chendességet, szép cziprus árnyékokat, hvös szeleket

(Zrüiyi 1.48).

2. NYÁE. CPA) : 1) populus, i»pulus álba MA. pappelbaum

PPB. Nyál-fából való : populeus C. Per quandam viam quae

habeüir pro méta diéta nyarut (CodPati-. \^.424). Arbor papulus

vulg.witer naarfa dicta (ZicliyC. 1.95). Az nyárfáknak levelét

czepegesd az fiben, használ (Mel : Herb. 11). Nyárfák s

rekettyések közé érkesztünk (Gvad : Idt 26). 3) [populetiun

;

pappeiwald). Méta venit ad kereknayr 1274. Silva lapusnyar 1297

(Nyx ^11.318).

Nyáras (nyórjos Rumy : Mon. 1.84) : 1) (poouleus: pappel-).

Lacus Narrastow (ZichyC. 1.95). Naras velg : silva ; nyaras térd

:

piscina ; nyarus %'elg : silva (Czinár). Akkori idtájban találja

kiküldeni aiTa elrendelt törököktl valamely nyáijas ligetben

való megöletésre a fejedelmet (Rumy : Mon. 1.84). 3) [populetum

;

pappeiwald). Nyáras, nyár-fa tenn : populifer PPBl. In quadam

planicie térre iuter rubos wlgo nyaras vocatos (Nyr. ^^.168).

Nyaras, silva in c. Zabolch (Czánár).

NYAKGAL, JAEGAL ((7MrjoZ Helt : Krón. 84. Temesv:

Kenyérm. 6 nyorgol Kem: Élet. 50): equito, obequito C. discurro,

grassor, curso MA. reiten PPB. Lovaglók, nyargalok : mequito

PPBl. Vitéz módra Hector lovat nyargala (CsomaC. 29). Nem mére

iargalni Oistriot fidén (BFaz: Ca.str. C2). Itt életemben kedve-

men jargalok (RMK. IL265). Nagy szép festett lovak mezn
jargalnak (III.67). Másodnap harczolók jövének, Temesvár

alatt járgalni kezdenek (79. 199. 310). Isacz vayda nem olly

szabadon nyargala minden felé (Helt: Krón. 84b). Egy emberke

vagyon, az reám ülvén jargal szélei minden felé (Helt: Mes.

358). Az ti vitézitek vála.sztig nyargalnak és rabolnak (Monlrók.

III.214). Nagy bwseggel vgyan nyiluan iargal az hamisság

(Born : Ének. 364). Az ti vitézitek választig nyargalnak és rabol-

nak (MonOkm. III.214).

[Szólások]. Másut nyargal az elméié (Decsi : Adag.

144). Jargaltac az szamár czit kóko n (MA: Bibi. 1.229).

Szabadgyába a vétkeken nyargal (Hly: Préd. 1.325). Monda
a ló : Szolgáltam egy urat, szfinetlen engemet jargalt
(Helt: Mes. 71). Jaytzát törc gyakran iargallya (Göres:

Máty. 68b). Pisogatással fogiák meg az 1 o a t, de ha reiá vihet-

nek, a mint akariák, vgy nyargallyák (Decsi : Adag. 265). Pusz-

títani, nyargalni a mezt: incurrere *agros PPBl. Ha az

tíl*
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paripák elfogynának, az nem&sek az parasztokat nyargal-

nák (MosésK. 8). Szekerét az olympiai foldSn iiyargallya

(EendÉl. F9). A liuuáiitúl való magyarság Bé&s táját nyar-

galja, égeti Cl'örtT.' III.383). Isten haragiának én szelleti voltam,

mikor ez világot fegyverrel nyargaltam (Zrinyi 11.147). Az

vétk5.>i indulatok jargalnak az isten tSrvénye ellen

(Beythe: Epin. .52).

(Közmondások). Ló szükiben szamáron is nyargalhatni Jeni-

zsalemben (SzD : MVir. 299).

be-nyargal : [porequito ; durchreitenl. Minden szállásokat

benyargaltam : *circumcursjivi omnia PPBl. Ma Ijényargalék

Söprílshöz az hidri'il dispositiót tenni (Bercs: I.«v. 119). Benyar-

galták az egész országot (SzD: MVir. 167).

el-nyargal : [avolo ; davon jagen]. (A vadászok a tigrisnek)

kfliykeit felszedvén. Iszonyú sebes futó lovon elnyargalnak vélek

(Misk : VKert. 86).

fol-nyargal : c« Gúthy uramot Szent György felé kibocsá-

tottam, hogy forduljon Enyod alá, s azt felnyargalván, alá a

Maros mellett Fehér vár felé (RákF: Lev. L253).

kömyül-nyargal : obequito PPBl. [herumreiten). Körül

lovaglók, nyargalok: circumequito PPBl.

meg-nyargal : [circumequito; herumreiten). A jó had-visel5,

megakarván valamelly várat venni, eléb meg-nyargal lya krfll

(Pázm:Préd. 402).

[Szólások]. Oly igen féltem, az török c-sá.szár meg ne j a r-

galná szent Lászó lovát (RMK. 11.226).

megnyargalás : fperequit<itio ; durchreiten). Három egész

nap Rómában is eltelhetik minden utczáinak megnyargaláMban

(Moln: JÉpül;241).

öszve-nyargal : [pereqnito ; dnrchreiten). Talám csak öszve

akarja nyargalni az földet, mig Nagyságod r&solválja magát az

armlstitiumra (Bercs : Lev. 115). Az német ma itt talám nem
lesz, de ö.szve- nyargalja most ezt az Vág-mellékit (248).

szóUyel-nyargal : [pererro ; herumirreu). Szemeyt, hogy

széllyel ne nyargallanának, mint egy zaboláa megh tartotta

(Ijép: PTük. I.U2).

Nyargalás, jargálás : 1) equitatio C. discursatio MA.
das reiten PPB. [das herumlaufen). Onnat száguldót bocsáta

szertiirtáíval, Háromszék aljában járnak nagy jargalásual (RMK.

III. 101). Megakarák mutatni 5 niódjokat, sivalkodván futamtaták

lovükat, niigy szép szertartásval nyargalá-sokat (196). Atyák,

anyák magzaljokra gondoljanak, piaczon jargalá.st hogy meg
ne szokjanak (IV. 187). Az alfelnec feltSré.se a nyargalasbol való

koptatástól vagyon (Com : Jan. .').')) 3) [;u-thrilis vaga; das reis-

sen). Nyargalást érzek is ma mellemben (Monlrók. \TII.396).

8) stipendium MiinchC. 113b [sold). Bnnek jargalása : stipendia

pec«iti mors est (RMK. 11 476). Senkit meg ne ronéatok, patuarl

ne tegyetek és megelégedetek a tfi iargalastokon : contenti

&stutLS stipendiLs vestris (MünchC. 113b). Binnek iargalasa halai,

isten malazt'anak jargalása 5r8k élet: stipendia pecciti mors,

gratia dei vita aeterna (Döbi-C. 35S). Ini More Tamásnak wiszik

eg liordoiat oda, tSch meg neki nyargalasaban iRMNy. 11.118).

Forgach wram kevana azt hogy az hwz hwz penzbel es esnék

az rawok jargala.ssara, de en nem akarom (LevT. 1.49). lm
More Tamásnak wiszik cg hordoiat oda, tícli meg neki uyarga-

lasaban (118). Kjs azzonj nap elíth való zerdau kezdetheth

azon eztbendSm yarkala.sra Inra lóra, kyre nekem egy pénz

sem adatliotli (211). Egy lóra nyolcz nyolcz forintot adjitunk

nyargalásúl (ErdTürtAd. 11.203). á szolgabirák jargalá^okat az

adóból fel uo vegyék (IL347).

Nyargaldoz : [equito ; reiten). Ott uyorgoldozván többekkel

az templom körül, alig maradék, el nem lövének muskétával

(Kem: Élet 50).

Nyargaló : 1) [equitans ; reiteud). Három ezren Moses az

iargalóban, vtánua Castriot deréc táborban (BFaz:Castr. B3).

Nyargall louai nyeritese (Mon : Ápol. 464). Alexander kémeket

és nyaigalo seregeket bocsáta, kie, az f51det megvizsgálnác

(Priig:Serk. 168). Nyargalló, ló futtató játék (Com: Orb. 277).

Kibenn részeltetik vénség, itiuság, él véle piartzot nyargaló

betyárság (Orczy: KöltSz. 205). 2) [eques; reiter). Kereki alá

Í3 nyargalókat bocsáta, hogy néki kérjék (Tlár. 1V.67) Az német

Udvardot, Keszit öszve égetett, ípen Verebély felé járt az nyar-

galója (Bercs: I>ev. 22). Megírtam Forgács uramnak, ha másképen

nem lehet, legalább útjában megcsapatnám egy néhány felül

való nyargaló felül (53). 8) (stipendium ; sold). Parancsolom,

hogy kiki a posta pénzt megkészítse együtt az 12 forint nyar-

galóval (MonTME. II.UO). Mi jöttünk Halas nevíi városra némft-

némft szófügadatlan-ságokért nyargalóra (381). Az nyargalót az

dézmák árendálása miatt meg vonni jve (KecskTörL 11.65).

Lsten engem úgy segéllyen, mind az nyargalót, mind az bírságot

megh veszem (111.301).

(Szólások). Nyargaló nyelvével nem ér okossága (SzD:

MVir. 97). Fogva kell tartani okosságunkat, nem kell annak

itiletit nyargalóban botsátani (Pázm:Préd. 101). Ros-

szul tseleke.sznek, mikor mindent uyargalóba botsát a-

nak (Fal: NE. 65).

Nyargalód-ik, Nyargalódz-ik : equito Kr. [cursito

;

herumreiten, herumscbvfeifen). Mind ebédig lovaglóit, nyargaló-

dott, gyaloglott (Szál : Krón. 234). Ezzel érted volna meg ezelAtt,

nem kellett volna másutt nyargalódnod (Pázni: LuthV. 153).

Tulajdon szive találniáiiin akarata szerint nyargallódott (Zvon;

Post. L15). Ki fogyván igyébfli, ismét arról nyargallódik (Sámb:

3Fel. 623). Látván hogy nem segítheted vesztett peredet a sz.

Írásból, nyargalodzol a successio kopár és sáros mezején (Matkó:

BCsák. 116). Nyargalódik Abimelek Tliebis vára alatt (Pós:

Igaz-". 11.71). Erre is tartozol felelni, mert ez aránt is más-hová

nyargalódál (lllyef: BCsTomp. 65). A tanátsban szjibad nyarga-

lódni, minekelótte dologhoz fogna ember, addig kell mindent

jól meg-hánni vetni (Hall: HHist. IIL50). Düh()s képen azért is

haragszik, ilyen szjibadonként azért nyargalódzik (Thaly : Adal.

1.26). Nyargalódzik rajtam a tetük serege, mert szennyes az

ingem, nincs ki fejéritse (231). Nyargalódnak széljel az sötét

utczákon (1134). Jobban szeretnék én Nagyságod mellett egy

jó corpu.'^t, hadd nyargalódzanánk mi onnan hol ide s hol oda

(Bercs: Lev. 54). A merre nigadják indulati, afelé nyargalódzik

(Fal: NE. 12). Egy.szer egy szeretseu felé nyargallózott íK^^nyí:

llRom. 157). Nyargalódzik a hazugságnak sik mezein v piatzán

(SzD: MVir. 225).

Nyargalódzás,nyargalódás : [cursitatío; berumreiterei).

Látod, a korláton kivöl való nyargalódzás mit hoz ^latkó:

BCsák. 38). Tágas mezfit keres a nyargalódásra (SzD: MVir.

56).

Nyargalódzó : (círcumvagans ; henimschwíeifend). E16ha-

sika, hegykebógyke, nádszálon nyargalódzó bak lovasok (öiizi:

Tromb. 280). Ha ebljeu az országban nyargalódzó részeg soci-

nianu.snak lovárul nyaka szakad, mind maga mind lova edgyflve

mennek a (más világon) (Tof: Zsolt. 88). Nem szenvedhetem

azokat a fellegek kiVzt nyargalódzó pietistákat (Fal: NEl 39).

Ébredgyenek a szabadon nyargalódzó akár mely renden levó

uraimék (57).

(Nyargalva)

ügetve-nyargalva : (equo admiaso incurrens ; im galopp].

Mely puskázásra, kit szombati réteken meghallottam, Ogetve-

nyargalva rajta siettem (Berus: Lev. 43).
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Nyargalvást : [eqiio cifato vectus; galoppierend]. Sebes

nyargalvAst bémebetet volna (Megy: SzAÍirfime. Elíb. 4). JUttem

6 Felségéhez lóbáton, mindenütt uyargalv.ist (Thaly:RT. L

288X Nyargakist ménének ejiy völgybe (Mik: MN. 167).

nyargalton-nyargalvást : cw Visák már, viszik már,

kötve paripára, nyargaltonnyargalvást viszik már Újvárba (Thaly:

Adal n.27'2).

ITYÁRS, NYÁSS : vern, obelns C. MA. [.'spiess] bratspiess

PPB. Nyárson sült : síibverbnstus PPBl. Megsitfethec a kerezt-

fanac nassan (NagyszC. 183). Valamely aldozathot nyason

kezeytnek (JordC. 87). Nyás, gerelylyel hevítvén ki.szúráiiak,

kit terekek kézzel megragadának íRSlK. in.l4£). Eggyic részét

az aszszony az nyásra vona (C^ng : Jer. D). A tolvayoc, lopoc

sem akasztofatul sem nyastul nem félnec (Bom : Evang. IV.

136). Bár az akaztoíarol, az nyasrol. az kerekrSi le fflggenel

is (Bom : Préd. 43). A hivek teste néha nyársakban szárazta-

tik (Pázm:Préd. 4). Nyárson sütött bélest, a rántotta kivül

(Com: Vest. 46). Az sáfár a húsokat nyár.«akon meg-.sfitteti

(Com : Jan. 82). Még az aszszonyok is nyárssal, kapával jöttének

s úgy kergették íket (Cserei: Hist. 278). Az szegény Toldi

György tüzes hév nyársával fogott hozam (MonTME. V.474\

Gazdagnak ékesség, szegénynek segítség mint jol aczélozott nyárs

(Kisv:Adag. 50).

[Szólások). Ki kewzewletek kezembe akadhath, kyth nyasba

V o n y a 1 k, kyth fewl akazthatok (Lev. L320). Nem akartoc

forgani anyásba (Helt: Mes. 186b). Tekereg, mint

az általütött féreg a nyásban (MA : Scult. 366). Ott hamar a

gyermeket kettS vágá, egyik részét asszony az nyársra voná

(RMK. VI.172). Nem álja meg a szérdék a nyársat (Fal:

Jegyz. 928). Nékem viszsza tetszik ez a dolog, s annyiban

tartom, mintha inasom a palotában maga kényén sétálna, nékem

peniglen nyársat kellene forgatnom a konyhában (Fal

:

NE. 73).

acélos-nyárs : [blitzableiter]. Látok már hegyeken atzélos

nyársakat, hogy menykS ne érjen bádogos tornyokat (Orczy:

KöltSz. 208).

fa-nyáxs : vem lignenm Kr. [holzspiess]. A hidat vond edgy

fa nyársra és sfisd meg jól (Cseh : OrvK. 41). Fanyárson pecse-

nyét sütött (Bethl: Élet 323).

kohó-nyárs: [?] (CsikGy. 33b).

ostor-nyárs. Vagyon a czejtházban tüzes dárda vagy ostor

nyárs fel álatva, nyeles (Radv; CteL IL393).

pecsenyesüt-nyárs: *cuspis longa PPBl. [bratspiess].

vas-nyárs : vem ferremn Kr. [eisenspiess]. Reez medencze,

vas nyas, vas rostéi (RMNy. IL84).

Nyársacska: vemculum; bratspiessleiu PPB. A sáfára

spékl6 nyársacskával a húsokat által szegzi (Om: Jan. 82).

Ketske rágó fából nyársatskát faragtam (Gvad: FNót 21).

Nyársol, nyássol: vem suffigo, paloeonfigo MA.* impalo;

spiessen PPB. Hegyös trrel derékba találá, sarampóhoz az

törököt nyásolá (RME_ I1L182). Hegyös trrel úrfi hozzá taszíta,

szablyás karját 6 a földhöz nyássolá (187). Trt ránta, kezdé

a terekeket nyáslania (Monlrók. II194). Keresztienec, méltat-

lanul vág le a pogán titeket, niasoltat, akasztat (Mel : Sám
354).

.

által-nyársol : [perforo : dmchbohren]. Soc magát tSriuel

által nyássolá (BFaz: Castr. C2). Immár régen azokat mint

szófiás beszédeket által-nyássolta szent Jeronymus (Pós: Igazs.

122).

íl-nyársol : impalo, palo 6go PPB. [pfáhien]. Az tolvajt

nem akasztja fel, sem fel nem nyársoUya (Ver: Verb. 239).

meg-nyársol : cw Ott harmad magával hamar megfogaték,

KriSsben vettetek, kettei megnyársoltaték (RMK. in.23. Temesv:

Béla 40).

Nyassán (nyájsán Fal: Ének. 119): (nude; nackt]. Oikorgó

uádsíppal kínoztad versedet, uyassáu, pörjén mondád nyálas

énekedet (Fal: Vers. 911).

NYAVALYA (navolya EhrC. 130. nevolya ComC. 136.

DomC. 9. nyualyksih Vü-gC. 91): 1) aorumna, conflictatio,

calamitas C. miseria MA. elend, widerwiirtigkeit, mühe PPB.

Nyavalya orvoslás : *condimei)tum aermnnae ; nyavalyákat meg-

elz orvosságok : proebia ; férjfi testnec rendkívül való fel-ál-

lása, nyavalya : .satyriasis PPBl. Testeknec nauolyaokert kel

uala koldolnyok : pro necessitate corporis oportebat eos meudi-

care (EhrC. 129). Az zentek minden bozzusagot es egeb sok

nyualykath zenuetek (Vh-gC. 91). Sémi elet lehet nyaualyab

(123). Nagy neuolya einy ez velagban (CornC. 136). Ew magá-

nak gewhti vala egyebeknek nevolyajokat (DomC. 9). Nawalyat

zenwegy az dych5seegeert (ÉrdyC 643b). E vigasztal meg

minket a mi monkakba es nyaualyankba e fSIden (Helt: Bibi.

LC). Az ellensíg meg gzete vér hullás, niaualia nekúl nem

lehet (Mel : SzJán. 210) Ti magatoc láttyátoc, mely nag nyaua-

liábau vag}-unc, mert Jerusalem elpusztult (Kár: Bibi. 1.428).

Az nyaualyát nyaualyáual irS^biteni (Decsi: Adag. 9). Akkor

folyamodgyunk Krisztushoz, mikor legnagyobb nyaualyákban

vagyunk (Pázm : Préd 37). Alamisnával kellett magát táplálni,

ez bizonnyal nagy navalya (MA : Scult 246). Öregbítette nyava-

lyámat a sok hányás (RákGy: Lev. 186). Felette forvos afféle

nevolák ellen (Thurzó: Lev IL206. 2) [epilepsia, morbus cadu-

cus ; fallsucht]. Kórság, nyavalya kitSrés : epilepsia PPBl.

Nehézség tSrés, nyavalya, korság törés : morbus caducus (Com

:

Jan. 59). A kórság vagy nyavalya kimntá^ a fSnek nyavalyái

közzé számláltatik (PP: PaxC. 18). Mihelyt a nyavalya valakit

ki akar rontani (21). A viola, mondgyák, hogy meggyógyít

nyavalya rontásból (Felv : SchSal. 28).

[Szólások]. Nyavalyáim legSrbéytnec (MA : Bibi. V.

19). Megnyakasodott benne a nyavalya (SzD: MVir. 61).

Tódulnak a nyavalyák : *snbeunt morbi PPBl. Két vttal

e s i c n y a n a 1 1 y á b a n, eb is havapya, meg nem házasodha-

tic (Cis. L). Gergely pápa nem szól az oly nyavalyárál. melybe

esik az aszouy a végbement házasság után, mivel eöele nya-

valya soha fel nem szabadittya a házasságot, hanem olyról,

mely a házasság eI5t volt (Pázm : LuthV. 125). Eio kegyelmek

5r6mest másra fenik a nyavalyát (Fal: NE. 34). Nyava-

lyáját vetni okúi, hogy nem mehetett : *juvare morbum

PPBl.

[Közmondások]. Tsíp, kapa, nyavalya, a ki nem hiszi, próbálya

(Kisv: Adag. 346).

álmatlanság-nyavalya : insomnia PPBl. [.schlaflosigkeitj.

asszonyihavas-nyavalya : menses, menstnia MA. [mo-

natliche reinigung].

dögös-nyavalya : luas PPBl. [seuche]. A mely orvosságok

méreg és mirigyes, dg5s nyavalyák ellen tsináltatnak, jo k6-

zSkbe saffirt elégyítteni (ACsere : Enc. 251).

elragadó-nyavalya : (contagium morbi ; ar^steckende krank-

heit]. A kik a pestisnek el-ragadását tagadgyák, azoknak argu-

mentuma : a pestis a szeiit Írásban neveztetik Isten kezének,

isten szablyájának, azért nem elragadó nyavalya (Felv: Pestis.

34).

fene-nyavalya: gangraena Major: Szót 239. [brand].

forró-nyavalya: [febrisardens; hitziges fieber]. Könnyeb-

bülése semmi doctori orvosságokkal nem lehet vala, hatalmas

forró nyavalyája lévén (Kemény : Élet 45).
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francon-nyavalya : fmorlHis Gallii-ns; franzíisiclie krank-

lieitj. Igen hatalmazik kUztUuk az frmitzon Dj'avalya : *irrej»t

scabies Gallica PPBl.

gyógyulhatatlan-nyavalya : Cliironiiim viilnua Dec^i

:

Adaí. 148. (iinlieilbare krankheit].

mirigyes-nyavalya: [pestis). A mely orvosságok méreg

és inirifiyes nyavalyák ellen csináltatnak, jó kiizökbe saffirt

elegyíteni (AOsere: Knc. 251).

módi-nyavalya : [morbus saeculi ; niodekranklieit]. Az

imilyen rendetlen életfel uem nyertek egyebet a szegénységnél,

a gyalázatos módi nyavalyánál (Fal: NE. 106).

patvaros-nyavalya : [discordia, odiiim ; zwistigkeit. liass].

Az liamis patnaros niaualiak .sokaságának miatta az nyomorultak

kiáltnak az istenhez (Meh.Iúb. .Si).

sár-nyavalya, sári-nyavalya : icteria MAI.'' icterus

MA. [gelbsucht].

szeméremtest-nyavalyája, mellyljen szüntelen fenál:

priapisnins PPBl.

Nyavalyácska : aerumnula MA. kleiner verdniss PPB.

.
Nyavalyás (nyalyns Born : Préd. 34. 38) : 1) miser, aenim-

nttsii.s, aerumnabilis MA. elend, müUselig, arm PPB. Fut uala

az vyr az nawalyjis myatt kywtletett: sangvis üiiebat ab illó

mLsero eflTiisas (ElirC. 68). Kic. patuart teztec naualasokuac

(BécsiC. 220). Te zegeiii niaualyas myre ivétl ide (VirgC. 38).

Az neuolyas fergecke embery állat akar lenny k.azdag (CornC.

148), Las.sak es fellyenek a neuolá.s re.stek (DomC. 208). Mel

vezedelemre mennek az nyawalyas bynesek evv haláloknak

utauna ÍÉrdyCí 4). Nawalya.snak tanachyath meg gyalazad

(KeszthC. 21). Monda a nyaualhás bárány (Helt:Mes. 12). Na-

uallyiis és minden nyomorúságokkal rakna a mi életflnc (Helt:

Rrün. 41). Cristus nyomorult módra szflletet ez világra szegény

nyalyas leanzotnl (Born : Préd. 34). Nekem nyomomlt bflnSsnec

es te neked nyalyas bftnSsnec vr szilletet, kit i.sten fel szentelt

Cliri.stns.sAgra (38). Nints nyaualyá^b dolog a változásnál (De&si

:

Adag. 23.5). Miist nem tud a nyavalyás, hanem csak a monda
mondát (Sámb: 3Fol. 32). Csak hamar utána ült nyavalyá.s ólának

(Nyr. XIV..";!.")). Czipelléjét ellopták szegény nyavalyásnak

(Thaly: VÉ. 1.342). 2) (.aeger, aegrotiis ; krank). A beteg mennél

nyava!yá.sban vagyon, annál jobban tudgya dit.sérni az ogé.sséget

(PAzm : Préd. 6B3). Az magam borbélyát is el vivén hozzája,

revideJ'iltam nyavalyást iMonlrrtk. XV.2fi). Az nyavalyás kuasz

nak .siralmas sorsa (Kereszt: FolsKer. Elfib. 2). Látod brt for-

rású nyavalyás .szememet íZrinyi : ASyr. 8).

Nyavalyásság : raiseritudo C. miseria, miser.ibilitas, cala-

mitas MA. elend, armseligkeit, not PPB. Wilagosoyczad meg
|

eii zyvvemnek sotetsegeyth, hogy e.smeryem meg en nyawalas- '

.Ságomat (CzechC. 3.'>). Az oh.iytia vala az my nyaualyas.H.ig™.

kat (VirgC. 112). El nem vezteghlem gyarlóságnak iiyaualyasa- I

gaba (135). Másnak neuolyass.ig.an való kenyerlevlet (OímC.
I

154). Az harmadyk kenetSn ertetyk mynden te.sty nyawalyas-

saghnak meg foytasa (ÉrdyC. 122). Ez életnek nyaw.alyásságán

valóban lamentálhat (MA:SB. 88>. Az vac Bartimeus az 5
\

nyavalyás voltában az mi lelki n3'avalya.«agunkat ki ábrázollya,

példázza íM.A': Scult. 245). Sirasd meg az to nyavalyásságodat '

(MHeg: TO.szl. 11.1921
j

Nyavalyásságos : calamitosus, miserabilis MA. vull jam-

mer und not, erbarmlich PPB. O 8r5kkevalo iayvezic es naua-

la8.sagos gStrelm (N,ádC. 67). Bola kyralyt az ev leyanya azon

kery, hogy eznegyeket, aruakat es illyenfolo neuolyassagos

zenielyeket oltalmazna (MargL. 61). Ky vala angyalok kezetli

felsegeíib, leen az erdegekh kezetb navalya'isagiisb (WeszprO. 138).

Syrvan veltethwnk ez nyawalyassagUos eelethre (Éi-sC. 203X

Meg ysmorte my nyawalyas-sagos gyarlosagonkatli : cognovit

gmeotum nostriun (KulcsC. 248>. Cristus igen nyomorult, igen

nyavalyaaagos szilleteseról (Born: Préd. 34). Az embemec

veszSt nyomomlt es nyavalya.s,sagos volta (Szár: Cat: A3). Oh
embernek el viselhetetlen es nyavalyásságos sorsa (Bök : Lámp.

13).

Nyavalyásságosan : calamitose C.

Nyavalyásul : miseriter, miserabiliter C. (elendig, jam-

merlidij. Mezeíteleu ees nyawalyaswl a kereztfan fyggbel

iWinklC. 252). B^ too nagyon |X)kolban, uth élnek uala uaua-

lyasul az hydeeg uizben (SáudC. 37). Nyauallyássul vala mind

az egész orszagnac; dolga (Uelt: KróiL 62)l Nyauallássul

vagyon dolgod (Helt : Mes. 70). Az eretnekseguec haloiböl,

kikbe uiaualiasul egieletenek, isten által ki ragadtassaoac (Zvou

:

Osiaiid. C).

Nyavalyit : [affligo
;
plagen]. Eghesseghet erek beteghsegh

nyawaloythya, thestet Sereg ragadozya (ÉrsC. 269).

még-nyavalyit : iv Valaky ty kí-zzSletek meg ne nyaua-

loicya, uyomoroicya es meg ne cyallya az A atiaüat (Kumj:

SzPál. 349).

Nyavalyod-ü, nyavalyosz-ik : [lang\esco ; erschlaffen].

óh fonnyadt virágszál, mi lehet az oka, hogy úgy nyavalyodál

(Thaly: Vt. 64).

meg-nyavalyodik : [in morbum incido ; krank werden].

Honnal vagyon, hogy testednek egyik valamellyk része megh

nyavalyódván, az ege.sz te,sted érzi a tagnak gyötrelmet (Lép:

PTük. 1.105). Ha egessegedben meg nyavalyoszol, orvosságok-

kal megent helere hoszhatod (348). Szent lob aimini meg

nyavalyodot volna, hogy az ganéban filne, az sok rút eves

kelisekben fSrtfingene (352).

Nyavalyog: I) affligor, angor MA. geplagt, geangstigt

werden PPB. Naualgonak : angustianti NémGl. 281. L5t nag

ehseg az orzagban es 5 kezda nauatgania (MünchC. 147). Ne^ed

keín'ia e« *5ttrelnie ez, merth oth vagon íiaualgo eh.seg (NagyszC.

71). Myndden kegyelmasseeglinel kyl nyawalyog es keenzatyk

(ÉrdyC. 610b) Y^sten, te hozyad kyaaltoknak es zewkeeegben

íiawalygoknak ymadsaghokat meg hallod (ErsC. 510). Mi dolog,

hogy annyire nyavalog (Born : Préd. 297). Es líldSn nyaval-

gunc, busodunc (MA: Scult 1041). Még most is tömlOtzében

nyavalog (BetlilTám. 66). Még a halandó és rothadandó test-

ben nyavalygnnk (Bíró : Ángy. 73). 3) langveo, aegroto MA.

krank sein PPB. Viz kórságtuin nyavalogván (TitkRóza. 287).

Az betegségben, melyben nyavalyog (Toln : Vigaszt. 198). Ki

nyavalyog és en nem nyavalygok: <]uis infirmatur et ego non

infirmor fllly: Préd. 1.499). Az én állapotom síáraz

l)en nyavalyog (Fal:NU. 287).

Nyavalygás : afflictio, miseria MA. triibsal. bekiimmemis,

not PPB. Hjíználatos ííz nyawalgas, hazn.'datbosok e gyarló

eeletlmek nyomorwsaghy (ÉrsC. 203).

Nyavalygat: [affligo; plagen]. Oth nem íianalgat semmi

nem coorsag, es semminem zfiksí'g nini!«n oth (NagN-szC. 206).

SanyarL'.atom, nyaualgatom az en testemeth es zolgalatre ky-

zereytem (Komj:SzPál. 158). Lsten ez rilágon nyanalgattya az

embereket (Boni: Préd. 296). A lábokbau a hideg megvételtfil

csomóc nyavalygatnae (Com: Jaa 5Í*).

Nyavalygatás : (allflictio; plage). Kérlek téged istenem,

bogy inamrúl le ne fittessem, a nyavalygatásokti'il megrontat-

ván (Pázm: KT. 264).

Nyavalyul : fin calamitatem redigur ; elend werdeo). O
oavralyaasoknak yrgalmazoya, nawaloltakiiak eed& wygaztabya

(CzechC. 42).
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meg-nyavalyul : iv Mes naujiljwlek es myiid vceysli

meg liorgjuleek, impoiikeetli zanionilvau megyek vala (KulcsC

91. KeszthC. 9'J).

[iiieiitiu ; ungeschickt sein]. (Nyr. Xin.227).NYEBELÉQ

:

[Yö. NEBELÖ]

NYEIi : gliitio, voro MA. vei-scliliugeu, fro.<sen PPB.

[SzólAsok]. Hogy szemek kel aranyat nyellyenek:
iit aiiram oculis haiiriaiit (lUy: Pléd. 1.64). A gyertyának füs-

t i t iiyeliii, gyertyánál tanulni : *fnliginem lucubratiomini biliere

PFBl. Te pouigieu vénsi^gedben megromlott haza keserves

kiút uyeLsz (Tlialy : Adal. 1.3). Alattomban mérget nyelnek

(Fal: CE. 403).

alá-nyel: deglutio Kr. [hiuabsclilneken). Azt tudnád, hogy

aláayel, lia tekinted penig, nyiílnál i,s tVlékenb (üecsi: Adag.

241). nieud-e egez falatokat hertelen ala nielui (Erasm: Erk.

49). A moudoláuak izit nem érzed, ha rágatlan alá-nyeled

(Pjízm : Préd. 393). Az eledel megrágattatván, a torkon avagy

gégén alá nyeletic (Com : Jan. 50). Ha az eb alá nyeli a meg-

szentel ostyát, azzal együtt a Christus teste Is által megyén

az ebnek hasán (VárM: Szöv. 202).

be-nyel : deglutio MA. [verschlingenj. Mi ntan e te fiad, ki

te íielte 5 iauat, ifit, kSuer boriut ltel meg 8 neki (MüncliC.

148). Az pocol cae az gonozocat íieli be (GnaryC. 7). En népe-

met be nelik miként itek keúeret (DobrC. 30). Vr isten 8

haragyaba megbaborgatt'a íket es tflz íieli be vket (NádC. 77).

Keiumsagos zaiial nyelnek be az vad emlierek (DomC. 308).

Mikoron emberek mi ránk támadnának, kim eleven8n be nyel-

tek volna, kim viz minket be borítót volna (DöbrC. 206). Be

nele 8ket miként eg zalkat (245). Ez sai-kany meg vai-a ez

azzony állatnak dymeolcheet, hog be nyelnee (CornC. 122).

Ne mondyak : Bel nyelyek Atetb : nec dicant, devoravimus eura

(KulcsC. 82). Mind tollastól benyelhetnél engemet (Helt: Mes.

429). Immár be nielték, el tanultak a szent b-ast (Mel: SzJán.

222). Azt tudgya, hogy minden bfilczes§get bé nyelt (Decsi:

Adag. 14). Az ördög idestova jár, keresvén, kit benyeljen (Szár:

Cat. Q2). JünekelStte tégedet be nyéllyen a kút, szánnyad,

bánnyad bSneydet (Lép: Ptük. 1.342).

el-nyel: glutio, deglutio, voro, degumio C. verschlingen,

hiimnter schlingen PPB. Ehallgatom, elnyelem : demmao PPBl.

A gyermeket a sebes vyz elnyeluen, az halottat eltemete az

fewuen ala (ÉlirC. 160). En scent hegemen menden nemzetec

zuetlen izuac es elúekiec (BécsiC. 236). Vac vezerec, kic a

zuiiogot ki íSritec, a teuet kedeg elnelitec (MünchC. 57). Az

víztl elnieltetnek vala (VirgC. 110). Nem akarnadee, hogh

Stetb fSld el nyelneie (WinklC. 169). A fevld, kyt en megh

látogatok, hogy el nyellye mynd, kyk hw rayta lakoznak (JordC.

103). El nyelteteth feldbe my hasmik : conglutinatus est in

terrri venter ncster (KulcsC. 109). Tolvajoktól hogy meg fosz-

tatnának, sok ezüstöt, aranyat elnyelének (RMK. VI. 167). Az

nieresegnek okaert az igassagot el ne niellie es ne titkollia

(Fél : Tan. 329). Híre tserdftlvén, hogy a zsidók aranyat nyeltek

el, ket ezerét elevenen felhasogatának (Pázra : Préd. 872). Nem
darabokat nyelnee el, hanem rágódván esznec (Com: Jan. 110).

Édes vízben, mint nit vízben elnyelsz sok férget (Thaly ; Adal.

L2). A fold elevenen elnyelte ókét (Illy: Préd. 11.212). Nyeljen
j

el a nap alól a fíild (SzD: MVir. 49). !

[Siólások). El kell nyelnem ezt a boszszúságott
accipienda et *mussitanda mihí haec injuria est ; tsak el nyelni

;

valakitSl tött boszszúságot : *dis.símulare silentío acceptam in-

jnriam ; haragját, mérgét elnyelni: bilem *substringere

PPBl. Miért hogy a gonoszokra néz-sz és halgatsz, mikor el-

nyelik az igazakat (Pázm : Préd. 24). Drága mulattságai

el-nyelték jószágát (SzD:MVír. 13). Tevéket elnyelnek,

szúnyogot megszrnek (RMK. n.229).

lé-nyel : (deglutio ; hinabschlucken). A gfidények fél sing-

nyi Isukákat, pontyokat is minden rágás nélkül tsak lenyelic

(Misk: VKert. 3441.

nyelten-nyel : [;ivido glutio; gierig verschlingen]. Más
i'.<;ik nyelten nyellye a zavaiját (l''ós:GBüt. 83).

Nyeldegel : ligurio, saepíus glutio Kr. [oft schluckenj. Az
teli torockal nyeldelgeluen, meg reszegedec amaz bársonyban

ltzfi iiarazna (EsztT: IgAny. 206). A tréfát a való gyanánt, a

játszó hamis beszédet dicsséges magasztalá.s nevében nyelde-

gelik (Fal: NE. 19).

líyeldek: gurgulio; gurgel C.

Nyeldékél : glutio Kr. (verschluckenj. Az pogansagnac

er6.sseget es hatalmat nyeldekled, de az kiralyoc emlelnec té-

gedet (Mon:Aix)l. 56). Ezeknec véreket szaia es torka tatua

szomiuhozvan, itta es nyeldeklette (EsztT: IgAny. h). Az nagy

halak nyeldekUk az aprókat (Nán: SzúT. 301).

vissza-nyeldekel : [deglutio ; hinunterschlucken]. Kiunyait

szoruló szívébe viszsza nyeldekli (SzD: MVir. 80).

Nyeldéklés : 1) [haustus; das schlucken]. Az gazdagsá-

goknac vndoc nyeldeklése vagyon, meg nevelkedet az fSsven-

.seg (Zvon : Osiand. 64). S) [gustus
;
geschmack]. Nyoldeklesembe

vetkeztem (VirgC. 4). Quinque sensus homínis : visus : látás,

auditus : hallás, gustus : neldecles (PeerC. R). Az illatozasnac

edSssegSs balsamom, a nieldeklesnec kevanatos meez (NagyszC.

195). gymlce edSs neldSkclesSmnek (351). Vth érteim: laa-

thas, hallás, nieldíkles, illatozás, illethes (359. DebrC. 184.

SándC. 8). EI8 peczet legyen te zemednek thoredelmessege,

másod peczet hallásnak zomorwiattya, harmad peczet legyen

nyeldöklesnek yozansaga (ÉrsC. 62).

Nyeldeklö : glottis, epiglossís C. f'aux, gurgulio MA. [gur-

gel, schhmd]. NyeldekW, lélekzó : gm-gulio ; nyeldekló, nyelv-

csap : glottis, epiglottis PPBl. A toroc gyík hogy a nyeldeklSt

meg ne fojtsa, a torkodat vízzel meg-rotyogtassad (Com : Jan.

57). Ha husotska vettetik ki a szájon, jelenti a tfld8nek, gégé-

nek, nyeldeklúuek ki ragattat^isát ( ACsere : Enc. 184). A potyka

gyóngy a potykának az 8 nyeldekl8jeben, torkában találtatik

(254). Sigának nyeldekifije szaladt le, de hiszem az istent, abból

is meg gyógyiíl (RákGy : Lev. 78).

(Nyeldes]

el-nyeldes : [deglutio ; verschlingen]. Hallottác, hogy pénzt

nyeldesett volna el (MA:Scult. 817).

Nyelés : [voratio ; das íressen, schlucken]. A tobzódó nagy

falatoc nyelésével magát meg-tolti (0)m: Jan 181).

(Nyelet]

el-ayelet : [deglutire facio ; verschlingen lassen]. Elnyeleti

pokollal : ad infernuui demergit (NémGl. 336). A pártosokat a

f81del elnyelete (Helt: Bibi. a3).

[Nyeletd-ik]

el-nyeletödik : [deglutior ; verschlangen werdenj. Ennek

a keserííségnek el kell nyeletSdni az én idvességemen való

8r8m8ra által (PP:PaxA. 27).

Nyelv ineire NagyszC. 282. nyehw EhrC. 29. ÉrdyC. 62.

ndö BécsiC. 135. DbrC. 313. >''elw NagyszC. 123. nyel Szár:

Cat M4. Vá.s: CanCath. 619. Zvon:Post. 1.103. Zvon: Osiand.

14): 1) lingva C. MA. zunge PPB. Nyelv-gyíker : ancyloglos-

sum C. Nyelv czap: glottis, epiglo.ssis MA. columella PPBl.

Nyelvét ki metzem : elingvo MA. Nyelvnek hamaisága: hngvae

*mobilitas ; nyelvét kinyújtani : *ex.serere lingvam ; kelevény

kél a nyelve alatt : sub lingva aliquid *abscedít PPBl. Y'ollehett

ez zerzet zolyon angyaly nyelewuel, yryad, nynczen ott tewkel-
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letes vygasag (EhrC. 29). Ganayt ragyou a nelew, ky en attyam

tya elloii haragnak mérget eNvtewtte (Ü3). MeuJen nep es nem-

zet es íiel valameF karomlatot bezelleiid istene ellen, elveáeu

(BécsiC. 135), Nem zolnac hazugságot es ií zaiokban alnoc nel5

nem lelettetic (283). Megragac 6 nelu5ket a ua^li keunac kö-

serSsegeiert (NádC. 5). Minden íielu vállá, mert vr Jesus Kristos

atta istennek difiSsegeben va^on íDöbrC. 313). Zeplevsitetem

en ziuemet, nyeluemet es minden testemet (VirgC. 5). Az úelA

vezteg kezd halgatnia (NagyszC, 123). Ha minden tagonc val-

tüztatnanac íiolre, mennél kisseb zikraiat 5 dicSsegenek meg

nem mondliatnoc (282). Ea nemzet engliemet czak nyelvv5kkel

dyczeer (JordC. 401). Minden nyelew vallya, mert Jesus atya

istennek dychSsegeeben vagyon (ÉrdyC. 62). Nyelwetbeketh

vyzza való zolíisokthwl megh onybythtliendythok (Ér.sC. 188b).

Eleb jSjjSn beszéd a résre, hogynem az nyelvre (260). A nyel-

ueket kemény fa cziptetéuel meg fogiác vala (Helt: Háló. 213).

Nagy botránkozíis az egyházi emberek feslet erkíilcze ; meny

zem, anyni itilet vagyon a papon, meny nyelfl rea zolo, anyui

sententia (Vás: CanCath. 619). Minden térd eunekem hajol meg
es minden nyelfl en reám eskflszik (Szár : Cat. Ml). Nekem
haiül meg minden térd es nékem tészeu vallást minden iiyelfi

(Zvon: Post. L103). Ha széles o világ nyelv volna is, ezekért

luéltó hálákat soha nem adhatna (Pázm: Imáds. 137). Nyelv

gySkér, nyelv kítél, mely nyavalya az gyermekekben szokot

esni (Major : Szót, 40b). Kelj fel é.s öntözd meg elepedt nyelve-

met, nem soká liurczolod gyötrelmes testemet (Thaly: Adal.

1.24). 2) [lingva sermo ; spraclie, redej. Nyelvváltság ; enienda

lingvae MA. Szitkozódó nyelv : lingva nialedioa ; elkerülni az

emberek nyelvét : *lingvas hominum vitare ; egymás nyelvén

való értéssel az emberek öszvealkusznak : *communione ser-

monis homiues inter se junguntur PPBl. Erezte leueleket 5

orzaganac. meudou vidékibe kílmb kfllmb nelneken (BécsiC.

50). úeluek által niento tidet (AporC. 26). Nyelved mutat-

tya, hogh ew kSzzS való legli (WinltlC. 171). Legottau az beteg

élvezte nyoluoet es okos,sagat (MargL. 130). FelelySn nekonk

^nnen eleuen uelveuel (NagyszC. 142). Ydeghen neepet hoz

the reád wt ysten, kynek nyelweet megh nem értheted (JordC.

261). Tugya vala az gSreg nyelneet es dyak nyeluet (DomC.

307). Sok nyelwen twdna zolany (ÉrdyC. 542b). Myndeu nyel-

w5n zool (507b). Az vy tewruennek az gewríg nyelwrewl deák

nyelwre való fordoytasa (Komj:SzPál. 13). Nagy sok nyelven

leveleket iratii, országában mindennek tudni adá (KMK. 11.279).

Már halljátok vesztét az Ördög Mátyásnak, niils nyelvvel tay-

felnek nevezik és mondják (111.95). Szép be.szédekkel az nyelve

olly ékes (Huszti: Aen. 17b). El-parasztult az ékes nyelv (GKat:

lltk. 1098). A kere,setet a fölpSrSs fel-állíthattya, csak hogy a

nyolv-váltságot le kel tenni (Kisz: Kit. 6). Az engasztelá nyelv

az élet fája (Illy. Préd. 11.231). 3) [narrátor, denuncians; be-

richterstatter). Az niynem^ hyrAnk volt, byzom vvolth ; senky

ithon nyncsen tfib, hanem cyak az warbely tSrSkek ; niy hwzen-

eoth lowon walo nepAnket kAltek wolth ala, hogy nelweth

fogyanak, de seuky ky nem jvVtt ; niegys mulalak magokat

(líMNy. III.14). Az Berta thorekiethe&l azt es kérdem, hog

my oka, hogy az begh yt lessetet Zeuyer kernel ; azt monda,

hogy az az oka, hogy nyelvet akartak fogny az zenyeriegben

es az passa eleibe akarta k&ldeni (I.^vT. 1.283). Ott egy kevés

várván egy nyelvet hozának, kitiM jó bizonyny.'d igaz hírt tudá-

nak, hogy az terekek .szép haddal kiim volnának. Egy terek

nyelvet es néki hoztak val.-i, ki éjjel a sárban bésülyedött

vala (RMK. 111.292). LAn Bác.smegyei András nagy gyorsaságba,

terekekben hogy 6 nyelvet foghatna, két teieket, két rab lejánt

hozata (III.303). Az Dunán felküldött c-tuitáini is megérkezvén,
nyelvet is hoztak, kiknek is vallások az, hogy az ellenség

viszsza ment (Monlrók. XV.140). Csatjii nyelveket fogván az

ellenség közül, ezeknek Írásokat iráában tétettem le (146).

Azon kell leuniiuk mindenképen, nyelvet hozathassunk az ellen-

ségbi, mert az nyelv lelke az tábornak (462). Sokan végezték

azt, kétfelé is menjen posta nyelvet kapni (XVin.llI). Nem
csak nyelvet fogott Nagyságod, hanem a seraskiert is el ejtette

(L-uid: üjSegits. E16b. 3). Nyelvet kapván a magyarok, ök men-

tek (az ellenségre) (Ttár. IV.53). A csalóközi katona szökik

tfilüuk, .sok elment, nyelvet eleget fogtak, tudják mint vagyok

(Bercs: Lev. 30). Tegnap ismét nyelvet íogtak portásaim az

falakon czékázó németek közül (66). Utambaii az rab-kapitánt

kihozatom, nyelvet foghassak (173). Nyelvet akarnának fogni

állapottyok fell (Szü:MVír. 322). 4) lingula PPB. [zünglein].

Nyelve a sípnak PPB.

[Szólások]. Ha mi jót forgatnak is eszekben, roszszul, parasz-

tul adgya fel nyelvek (Fal: NE. 411). Ostor a nyelv,

mely mindeneket tsapdos, sebe-sit (SzD: MVir. 321). Cz él-

ez a p ó nyelved miczoda hasznot ad teuéked (MA: Bibi. V.58b).

Szivével nyelve megegyez (SzD : MVir. 323). É p e r g fl nyel-

veddel eszed nem futhata versent (SzD: MVir. 321). Jó az elme-

futtatá.s, do meg f ut a m odot t nyelv rósz (Fal : UE 486).

TöbUször h a 1 g a s s o n nyelved, hogy ne fájjon fejed (Fal : BE.

573). Tudgyák mindnyájan, hogy ellenség közt a két féUiek

.sziveként jár nyelve (Fal: NE. 116). Nem igen szaporán járt

nyelve, de ártíilmas fullánkja volt beszédének (Fal : NA. 125).

Lsmertein egy kapitánt, a kinek jobban járt a nyelve, hogy-

.sem fegyvere (217). Az 5 nyelvec eljárja az fSIdet (MA:

Bibi. 1.513). Tudom is bizonyossan, hogy nen kintsezoék egye-

bet fejemre haragnál, morgolódó nyelvnél (Fal: NA. 137).

Fegyvemekinek továbra nyuitózik nyelve, hogysem pallosa

(Fal: NE. 16). Ellene olpereg az fi hebehurgya nyelve (SzD

:

MVir. 322). Az 6 nyelve sem ragadott ám az íny éhez
(SzD: MVir. 322). Kebeg a nyelne (Görcs: Máty. 72). Sok-

kéjjen menté magát : alatsony állapottyát, tudatlanságát, nyel-

vének rehegését mind elö-forgatá (Pázm: Préd. 1191).

A gyilkosság oka tAle meg-kérdeték, ijjedtében nyelve is m e g-

rekesztetek (Kónyi: HRom. 159). Minden rugódozó
nyeluet meg fogna itelni (Mon: ApoL 27). Ne engedd nyelvedet

könnyen sikamlani (SzD. MVir. 324). Sikossabb a

nyelve és eszénél elJbb jár beszéde (Land: UjSegíts. EHb. 2).

Eszed híre nélkiil szagul doza nyelved (SzD: MVir. 321 1.

A fó és mélységes dolgokrul szinte ugy tsevege mint valamely

tengeri szajkó vagy haz;mk-béli nyelveszege 1 1 szarka-mátyás

(Fal: NA. 188). Tsak nyelve vagyon, ha a dologra kél (SzD:

MVir. 321). Mi mind keten Margit es Aiina Tériek Jánosnak

n e 1 11 e h ö z felelnk (KMNy. 11.16). Az emberszóllás a szi-

vflnkben foganszik meg leg-el.s5beu, az után a n y e 1 v fi n k e n

forki (Fal: NE. 99). Szivét nyelvén hordozza (SzD: MVir.

323). Ha valaki gyalázatos szockal illet valakit, nyelvén marad-
gyón (CzegI: JaplL 225). Az tanács lu-aink mód nélkül való

szidalmazásáért nyelvén marasztotta (MonTME. I.79X

Nyelveken peng a hit (Ker:Préd. 112). Pengetik nyel-

veken játszó elméjének kiráni:'izott szavait (SzD: MVir. 321).

A fejedelemtói fogva a szemet-biróig mindennek, férfi és asz-

szonynak nyelvén vagyok (Bethl: Élet IH2). Az lakik

szivében, a mit nyelvén visel (SzD: MVir. 323). Már nyel-

vem hegyén volt, szájamból tsakuem ki-pöktera (SzD:

MVir. 321). Lássuk, a szólsaplí'u-nak mint forog nyelve vitor-

lája (SzD: MVir. 322). órízd ajakidat, adj rakoutzát
nyelvednek (Fal: BE. 579i. Mások nyelvére esni:

in *sermonem incidere PPBl. Magyar nyobvre és ez rendre

h o s z t a az Horhi Melius Péter (Mel : Herb. Címl). Ne mond-

janak mindent a mi nyelvekre jó (Misk: V'Kert. 45). Vedd

elébb elmédre, osztán vidd nyelvedre (Szl ) : MVir. 324). Ne
fúdd, a mi nem égeti nyelvedet (SzD: MVir. 324). A
hivsjignak szele járván fejét, egy aszt;il tolótt nieg-találá eresz-

teni t.su.szamó nyelvét (Fal: NE. 14). Az sok hamis hii-ek

biutegetókbeu jó volna megbüntetnetek, itt is vala, de bezzeg

befalák nyelveket (KákUy: Lev. 161). Ngdra mit költettek

még régeu, noha most is Ngod nem baráti nyelveket magok
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kötótt fárasztják (TörT.' L95>. Fogd meg nyelvedet

(SzD: MVir. 324). Proluitor niam jól forgatá ujeWt (Fal:

NE. 79). Egytíl sem kapbata nyelvet: feleletet (SzD:

BíVir. 321). E I-k e r ü 1 n i az emberek nyelvét : *lingvas

hominum vitare PPBl. Hagyd lássák, mulas.sák, nyelveket

koptassák, liogy téged szíven, híven tisztán imádlak (Amadé

:

Vers. 3). Azon k o p t a 1 1 y a leptses nyelvét, hogy (ÖzD : MVir.

322). Nyelved kötve hordozd, ue botsásd szaladótzira (324).

Litom, hogy velem tsak nyelvet akarsz mérni (325). Hazug-

ságoknak olajával sikamoltattya nyelveit (Sámb: 3Fel.

416). Tartsd enVss kapontzában nyelvedet (SzD : MVir. 324).

Kiki bele vágja nyelvét: bele kottyan (32.=>). Érdes nyel-

ve c k e 1, sikos ajakockal jó szót adnak (MA : SciUt. 996).

fKözmondásokJ. Az liarLst az A maga nyelvén fogak meg

(Decsi : Adag. 22). Sikos és veszedelmes falat a nyelv (Fal : BE.

572>. A gonosz nyelv bika alá Is borját tehet (SzD: MVir. 322).

A nyelv a rossz feleségnek legrosszabb része (323). Bár egyéb

tagok egybe tzimborállyanak, sem tehetnek annji jót v. rosszat,

mint egyedül a nyelv (323).

akadozó-nyelvü : [lingua haesitans; stotterer]. Nem lészen

ott akadozó nyelvö vagy fekélyes vagy poklos (Mad : Evang.

331).

anya-nyelv : [sermo patrins ; muttersprache]. Senki sem

elégszik-meg anya nyelvével, hanem német és más munkákat

kivan (NótPM. 21).

bárány-nyelv : amoglossum, plantago Mel : Herb. 149.

(schafzunge} Hegyes uti fS, bárány nyelv : anioglossimi PPBl.

Bárány nyelw, deákul lingua ovis, némellynek hegyes a leuele,

némellynek széles (Mel : Herb. 149).

eb-nyelv: cynoglossa C. MA. lingva canis Mel: Herb. 150.

htmdszunge PPB. Eb nyel, atraczel, hasonló az hegjs levelfi

nty fyuhz, tsak hogy szrös az leuele. Az eb nyelvS fynb6I

igen io pillulat auagy golyobitskat uhynalny (BeytheA: FivK.

120). Eb-nyelvfi £S : cj-noglossa (PP: PaxC. 263). Borbély szer-

számhoz valóc: eb nyelv, macska tövis, iglice (Com:Jan. 27).

élö-nyelv : [vox clara ; klare sprache]. Isteni hatalomtnl

vagyon az, mikor az igazság ellenségi bizonságtévSi lesznec

ugyan azon igasságnae s-magoc praedikállyác él6-nyelveckel ki

(Czegl: Japh. 37). Teszek elfl nyelvemmel ilyen fessiot (Radv:

Csal. II1247).

eredeti-nyelv : (hngva originális ; originalsprache]. Itt taní-

tott az eredeti nyelveket jól-értó Károlyi Péter (Bod : Pol. 15).

Igen jól tudván az eredeti nyelveket, a sz. írásokban sokakat

adott el (100).

három-nyelvü : trilingvis C.

késedelmes-nyelv: [hebes; stotterer]. Pelpy vagyoc es

késedelmes nyelufi (Dáv : Préd. 88).

két-nyelv : bilingvis C. MA. [doppelzüngig]. Találtatnak

a világi emberek kzött tolvajok, paráznák, két nyelvek, trá-

gárok (Tasi: Feukt 35).

kigyó-nyelv : ophioglossum, lingva serpentis Mel : Herb.

90. [natterzünglein]. Kigyó nyelw, egy koroya vagyon, egy levele

és az egy levélbl mint egy kigyó nyelw, olyan iö ki (Mel:

Herb. 90). Eöregbik kigyo nyel, a ki a vízben term (Frank:

HasznK. 19b).

köz-nyelv : lingva vulgáris Kr. [landessprache]. Tudgyák a

püspökök, hogy közönségesen olvassák a köznyelveken nyom-

tatott bibliákat (Pázm: Kai. 361).

madár-nyelv : lingva passeris Mel : Herb 56. [steinsame].

Madár klös, madár nyelw, sovány földen terem (Mel : Herb.

56).

M. SVELVTÖRT. SZÓTÍB. n.

máa-nyelvü : (li'igvae peregrinae ; von fremder sprache].

Nagj- ,sok tiszteletes idegen berezegek, vallá-sunkbéliek, noha

más nyelvek, a temetésére szomorúan gylnek (Tlialy: Adal.

1.27).

mórtók-nyelv, mértókpróba-nyelv : [examen; wage-

zíingleinj. A fontban igaz üt veszszö, niértéc próba nyelv,

mely a szi'uán avagy rudgyán ki-mégyen és a mérték istápján

magát mozgatja (Com:Jaa 166). Mint a mérték nyelvének

pontya, ugy a fÖld kereksége eltted (Illy: Préd. L356).

na&ynyelv : [calumniator ; verleumder]. Megmondá Nagy

Jánosné, hogy nagy nyelvfi vagy (MonTME. 1.79).

ökör-nyelv: borrago PPBl. ochseozunge PPBl. OkÖr-

nyelvffi : eufro.sinum, buglossum MA. Eokör nyel gyökere

:

buglos-sa (Frank: LlaszuK. 18). Fachary leuet az leueleböl az

erdei salátának, végy hozza ökör nyelunek virágát (BeytheA:

FivK. 42b).

erdei-ökörnyelv : silvestre buglossum ; wildochsenzunge

Mel: Herb. 151. Az erdei ökör nyelw ba.sonlo az atratzelhoz,

kék a virága (Mel: Herb. 151).

igaa-ökörnyelv : buglossum venmi
;
gemeiue ochsenzimge

Mel: Herb. 152. Az igaz kflrayelw az kertben terem (Mel:

Herb. 152).

kerti-ökömyelv : ív Kerti kmyelwö f, kinek borágo

más neve (Mel : Herb. 152).

mezei-ökömyelv : silvestre buglossum ; wildochsenzunge

Mel: Herb. 151. Az igaz ökör nyelv szagos, szrös, mint a

mezei (Mel; Herb. 152). Meleg terméfizetfi orvosló ffivek : az

atraczel, méh ffi, kapotnyak, mezei ökör nyelv, vad ökör nyelv

((i)m: Jan. 25).

vad-ökömyelv : buglossum; wildochsenzunge Mel: Herb.

151. (Oim: Jan. 25).

rebegö-nyelvü : [lingva haesitans ; stotterer]. Isaias pró-

féta magát tisztátalan ajakunak és rebeg nyelvnek nevezte

(Fr:SzJán. 166).

sárkány-nyelv : [dracontium, serpentaria ; drachenn-urz].

Sárkány nyelw, ennek a leuele mint a kopot nyaknac (Mel:

Herb. 89).

sík-nyelv : [ineptas, rabulosus ; znngendrescher] Az

ollyan sok beszédfi, sík nyelv sehonnain itt igen kapnak (Mik

:

TörL 213).

aip-nyelv : ligula PPBL [pfeifenblattchen]. Sípnak nyelve,

pípja, egy kalánni mértéketske : ligula PPBL

szabad-nyelv : *procacitas lingvae PPBl. [unverschamte

rede], Horvas fej, szabad nyelve vagyon (LevT. IL291).

szabad-nyelv, szabados-nyelv : *procax, dicax PPB.

PPBl. [frechmaul]. Fajtalan, szabados nyelv, szemtelen, sokat

kívánó fösvény : procax ; igen szabados nyelvvel esek énnékem :

magne libertate verborum in me *incurrit PPBL

szarvas-nyelv (fü) : scolopendrium PPBl. [Venushaar].

született- nyelv: lingva *vemacula PPBl. [muttersprache].

Született nyelven való beszéd : patrius *senno PPBl. Kinek

kinek a népek közzfil született nyelvére kell fordítani a szent

írást (Zvon: Osíand. 14). A bibüát születet nyelvre fordítani (Ker:

Préd. 114). Meg kel a született nyelvre fordíttatot bibliának

olvasását tiltani (Czegl: MM 221). A Christus testének s véré-

nek megszentelését a nép született nyelvén hallya vala (269,\

Nyelveeske: lingula C. MA. züngleiu PPB. Lehel nyel-

vetskéje piheg szájában (SzD: MVir. 325).

65
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Nyelves : 1) (lingva iiistnictus ; mit einer zuiiKe versében].

Nyelves ffl : uvularia PPB. S) liugulatas, locutulejus C. lin-

gvax, loquax MA. garrulus ; .schwatzer PPB. Elég nyelves asz-

szony vagy : .satu *(iicacula es ; illyeu kitsiny aszszony, mégis

illyen nyelves : *taiitilla tanta verba ftuiditat PPBl. Neliiesnek

:

verboso (NémGl. 147). Nem vigaztalya meg Crlstusnak gyer-

meksége az sok zosokat, nyelueseket (CornC. 91). Sok zo nem

euyezth el weethketh, uyelues zyz heytb bolond, bfilcz zyz

kewes bezedekkel elegbezyk fÉrsC. 185). Néma mykent bal,

nyelwes mykent feczke (26S). Nyelwes ember nem ygazgatatyk

felden ees gonozukak weznek wezedelembe (K6.sztbC. 387)

Olly dajkát ne válaszszon, melly részeges, buja, nyelves ne

légyen (Pázm: Préd. 203). Nem kiivette, .síit kerülte a világ

nyelvesinek .szó-fodorgatílsát (1246. SzDrMVir. 321). Kiket

tudatlan, nyelves ember cziácziogott (Bal ; Csisk. 1 12). Másokra

szóló, nyelves ne légy (Com*: Jan. IGÖ). Talán rabja vagyok,

mint a tííb muszurmáii, vagy oly ágya-gyalázó, mint nyelves

Riisztán (Zriuji 1.7). Jaj nékem, mert ballgattim, vagy hogy

más alkülmatosságukbau felettébb nyelvas volt (Illy: Préd. I.y!)).

3) (facundus ; redefertigj. Mintba istennek kedvesbek volnának

a ballgatobbak, hogy sem a nyelvesbek és ékesben .szoUok

(Illy: Préd. U.230).

Nyelveskéd-ik : 1) loquacito C. garrio MA. schwatzen

PPB. Arról nyelveskedik, azon nyalakodik (SzD: MVir. 323)

3) (calumnior ; verleumden]. Tsáki Jánost az türvény, szemé-

lyünk ellen is nyelveskedvin, nyelve kivágatásra itilte íMon-

Irók XXin.92). Akkor is megmondok, hogy nyelveskedni fog

vele, mocskolni Kemény János urammal (RákGy: Lev. 401).

Nyelveskédés : 1) loiiuacita.s, garrulitas MA. schwatzbaf-

tigkeit PPB. Irot históriát hozoc elS íieluftskedesed melle, legyen

mégis mit ellenüne vetned (Mun: Ápol. 395). A ki a nyelves-

kedéshez szokott, soha tellyes életében nem okosodik (Pázm:

Préd. 816). Nyelveskedé-sévol csak czégérezteti hamisságát (Sall

:

Vár; 5). Az ers az 6 dolgait csendesen, a timya nagy kényes-

séggel, nyelveskedéssel tselekeszi (Com':.Ian. 164). 2) (calum-

uiae, fainigeratio ; klatscherei). Sámbár hazug és mérges nyel-

veskedé.se ellen való apológia (Matkó: BCsák. 1). Piszok esik

rajta nyelveskedéseért (10). Valamely embertelen szavai és

nyelveskedési miatt szolgám udvarombul ki zetett (Monlrók.

XV.571). Több nyelveskedési között ezt az egyet értem (Gér:

KárCs. rV.522). Az aszszony a nyelveskedéssel gyalázatot nyerne

(GyöngyD:Cliar. 25). Szaporította az nyelveskedést Viarsal való

talám két-szeri baszéd is (Bercs: Lev. 63). Másnak gyarlóságát

fondorkodó nyelveskedés.sel tzégéresítti (SzD: MVir. 183).

Nyelveskéd : I) lingvax C. [schwatzmaul). A szószaporitó.

nyelveskodft a mog-lfltt dolgot nem ISttnec regéli (Com : Jan.

185). 3)[rabula; znngendrescber). A procátor az S gondviselése

alatt valót oltalmazza, igazságbúi mindazáltal és jóbúl, hogy

nyelveskodS csélcsapoknak ne hallattasséc (Com: Jan. 134).

3) [calumniaas ; klatsch-]. Valaki ellen nyelvoskedfl aszszony :

üblatratrix PPBl. I.sz.szouyatos az városban az nyelueskedS

ember és az ki az beszédben vakmer (Kár: Bibi. L655).

Nyelvessóg: 1) loquaeitas C. garrulitas MA (schwatzhaf-

tigkeit). Itt egy ember vagyon, ennek mint-egy üt e.szlendós tia

vala, kinek nyelvességében gyönyörködvén, kedv^'re tartotta

(Pázm : Préd. 205). Mestere és fir/.5 apródgya a bflltseiwégnek

a mértékletes tíigadás. ándó ellensége a nyelve.sség (Fal: UR
363). 3) Icalimuiiae ; klatscherei). Szemtelenség, fajtalanság,

nyelvesség: procacitas PPBl. Kristust meg-itflte az emberi

vakmerflség, inegszóllotta a nyelvesség (Pázm; Préd. 778). Aláb

szál az emberek nyelvessége (Fal : UE. 374). Tsak a nyelves-

ség rebesget iltyeneket (SzD: MVir. 322).

Nyelveszed-ik (nyelvftkedil v. nydve-tzegik?). Én vagyok

Deli Vid, felele a miWik, de miért harátyolsz, szájad nyelvésze

dik, az én kezem mián Hamviván ott fekszik, majd ugyau az

miát iejed f!;ldre esik (Zrioj-i L132).

Nyelvetlen : elingvatus C. elingvLs MA. .stumm PPB. A
maga meggondolt, eszes, jóllehet hogy nem nyelvetlen, de

mindazáltal nem ízetlen, csácsogó : coosideratus non qoidem

elingvis est, sed tamen non insuLsus blatero (Com: Jan. 186).

(NyelvezJ

Nyelvezés, nyelvezet. Az mit az mester tam'tnányinak

Ijeszélget és magyaráz, avagy nyelvészet [így] : dictala ; magya-

rázat, olvasá.s, nyelvezé.s nyelvezet : dictatio C.

NYÉL: manubrium C. MA. handhabe, heft PPB. Nyélbe

ütni : manubrio instruere : nyélbfil kiütni : manubrío exarmare

PPB. Hagiok kalanokat, 5 aranyos, az nele gombos (RMNy.

11.67). Keeth willa, az egyknek kristhal az nyele (1IL52).

Gyertyán fa, kibl malom fogat es ers nyeleket chynalnak

(BeytheA : FivK. 12). Az eledelec késsel avagy vellácskával,

nyelet nyelénél fogva tarts, fogattatnac el (Com:Jaa H).
Ániyéktartónak való ezüst nyél (Radv : Csal. in.355). Vagyon

egy hancsár, kinek csont az nyele (Gér: KárC^. ÜL 422). A bon-

chos nyel késvei a teuycremb kicsoszintá a vöröskét (Nyr

n.224a).

[Szólá-sok]. A nyele többet ér a vasánál (Decsi : Adag.

93). Mis nyélben szgezé szekerczéjét (GKat: Válts.

1.632). Más nyélben fiti szekerczéjét (110). Nem alkalmatlan-

kodik a dolog, lia nyelén fogod (Fal: UE. 111.53). Embere

leszek ezen dolognak, nyelet tsinálok éu ebbe (SzD:

MVir. 105).

[Közmondások]. A kiczen adott feyszénec i, ha czac a

nyele meg fordul (Helt: Mes. 111). El-veszett fej.szének nyele

is jó (SzD: MVir. 459).

csákány-nyél: |
manubrium clavae cruciatae ; streithauen-

stiel). Egy oziLstüs-aranyos csákány-nyél, csákány nélkül (Mon-

lrók. XXIV.138).

kanál-nyél : [capulum cochlearis ; löfielstiel]. 4 kanál, egy

kanál nyél: manica unius cochlearis (Radv : Csal. 11.11).

kapa-nyél: 1) [capulum ligonis; hackenstiel] Kapa nyél-

lel kell ütni az illyenhez, ki urához ugy lát mint egy semmi-

hez a'baly: VÉ. 0.23). 2) scytale Misk: VKert 612. [.schlangen-

artj. A tsillag hátú kigyo, deákul scytalaenak azaz kapanyelnek

nevezik (Mlsk: VKert. 612).

[Szólások). Tamás: Ha nem tudsB prédikállaiiyi, hiszem tudsz

kapálnyi. Pápa : Hév ám a kapa nyele (RMK. V.239).

kés-nyél : [capulum cultri ; me.sserstielj. Az dusz sárga mmt
egy jacchint, késnyelet is csinálnak belle (Kecsk: ötvM. 319).

Az krk szarvából szabja, markolatok, kés nyelek, kftrtk

lesznek (MLsk: VKert 119).

sulyok-nyél : [capulum fistucae ; schlügelstiel), Markába

szakasztani persetyiis .sulykának nyelét (SzD: MVir. 19).

szekerce-nyél : [capulum securis ; axtstiel). Zekercze nyel-

nek walü l'aat wagny (Pesti : F.ib. 25).

Nyelecske: manubríolnm MA. hefUein PPB.

Nyelestül : [una cnm manubrio ; sammt dem etiell

[Szólitsok). Mind nyelest&l fokostul : una cnm ipsis mauipulia

(Decsi: Adag. 129).

Nyeletlen : manubrío destitutus SL [ohne stielj. Nyeletlen

kés : exaraiíitus manubrio PPB.

[NYELIi-IK]

el-nyellik : [langvesco ; ver»velken). Midn a virág el-mál-

lik, elnynllik. el-oszlanak a pillangók (SzD: MVir. 51). Bú

válttya fel boldogságomat, el-nyellott TÍgaágom (76).
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NYER ('lyif Érd)C. 556b. nyer Decsi:Adag. 88. Fal:

UE. lS5i: 1) luc-rifacio, lucror, demereo C. (gewiuoeu, erlan-

fren]. istenét tudó neji íier es tezeii : jKípuliis scieiis deum

.«mira. obtiiiebit et faoiet (BécsiC. 164). Mit Iiasziiál embernek,

ba niend e uilagot nerie, es f> lelkében j|;otrolmet zentiegéen

(MiiucbC. 45). Nyeryed nekem zent leeUMtnok malaztjath

(CzecliC. 70). MindSu hiw kereztén, ki eomonikal, azon nialaz-

tot neri, kit Cristus (NádC. 10). Valanijl akarz, azt nyerbetSt

nr istontewl (ÉrdyC. 493). Termeezet zereiit való eredet, kyben

senky sem nyeer, sem veztt (556b). Mynden ydwesseges yoza-

got nyeryoni tlie tíled (ÉrsC. 42). TberekeclitAI iierel ayan-

dokokalh, ne feuegedned A chazarokatli (KMNy. II.5). Senki

bfinénec bochanattyat az isten élt nem nyerte i Helt : Bibi. l.e).

Nem hogy tíibbet nyerhetnénec, banem ászt is elvesztik, a mi

naloi' vájjon (Helt : Mes. 427). Szemiedgy, ha mit akarz nyerni

:

snstine et abstine (Decsi : Adag. 137). Haláltól szabadulást senki

nem uyér (GyöugyD: KJ. 450). Kezdé magasztahii (lovát),

mennyit s hányszor nyére a pálya-fUtiisban (Fal: NA. 121).

Mindenkor csak kevésbe és nem a végre játszott, hogy nyer-

jen (Fal:NU. 311). A nemes vér ezen ügyben ve.sztve nyer

(Fal : UE. 450). 3) [vinco ; siegen]. Vajba nyluan nyertetek

volna, hogy mi es ty veletek egj'etembe orszagolbatnimk (Komj:

SzPál. 136). Míg Moses kezeit felemelne tarttya vala, Izrael

nyeri vala (Helt: Bibi. I.Kk4). Akar hói is az nyeri, az ki nem

r6.stelk6dik (Decsi : Adag. 315). Bajnok szív, egynek hív, Kemény

gyér, hadad nyer (Thaly: Adal. 1.5).

[Szóhisokj. Nyert benne mint Bertók a tsíkba (Klsv: Adag.

382. SzD:MVir. 244). ügy tekintsünk dolgainkba, kárt, tsú-

fot ne nyerjünk szines ajánlásért (Thaly: Adal. I.I02). Nyer-

tem fér fiat az lu-tól (MA: Bibi. 1.4). Ha csinos gazdaszony

még idSt nyerhetett, tisztább fehirsegS kalácsot süthetett (Orczy:

Nimf. B6). Szertelen halálnak nyerte veszti porát (Kónyi:

HRom. 47). Kedvet nyerni : favorem *elicere PPBl. El-lmesedni,

nagynevet nyenii: *lucrifacerenomenPPBl.Töröktülnyertsebo

tett kibül balogot, nyerte királyátul örökljen Balogot (Thaly;

Adal. U.404). A Haniadi Mathias fogságából nag sommá

pinzt alait vala maganac nierui (Szék:Ki-ón. 216). Gondol-

tam sérvést nyert (Gvad:Id6t. 80l. Meg engedést és reá

szabadítást nyerne az Jobnac nyomorgatására (MA: Tan.

221). Mikor ki tetszeni kivan, azon légyen, hogy kelW újsá-

gokkal kelhes.sen elö: sziveket uyér (Fal: UE. 31). A had-

ban a restség vészest uyér (Kónyi: HRom. 8). Álamnál
nyerte: sine sacris baereditas (Decsi: Adag. 21). Azon órá-

ban el-veszté minden bótsúletit, a mellyet erSs fegyverével

nyert vala a mezon (Fal : NE. 14). Jósefnek bagyá azt a gaz-

dag földet, mellyet az amorreusoktól kardal és kéz-íjai

nyert vala (Pázm: Préd. 139*. Szerentsére jó barátot nyerni:

*sortii-i amicum PPBl.

[Közmondások). A ki nem vezt, nem nyer az (Decsi : Adag.

88). Az ki soha semmit nem próbál, semmit nem nyer az

(129).

be-nyer : [capio ; erobem]. Aranyas zászlóját Ali basának

hísek bényerék, igen vígadának (RMK. III.157).

el-nyer : lucror, consequor, obtineo MA.* gevvinnen, erwer-

ben PPB. Myt baznal, ha mynd ez tellyes vylagot el nyerye

:

quid prodest, si mundum universum lucretur (JordC. 406.

ÉrdyC. 7). Ha álló vizek nem lesznec vala, ackoron a scithiaiac

el nyertéc volna tSlle mind az egész országot (Helt : Krón. 7b).

Mindeneknec meg-erdemled, el nyered kedveket (C'om: Jan.

201). Az ellenségnek minden hadi apparátusát elnyertük (Tíii-tT.-

1205). Lfitt azért bor, nem számlálván az ellenség által elnyert

borokat, vasa nro 559 (nL403). Harmadik László a magyar

•királyságot egy kicsinység elnyerte vala, de csak fél esztendeig

bírhatá (Liszny : Krón. 296). Pállyán vár ajándék, nyerd el édes

lovacskám (Kisv: Adag. 177). Most az egész bagázsiát ehiyervén,

sok borra akadmik az bagázsia körül (Borcs: Lev. 43. 64). Az

!^;ár nem azért flzi a nyulat, hogy a bíírét elnyerje (Thaly:

Adal. 1.80). Nem nyeri el a pállyát, a ki útjában horgot vet

(Fal : SzE. 523). Midin az ágyukat magyarok el-nyerték, kere-

keket széllyel rontották (Kónyi : HRom. 124).

elnyerés : [adeptio ; das erlangen). Tiszttartí^ságnak elnye-

rése kotzka vetéssel : *sortitio provinciarum PI'BI. Nem az

akaróé, sem pedig futiié pályának elnyerése (Kisv: Adag. 356).

Mi jó vau abban, a minek ol-nyerése meg nem nyúgottya kí-

vánságunkat (SzDíMVir. 262).

hátra-nyer : (recupero ; vviedererlangenj. CX'ik igazán sze-

ressétek ti egymá,st, hátra nyerhetitiik ;iz elveszett házakat

(RMK. ni223).

ki-nyer : 1) [redimo ; erlösenj Ha azzal meg-javul, ördög

torkából ki nyerheted atyád-Hát (Pázm: Préd. 46). 3) (impetro;

erlangen]. A kevély koldus koldulván, semmit ki nem koldul,

nem nyer ki (Com: Jan. 195).

jneg-nyer : potior, consequor, pervinco, uanciscor, opiscor,

Incrifacio, nipetro, indepto, indipi.scor, adipiscor, obtineo C. (er-

langen, gevvinnen]. Könyörgéssel megnyerSm : exoro ; nagy ve-

széllyel megnyerm : extundo C. Ki valamit elbirt, megnyert

:

potitas PPBl. Tizta imatsaga meg niere, kibe bogi iuek, ottan

meg vigazek (VirgC. 106). Az i.steni b51cze.seg8t meg nem nyer-

hetuen, eztelenne lön (WeszprC. 57). Isteni édességet ker, de

cak alig auag soha meg nem nerhetj (VitkC. 5). Meg nyered

te atyád ffyat: lucratus eris fratrem tuum (JordC. 410). Sok

bynesSket megh nyertek wi- istentl, hogy ne kárhoznának

(ÉrdyC. 602). Megnyertem az wrnak emberét (Helt : Bibi. I.B2).

Szenvedetessége szenvedetlenségemet njerie meg (Pécsi : Ágost.

15). K5nyü meg nyerned, a höl senki nincz ellened (Decsi:

Adag. 66). Megnyeré a bíráktól, hogy bemebe.ssen annyához

(Pilzm: Préd. 213). Midón megnyerendd, a mit kértél, bálákat

adgy (Com: Jan. 195). Megperelnéd, meg is nyernéd (Bethl:

Élet. 30). A bíró szívét adományuyal meg-nyerni, meg-venni

(SzD:MVir. 16).

megnyerés : impeti-atio C. erlangung PPB. Valamit imád-

ságodban kerendez, megúeresnec bizudalmaval keryed (VitkC. 3).

Zegheennyee tewee magaatb az erek dichSseegnek meg meg-

nyereeseerth (ÉrdyC. 413b). Nem férhetsz könnyebben a para-

ditsomnak elvesztéséhez, mintsem ba meg nyerésrl letészed

a biztos reménységet (Fal : NE. 52).

vissza-nyer : recupero, recipio, relucror MA*, vrieder er-

langen PPB. Tehetséged szerént viszsza-nyerjed ördög torkából

el-veszett atyád-fiát (Pázm: Préd. 40).

Nyeregét : [leves victorias reporto ;
geringfügige siege

davontragen]. Ez lesz a Dunántúl magában lézengve operáló

és az gyükeres ellenségtül táviíl kerülve nyeregelö mulatság-

nak vége (Bercs. Lev. 109).

Nyerekéd-ik : quaero, negotior, copio lucrum, lucro .studeo

SI. [gewinn suehen]. Keresked, nyereked ember : *questuo-

.sus homo PPBl. E két rendbéli emberek nyerekedni és kato-

náskodni mind más újabb-újabb tartományokra sietnek (Misk:

V'Kert. 438). A szolga tudván a nyereked pénzváltóknak ezer

fortélyait, a pénzt elásá (Fal: NA. 138). A ki a kereskedés

után kivan nyerekedni, a kalmárok között forgolódgyou (Fal:

NU. 255).

Nyerekedés : negotiatio, lucristudium, foeneratio SI. [ge-

winnsucht]. Igen ilzik a nyerekedé.st : *calent ad quaestura PPBl.

Hová lenne id8s attyádnac rajta való nyerekedése (Czegl:

Jaqli. 73). A páva midSn id(Vel gorflg országba bé-.származott,

nagy nyerekedé.ssel tsak a fo rendeknek mutogattatott elsóben

(Misk: VKert. 335).

65*
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Nyerés : [impetratio, adeptio ; das eriangen]. Kedv nyerés

;

*oonciUatio gratiae PPBl. Ydvesseg neresre : ad salutis obten-

tionem NémGl. 233. Az alázatosság nyerése nekyl az ygeb

yozagh nem yozag (WeszprC. 139). Kyiiek zent vota leegyen

my byneiiiknek bocijanatta, zent malaztiiak nyereeso (ÉrdyC.

506), A fJíldre leesec, hu^ ymadsagot tenne vigjíztalasnac nero-

seyert (TelC. 96), Egesség nyerések soka.sodnak a martírok

temeti helyeméi (Pázm : Préd. 286). Az illyeu testi gyakorlás

kevésre li;mznál isten el6t valo érdem nyerésre (Zzon: Post. I.

475).

Nyereség : 1) lucrum C. MA. gewinn. nutzon PPB. Nye-

reség-gyMSl : líRTifuga; nyereség hozé: lucrifícíibilis ; nyereség

szomjúhozó : cercopa ; nyereségre néz6k : Uicrione? C. Pénzt

nyereségre ki-adok : locito ; a nyereségen igen kévánva rajta-

lenni : *ligurire lucra ; fukar, ki a varastól vagy valami úrtól

vámot és egyéb jiSvedelmot árron meg-vészeu nyereségre

:

publicanus ; még talám a f'ö i)énzt is beié-vesztettem, nem hogy

nyereségem lett-vúlna: etiam de *sorte venio iu dubium PPBl.

*Nyereségre vásárló kalmár : institor PPB. Nem kel alazíttos-

sagnak valami-nenievv miuelkedetyt ezelekedny, mykeppen egyéb

barátok yo példáért es ew leieknek neresege ert (EhrC. 117).

Mi nereseg, mert Sriztfic. 5 par.-méolatit (DebrC. 323). Az hábo-

rúságot na^ íieresegge tartó (GuaryC. 27), Vagiok az leieknek

nagi felséges es bizonsagos nyerasege (VirgC. 671)). El vezSt

az hA nyeroseghSknek remeenseghek (JordC. 764). A halált

uieresegnek tartiak (DebrC. 125). Bakos Balasne adót ket zaz

forintot, ho^ feleseget, giermekeit nieresegebíl taplalnaia (RMNy.

III.69). Az telhetetlen semmi hflmiel uem gondol, czac hogy

valami nyereséget kaphasson (Born: Evang. IV.301). Semmi

nyereséged egyéb aimál, et5d, bérSd, aluttod, hazuod (Fort-

Szer. K4). Senki azoc kSzzflI, kik az urat szolgállyác, nyereséget

ne fizzSn pénzével (EgyhRendt. 151). MidSn nyereség felSl

mondnak valamit, igen réssen akkor az fnluk (MA;SB. 127b).

Az szegényeknek is többiiljön annak nyereségébl való jövedel-

mek (Radv: Csal. 111.20)). Azokat a játékokat meg se izelítsed,

a hol a nyere.ség csak a vak szeruni-sétfil függ (Kai: NE. 44).

3) exuviae, manubriae C. [praeda ; beutej. El- fogja a vitézek

nyereségeket: praedae militinn *interceptor PPBl. En te zep

bezididen firölók, mint ki sok neresiget ("spolia nudta) lelt

(DöbrC. 70). Mykoron nagy nyere.seeggel haza yettenek vona

es az bytangot oztany akarnaak, az gonoz fene Vyd yzth

vezte kztfik (ErdyC. 398b). Megvivának, isten vala Magyar

néppel, ott járának nagy nyereséggel (RMK. 1.8). Vitézek nagy

nyereséggel járának (Görcs; Máty. IV. r. 43). Az nem tetszik,

hogy az vitézl rendnek még eddig semmi nyeresége nem
ltt, mind csak könnyen hajolnali (RiikGy: Lev. 140). Az úr

szolgái nagy nyere-sséggol jártak (Gér: KárCs. III.275V Az olá-

hokra ment hajók fellöl igen homályosan csak alattomban

szergetik, hogy az gályák valami nyereséggel jártíik vulu;i

(ErdTflrtAd. U.38).

[Szólások]. Ebnec adgyon ennek nyereségében (Decsi: Adag.

67).

Nyereséges : 1 ) lucrativu-s lucrosus C. (utilis ; niitzliclij.

tz olleten in)ad.sag sem erdemSs sem nere.seg6s (GuaryC. 63).

2) [eniolumeutum habens
;
gewinn habendj. Azzul az magyarok

károsok sem lesznek, inkább lesznek nyereségesek (RMIC. 1.7).

Nyeretes, nyertes (nyerettes Pesti: Fab. 45. Vás: CanCat.

300); 1) lucnuis MA. lucrosus; gewinner, gemnnreich PPB.

Nyertes dolog gyakran gouilolkodni e világ haszontalan szomo-

riiságáról (Hall: Paizs. 220), Legokosb és legnyertesb csere az,

mellyben a mulandóságokért Sríkké valóságot nyorhetftnk (Bíró

:

Ünnep C2), 2) victor, evincens MA, überwinder PPB. [BÍeger|.

Hada 15u a berezeg ellen, de ott is uiertes 15n (Szék: Króu.

192). Lón uyoretesb vayda az parasztoknál iValk : Uen. 58).

Diadalmasoknac és nyerteseknec láttatni (Mon: Ápol. 369>: Ha

igaz, nyeretessek vagyunk mi es, meg gyózt&k az pápistákat

(Alv:Ilin. 35). Mellyinc lészeu uyerettesb (Vás: CanCat 300).

Ez ellen az phariseusoc egy szót sem tudnac felelni, hanem

az ur Christast nyerette.ssé kell hadniok (MA: Scult 731). Tudd

meg keresztyén ember, hogy ha a te hitednec tanátsáo jársz,

nyerettes vagy (Megy: SJaj. U.85). Mutasson vagy egy helyet

az ellenkez, és ámbár 5 legyen nyerettes s 6vé legyen a

glória (GKat: Titk. 335). Nyertesebb a kLs Dávid parittyával es

küvel (CzegI: MM. 9). Baj-vívásban nyertes lévén (Pemy:LFl.

19). Sokan egyféle t.salárdsággal mindenekben nyertesek (Misk

:

VKert. 243). Azt ak;u-á, hogy a szem-közt bátorkodó vitézség

lenne a nyertass (F.il: NA. 238). A nyertes Julianus elemelte

társát es elindult hajóival (Fal: TÉ. 681). Ki nyertes tábornak

nem félsz haragjától (Orczy: KöltH. 48).

Nyertesen : lucroso, victoriose MA. gewinnreich, siegreicb

PPB. Nyertesebben járna ugy az ostya.sftt5 a képfaragó ácsok-

nál, hogy ha mint a síitS síit, Christiis t(<stévé válhatna (Matkó:

BCsák. 425). Ez az dolgaidnak oly utat mívelhet, mely azok

czéljához nyertesen emelhet (Thaly:Adal. 1.123). A kegyes

rendben folyandó beszéd nyertessen játszik a szívekkel (Fal:

UE. 371).

Nyertesség : victoria, evictio MA. sieg, übermndung PPB.

Nyer : [Impetrans ; ausvrfrkend). Ke^lmesseg^ 6am Jesus,

nam kzónsegós ana zenteghaz mond engSmet irgalm nerS

bodog aúanac (NádC. 664). O lesas, ky wagy yrgalmassagnak

nyereye (PozsC. 10). Wgy tlie^ jTsalm nyerS zyz Maria, hog

te bjT enghem mynd órókkewl rökké (ThewrC. 149). TisztitB

meg minket ammi biniinkbl, mert te vagy irgalmnyer kegyOs

szíz Mária (RMK. 1.10).

(Nyeröd-ik]

még-ayerödik : [perficior ; bewirkt nerden]. Megvallom,

én uem jovallottam volna azt az hirtelen indulatot, ugy hiszem,

Bessenyei lu-am soUicitatiója által is meg nyerdött volna az

rriirtT.= 1,232).

NYEREG: ephippia C. ephippium MA. sella; sattel PPB.

Nyereg és minden lóra terít pokrotz: ephippium PPBl. *Nyereg

hajtott fele, vápája : ephippii arcula PPB. Kit kiral aieit tiztílni,

a lóra kél vetni, ki kiral íierge alól vaéon (BécsiC. 62). Egy

emberke vagyon itt a pusztában, az i8 reám és nebez nyerget

vet hatomra (Helt: Mes 357). Megh raggada az flsteket es ki

kezde emelíteni a nyeregbl (463). Makkterm fákra mász%-án

fel, nagy vizesen fikemlnél füg\'a uyeregszárnyáig való vizben

tartván egé.^z virradtig (Szál: Krón. 128). Egy rakásba hordatá

soc nyergeket (Gosárv: MagyB. Dij). Az lovász kápával beterí-

tette az nyerget (Monlrók. XI.363). Az kyk lovat az en attyaro-

fyamnak fykyvel, nyergyvel neky hagyom (Radv: CSaL 111107),

Az tatj'u' lovamat ne híigyjiik nyugodni, minden harmadtiap

vessenek nyerget roji (Gér: KárCs. IV.368). Igyekezünk, hogy ha

csak az nyergét vagy czafrangját is kivihetnénk Nagysiigodnak

(Mün:Okm. XXUI.22).

[Szólások]. Néktek a nyergetek it jobban fut, mint más-

nak a lova (Tlialy : Adal. 1.85). Két nyerget ílni egy seg-

gel : dnabus sedere sellis (Deesi ; Adag. 49. MA). Egy seggel

két nyerget akar a jesuita filni (CzegI : Japh. 235).

[Közmondások]. Nem illik az ebhez, hogy nyerge hordozzon

hátán (SallMark. B5). Nem illet .szamárt veres nyereg (Deosi:

Adag. 22. KLsv: Adag. 40), Disznót liársonynyereg meg nem

illet (Thaly: Adal. 1.175). Nem ülhetsz egy seggel két nyerget

(Decsi: Adag. 196). Nem jó egyszersmind két nyerget ülni (CzegI:

Japh. 201),

kazul-nyereg : ephippium persicum Kr. [persischer sattelj.

Vére'ie síiaü haragos mén vult alatta, köunyfi kazul nyereg rajta

(Fal; TÉ. 637).
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málhás-nyereg : [ditellae ; saumsattelj. A terh bordozó,

málhás nyergec öszvérre avagy kabolára tétetnek fel (Com:

Jaii. 88).

öszvér-nyereg: :« (Nom.' 421).

szamár-nyereg: c« (Nom. 47).

terehhordozó-nyereg : ditellae C. [saumsattel).

Nyergel : [eqiium sfemo ; sattein). Nyergelni a lovat : equiim

strato inducere, instruere PPB. N'erghellyetSk lowath, hogy

Palth rea zererwen, vygyetek Félix foeyedelemhez (JordC.

785). Az tPrökök táborban hevernek, de menni akarnak, mert

immár nyergelnek (Zrínyi 1.50). Ha jön ordre, frissen nyergel,

elmegy az portára (Amadé: Vers. 107). Öszvérét nyergelte,

ment Nomentanumban (Orczy: KöltH. 110).

meg-nyergel : stemo ephippio apposito MA. [besattelnj.

Megh nyerghelee az ew zamaraat as el meene ew velSk (JordC.

166. Helt:Bibl. I. Bbb. 3. Kár: Bibi. 1.141). Miképpen nyergel-

hetnéd meg és ülhetnél fel az disznóra (MesésK. 11). Ki-ki

rendgye szerént idején fel-kele, kinek ugy volt hagyva, az meg
i,s nyergeié (GöngyD: KJ. 369).

[Szólások] Boldog isten látom, hogy megnyergeltek
bennünket a franciák (Fal : NU. 32.5). T.sak az egy frantzia

szolga niergeli meg gazdáját és urának ura (Fal:

TÉ. 782). Urát megnyergel feleség : *imperiosa conjunx

PPBl.

Nyergéltet : [equiim sterni jubeo : sattein lassen]. Az szá-

nat rakattam és lovaimat nyergeitettem (Monlrók. XVIIL5).

Lovat nyergeltetvén, felmenék az Balassi uram szállására

(TörtT.2 LlO).

Nyerges : 1) ephippiarins, ephippiatus, stratarius MA. [ge-

sattelt, satfellragend]. Nyerges ló : clitellarius Pesti : Nom. Ül.

102. eqnus .sellarius, ephippiarins PPB. Cadit in nergiies pótok

1268 (VYenzel II119Ö). Az sárga louat fekestfil hámostul, zeke-

res niergessel hagiom Thamasnak (RMNy. n.302). 3) [opifex

ephippioriun ; sattler]. Az nyergesek egy hátas lóra való nyerget

adgyanak két forinton (TörtT. XVm.227).

Nyergetlen: [non stratus; ungesattelt]. Az egyic király

ina.ssa egy nyergetlen lovon vtanna szaguldvan, egy kópiánál

bálban eklele (Helt: Krón. 48).

NYERÍT (íii,;r«í Misk: \Tíert. 93. 129) : nitrio Balde. hinnio

C. MA. wichem PPB. Nyeríti kánya : cenchris PPBI. Mykenth

vadh wygyorogwan es néreituen inkab, hogh uem zoluan, ó

zayanak tatogatasawal felele (PeerC. 63). Csendességben voltak

fi jó vitézi, mind nem nyerítenek jó lovai (RMK. IV.161). Az

embemec czufoló baráttya ollyan mint az ménló, melly minden

rayta filSn nyerít (Kár: Bibi. 1.672). A ló sz5k, nieret a kabo-

lára, de a leckéi meg farttiak (Mel : SzJán. 28). A lú meghe-

réltetvén, nyeréteni meg sznik (Com : Jan. 35). A ló nyerít,

rag és kapál, mig nem jut társához (Zrínyi 1.104). Eous és

Flegon nyeríteni kezdnek, hámjoknak terhébfi! levetkeznek és

víg legeléssel magoknak kedveznek (GyöngyD: Cup. 652). A
belénd igen keserves szóval szokott nyiretni (Misk: VKert. 93).

A szamárt akármi nem aranyos szerszámba öltöztessék is,

ugyan tsak szamár módra nyiret Ü29). Csak az abrakos jászolra

nyerétett világi áldomásiban (Csúzi : Tromb. 43).

[Szólások]. A ezalánt f&d meg borban, felindíttya a barátokat

azapátzákra, hogy nyericzenec (Mel : Herb. 99). Fele

baiattianak felesegere nieríteni (DecsiG:Préd. 56). Asszony

emberekre nyerétteui (Zvon: PázmP. 104). Tarát farát ékesíti,

vitorláit kitereli s arra nyerít, a ki szép (Fal: Vers. 882).

meg-nyerit : adhinnio MA.* anwiehem PPB.

reá-nyerit: adhinnio U PPBl. [anwiehern].

Nyerítés : hinnitus C. MA. das niehem Pl'B. Keet louak

nagy nyereytest tevnek evuen kevztwk (ComC. 270). A ló nagy

nyerítéssel fiit vala az utón (Pesti! : Fab. 62). Nyargalló lovai

nyerétésénec hallási (Mon: Ápol. 464). A szamár hosszú fSlei-

rfil és otromba nyiretésérSl akár kivel is magát megesmértetí

(Misk: VKert. 129).

NYERS (nyers Toln : Vigaszt. 204. nyes ÉrsC. 48b. niet

RákGy: Lev. 81): 1) crudus C. MA. incoctns SL roh, nnge-

kocht PPB. Ez nyerss fifaat meg zaraztotta vala (ÉrdyC. 536).

Az kjTal ygen meg haragwek es paranczola, hogy ewkvt nyers

yuakal werneyek (ÉrsC. 355b,i. Igen ió vérhas és nyers, nyálas

has ellen (Mel : Herb. 3). Ved ez fodor mentát es metéld meg

!tz nyers mentát, haud iuegben (BeytheA: FivK. 71b). A ki a

kételkedés felSl vala nyers, íztelen tudományokat álhatatlan

bizodalommal magának választtya, az csendes lelki ismeretet

az életben nem birhat (Toln: Vigaszt. 204). Nyers bort ijutt

mindenik (Nyr. X.469). Bor ivás, nyers almában való nagy

gyuvatlankodás torkot bérekesztnek (Felv : ScbSal . 24). A te

bölcselkedésed szerint az Ujaknak meg kellene járni az égett

és nyers boros korcsmákat (FahNU. 266). 2) viridis MA.

grüu PPB. Nyers fige : grossus PPB. Ha az nyers fan ezt

tezic, mi lezen az azionac dolga (VitkC. 86). Ha az nyes fában

az ekSt tezyk, az azzywban thahat my lezen (ÉrsC. 48b). Ha

a nyers fán ezzeket mfiuelitec, mi leszen az aszszu fán (Helt:

UjT. Y2). Az aszú fa mellett az nyers is meg íg (Monlrók.

III.93). 3) infectus, non elaboratus Sí. [unbearbeitetj. Nyei-s

gyapjú : lana iufecta, succida PPB. Az halálnak váiása egyaránt

ver5s barsont visetSuek és az nyers lenben és ezondorába

SltSzetnek (SA:SB. 38. K;ü-: Bibi. L678). 4) vividus, vegetu-s,

alacer Sí. [mimter, rostig, jnng]. Nyers eró: vigor MA. Tsudál-

nak 8reg voltat, jo nyers korosságát (Megy: 3Jaj. n.47). Az

aszszonyok haragosbak a féröaknál, a vének a nyers emberek-

nél (Pázm : Préd. 806). A testek belsS mivóltokra nézre nyersec,

virgonczok, egésségesec avagy betegeséé (Com: Jan. 53). Ne

egyél, hanemha éhségtói 8szt8n8ztetvén, egésségben maradsz

és nyers, nyakas, friss erben lesz (173j. Ers és nyers nyak-

kal olyan vagy, mint repedt értz (Rira: Ének. 277). Még az

er8s Hercules sem elégséges két magához hasonló nyers nya-

kasnak megfelelni (TitkEózs. 198). Volna ugyan tflz és nyers

er8 bennek, de egy tsep itílet sintsen (Fal: NE: 5). A testi

gy8ny8rftségek megtompítják az elmét, fárasz^ák nyers er8nket

(20). Kifárad az embeniek feje, fonnyad nyers ereje, bomlik

egészsége (26). A mit iffiantan a nyers elme magában kaptsol,

még g8rbe vénségében is nehezen felejti (Fal: NA. 157). A la-

conismns nyers, fontos rSvidség (Fal: DE. 415). 5) [madidus;

feucht]. A meghfilt nyers gyomor az ételt utállya: crudus

escam fastidit (Com : Jan. 55). Az üdó ide is száraz, mindazál-

tal m^ nies földbe esett az vetés (RákGy: Lev. 81).

Nyersecske : subcrudus MA. ein wenig roh, halb gekoeht

PPB.

Nyersen : 1) [cnide, incocte ; roh. raigekocht]. .Semyt h&
benne nyerssen ne eegyet8k, se vyzbe fStteth, de czac tyznel

syltet (.JordC. 31). Ne gyetek nyersen, se fSve (Helt : Bibi, I.

Gg4). 2) [virídis, immaturus
;

grün, imreif]. Ha nyersen az

kSként megszeded és megt8r8d mosárban addig míg zSld s

meg eric a kSkény (Mel : Herb. 26). 3) [insnise ; abgeschmackt].

Mi sem mondgyuk azt olyan nyersen és sótalan (Pós : Igazs.

546). 4) [alacríter ; munter, kraftig]. Nem tunyán és álmos

szemmel, hanem ébren és nyersen kell mimkálkodnunk (Pázm:

Préd. 821). Az unió megerflssíti emberben a nyersen tartó lel-

ket (Ker: Préd. 106). Az edgy lélek három: nyersen tartó, ér-

zékeny és okos lélek (138). Tudós ember, a ki nyersen tud

beszélleni (Hall: HHist. 150).

Nyerses : subcrudus C. [etwas roh].
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Nyerseség: I) cmditas MA. rohhpit PPB. 2) N-irur MA
das grünen PP15. 3) vigor MA. [vivi(üta.s ; lebenskraft, regsam-

keit]. Ki szijváii a már koros napok testekbftl a iiyerseségot,

tsiijia kendSzéssel foltozgatnak magokon (Fal: NA. 144). Se erS

se nyerseség beimek, .s5tt alig mozog lelkek (Fal : BE. 583).

Vidám nyerseség és bajnoki bátorság nézett ki belSle (Fal:

TÉ. 637).

Nyersesit : [vegeto ; ermuntem]. A mozgolódás nyersesét

és a laiikatságot ki nti (Com : Jan. 208).

Nyersit : cw A lélek csak nyersétS : éllesztS a palántákban

(vegetativa), érzéken az állatoUljan a okos az emberben (Com

:

Orb. 86).

Nyersség: cruditas C. (roheit). Galénns írja, hogy egéssé-

gét meg rzi, a ki el kerfili, hogy emésztetlen nyersség ne

niaradgyon gyomrában (Fázm: Préd. 837). Semmi nyomoráság
nem unalmas, mikor a szent lélek tiize el vészi, nyersségét

ezeknek (707). Ártalmas nedvességnek veszedelmes nyerségébe

esik (Tlly: Préd. 1.450).

Nyersül : crudesco MA. [sich erneuemj.

meg-nyersül : crudasco C. [blntíg werden]. Újonnan meg-
nyersiiUik : recnideseo C. Megnyersiilíik, újulok : crudesco

;

i.smét meg-nyorsiilök ; recrudesco PPBI. A seb viszontag meg-
nyersftlvén, ki-újjúi (Com: Jan. 60).

NYES : frondo, truncn, caedo, ambnto MA. puto ; stüinmeln,

abhauen, behauen PPB. Az él5 fákat nyesi, csonkíttya (Com:
Jan. 103). Kapás nyes irtavánt, éleszthesse éhségét (Kisv: Adag.

401).

[Szólások]. Az pápistiik avagy vesztegelni avagy az tulaydon

magok berkét nyesni és minekftnk utat nyitni ken.szprítet-

nek (Toln: Vigaszt. 44). Mindég egyet be.szélni, egy dolgot
nyesni (SzD; MVir. 61). Vallyon a papi3ta;'doctorok szintén

olly nagy betsben tartyák-e a régi .szent attyákat és doctorokat,

a mint azt szóval nyesik (Pós: Igazs. L262).

el-nyes : appnto C. amputo MA. abhauen, abschnitzeln

PPB.

le-nyes : detrnnc.o MA. stiimmeln, abhauen PPB. Agait

le-nye.sem : defrondo MA. A t, az ágak lenyesettetvén, tóisök-

nek és tSkének nevét viseli (Com: Jan. 17). A bánat firtimet

hozott és gyönyíirüség Iwkrozott le-nyesett, busultságán (GyöngyD:
Ciip. 207). A lenyesett régi csollyánt kertyekböl kihordgyák
(Csúzi: Síp. 8).

lényesés : detrnneatio C. MA. abstümmeluug PPB.

meg-nyes : |)uto, deputo C. opputo, defrondo MA. beschnei-

den, behauen, umhaiien, abhauen PPB. Megirtom, nyesem,

itéli'm : deputo
; haszontalan ága-liiigait le-írtom, meg-nyesem,

fattynvesz.szeit ki-vagdalom : surculo; meg nye.sni az élfl fákat:

*circumcidere arbores PPUl. A fa-vágo meg-nyesi a fákat, az

holot megmaradnak az ág-nye,s5 lékek (Com: Orb. 129). Kinek

kedve hozzá, vele bár ne ké.ssék, a még 6 köszörül, mások
meg ne nyas.sék (GyfingyD: KJ. 336).

megn.yesés: defrondatio MA. abbauung PPB.

nyir-nyes : [circumcido ; beschnitzen). így nyíritek nyesitek

vagy is inkább igy toldallyátok az evangéliomot (Fal : NA.

123).

Nyesdegél : frondo, trunco Sí. [schnitzeln], Szénégetí tö-

két, és nem szalma kévét nyesdegél az erdóbe (Kisv: Adag.

161).

Nyesedék: ramalia PPBI. [reisliolz].

Nyeseget : saepius amputo Kr. (scbneitelu). Az erdSllS

tiatal veszszSket ult és a mettzö késsel az új nSvéseket nyese-

geti (Com: Jan. 71).

Nyesegétés: (putatio; das schneitein]. Nyeeegetés nélkfil

való él(1 fa (VSzentely: Pat Elób. 7).

Nyesés : frondatio C. putatio, eaesura MA. dajs abbauen,

behauen PPB. Nyesés, erdíllés: frondatio PPBI. A nyospolya

fa kedveli a nyesést s kapállá.st (Lipp: PKert. 161).

rigya-nyesés : ramule C. [das ablaubonj.

Nyes : frondafor, jnitator C. [baumeschneidler].

ág-nyesö : frondator PPBI.

Nyesölék : sarmenhim Kr. freisigj. Fa rakásokat rac

íiszve, a mint nyes5léc nyalábokat-is : sarmentonun fasces (Com:

Jan. 103).

ág-nyesölék: (ramiUia; reisliolz]. A fa-vágo meg-nyesi a

fákat, iiz holott megmaradnak az ágnyesSlékek (Com: Orb.

129).

NYEST, NEST, NYUSZT, NUSZT: martes, martur,

mardus MA. martos scythica ; marder, zobel PPB. Egy nestb

kapa Süveg (RMNy. U.171). Nestli berth kywidethem (LevT. I.

223) Én nekem többet ezer forint és egynehány nyestuéi nem
küldött (1L261). Az nyesteket éimékem engedjed, hogy valami

dolniáut bélelhessek magamnak vélek (Nád: Lev. 26). Nest,

nust, bársony riüiac (Ború : Préd. 547). A nest, nuszt, gerezna,

hegyi egér béllé.seknec illenec (Com: Jan. 40). Nagy nyuszt-bSr

kájjával be fódflzte fejét (Zrinyi 1.90). Égy aranyas, virágos atlacz

nesfel beleth suba (Kjidv: Csal. 11.10). Az zederyes nwzttli su-

batth, ismegh egy lóra ualo arany lanczotth, az forgacb módra

chinaltath az Haller Gábor vram fiainak hagyom (111.179) Egy
nyuszt lábbal béllett gallérotlan felsó ruhám vagyon (225X Egy

nyusz suba, kyuok a feli szederjes aranyos kamoka (Gér: KárCe.

III.227). Nyesttel béllett fekete palást (IV.461). Nest hát bór

(Vei-tTrans. 4).

bkk-nyest : [buchmarder). A szöla mesterek ;iz bük nes-

tet vegyék meg az vadisztol hatvau pénzen, adják hetvenöt

pénzen (TörtT. Xin.220). Egy bik nyestet d. 25 (ErdOrszgy.

n.380).

f-nyest : [haselnussmarder]. Egy mogyoró ne.stet, kit fó

nestnek hínak, vegyék a vadásztól egy forinton (Törtl'. XVIII.

220).

mogyoró-nyest : cvi Ajándékozott magjaró neszltel, jó félé-

vel béllett igen szép paplant (Monlrók. VIII.224). Egy jó mogyor<í

nyestet nyersen d. 59 (ErdOrszgy. U.380X

Njrusztos : [marté praetextus; mit marder verbramt). Své-

cziai n™sztos sfieg (Gér: KárCs. IV.423). Egy nyiisztos kaftánt

adtak reája (Mik: TörL. lí). TJbb bú és gond vagyon a gazdag

fejélxMi, hogy sem szrszál nyusztos sflvegében (Fal: BE. 588).

NYÍ, NYIV: vagio C. MA. [gemo, ejulo]. sclu-eieu PPB.

[•.vinsdu. <|uaken]. Rívok, nyívok mint a kis gyermek : vagio

PPBI. A nyúl vákog, iiyí : lepus vagit (Com : Orb. 5). Nem sír-

tak, de nyíttak (Gvad: NótTest. 130).

Nyihahaha : (hinuitus ; das wiehernj. Az ló az trombita

szóra azt nioudgya: nyí lia ha ha (Kár: Bibi. L537).

Nyikácsol : (vagio
;
qiiiikenj. Az eb, ha megütöd aiv, nyiká-

csol (Com: J;m. 3G).

Nyikkan: (mnltio, nuissito; mucksenj. Ha a picin egy

picint nyikkant, bezzeg sikoltott az anyám asszony (Fal : NE.

112. SzD: MVir. 85). Mihelyt a katona egjet nyikkan, bójlre,

vasra szorítják (Fal : NA. 216). A vice-vice secretarias elvégre

egyet nyikkaua, s azt monda : lesz gondunk reá (234).

Nylkog : vagio, gemo Sí. [quiikeii, wiuselnj. Nyikogok mint

a róka : ganuio PPBI. A nyúl midJu meg fogatic, nyikoc, mokoc

(Com: Jau. 39).
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ellene-nyikog : aggaunio MedLat 378. [eiitgegenqiiaken).

Nyikogás : gamiitus Nom-. 231. (das quiiken]. Róka-njiko-

gás, Isebegés: ganuitiis PPBl.

Nyikorog : gruniiio, grundio C. gaiinio MA. grunzen PPB.

Ellen vetésecskéidre, vagy inkább tiidatlaus;ignak betegségénél

cs;ik nykorgó bába feesegésidre emberi válaszod l&izen (Bal:

Oslsk. -lö). A disznó robog, njikorog (Com: Vest. 30). A nyikorgó,

katt.Hgó níka tavaszi idn el liáuyván sz5rét, sz5ret.len lészen

(Com: Jaii. 39).

Nyikorgáa : grmmitus C. gannitiis MA. das belfern, gruu-

zeu PPB.

Nsrivácskol : vagito MA. oft heulen, weinen PPB.

Nyivákod-ik : [v.igio ; scbreien]. A Farao leánya megnyit-

ván (a satjTot I és látván abban egy nyivákodó kisdedet, k6ny5-

rfllvén rajta monda (Káldi: Bibi. Exod. IL60).

Nyivákol (nyouioí C): glaucito C. [winseln]. Az ember,

a ril.ágnae remeke, nyilvákolva szfiletic (Com : Jan. 43).

Nyiváioláa : [vagitus ; das schreien]. Azon nap egy fqe-

delmi embernek lévén azon úttya, hallya a nyivákolást és titkon

maga kebelébe vészi a gyermeket (Hall: HHist. n.i2).

Nyivás : vagitus C. MA. [das winseln]. Kenth zenuedS lel-

keknek ordetaassok es az bestyekuek nyuaassok az egeeth feel

ery vala (SándC. 38). Megh szfilete-senec napján nyivásra és

sírásra vettetic az ember (Prág: Serk. 843). Az eb ha meg fitSd,

nyívá.'isal ordít (Com: Jaa 36). Mint kandm- tett oly nyivásokat

(Gvad: NótTest 131).

Nyivog : [vagito ; winseln]. Nyivogok, kovákolok valaki

fxilébe mint a kis gyermek: obvagio PPBl.

1. NYÍL: 1) sagitta,telum,belosC.jaculumMA. pfeil PPB.

Nyilat lüvók : sagitto MA. Tnel es nilnalkl vyot 5 istenéc 6

értec (BécsiC. 18). Az zyvet meg sebhety keserteteknek nylay-

val íVirgC. 136). nyl almeg zent ÜTés propbetacak hatalmá-

nak myatta (PeeiC 251). Beh titek a nilakkal az testet

(DebrC. 1371 Az halalt zyl6 hamarya nyl (ÉrdyC. 343). The

nylayd en belem regeztettenek : sagittae tuae iufixae simt mihi

(KulcsC. 69a Egy selem ó, keth teghes nyl (RMNy. 11.170). Ha
szinte a mi kedvfink szerint laknánk is mint ez lakot, ugyan

el múlna, mint az árnyék, a kilótt nil (Bom : Préd. 391). Éles

nyilak légyenek, mellyek a szivek keménységét meg-szaggassák

(Pázm: Préd. c3). Nyilaid szereznec énnékem nagy sérelmet

(MA: Bibi. \M9). Hamis esztergárban faragta szakadékony idegfl

nylát (.Bal : Csisk. 126). Az isten az 5 rettenetes igazságának

mérges nj-ilakkal el készíttetett rezyiat elSukben adgya (Lép:

PTük. L272). Eszekbe vevek, hogy az nyílnak szigoni volnának

(Forró: Curt. 568). Tsuda, hogy annyira kóvályog elméd mint

a tollatlan nyíl (Kereszt: FelsKer. 80). Egy kis mogyoróni gfim-

bSlySgségfi nyilat 18ne az hólnod alá (Tof : Zsolt. 551). Eziistpléh-

vel egészlen burított tegez nyiltokostul (MonL-ók. XXIV. 184).

A kit (a szerelemtói) el akar hajtani, az ónas nyilakkal szokta

azt sújtani (GyOngyD: MV. 21). Nem árt néki semmit a nyíl

szaporája (Kónyi:HRom. 182). S) sors MA. loos PPB. Nyilat

vetec: sortior, sortem jacio MA. Ereztetec nil édenbe, mel

napon es mel hónapban sidoc nemzeténec kellene mégSIetni

(BécsiC. 55). Melóztak 8 rubaiat nilat ereztuen (MünchC. 68).

Zacharias a papsagnac zokasa zerent nillal kelé, [sorsból méné
ki, Káldi] hogy bemenven vmak templomába geriedetet vetne

(MiinchC. 107). Ne meteelik megh 5tet, hanem vessSnk nylath

raytha, kye legén (WinklC. 211). A te kegySsseegóduek fyle.>-tli

en ymadsagomhoz hayczad az te fyadnak 5 rwhayaan, nylon
e

ee yateekon meg nyertéén (OechC. 43). Wk engomet megfz-
tanac es en nihamon nilath vetenec (NagyszC. 283). Ezek a nyl

Mathiasra es a tizen egy apostol kSzze zamlaltatec (DebrC.

198). Jertek vas.siink sorsot és nyilat (RMK. 11.90). N'ilat vona-

nak: jecerunt sortem (Sylv: UT. 1.122). Nyilat készítenénec az

osztozásra (Helt:Me& 21). A mellyre eset az ur nyila: cujus

exierit sors domini (MA: Bibi. L 103). Ve,ssenek nyilat reá s a

nyii szerint os.sz,ik bárom felé (Radv: Csal. IIL28Ü). S) [pars,

portio; tlieil, antheilj. Minden ember, valaki az mezon nyilat

ve.szen, az szolgáló jobbágy tartozik az várhoz egy-egy meszely

vajjal ; az gyalom ember jienig, mivel ketten vesznek egy nyilat,

azért ketten adják-meg az accideiitiát ; ha ki peuig nyilat nem
vészen, senamivel nem tartozik (Gér: KárCs. rV.300). Az mely

cseré.s vagyon falu számára, azt tilalmasban és esztendónkint

nyíl számra osztják (329). Sárnak felét, Kis-Hodost, ki váltottuk

volt idvezült feleségemmel idegen kéztl, mivel jóllehet ezek

nyilamban jutottak, de akkor mind másoknál volt (567). Sok
szép portékái s készületei maradtak szegénynek ; mely is oly

kapsi volt ezen felyebb megnevezett atjatiaknál, hogy szintén

úgy reszketett mindenik míg kezéhez nem ment a nyíl 1760

(Hazánk 1.378). 4) [sagitta; pfeil, ein gestú-n].Az ég kózepin való

tsillagzatok : a kegyo, a njil, a keselyS és a kx^s gyermek

(ACsere:Enc.99).

1 [Kikmondások]. A ki fullánkját könnyen botsátja másra, nyila-

kat várhat helyébe (Fal: BE 580).

font-nyil: phalanx, Ubramentum PPB. [wagezünglein].

j

isten-nyila : 1) [ftjlmen ; blitzj. Az isten nyilai gyaknak

(Mad: Evang. 768b). Nem ollyan bolond nyiI az isten nyila,

hogyha engem aranyoz, téged találna (Tof: Z.solt. 33). Épen
mikor a pap az ostyát felemelte volna, akkor ütötte meg az

istennjila 1761 (Hazánk n.59). 3) armerius vulgarius Beythe

:

Nom. 2. orobanche, hippuris mmor MA. sommenvurz PPB.
Barát mony ffi, kett5 a leuele, isten nyilánac hyiac (Mel : Herb.

89).

I

[Szólások]. Egy kis vaczkot is hoztimk Kügymednek, kemény
j

bizazmintazisten nyila, de tegye Kügymed az ágyo
í sz&majabo (Nyr. n.226a).

löv-nyil, lövellö-nyil : *missile telum PPBl. [wurfge-

schos.s]. Imé 16v8 nyila bé rakott tegzében szép (Jrága kövekkel

fenUk tfindSklésben (Huszti: Aen. 26).

mutató-nyil : [hgula librae; wagezünglein]. A fontnak

mutató n\ila: phalanx PPBl.

j

szárnyas-nyíl : *pennatnm telum PPBl. (gefiederter pfeil].

!
szigonyos-nyil : [spiculum; pfeil]. Egy ember érközék,

kitl szigonyos nyíl elvételek, az Alexanderhez az nyíl lövetek

(RMK. IV.150). A könyíi szerfi vitézec távohul a gerelyéket

avagy szigonyos nyilakat állhoz szorító ideggel ki lövöldözvén

(Com: Jan. 149).

tollaa-nyil : *pennatum telum PPBL [gefiederter pféil].

I [Nyüal]

föl-nyilai: [subcímeo; verkeilen]. Fel-nyilait ajtó felek:

*subcuneati postes PPBl. A garádics alatt lév gerendákat fel-

nyilaltattuk (Nyr. XTV.SIS).

Nyilall-ik : [dolore infestor ; stechen]. Az fejem is két fell

igen nyilait (Monlrók. X\TIL36). Fnek nyilalló fájdalma PP.

PaxC. 1).

Nyilallás : pleuritjs, laterum dolor MA. seitenstechen PPB.

Ha ers borban áztatod az kökény virágot, ffl faiást, nyilalást

e \iz meg gyógyít (Mel : Herb. 26). Oldal fayas avagy nyilalas

miat meg betegfilnec 1573 (KKrakkó A3). Tavaszszal indeit a

hold bséges verböl származó betegségeket, vgy mint: ketts

napi hideglelést, torok gyíkot, uyilalast 1583 (KBái-tfa C). Az
úldal fájás, nyilallás, szegezés kevássebbé kéuzanak (Com : Jan.

57). A gyalog feny fa gyfimltse jo a hurut, nyilallások és
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egyebek ellen is (ACsere: Enc. 228). Nyillalás az oldalakban

(Web; Amul. 93), Az bal oldalamnak fájása, s nyillalása k volt

rajtam (Monlrók XV.35). Nagy fájdalmat érzettem, kivált az

jobb miem t«vén nyilalást is (XXTV. 286).

oldal-nyüallás : c\j Óldal-nyilallás : acutus laterum *dolor

;

óldal-nyilallások : *conpunctione3 latenmi PPBl.

Nyüallós: pleuriticus PPBl. (mit .seiteastecben bebíiftet].

Nyilaltat : [dolorem simuló ; scbmerz beucheluj. Szemét

veressé csiuállya, oldalát, derekát nyilaltattya (Diósz: Delib.

C2).

Nyilas : 1 ) sagittarius C. MA. bogenschütz PPB. Nyilas

lovasok : liippotoxotae C. Ezek elStt vala mind az nyilas nép

és az Tliraciából mind az huszár nép (HMK. rV.99). Rettenetes

nagy haddal indulánac, az fó nyilasok mind el6 állának (Huny

:

Trója. 23). Misok felett igen tudós nyilasok és dsidások, kik

ritkán vétik-el a tzéit (Hall : HHLst. III.99). Egy gtirög kereté

a királyt, hogy fogadná bé szolgalatjára, mivel olyan nyilas volua,

hogy a madarat reptében lelövi (MikiTürL 467). Elöl rántá

a nyilas puzdráját (Kónyi: HRom. 115). 3) pars ráta, parssorto

obtenta Sí. (teil, anteil]. Az én nyilasom, sorsom esett én

nekem kies helyi'o (MA: Scult. 905). Minden jobbágy ember,

az ki nyilast vészen az erdfln, az várhoz egy-egy öl szénával

tartozik (Gér: KárCs. IV.287). Minden jobbágy ember, az ki

nyilast fog, tartozik az várhoz egy-egy öl szénával (290). Szénát,

valaki egész nyilast vészen, egy öl szénát ád minden ember

;

a ki nyilast nem vészen, öl szénával nem tartozik (303). 3)

(arcitenens; bogeuschütz]. Az 12 kiualt keppen való légieknek

uevek: kos, bika, rak, ailas, scorijio, viztt 1572 (KBées. A2.

1621. KNagysz. Címl. 1626. KCsepr. A). A tizenkét égi jeloknoc

állati ezec; kos, bika, kettSs, nyilas (Com: Jan. 7). Nem régen

talált tsillagzatok : a feniz, nyilas India, páva (ACsere: Enc

101).

[Közmondások). Nem mindenkor találja a nyilas a tzélt : ictus

jaculantium saepe *deerrant PPBl.

Nyilaz : sagitto Sí. (pfeile abschies.sen]. Arany puzdrát tart

kezébeu, nyilazza a vadakat (Fal : Vers. 875). Vadait nyilazza

Diána, halált szóró náddal földre teregeti (SzD:MVir. 325).

meg-nyilaz : [sagittis configo ; mit pfeilen erschies.sen].

Parancliolaa a kiral, hogy neegy zazaii állanának reea és meg

nylaznaak (ÉrdyC. 437). Hány, a ki nem férges, a kit ives Cupido

meg-nyilazott (SzD: MVir. 326).

2. NYHj, NYHj-IK : patesco, bio, hiasco MA. |sich ötTnen).

Nyílik a rósa : *debiscit rosa PPBl. Nyilnak a virágok : flores

hiant, dehLscunt PPB. Nylyeek zywed mynth zeep ro.sa, ky yllat-

yath tawul agya (CzechC. 27). Nynchen yga'isag ft zayokba,

hevvsag vagyon A zyiiekbe, nylth koporsó Anekyk zayok (KulcsC.

7). A héjas veteményec: hflvelykekbeii és nyiló héjakban terem-

nee (Com: Jan. 22). Nyilott ajtó, mellyet senki be nem zárhat

(Szöll: Dáv. 80b).Sokszor nyíl az ablak, nézik az útalíat (Gyöngy:

MV. III.270).

[Szólások]. Még tsak akkor fogzottál, akkor uyiltak fogai il

(SzD : MVir. 154). Már az i d í is nyílni kezdett iMonlrók.

XV.326). Veszélyes tél után nyii órvendetos nyár (PhilFlor.

84). Jó korán ébredek, a kakuk szavára nyílik a szemem
(Fal: TÉ. 771). Nyílik gyenge torka a sz;irnyas népnek (Fal:

NA. 190). Azolta mi lett, nem tudom, elég, hogy nyíl azzal utóm
(Bercs: Lev. 101).

föl-nyil, föl-nyilik : patulico. aperior MA. pateo, patesco

;

Bich ötí'nen PPB. Meghasadok, felnyílom: dehisco; fel-nvílok,

ki-nyilatkozom: patulico PPBl. Élig nyílik tel az szája berdó

kiállásra (Tlialy: Adal. II 88).

[Szólások]. Milr talám felnyílik az szemek ezen sze-

rencse után éa Soprony-ozni fognak (Hercs: Lev. 78).

fblnyllás : apertio ; Sffnung PPB.

ki-n3rilik : patefio, patesco, patulico MA. (sich öffnenj. A/.

él6-fának levelei a melegen ki-nyílnak : oscitaut *folia ad solem ;

a virágok kiuyílmik : flores *08citant PPBl. Az mezey vyragok

ky nyltanak (ÉrdyC. 379b). Kinyíltak a hajnal rózsáji (SzD:

MVir. 201).

(Szólások). Április, nos vocamus ki n i 1 o h o (CorpGramm

17). Ki nyílik az ii d 5 a mép kikeletkor (Thaiy: Adal. L232).

A munkába kiuyilt öllel kapj, aboz ne álmas szemmel fogj

(SzD; MVÚ-. 241). Kiknek majd kinyílik a szemek: catidi

*despecturi PPBl. Pártosunknak tsak nem pokol kinnya ki

nyiltt s zer ent sén k (Fal: UE. 448). Viszkedlettem kedvét

azzal, venné méltó gondba ki nyílt szerencséjét (Fal:TÉ. 633).

Ky ygazan myvelkodyk, az \7lagra yew, hogy kywe nyilának

hft teetemeny (JordC. 631 1. Azt akarwan ky yelenteny az

zenth lelek, hogy meegh kywe nem nylattatot vona az zentSk-

nek wta (814). Csak azt nyerhesd meg, hogy csá-szár látTxsa

micsoda a tied, abból nyílik út ki az megszabadulásmiknak

(TürtT.s ni.327).

meg-nyílik : patefio, patulico C. hiasco, aperior MA. (sich

aufiiiachen, iflfnenj. Megnyílom, meghasadok: hiasco G Meg-

nyílom, hasadok mint a dió kopátsa : hiasco PPBl. Is megkerez-

telkottetuen, megnilauac neki menúec (MünchC. 18). Ha az

fwld meg nyit volna, legottaa oda reytete volna ft magát (VirgC

42). Földek remSlénok, koporsók meg nyilának (NádC. 291j.

Lataa az menyorzagot meg nylny (JordC. 741). Azoimal megh

nyltanak az temlecznuk aytoy (765). Megnyit zaual láttatik

vala be nyelnie (DomC. 39). Portának egyk reze, ky legottan

meg nyleek (111).

(Szólá.sok). Engem gyahizni mo.st nyílik meg nyelvek
(Zrínyi 1.190). Meg nilec Zacariasnac zaia es meg odoztatec

nelue (DebrC. 355). Illete 5 zeméket es megnilec 5 z é m é c

(MünchC. 30). Mit akartoc, hog te^ec tfiiiectec ? Mondnak neki

;

Vr hoüy meg nillanac mfl zemeinc (51). Mykeppen nyltanak

megh te zemeyd (VVinkIC. 305). Megh nylattatanak az ew

zemAk (ÉrsC. 124b). Minecutanna a meg tiltott fanae gSmól-

éebSl mend ketten nec, meg nilec az h5 zemec (TelC. 2101

Hej most egyszer a Dmiáutiil megnyílik az ú t (Bercs: Lev.

193).

megnyílás : apertio MA. öfTnung PPB. Nem montliatiok,

hogi eh sobRknek megh nilasaért vronk Jesusnak teste nem

volna egez (DebrC. 34b). Vetted nem régen Ls Írását, ne is halo-

gassad annak mecnyílását (Thaly: Adal. 1.139).

Nyiladék : [apertúra ; öönmig). A le-gyözöttnek páutzéllya

nyíladékit feszegetni (SzD; MVir. 195).

Nyiladoz-ik : (identidem patesco ; sich wiederholt anf-

machenj. Nyiladozott az ég, s mint a tiizes kígyókat, úgy szórta

egyik villándás után a másikát (SzD: MVir. 95).

(NyUall-ik)

[még-nsrilallik]

megnyilallás : (flssura ; spaltuug]. Az égnek meg nyilallani

után meg irattatic az szent háromságuac meg jelenese (Zvon:

Post 1.384).

Nyilallás : subita ajiertio MA. cliasma Com: Jan. 10. (spol-

tung). Az ég megnyilatkozásán érthetnyi az éltetó égben l&tt

nyilalliisl (Zvon: Post. L384). A kénkóves gzólgések meg-gynlad-

ván égi nyilallásokat mdítnak (Com; Jan. 10).

fNyilánkoz-ik)

Nyilánkozás : [exoneratio ; erleichlerung ?). Te.st szerént

valami kicziu fideig való nyáiassagot és niláukozást haphatnak

ez világon az emberek, de az !> lelkiknek nyugodalmát sohl

nem talállyák (Zólyomi: Eüm. 146).
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Nyilas : aperhira, liiatiis, pator ^L\. (ilfTnunR]. A sereg

njTlásíiu ütöttek-bé a lnvasok : in *iloUiscontoin aciera (ieniisit

equilpí PPBl. Esoelíü veiio, hogy fcl51 iiagli iiyl.us;i woliia, fey

iiylastli egli ajjli (vilmafa agayiiak lewelwel héé fodezotli wala

(PeerC. 52). Az tomplomuak tetejni napy iiylaiLS niarada (ConiC.

rJ3). Lata belsev lelky zemeeuol nomoly iiylast az monyorzagon

(DomC. 1471 Az nagy kegyelmíi istennek parancsolatjából az

országoknak nyihisira nékünk erfi adatott (Monlrók VIII.'230).

Mikor kilinik az álgyút, chiuál széles ii)il.ist, az niig helyére

jut (Zrinji 1.59). Az ér vágás által hadgy élig nagy nyilast, hogy

a vér menésnek engedgyen bS folyást (Felv: SchSal. 31).

föld-nyilás : *hiatiis teiTae PPBl. (erdsp;ilte]. Szájtátás,

fi'ld-njikis, forrásfakadás : *hiatus uris, torrae, foiitis PPBl.

földalattvaló-nyilás : antrum Corn : Jan. 13. [höhlo).

Nihol hegyek, völgyek, hegy kSzi laponyagok, f51d alatt való

nyilasok látszanak (Com: Jan. 13).

mennyei-nyilas : Piiatus caeli ; hiinmelsüflnimg]. Az menyey

nylas be rekezteteek es ez latas el euezeek (DomC. 148).

nap-nyilás : [prima lux ; tagesanbruch]. Reggeli napnyikis

:

crepusculum niatntiimm MA.

vezetö-nyilás : [exitns ; ausweg]. Kiállani eltte a szala-

dj'isra keresett vezetö-nyilást (SzD: MVu-. 19).

[Uyüatgat]

ki-nyilatgat: [aperio; offenbaren). Titkaidat tzégérre ne

kösd, ki ne nyilatgasd (SzD: MVir. 431).

Nyilatkoz-ik : patiilieo C. aperior, hiasco, patefio, fatisco

BIA. [sich aiifmachen, ötfiien].

föl-nyilatkozik : [patesco; sich eröfSien]. A pokolnak kapui

fel nyilatkozt,anak az 5 be nyelésére (Bök: LiVmp. S).

ki-nyilatkozik : 1) [se pandero ; sich öfftien]. A virág,

mihelyt ki-ujnlatkozik, ki-szakasztatik és el-mulik mint az'árnyék

(Szatm: Cent. 32). Az cédrus deszkác raegirattattac vala saai'

tBknec képével és szépen Iduyilatkozott vii-ágockal (MA:

BibL 1.310). 3) [iunotesco; bekannt werden]. Semmi niuts

elfedezne, melly ki ne nyilatkozzék (Helt: UjT. C.4). Nincz

oly gonozság, mely ki nem nyilatkozik (Decsi: Adag. 65). Mi

lészeu, mikor az egész világ el5tt mindenek kiujilatkoztatnak

(Pázm : Préd. 16). A tennen lelkedet által-járja a kard, hogy

sok szüvekböl kimnlatkoztassanak a gondolatok (141). Szégyenük,

mikor az o cselekedetek kinyilatkozuak (55). Semmi módon

az 5 nevec az vtáimoc valokuac ki ue nyilatkoznanac (E.sztT:

IgAny. 119). Nincs oly titok, mely idvel ki ne nyilatkozzék

(Fal : Jegyz. 929). S) (signiíicor ; sich kimd gebén]. Élnkbe
adgya, valamivel az istennek hatalmassága, jó volta, irgalmas-

sága legnagyobban ki-nyilatkozhatott (Pázm : Préd. 153). Az

istennek meg foghatatlan bSlcsesége legtSképen ot dologból

nyilatkozik ki (Pázm : Kai. 35). Az oly hamai- ki sem nyilatkozik,

mert noha ó abban sokat fáradozik, de több, a ki tndgya, itt

nem találkozik (GyöngyD: Chai-. 360). Ekkor tellyesedett-bé a

példázat, ekkor nyilatkoztatott-ki a sz. háromságnak titka (Búó:

Préd. 135).

[Szólások]. Az i d ö már ki nyilatkozván, nagy áradá-s

vala (Szál: Krón. 77).

kinyilatkozás : [quod innotescit ; offenbarmig]. Vram,

zerzettel vylagossagot az pogan népeknek ky nylatkozasokra

(JordC. 524). Yllyk azt tenni úr istennek ky nylatkozaasnak

okaert, mert semyt nem akar wt isten tytkon tenny (ExdyC.

20). Az kegielemnek befiséges ki nilatkozasa 15t a Christus el

iöueteli vtan (Fél : Tan. 256). Az orzag anilasnac eredetirl,

okah'ol, ki nylatkoztatásarol (Decsi : Sall. Elszó. 4). Meg jelente

az királynak véletlen veszedelmét, ezt az gonosz szándéknak

M. NVELVIÖRT. SZÓTÁB. II.

ki nyilatkoztatíisát hálaadás.sal vflvé az király (Pázm: Kai.

420).

meg-nyilatkozik : patasco, fatisco C. aperior MA, oflen

werden Pl'li. Meg-nyilatkozom, líjmadok : fatisco PPBl. Az féld

koth felee valwan, meg-iiylatknztatook az fondamentom (ftrdyC.

456b). Titkon inte a priort, hogy valami ockal belle kiuonnoie

a byínt, a pap elhyuattatec es a byín meg nil.-itkozoc (TelC.

205). Meg nyilatkozzanak a mennyec (Holt: UjT. A. (í). Az kopor-

sók meg nilatkozanak (Fél: Bibi. 50). Meg kellet nilatkozni az

igaz fndománnak (Fél : Tan. 228). Az egeknec czatornái meg-

nyilatkozánac (MA: Bibi. 1.7). Az aytót nem nyitotta meg senki,

•se m;igoktl meg nem njnlatkoztanak (Mad: Evang. 326). Pléhes

ajtók bezíirolva lévén, megnyilatkoztak (Ttár. IV.02). Az égszaka-

dá.sok megnyilatkozának (Illy; Préd. 1.114).

[Szólások]. Gywrwyet a zyz wyaban thewe es neky yly beze-

det mondwan es yly zereel meg n y 1 a t k o z vv a n (ÉrsC.

468). Meg nyilatkozanac f fi lei es meg odec az 8

nyeluenec ktele (Bora: Evang. rV.121b). Meg n i 1 a t k o z i c

az id, mellyben az eg eltt koúnec nilatkoznac meg (Kár;

Bibi. 1.462). Nyylatküztíisseeg meg az elenyezet ygassaagh
es tawoztasseek el ty zemetek elöl myndden seteetseeghnek

homályossága (ÉrdyC. 298). A szent haromságnac igassaga innét

nilatkozic meg (Mou: Ápol. 313). Az én szájam megn}ilatko-

zott az én elleuségim ellen (MA : Bibi. 1.245). Noha .szunnyad,

mind az által megnilatkoztatot a szeme (Kái-: Bibi. L143). A
miképen Sánisomnak szemei, hogy mézet kóstola, megnyilatkozá-

nak, a t;mulónak is mindjárt megnyitnak a szemei (CorpGramm.

591). A szemek szakadozv;in azaz lelkiképpen megnyilatkozván

(niy: Préd. 1.94).

megnyilatkozás : [íissio ; spaltung]. Az ég meg nyilatkozá-

síin érthetnyi az éltet égben ltt nyilallást (Zvon : Post. 1.384)

Nyilatkozás : pator, apertio C. hiatus MA. [öffnung]. Ez
lészen Satiu'nus kapujának njilatkozása 1613 (KNagysz. E).

Nyilatkoztat: adaperio C. (patefacio; ötfiienj. Nagy leezen

az zozatb, kw zyklakath hasogath, koporsokath nylatkoztath, ha-

lainak kfheleetli el zaggattya (ÉrsC. 141). Ha nedue.sséget em-

bemec fflleben bochattiac, az halla.st nyilatkoztattia (Pécsi: SzzK.
51b). Te nylatkoztatod magj-arázattyát a bepecsételt dolgoknak

(PáznV: KT. 173). Az Christus tanét, világosit és nyilatkoztat

berniünket (Zvon: Post. 1.687).

ki-nyilatkoztat : [indice, signifieo, prodo ; offenbai'en, be-

kannt machen, kimd gebén]. Senky h\V közel való veereth ne

ysmeryo, hogy ki uylatkozta.ssa hft zemeremseegheet (JordC.

103). Bezeded es ki nylatkoztat teghedet (444). Mindeneket ki

nilatkoztat az W8 (Decsi: Adag. 109). Ezt az ai-ticulust mind

.szoual mind irassal meg magyaraztac es ki nyilatkoztattac

(EsztT: IgAny. g4). Minek eltte az egyházi ember eltt ki

nylatkoztassuk bfmeynket az gyónásban, az eltt istennek meg
gyoniuk (Lép: PTük. 1.202). Hazugságid az többit Ls ki nyilat-

koztatták (Bal: Csisk. 411). Sokáig tartó sanyargat;is a .sziveket

kinyilatkoztattya (Hly: Préd 1 115). Eleutherius se a gonosztól

irtózását, se a jóra való viigyódását nem meré ki-nyilatkoztatni

(Fal: NE. 77).

még-nyilatkoztat : [indico
; bekaimt machen]. Meg ielúii-

tem, megh nylathkoztatom en tynektwk, hogy senky z\Vmely

gonozth nem mond a Jesnsnak (Kónyi : SzPál 168). Nyilatkoz-

tjisd meg önekic a te kéntsedet az él viznec kút feiet (Helt:

Bibi. I.Aaa). Az 8 hamis prophetaioc altal iuendöket meg
nilatkoztatnac (Zvon : Osiand. 208).

Nyilatkoztatás : patefactio, detectio MA. erööuimg, ent-

deckung PPB. Czoda tetelec, nyilatkoztatasoc soc idouel enneo

eltte meg szfintenec (EsztT: IgAny. 135).

Nyilva (íiyítraía EhrC. 52) : 1) [aiiertus; often stehend].Az

ev sebey moudeukoron vyonnan es nylva aluak (PéldK. 14).
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S) [aperto, manifeste, certo, profecto
;
gewiss, siclier, offenbar].

Fráter Masseiis meg esmeruen uylva goiioz ellenségnek ezalard-

sagat, monda (EhrC. 52). Eu nylivila latlak tégedet ewrdewg-

tewl megczalatott lény (uo). Mieoron Ursolazzon ítet nilva meg-

vfalnaia, az feyedelm akiu-a eg nillal zivet altal lni (NádC.

475). Ezen zerrel íiilva vii^on, hogy az emberi .szemel' le^eu

zerelmnec ie^enee velendS (Nagy.szC. 13). Ez földön mely sok

a hüt ellensége, bizony nyilva meg értheted itt (RMK. 11137).

Uuniadi János, az kit te emlegecz, uilua nem volt Luterkato-

naia, hanem bodog azzonie (Pázm : Fel. 288). Nylua az t8r8k

eggy istent hiszen (Bal: Csisk. 10). Az leveledet az minem
vétkesen s röviden írod, nyflva búsulok rajta (RákGy: Lev. 240).

Ez pénznek is nyilva én nem érzettem állandó hasznát (Thaly

:

TörtK. 3S). 3) fprobabiliter ; wahrscheinlich]. Jo renden vagyon

nyilva széiiiija a pápának (GKat: Válts. 11.1317). El8 hoznak

nyilva szoka.sok szerént (GKat:Titk. 51). Azt nyilva sem az

5rd8g nem merte volna tiMk kévánni (60) Ha az nagy hó aka-

dékot nem tett volna, nyilva hivalkodva nem mulattak volna

az idén hadaink (RákGy: Lev. 307).

Nyilvább : 1) [certior, clarior; sicherer, deutlicher]. Ez

rSuid es nyiluab magyarazattya az euangeliomnac (Bora : Préd.

261b). Ualanii keueset .szoloc elü.szr némely dolgokrul, hoé

minden dolgoc ebben a históriában az értelemre nyiluabbac

legienec íDecsi: Sall. 1). Nyilvább példája ennek nem lehetet

volna (Land: UjSegíts. U.Ul). 3) (cortius; mit mehr gewissheit].

De hogy mi ez dolgot nyilvább megérthessük, az szent prófétákat

szükség elíl vennünk (RMK. 11.103).

[Szólások]. Csalárd most a világ, nincsen kinek himii, el8bb

az erkölcsöt nyilva bbra kell venni (GyöngyD: MV. 30).

Nyilvábban : [certius, clarias ; mit mehr gewissheit, deut-

licher). Nyluaban wagyon : plenius exprimuntnr NémGl. 359.

Hoé niluabau mégercétéc, mit tanoitonc (BéesiC. 83). Mely

kegies vala ez bodog atyának A bezede, nyluaban meg tecliik

<az három liires toluayokban (VirgC. 47). Cristusnak ye^ese

mond nyluaban ezeth mynek\^nch (W'inkIC. 360). Nekyk

ke^ettlensegek nyluabban megh yelenteesenek (PeerC. 41). Eé
niluabban laatya, mynth raaas (SándC. 13). Nylvaban meg

latod az zalUat ky vethny : videbis ejicere testucam (JordC.

372). Az istenseegnek zynrol zynre latasaat nylwabban latUi

(ÉrdyC. 58). Zenth Ago.ston myndenneel nylwabban magyarazya

ezt (114b). Az kowthel lewol uylwaban meg mulattja (RMN'y. U.

197b). Masut azou dolog nyiluabbmi vagyon meg iruan (Helt:

Bibi. c.4). Az zere(u)ea kesort\vl yo, en wg halotam, kyt Kd
nylwabau thvvd ennnlamnál (LevT. II.2). Kflimien talál igét

hozzaia, & melliel ászt buebben os niluabban meg niagiarazza

(Fél : Tan. E18b. 5b). A mit ezek nem szinte egymás után

imák, eggyfivé hordom, hogy nyilvábban meglessék az 5

itiletek (Pázm: Kai. a2). Ila állapatunkat .szemesen visgállyuk,

nyilvábban Lsniéihettyk, kik vagyunk (Piizm: Préd. 66). Ez

caputban nyilvábban .szól a prophéta az megszítbaditjisról (MA

:

Bibi. 11.182). Az nap az veszteg álló vízben .sockal nyilvábban

nieg-láttzik (MA :Scult. 325b). Joseph ártatlansága nyilvábban

ki-tess§k (Tyúk : Józs. 62). Thales másnál nyilvábbjm tudbattya,

a kit maga hallott, azt meg is mondhattya (GyöngyD; Char.

374). Legiiyilvábban meg bizonyítotto (Gvad: Hist 4).

NyUvábbanvaló : [certior, planior; sicherer, devitlicherj.

Nylwabban való értelem zerent ez három dolgoknak meg keel

lemiy (ÉrdyC. 9b). Ennek nylwabban való értelméére lassok

megli zent atyánknak sermoyaat (525b. 541). Némely ygeketh

tewbzewr ys yrtam nagyob 98 nyluabban való értelemnek oka-

ertli (Konij: Szl'ál. 12). Mi lehet e mondásoknál nyluaban való

(Baa: Credo. 12üb;. A i^cliét ugy niinábbt nyilv;ui-valo, mutattya

bizuuyos-vóltiit a levélnek (Hajnal: KCzég. 143).

Nyilvábbanvalóság : [major claritas
;
grössere klarheit).

Az dolognak nyilvábban valóságáért végy ilylyen példát (Pázm:

Kai. 645).

Nyilván : 1) [apertus ; oflfen stehend). Teneked menynyeknek

kapuya nylvan vagyon (DebrC. 556). Tenekód a z8ueknec rey-

tki nyluan vadnac (TelC. 25b). 8) palám, propalam C. [pub-

lice, in conspectu omnium ; ötientlich, vor aller welt]. MindSnik

elStt nyitón lenni : dispalescere C. Világosságtól futa, ki nyil-

ván nem mér járni : lucifugus PPBI. Hji nyluan zoltam ez

világnak a mindeukort a giAlek8zetben tanítottam a népet

(WeszprC. 72). Semy nyncz oly tytkon, hogy nylwan ne ye«Tie

:

nec factum est occultum, sed ut in palám veniat (JordC. 465).

Seuky nem kywan vala mj-th tythkon tenny es ennen maga

nylwan lenny (648). KristiLS mindenek láttára nyilván járt,

vígan ment lióhéri kSzzé (Pázm: Kai. 467). Egymást néha

nyilván, mindenek elót kárhoztattak (Toln: Vigaszt. 144). Nem
tiltya urunk a nyilván helyen-való imádsíigot (Tarn : JÓÉI. 109b).

3) aperto, manifeste, evidenter, profecto, comi)erto, luculenter,

ingenuo, perspicue, enucleate, explicate, hquido, quiane, eno-

date, certe, equidem, nimium, videlicet, porro C. patenter MA. offen-

bar PPB. (gewiss, sicher, klar]. Nyilván nagyon : liquet C. Valakit

njíilván valamin kapni : *opprimere aliquem manifesto PPBI. Nilwan

latod : vides ad experientiam NémGl. 144. Uram niluan tudod te,

tastnec kemeíi sereimit zenuedem(BécsiC.92).Ezekben hatiSrtent

volna vetkezned, tahath nylvan megh mond (VirgC. 12). MindSn bi-

nSknec zidahnassagos ze^ensege nilvan meg-lattatic íNádC. 76).

Zent Margit ázzon kezde oly jgen nylvan es erev.s.sen baznalni

iozagos myelkedetevkben íMargL. 5). Akkoron mindenek nyl-

wan leznek az okosságnak zemei elStt (BodC. 2). Isteunec

ol8t8 niluan vannae az en bneim (VitkC. 25). Myndeneknek

nylwjm vagyon ez czoda, ky hw myattok let (JordC. 718. 831 1. Az

syronak zaua nyluan mezzé hallatneek (DomC. 19). Nylwan

megh ysmereek ew isteny melto-sagaat (ÉrdyC. 121b. 505). Az

hew zolosmaia elég nyluan wagyon a breuiarba (LányiC. 263).

Nyiluan t-imadot e tudomány nem embertSl (Helt: Bibi. L a2X

Mondánac: Nyluan ez az Izraelnec királlyá (Kár: Bibi. L 330b).

Nyilván dilsokednek azzal, hogy a keresztények a Jesus neve

által ki-iizik az ördögöket (Pázm: Préd. 155). EzekbtM világossan

és nyilván megláttzic (MA:Scult 6(X)b). A töb csudák közöt

kiviUtképpen nyilván voltak a menydörgések (Illy:Préd. L13).

4) [probíibiliter ; walir,«cheinlich]. Az moruaiak nijluaa meg

i^rzik az eztendóben azSaturaus kegyetlen voltat 1583 (KBártfo:

Cv2). Az álnok és ezermester ki.sírteti nyilván ezek (Szók : Bals.

77bi. Mikor .Seneca könyveit irta, nyilván tuleit fájdalta a sok

zörgöUdó kocsik miatt (Fal: TÉ. 773). Nyilván tzaláura vizellett,

hogy olyly komor (Fal : Jegyz. 930).

Nyilvánban : [elarius ; deutlicher]. Ai nagy zent embert

im megbróbálá, ki légyen Jób,~nyilvánban megmutatá (RMK.

rv.59).

[Nyilvános]

Nyilvánosság : [os homiiuun ; öffentlichkeit]. Nagyságod

kcgyolniesien veszi ezen ember htvségét és nem megy nyilvá-

nosságra neve, ugy hogy kára s veszélyje következzék sem

egyben sem másban (Bercs; Lev. 70).

Nyilvánság: 1) re.s mmiifasta MA. [perspicuitas ; deut-

lichkeit]. Az dologiuic nyihuuLsaga is meg mutattya, hogy azt

nem lehetséges magyiu'azni Peteniec .személyérl lEsztT:

IgAny. 342). 2) [quo<l innotescit ; ötfeutliclikeit, öffentliclie

kunde]. Nyilvánságnak okaert az joszag keresesebfil illyeii

tanúságot vehetíink (Ver: Verb. 42). KzSnséges nyilvánságra

nem ment (l'V: SzJiin. 98). Az egy.--zer feltett é.s sok pátensek

által nyilván-ságra bocsjitott igaz haz;itiiisága magát vezeti Nagy-

ságodat eleiben az ellenségnek (Uer\:s: Lev. 131).

Nyilvánsággal : I) manifeste, procerto, c«rtlssime MA.

liquide I'PBI. gewiss, wahrbatlig PPB. Az igazságról, bogy mi
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loií.von nyilv.-iiisaggal (Ver; Verb. 5). Sz. Pál iiihiíinsagK.'il bizo-

nittia (Fél: Tan. 519b). EzekbSl !iz iiisfcuitiakbul iijiluausaggal

meg tetzio (EiatT: IgAny. 325). 3) (publicc; ötfentlicb]. Az si

meouiták badnagya egy moabita capitániiak leányával uyilvAn-

sággal, szemlátomáft fertelmeskedék (MA: SB. 21).

Nyilvánsággalvaló : [maiiifeshis ; deiitlich]. Nyluansaggal

való latliato ieleuos (MehSi'mi. V2).

Njrilvánságos : [manifestns, perspicmu!, certus'; klar, deut-

lieb, gewiss). Hogy itt valamit magamtól kfliteni ue láttassam,

ezt liasoiilo jiéklával teszem nyilváuságossá (MA: Tan. 1107).

Az utolsó itiletkori iiyilvansagos itilet (Megy : Covvp. 169b).

Akar mellyik személy imádtJL«sék nyilviuuiágos ki-nevezéssel,

az semmit uem árt (Komár : Imáds. 36). Nyilvánságos paraiicío-

lattya istennek (CzegI : Mii. 95). Homályos mondás.sal titkolja

a nyilvánoságos dolgot (SzD : MVir. 430).

Nyilvánságosan : 1) (publice, in oculis omuium ; ööent-

liili, vor aller welt]. Az oroszUin titkon semmit nem tselekszik,

banem mindeneket nyilváns;igosan követ el (Mi.sk: VKert. 58).

Mindenek láttásra, nyilvánságosíin (Bíró : Ékesség. Db). 3) [per-

spicue, manifeste ; oüenbar, dentlich]. EzekbSl nj-ilvánsjigoson

megbizonyosodik, bogy az angyalon teremt isteni személy

éi'te&sék (GKat : Titlí. 295). Még nyilvánságosban láttatta tsudál-

kozAsát a kis-aszszonyon (Kónyi: VM. 8).

Nyilvánvaló: 1) propatulus C. [piiblicus; öö'entlich]. Az

zyz nyluan ualo hel'en sokat ue kesiec (UobrC. 345). 3) maui-

festus, evidens, perepicuns, clarns, exploratus, notórius, expressus,

confessns, tentatus C. [oöenljar, klar, dentlicli]. Nyilván-való

ellenségiil-tartás : inimicitiae indictae PPBl. Nyilván való jó adós-

ságok : nomiiia expbcata PPB. E mv mentl gonozb, titkon való

es úilvan való ellenségónc ez Amau (BécsiC. 63). Sokakban meg

halgattatyk vala zent Margit ázzon az ev atyatvl eletynek nylvan

való zentsegeert (MargL. 61). G'ónasod le^en niluan való (VitkC.

36). Nem de az nyiwan való bynesek es azt tezyk : nonne et pub-

lieani hoc faeiiuit (JordC. 368). Sok nyiwan való bynesek yA'een

lakoznak vala Jesiissal (378. 711). Ffel magaztatasanak nyiwan

való latattya (ÉrdyC. 588. 188. 413b). KirSl zent Ágoston doktor

nyiwan walo byzoúsagot thezen (Éi-sC. 273). Nyluanvalo bizon-

sag ez, hogy e szent bibliabeli tudomány nem embere (Helt:

Bibi. L3). Szfikseg eretnekségeknek támadni, bo* á, kik tSkel-

letesek, niliian valók légiének (Fél: Tan. 232b). Dy rvítokat

botorkázott ily nyilván való dolgokban (Pázm: Kai. 420). Az

dolognak nyilván való bizonsága és jele (MA: Bibi. 1.71).

Nyluann valo peldaia tudatlanságodnak (Bal: Epin. 4). Senki

ítet nem kárpálbattva és vádolhattj'a valami nyilván való go-

nossággal (MHeg : TOszl. 62). Az napot láttatom világosbitani,

illyen nyilván való dolgot ennyi bizonyságokkal állatván (GKat

:

Titk. 319). Te Mátyás gazda nyilván valo csalárd vagy (Matkó:

BCsák. 41).

Nyilvánvalóképpen: aperte Ver: Verb. 238. [offenbar).

Az fejedelemnek privilégiuma ez ország tiTenyenek nyilván

valo keppen ellene van (Ver: Verb. 238). Nyluan valóképpen

szokiac az prophetac az poganoknac balvanirol (Mon: KépT.

150).

Nyilvánvalóság : evidentia, enargia C. perspicuitas MA.
klarheit PPB. Nyilván valóság az, bogy az emberen gyakorta

oly dolog esik, az mely keservesb az halabial (MA: SB. 87).

Az én czodámnac nilván valóságánál meg bizonyodét az, hogy

jén vagyoc az Messiás (Zvon : Post. 1.58). Az itélS biró a meg-

próbáltatott dolgoknac nyilván valósága szerént végezzen (Om

:

Jan. 134).

1 NYIT: aperio MA. Sifnen PPB. Ablakot nyitok: fenestro;

oyitua vagyok : pateo ; közbe nyitua vagyok : interpateo C. Az
tialalnak nytua vagyon az bemenet (VirgC. 14). Az sido witezneU

3w cbnchaya the zenth oldaladon nagy melseghes sebet nyta

(PozsC. 14). Lataa, hat az pokol aytaa nytwan vagyon (ÉrdyC.

70). Ennek myatta nytaa az nionnyey zent paradychonmak

kapwyaat (ö05b). Arkotb nj-ta es asa os önnen maga e.seek az

árokba bee (ÉrsC. 215b). Wermeth nytlia ees meg asa vUetli,

ees esek az werembe (Kulc.sC. 11). Láttyák alattok a szjija-nyitott

pokolnak rettenetességet (Pázm : Préd. 15). A harmadik remeok

egi holyniös peczet, de nem rostelios nitot heljmös (Kecsk : ÖtvM.

227). Boldog ember, a ki tátva nyitja kapuját mind a bfiségnek

mind a szükségnek, jól tudván, hogy az isten dolga a parancsolás

(Fal: NE. 41).

[Szólílsok]. Nyitva az ajtó, akár tol s akár alá : (i>rcyra

libera. Calces ubi libet MA. A legkissebb gonosznak sem koll

ajtót nyitni, mert a többi is utánna tolakozik (Fal : UK
381). A bimbót nyitó fák bengéi (Gvad : Orsz. 265). Nyi.s.suk

jó fojását nemes szándékának (Gyöngy: MV. 12). Ugyan az

isten hozott volt ide, mert ha ide nem jüttem volna, kár nyitotta

volna fülünket (Nád:L6v. 2). Hajnalt látszott nyitni

szája mosolygása (Gvad: Pösty. 36). Kebelét mindenkor

nyit%'a tartya, hogy az eo tellyasségében mindenek szabadosan

részesüUyenek (Cfeúzi: Síp. 271). A nap közli magát fél-világgal,

szárnyas népben kedvet nyit (Fal : Ver.s. 874). Ha egynehány

himlvel az öregiböl meghintenénk ámító ábrázattyát, talán az

ö rózsát nyitó mosolygó ajakihoz inkább háttal fordulnál

(Fal: NE. 30) Piros rózsát nyit ajaka (Fal: Vers. 861). Chy-

naltass iratt es eröss portt, kyvei sebet nyttnak awagy watt-

busst weszteuek az loonak (LevT. I.l). Szemed légyen nyitva

(Thaly : Adal. 1.69). A.szszonyom ki nyújthatod a kezedet a

gyenge falatokra is, nyithatod szemedet a szépre is, de okkal

móddal (Fal: NA. 173). így kobza szavával nyitá hangos torkát
(Zrínyi L47 ). Utat nyitok : pervadeo C. glaciem scindo MA.
El-járom, utat nyitok: pervado PPBl. Ny.ssatok wtat hozyaa,

hogy latha-ssam az en zerelmes fl'yamat (ÉrdyC. 411b). Vtat

uitni valamire : aperire fenesti-am (Decsi : Adag. 25). Isteni

tudomány nem lehet, mely a gonoszra utat nyit (Pázm : LuthV.

106). Isteni szolgálati-a lám mindenik állott, de az üdvösségre

kicsiny íitat nyitott (Thaly: Adal. 1.9). Csak jól tudjad járni, jó

utat nyitottam (147).

el-nyit: dirumpo KeszthC. 187. [zerstören]. Te el nytaal

kwth feyeketh ees folyó vyzeketh os tbe meg zaraztottad

Ethamnak folyó wyzeet: tu dirupisti foutes et torreutes, tu

siccasti Buvios Ethan (KeszthC. 187. KulcsC. 179).

föl-nylt: adaperio MedLat. 17. [aufschliesen]. Nosza nyisd

fel hát ökör szemeidet s lásd meg (Matkó: BCsák. 165). A lá-

dámét meglehet akármelyikét is kólcs nélkül felnyitni, mmt-

hogy a zárja egyiknek sem jó (TörT.- III.384). A ládát felnyit-

tatta s azt mondotta: Ez az, a mit gyjtögettem az erdélyi

ekklésiák számolcra (Bod: Pol. 89). Befogódtak szemei, mellyeket

jóra soha fel nem nyitott (SzD : MVir. 208). Sebes darabokat

tépett-le szivérl, szive sebét i'ijra fel-nyittá (359).

[Szólások]. Abizon bekeseg uem meri zayat fel nitni
(VirgC. 97).

ki-nyit : [aperio ; eröffnen]. Ki-kaptsolom, ki-nyitom : difS-

bulo PPBl. Nyssad kywe the meg ekesAlt aythoydat (ÉrsC.

130).

[Szólások]. Kywe nytom az el eneztetteket vylag

kezdetythwl fogwa (JordC. 395). Nem az my zyAnk gheryedez

vala ee, mykoron zol vala mynekAnk az wton es ky nythnaa

az y r a s t h (618). Az vr Lsten kynyta az ev jegesének erde-

mének k e n c h e t (MargL. 97). Valaki í barattanac t i t k y a t

ki nitt'a, el vezti ftet (GuaryC. 43).

[kinyitás]

seb-kinyitás : scarificatio ; sehröpfung C.

meg-nyit : aperio, adaperio, patefacio, recludo, resero, dis-

capedino C. aufechliessen, aufthun PPB. Meg-nyitni a záros

66*
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helyeket : *revellere claiistra PPBl. Sebeüseguel (cum impetu)

az aytot meg-nyttuiiii towii uagy zozatott lElirC. 16. 46). Nissa-

toc meg a kapukat (BéesiC. 38. 78. 121). O kónccc inegiíituan

aiaulanac neki aiaudocat (MüuchC. 17). lierekeztetet az aito

es eliöueuei; egeb züzec mouduan : Vr, íiLsd meg nekunc (61).

Te kezedet meg nitiiad, meiidennek be tell'eseduok (AporC.

68). Az iwklot meg nitya (VirgC. 115). Cergetek, hog raeg nyt-

tassek (PeerC. 77). Meguyttattnak az egyháznak aytoy (DomC. 112).

Zerghessetek, es meg nyttatyk ty nektek (JordC. 373). Myndeu

haaz veezeu vylagossagot az naptwl a meg nytot ablakukon

(ÉrdyC. 380). Mikor walaky neked nag kenczet adna, syetelmel

megh nytnad neky te hazadat (ÉrsC. 533). Az gyermek hét-

szer ízbe ;isétá es megh nitá az ö szemeyt (Mel: S;'im. 379).

Meg nit;'im én az ajtot :iz én szerelmesenmoc (Kár: Uibl. I.G33).

Megnyitíi az biirkánac aUakát (MA: Bil)l. 1.7). Valami megnyit-

tya az 5 annyánac méliét, enyim az (60b).

[Szólások]. Meg neeniwlt vala es meg n y 1 1 a t e e k (ÉrdyC.

627b). Vram uysad meg en ayakaymat (VirgC. 40).

Megnitom en akaratomat: aperiam vuluntatem meam
(BécsiC. 60). Az e I m e t meg uittya, építi (Mel: Herb. 111).

Christns urunk meg nyitotta a tanítványoknak a .sz. irá.s értel-

mét (Pázm: LuthV. 239). A békélhetetlen szakadás k ú t-f e j é t

meg-nyita (Pázm: Kai. 822). Meg nytott kény v (JordC. 901).

Az lónak nisd meg egy keuesse az lábát (Cis. 03). Sebet
meg nyitom : searitico C. 'f5b ir kel am meg nitoth sebnec

(DebrC. 408). Ni.ssa meg vr az 6 z a i a t (DebrC. 136). Meg
nytom en zamat (JordC. 195) Meg nytliwmi ew zayaat t;inoyttya

vala (ÉrdyC. 601 b). Nem méri száyát meg nyitani a kapuba

(SalMílrk. G). Az madarak kezdek az w z a u o k a t meg nituia

(VirgC. 52). Te niytb ni<jndi;z ew róla, ky megh nytlia te z o m e i-

d e t (WinklC. 3U6). Ha kyuek wr isten meg uythnjia zemeyt

(ÉrdyC. 521b). Meg nyittatuac a t szömeitec (llelt: Bibi. I.B).

.elöbb-megnyit : praepando C.

megnyitás : patofactio, apertio C. apertúra MA. aufschlnss,

oröüiiung PPB. Az mise moudo kwnynek haiomzor való meg

nitasa (VirgC. 83bl Yo meg twduwnk, uiynouiew hatalma-ssagh-

nak kvvcchayt adaa Cristus zent Péternek az menyoi-z.ignak

megnytasara (ÉrdyC. 365).

réá-ayit: (adaperio; aufmauhon|. Mikor volnék már l'ekvf)

íigyauilian, rám nyittya az ajtót és bé-jö h;iz;unban (CíyöngyU:

Cliar. 21). Elob ntób bé teszi ajtaját a halál és reám nyittya a

paraditsomnak udvarát minden ürömével (Fal: SzE. 537).

[tát-nyitj

tátva-nyitva : [lato aportns; breit aufgemacUt). Vincentius

.izálhWira ment, tiltva nyitva találá a két els szobiU (Fal : TÉ.

641).

Nyitás : apertiu MA. [das QffneuJ. Az misalt eleue hozatak

OS monda zent Eerencz az papnak : Ni.s.id meg &tet ! Es ime

az elsw nit:is;m ez ouangeliom esek : Ha akarsz t&koUetesse

lenned, meni el as ad el minden iozagodat. Betetete es meg
nitata es ez nitasba esek ez ouangeliom : Sémit az nton viselyo-

tek (VirgC. 84), Szlk nyt'usnak rúhiok 1583 (KB;Vrtta Av).

Tévelygésre való kapunyitásnak nevezed a sz. irá.st (Matkó:

BCsák. 18b).

Nyitatlan: inapertns C. MA. (ungeöfljaet].

Nyitó : laijcrieus ; ötl'nendj. Nyitó vas : iwciuns ad aperiendas

cLstíts PPB.

ajtó-nyitó : [janitor
;

pfortner). Némollyok rendeltetfonek

az ukklésiában k:'uitoroknak, .íjtó-nyitókiuik, mások praep<.>stok-

nak (Vallást. 217).

1. NYÍR: 1) botida MA. birke PPB. Nyírfa: betida; nyir

póznával fejet |K;znalni : limeu senectae MA. Nyír viríts : aqiLi

betulace;i PPB. Nyr, ;ubor ; nyírfa et egerfa ; nyirk, mouticidus
i

prope Stridonium ; nyirku, mons circa Musla et Durugh ; nyirmalall-

ja ; nyírtelek Czinár. Nyirveszc (Bom: Préd. 8). Ha az nyrfa \m:l

az sóit oltoiabiin teszd, az sait meg nem fergesdik iBeytlie.A

FivK. Ub). Nyr fauak leuele : betula (Frank : llasznK. 17b).C;yuj<;i

szurkot vagy nyírfa héát meg, amiak az hingjával jól erössen mele-

gicsmeg (Kecsk : ÖtvM. 298). Szu-ette nyírta, porhanyó nyír-fa ; nyir-

vagy nyár-fábúl-való erd (Szeg : Aqu. 66). Valami nirvesmó

szöprnek valót is hozzatok (MonTME. 1.68). Nem drágább az

nyír-víz az tokaji szüretnél (I{ákF: Lev. L651b). 2) (betnletimi;

birkeuwald]. Akus nyre 1259. 1264 (Jeniey). Toroknak rme,
az az szilva leuel f, suk terem a réteken, a nyírben (Mel:

Herb. 88).

Nyíres : I ) betulaceus, betidiniu Sí. [birken-]. Nyres mezeu,

campus 1276 (Wenzel. XI1.170). Nyires lygetb Cziiúr. 3) bctu-

letum Sí. [birkenwaldj. Nyres, p<)ss. in C. Sáros tóinár. Njires

:

locus aut betulis aut arenulis humomixtis abandaiia(Otr: Orig-

Huug. 11.85). Sokat levagdaltak gablouczai nyíresben (Moolrók.

XXVIL90).

Nyíri : betulaceus MA. [birken]. Ha az ericanac, nyiri cyp-

rusnac vizét vészed, a eolicat meggyogyíttya (Mel: Herb. 20).

Nyírség : betuletum MA. birkenwald PPB. Az ktvnuk Ejrdeel

fell be j-tenek es mj-nd az Nyrseegt Byliaryg flel dnlaak

(ÉrdyC. 398b). A kunoc el rabiák az egész Njírséget mind

Biharié (Helt: Krón. 39b). Ki j !iz Níirsegre (Bal. Gen. ac Magn.

12). Fráter György barát méné ki ujirségben, gróf Nit-olauval

lnek végezésbeu (Valk : Gen. 63).

2. NYIE. : [furca ungulae ; hufgabelj. Ha a lónac az nyir-

yát igen meg faraggyáe, hogy az lába meg dagadna, ved az

len magot, fzd meg, kösd az ló lábára (Gs. 03).

[Nyiraz], Nyilaz : clavo laedo ; das pferd mit dem hnf-

nagel verletzen PPB. Nyilazott : laesus clava subpactae soleae

;

mit dem hufnagel verletzen PPB.

még-nyiraz, meg-nyilaz : e<puim induendo soleani clavo

pungo, convulnero, clavo configo ; das pferd mit dem hufnagel

venvunden PPB. Megnyikucott ló : equns a solea confixas, clavo

conüxus PPB. Kolozswaratli pathkoltatck loamath, akor meg

uyrjízak, meg santhwia (LevT. 1.9). Mikor viakik az kovács

mesterek közzül lovának meg patkolisábau szeggel megsérte-

néje avagy meg nyraznája, ollyankor az me.ster gy<%)nt«iii tar-

tozzék (KecskTört. 11.296). Ha az li'i valaraelly tagjában meg-

rokkan, az illy lovak, mint ha megnyilaztattanak voUia, ax

els lábokon ugy járnak (üseh : Orvk. 28).

3. NYÍE. (nyéróe MA. PPB) : tondeo, rado, rasoreo C schee-

ren PPH. Nyírem, beretválom : tondeo PPBl. Az oláh érsek

haddal kezdötte a szegén kit^ldi plébánosokat kergetni és nyír-

uyi (RMK. V.210). Nem igaznak tetik fl uékiek az igaz papság,

mintha a pilistói, olajtól é.s lóköKimre nvirt hajiul volna ai

igaz paisig (211). Nyakanyirett pai)okat, heréltelen kapjiauokat

nem akarunk tmtanyi (225). Labim az 5 iuliai u)-irui ment

vala (Iltílt: Bibi. IP). Ne nyiryieuoc pilést az leieken (Helt:

Bibi. I. lllILl). A bíirimy ;iz eWt híilgat, a ki ótet nyiri (Helt:

UT. Ii7). A ko.ss moudá a pásztoroknac : Vonnyátoc le a bort

az komondorról és uyiriétec engemet és én rejün a komondor-

nak a brét (Helt: Mes. 319). A biu-bély nyíri az hajat (Com:

Vest 82). Nehéz gallyaaitni, kit a rósz hír .se nyír (PliilH. <'>%

A Sír nyírje s tarollya maga perukáját, a mi kontyunk mi goii-

dimk (Fal: NA. IIS). Juiuiid nyírd, fejd, de ne nyúzd (SkL):

MVír. 309).

el-nyir : abrado, derado, praerado C. [abediceren]. Mellette

elnyerem : praeter rado C. Nem akarja vala, hog parazt úirne

el 5 hayat (NádC. 410). Az ev hayokat uv foyekn'l tulayduu

kezeeuel el nyry vala (MargL. 49). A templomuji ;i)-tay;ui nyr-

yeek el ew hayath eei zomeeldekeeth az uyomiau meg zvutlt-
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nek íJordC. 130). Az te baiadat nirosd el, niliaiilat haúad le

rolád i,Ka/.(.'. 'Jli. Ziiillie olyatin altallyaba, mintha liayat el

íjjrtyk volna (Komj : .S/Pál. 1G3). A fejodolem nem czac a gyap-

lyat el nyiri, hanem a bröket is levousza (Helt : Mes. 62). Hayá-

ban el nyíre nyomorusji|i;íira (Kiik : Si'iras. B3). Kit felesége el-

alutvj'ui, haját elnyiri {Vof: Zsolt, 79). A bak, ha szakiUla el-

nyiretik, senki 5tet a nyáj elöt járni uem látja, hanem meg-

himyííszkodva utói kullog (Misk: VKeil 220).

elnyiretlen : indetonsus C. [uugeschoren].

föl-nyír : [detondeo ; abscheoren]. Sz. Pálnak vallyon s ki

ixarancholta, hogy fogadiisból haját toluyirosse(Pázm: Kai. 483).

kéresztül-nyír : ciicumrado PPBl. [ringsnra abscheereu].

Az feienec hayat kereztíl niretuen es feier ruhába 8t8ztet-

vén, meg kiUie Pilato.snak (DebrC. 310). Az 5 aldot zent feyet

kerezthvVl nyrete es feyer rwhaban elteztete (ÉrsC. 95b).

kömyül-nyir : circumtondeo, circumrado C. [riugsum ab-

scheeren].

le-nyír : detondeoC. derado MA. [abscheereu]. Az juhokrol

czali a gyapiokat nirie le (Sim: Evaug. 181b).

meg-nyir : attondeo, interrado C. detoudeo MA. ahscheeren,

bescheeren PPB. Ismét megnyirem : retondeo C. Lata egy megh

nyret ywhot és monda (ErsC. 3-í9b). Az posztot hogy megnyir-

ték, meg nem mérték, azért megméresd otthon (Nád : Lev. 23).

Ha valaki meg halaud 8 ualla hertelenséggel, uírie meg az 6

feiét (Kár: Bibi. 1.122). Afrikában teremnek olly nagy gyapjas

ketskék, mellyeket megnyimek és gyapjokból a hajósok tengeri

hajó-vonó kJteleket vernek ("Misk : VKert. 218). Itt a pásztorok

ha meg nem nyúzzák is a juhokat, de jól meg nyírik (Mik:

TörL. 253).

megnyirés : pexitas (?] C. [detonsio ; das abscheereu]. Bará-

tok, kananokok, apáczaak, kyk cak feySk meg nyroettesseuei

esmertetnek istennek hazugny (SándC. 37).

megnyiretlen : [indetonsus ; ungeschoren). Megnyíretlen,

melly füvet meg nem ettek a lovak: indetonsus PPBl.

Nyirdégél : tonsito MA. [zu scheeren pflegen]. Ollocskával

nyírdegeltéc szakállát (Prág : Serk. F).

Nyiredók : [segmentum ; ab.schuitzel]. Nyíredék, tölteni-való

lágy pelyh : tomentxira MA. E Sztárai Mihály mesternek köny-

vére találkozván, melyben ó alfélé nyíi'edéknek hasznát meg-

magyarázza, hasznos dolognak vélem a keresztyének idvösségére,

hogy kinyomattassék (RMK. V.210. Diai. 179). Semmi nem
mai'adott egyéb holmi apró nyiredéknél (Kh'Besz. 29).

posztó-nyiredók : tomentum ; abgeschorene pflocken von

tuch PPB. (Diai. 17).

Nyireget : rasito C. tonso, tonsito MA. [zu scheeren pflegen].

Nyíregetem, vakargatom, borotváidogalom: rasito PPBl.

Nyirés : tonsm'a, rasura MA. das scheeren, bescheerung

PPB. Nyíréshez való : tonsorius C. Jo hay nyres, jo czecztfil

el választás, jo halászás 1621 {KNagy.sz. A2). Nyü'éskor szaladott

az fejfis juhok közé két juh (MonTME. 1.286).

1

.

Nyiret : [tonsiu-a ; schurj. JS Isrlnec dlsege, copazlat

es úiret te geíierkedetednec fiaira (BécsiC. 248).

2. Nyírat : [tendere curo ; scheeren lassen]. Ezek sem

Rómába nem mennek, sem pilist nem nyiretnek, azért ugyan

pappá lesznek (RMK. V.212). Jól tudom, de azért pilist kellyene

nyiretnyi (213).

el-nyiret : [detondere cru-o ; abscheereu lassen]. A te haiadat

mresd el, drága mhaidat haóad le rolád (KazC. 91).

meg-nyiret : cw Meg-nyíretuek a juhok : *iiccori lauae

deüalumtur PPBl.

Nyiretien : irrasus C. intonsus MA. miboschoren PPB.

[Nyírl-ík)

el-nyírlik: [deteror; sich abschabenj. El nyirlet szeme

sz5rt ha gyakran kened a spicanardal, szSrt hoz (Mel : Herb.

128).

Nyirö: 1) tondens PPBl. [scheerend]. Nyirfl olló: forpex

PPBl. A uyiru legényektl és a szabó legényektl ne vegyenec

többet a kz vámnál (Helt: Krón. 166). Borjú-nyírfi péntek

(Veresm: Lev. 22). 3) tousor, rasor MA. scheerer PPB. Mykent
az barom az nyrevnek elevtte ev magát meg nymeyta, ez koro-

názásban való zent vereet evtte ky az negyed halálos bevn ellen

(CoruC. 217). Az bai-ani az 6tet nire ellen szótalan (Fél : Bibi,

194). Borbély, nyíró: tonsor (Com: Vest 148).

posztó-nyír : tonsor panni lanei MA. tuchscheerer PPB.

NYIRBÁL : pipulo postulo, peto applorando MA. mit vvei-

nen bitteu PPB. [Vö. Kuntzogva, rimánkodva kérni valamit

Kinyirbálta, kikuntzogta, kikunyorálta az annyától a pénzt

(SzD)], (Helt: Háló. 104),

el-nyirbál: [reticeo; verschweigen?]. Kellene választani

oUyat, a ki a romlásbul a népet fel-épithetué, isten dicssegére

vigyázót, de azt elfelejti, elnyirbállya (Diósz: Tal. 162).

ki-nyirbál : [precando inpetro ; erbettein). Az új liitneo az

6 szabad ki szolgáltatása és gyakorlása második Mátyustul nyir-

báltatott ki és ki-nyerettetett avagy inkább sok patvarkodások-

kal faciüirtatott ki (Szentiv: Verseng. 186).

NYIRKAD : torpesco Nyirkállai. [erschlaffen].

Nyirkadás : torpor Nyú-kállai. [erschlafifung].

NYIRKOS: humidus, madidus Sí, [feucht]. Az isten az

embert nem magából szülte, hanem csak egy darab nyirkos

agyagból teremtette (GKat: Titk. 635).

NYITRA, NITRA : [?]. Selymet négy nittrával hoztak,

az tetcziunek nittráját 350 oszporán vötték (RákGy : Lev. 4). A
szolgabírónak hozatttmk 2 nyitra selymet (MonTME. L386).

NYOLC : octo C. MA acht PPB. Mikoron imar nyolcz

eztendeig ez imatsagot giakorolta volna, ime tA'rtenek az nyol-

czad eztendiS-ben (VirgC. 59). Az fráterek megh remwleuek, kyk

zamzerent nyolczan valanak (60). Minek wtanna bee telyes.sede-

nek nyolch napok, hogh kernyevtl metelthetneyek a&gyermek,

hywatatek az ew newe íesusnak (PozsC. 19), Azt lathwan,

nyolcz ezerén teréének ez zent hyttre (ÉrdyC, 436), Az Crystws-

nak zakalaban uyolez zalak, kyketh ky zaggattak wolt, armenyay

kyralnal wagon (ÉrsC, 72b). Zabo Mihal adót poztot t heian

nolth forint arat (RMNy. 11.68).

[Szólások]. Bakkus tömli, nálok is majd mindenkor több
a hét a ny olcznál (SzD: M^'ir. 35S).

tizen-nyolc : [duo de viginti ; achtzehn]. PSspkkt, szám-

szerént három száz tizen nyolczakot szve gyfijte (GKat: Titk.

14b),

Nyolcad : octonus PPBl, [achter]. Minden nyolczad eszten-

dben: *ctonis annis PPBl. A úolóad napon iuénec megkör-

uekezni a germeket (MünchC. 109). Ez az noiczad eyi vigazat

Dauidnak psalmosa (AporC. 83). Zenth János irta ewangeliomrol

való knvenec nyolczad rezében (WinkIC. 312). Noénak nyol-

czad ygas,saganak hyrdetteesseeth megh otalmazaa (JordC, 858).

Noccad codallatos dologh leezn az feel támadásba mindn
rwtsagoknak el tawoztatta.ssa (KazC. 191).

[Szólások]. A vizezen reájok ái'ada, csak n y o 1 c z a dm a g á-

V a 1 Noé megmarada (RMK. U.97).
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nyolcad-nyolcad: oííouhs C. [je acht].

Nyoleadfél : [septem ciim dimidio ; halb acht]. Esztendeyg

es nocadfe honapyg zolgaltam Kegelmedet (LevT. L75).

Nyolcadik : octavus C. MA. acliter PPB. Az állandó tsilla-

goc a iiyolczadic égnec kerekségével ballagnac (Com: Jau. 7).

Nyolcadszor: octavum, octavo MA. zum achtenmal PPB.

Nyolczadzor tégy imatsagot te 'X'riz* angyalodnak (VirgC. 1).

Nolczadzor no lég zugüdo, morgodo (VitkC. G4). Nyolczadszor

neweztetyk az mennyey erek byronak predicatora (ÉrdyC. 349).

Nyolcannyi : octuplns C. MA. (aclitfach).

Nyolcas : octonarius MA. (au.s acht be.stehead].

Nyolcszor : octies C. MA. achtmal PPB.

Nyolcvan: octoginta C. MA. achtzig PPB. Nyolczvanan:

octogenus C. Han eztendökbe zal az uensegh embrkre ? Noí-

uan auag killencuen auaá zaz eztendkbe (KazC. 95).

Nyolcvanadik : octogasimus C. MA. achtzigster PPB.

Nyolcvanas : octiugenarius C. [aiis achtzig bestehend).

Nyolcvanszor: octogias C. MA. achtzigmal PPB.

1. NYOM ('««/it;ith NéniGl. 263): promo, coarcto, calco,

deciilco, piaepundoro C. drucken, pres.sen, tieteu PPB. Nyomon),

szorítom, szorongatom, nyomorgatom : premo ; ismét nyomom,

tapodom, vi.sz.sza-tapodom : recalco PPBl. Hyv.seges hadapasokat

nyom nála .sebeknek helyére (EhrC. 142)' Kereztfaan saytooth

toen magad nyomai (WinklC. 258b). Lataa Christus a keop

ironal a ruhatli, ueue ees ö orczaiahoz nyoma oes ekképpen

8 zent zyneth Abagarus kyralnak az ruhára nyomva kylde

(283). A ver az 8 ruháit vgi aztatah, oly mint vgian vizbe nyom-

tak vülnah (WeszprC. 60). Meltoltassal atte kenodnac tyztólond

zynet zyvemre es testSmre íiomnod (NagyszC. 102). Nómiad,

miliepen ez pecshetSt az vyosba (DebrC. 326). Az thovvysekbSl

font koronath feyeben nyoniak (ÉrsC. 46b). Czac egyedül nyomta

Christus az mennyei attya isten haragijinac kemény satoiat

(Zvon : Post. I.85b). Az a.spis kigyorol írj.-ik, hogy 8 az eggyik

fület az farkával dugia be, az mjisik fület az fSldhez nyomja

(E.\Princ. 197). Az prSst czac egyedül niomtam (Magy: Nád.

45). Fon-tartom a just a menny-országhoz, akár mint nyomja-

nak nehezei a földi jóknak (Fal: NE. 6).

[Szólások). Az b i n nehezebbet n o m e^ mása ónnal (DebrC.

410). Nem nagiot nyom elSttflnk az 5 Ítéletek (BahCsIsk.

88). Obolus, tizenhat árpa zómt nyom (laiNy. 11.51). Siclus,

nié denart íiom (Sylv: ÜjT. II.170b). Fél lóttal többet nyomna

a szeretet, több volna az atyali szeretetnél (Mik : TorL. 90).

Chak eggy chopp v o e r e ees nagyobbat nyom, honuem mynt

ez vylagnak byne (ÉrdyC. 81b). Igen elmémbe nyomtam:
*atfixum et insitum est in sensu meo l'PBl. AngyaU koronád,

ki fénylett fejedben, második Józseihek nyomha.ssuk fejé-

ben n (Orczy: KöltSz. 238). A szemes világ alkalmasint

tudgya, mennyit nyomunk a latban (Fal: BE. 597).

Sokáig betegeskedni, nyomni az ágyat: *perprimere

lectum PPBl. Keserséggel nyomta holtig íiz ágyát (Kónyi:

HRoni. 159). Most is csak az ágy fenekét nyomom, nehezen

esik .szólanom (LevT. 11.365). lla ki a tsuka liszté tétetett állai-

ban egy ju'asznyi nyomot borban meg iszik, arénája el

romlik (ACsero: Enc. 219). Agy fon ekét János régen nyonya

vala (Thaly: Adal. 11.175). Nem nyomhatok egyet 8 vélek,

fel nem tehetek, verseut nem futhatok véllek (SzD: MVir. 113).

A fényes evezó lapátok a tengerbe nyomták képeket (203).

A reá k8vetkezend8 dolgok keveset nyomnak (Fal: UE.

373). Beg kiír illyen jeles ifjúnak más szekere farltiin ölni, s a

mások nótáját nyomni (Megy: 6.Jaj. ül 5). Kajabul miut

madiu- nem nyom nyomot f8ld8n (Zrinyi : ASyr. 235). Te

ólait nomz es nem kenettetel meg olayal es mustot úomz

es nem izol Ixirt (BécsiC. 255). A hadioperatiod baj-tépé»-

sel, szorgos fészkelSdéssel nem nyomod el8b (Fal : NA. 222).

Sajtot nyomjji: *premere caseum, tigurare *ca8eum PPBL

Más emlódból, kevert tejedbl nyomja sajtocskádat (Amadé: Veri.

110). Azon egy bordó szipot nyom (Mon: Ápol. 333). Mi-

koron az majom igen ékessen táncot nyomott volna, királylyá

tevék 8tet a többi vadak (PestiT: Fab. 210). Az bolhási kis

bolha szúnyog szép leányával tánczot nyomnak (Thaly:

VÉ. 1.349). Nemelly igen vakult lator toborzékot nyom és

meghayiagattya magát az hoher el6t (Born: Préd. 573). Az jó

paripák többet nyomnak 6 Nga elótt sok aranynál, ezüstnél

(TörtT.í 1.141). Ugyanazon utat nyomja (Ker:Préd. 66). A
róka barhuigja kfirül sokszor hét utakat Ls szokott nyomni,

hogy a vadilszokat inkább meg-tsalhass;i (^Esk : VKert. 158).

Az igaz vallisnak útiit helyesen nyomtad (Thaly: VE. L140).

Kemény nyakú sciták szép keresztyénliUtOt lábok alányom-
ták (Zrinyi 1.11).

alá-nyom : deprimo, intimo MA. [niederdrücken]. Ala nyo-

mom, alaLsouná teszSm : mfimo C. Zent Damancos coporsoya

volna jgeen alázatos es ala nyomatot helyen (üomC. 153). Mi-

koron :i vitehzük oh zent emborth ala uiomnaiak a vyzben,

ottan boleh halának (DebrC. 177). Fülébl kiesik a szo a hamis

bírónak, ha az arany alá nem nyomja (Pázm: Préd. 358).

által-nyom : [transpello ; durchdriingen). Kérdezkedett ar-

riíl Haistor, merre lenne neki közeljebb meimyi Komárom fele,

minekutánna benniiuköt az Vagon általnyom (Bercíi:L«v. 39).

be-nyom : inprimo MA. [eindrückenj. Az szent lélec az

természeti erSket, az bé nyomot indulatokat tisztittya (MA:

Scult. 895b). A dülgoknac íiz elmében bé-nyomattatott képei

(Com : Jan. 65). Mikor elsíibben az isteni irgalmasságot 8 belé-

jok benyomta aily: Préi 1123)

benyomás : improssio MA. [eindruck).

bele-nyom : imprimo PPBl. Piineiudrücken). Ahon bUalma

fa vagyon, az ágát vond le neki, ásd meg ott az ága aránt

a földet és nyomd bele az ásásba az ágat (Radv: Csal. HLSSb).

el-nyom : comprimo, deprimo, couculco MA. snpprímo

PPBl. zus;immen dnicken, nieder drücken PPB. [erdrilckenj.

Meglepem, el-nyomom: adobruo PPBl. Jobbágyim igaz-

•ságát nem hagyom ígyent elnyomni (LevT. 11.196). Az ba-

ratoc soc iramokat nyomtanac es vesztettec el, egetnec

meges reckentettenoc el (EsztT: IgAny. g4i. Noha az pápa ©1

akarta nyomni és reckenteni, de mindazáltal más ti.szta tudo-

mányú könyv Íratott (MA: Scult. 624). A fájdalumtul el-nyomat-

tatott lelket ujabb romén.ségre ébreszti (Apáti; Vend. Elflb. 9).

Elnyomják az adómmal mint az vezért s az csíiuszt (RákGy:

Lev. 116). Hogy taiu'tjuiá ;i bünö.st keményen elnyomattatni

az ördögnek szolgálattyátolUlly: Préd. 11.44). Ha csak szíveasen

nem operálunk, hitemre elnyomatimk (Bercs: Lev. 9). A te

népedet ol nyomják, szorongattyák és sanyargattyák vala (Bíró:

Ékasség. D).

(Szóliisok). El-nyom ta az álom: *obrutus somno PPBl.

Ha a szamár a bürköt megeszi, azonnal mély álomtól nyomat-

tátik el (Misk: VKert. 129). Kedueztel mi néküne, hogy az mi

büneinc el ne uyomuánac minket (Kár: Bibi L426). Az ré-

szegség el nyomta vala : nimia ebrietate erat sopitus (497bX

Az gabonát az tövis elnyomja (RMK. 11.196). Simon György

mit akar az hadfogadással, hogy bizonyost értvén Kgdtfll, az

sok hamis h ír ek et nyomhassam el (TörtT.' L443). Ma-

gyaráz attya t el akamac nyomni (Helt : Bibi. H.2). S z o m-

juságunkat it;tllal és éhségünket étkekkel elnyomók

(Kopasz-s).

elnyomás : suppressío, conculcatio MA. níoderdrüiJnuig,

zertretuug PPB.
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elnyomatlan : inobratus C. fuminferdrücktj.

föl-nyom : (septentriones versus pello ; hinaufdrangen]. Ri-

csAn holnapSentén lehet, Nagyságod tölmegyen Bécs fele, ezengem

felnyom (Bérre: Lev. 36b).

helyre-nyom : [repono ; znrücklegen]. A helyekbl ki-ment

tsontokat helyre-nyomni : *compelIere ossa in sédem snam

PPBI.

ki-nyom: 1) exprimo, exculco, elicio, incudo C. ausdriicken,

auspressen PPB. Evét kinyomom ; exfslanio C. Ki-vonom, ki-

nyomom, ki-verem : elicio PPBL A gabonát a szekérrel és a

ló lábitnal ki-nyomiác (Helt : Bibi. IV.tób). A szedery ki nyomot

leuét fSzd meg (Mel: Herb. Ib). Masztikuak az székit meg-

melegit\éii, nyomd ki azt, olvazd köziben, jó kemény lészen

(Kecsk: ÖtvM. 308). Végére jártak (Babilonnak) macedóniai

g5rg6k, ezek nyomták ki utolsó lélegzetét (Moln : JEpül. 249).

A gonoszt-mondó nyelveknek fullánkját leg könnyebben nyomod

ki, ha nem gondolsz véle (Fal: UE. HLIS). 2) [expello, ejicio;

hinausdrangen, hinanstreiben]. Vagy kinyom az Csalóközrül

vagy iderekeszt: ha kinyom, úgy bizony elállóm az útját az

Kis-Duna kSmyékén (Bercs: Lev. 11). Az miemk elször jól

megtolták volt az németet, de az ágyukkal megszaggatták az

mieinket és kinyomták (55). Ha csak Nagyságod meg nem
rontja azt a németet, engem innen bizonyosan kinyomnak

együtt (203).

[Szólások]. Elméjének terhével ki-nyomta sarkából, a mire

nehezedett (SzD : MVir. 129). Ezek nyomták ki Babilonnak

ntólsó lélekzetét (459).

kinyomás : expressio MA. das ausdriicken PPB.

közbe-nyom: interpremo C. [zerdrücken].

lé-nyom : 1) deprimo, oprimo, superobnio C. niederdrücken,

nnterdriicken PPB. Le-nyomom, le-tapodom: deprimo PPBI.

Le nyomna az sidok kroAth immár el hymtslih hyrth (Komj:

SzPál. 24). Tekencz az te szolgadnac predikallasara es ne had

8k5t le nyomni (Bom : Préd. 74). Egy kiáltásánál meg állatta

a napot mind addig, mig az 8 ellensegetlenyomna 15S2 (KGalgóc

Eiij). Nagy sok hántásokat magában le nyomnán (Beythe : Epist.

48). Az isten nemellyeket enged ez velagon az hitetlenSkteul

le nyomatni (49). Az pokolig le nyomatatol (Fél: Bibi. 17). Ár-

talmasbak a tudatlanság, a szomorúságtúl le-nyomatott erítlen-

ség, a bnök (Pázm: Préd. 43). Az 5 igaz tudományát lenyomni

(MA : Scult. 334). Le kell szivünket nyomnunk és megaláznunk

(Oly: Préd. 1.247). Az alázatos dolgoki-a magamat lenyomom

(n.73b). Görbe hátú, mert lenyomta füstös muskotéra, elfárasztott,

elbágyasztott dióver pózna (Thaly : Adal. n.88). A varga leányát

is, hogy az líton kapta, le-nyomta, jól meg ba balta fokozta

(PhilFl. 60). A szerencse szinte ugy szeretetre méltó, mikor

le-nyom, mint mikor fel-emel (Fal: NE. 41). A mi a féleml

irigj'séget le-szokta nyomni, ugyan az neveli s emeli a nagy

emberekben a bátorságot (Fal : DE. 407). 3) [dejicio ; herabdran-

gen). Haister Pozsontúl kivánna legnyomni bennünköt (Bercs:

Lev. 153).

lenyomás : oppressio, depressio C. unterdrückung PPB.

meg-nyom : 1) comprimo, adobruo MA. zusammendrücken

PPB. Meg-nyomja a font : *deprimitnr lanx in ea parte PPBI.

Mikoron az haz le zakadot volna, egi giermeketh meg nioma

(VirgC. 108). Az ev anyát, ky evtet meg nyomta vala, ez rette-

netevs gonoz hyrbevl, zerelembevl jrgalmason megzabadehgya

(MargL. 163). Mikoron vetette volna az követ mertekre, ol igen

nehéz I5n, hog valamit teznek ellene, mindent meg nom vala

(BodC. 8). Megh nyom az the labad : calcat pes tuus (JordC. 225).
j

Az nagy félelem t megnyomta vala (RMK. VI.69). Az nipnek

sokasaaga gfilt eggbe aniiira, hog eggmaast meg úomuaak
(Sylv : ÜT. Ll02b). Az érsekec és pflspekec László hertzegre

i

szót adánac minnyájan és megnyomác a ti'b wrakat (Helt:

Rrón. 42). A nehéz meg nyomó k('szuént meg gyogyittya (Mel:

Herb. 119). Az tél azonképpen az fl jletyeket meg nyomta

1582 (KGalgóc. Fv2). Nagy alommal meg nyomttattac vala

(Bom: Préd. 228b). Ez világi marhanac sokasaga meg nyomia

es terheU az sziuet (561b). Az bólez megnyomja indulattyát

(MA: Bibi. L572). Ügyét magaviseletével nagyon megnyomta

(NyT. Xn.266). Montecuculi hadától megnyomattatánk (Thaly:

Adal. U.Ö). Ha ki gyermekét megnyomja, ne tartozzék ekklé-

siát követni (Bod : Pol. 86). Nem tsuda megnyomni okoskodíis-

sal Eiisebiust (Fal: Nü. 250). 3) [repello, rejicio; zuruckdriingen,

ziUTÍckwerfen]. Megnyomták volt az ráczot (Bercs: Lev. 27).

Hiszem istent, meg nem nyom, de bajom nagy (186).

[Szólások], üetik annyit beime, mennyt ket feier pénz

meg nyomna (Frank : HasznK. 14). Feles kárvallásaim
igen megnyomtak (Nyr. XrV.220).

megnyomás: 1) oppressio, compressio MA. unterdrückimg,

zusammendrückung PPB. 2) [incubus, suppressio noctuma

;

alp]. A megnyomás a lelekz inaknak a szfl mellett való meg

szorulások (ACsere: Enc. 16). A megnyomás oly képzés, mely-

lyel a kik alusznak, azt veUk, hogj' mástol valakitl nyomat-

tattak meg (AOere:Enc. 166}. 3) [onus; gewicbt]. Ha mi a

font felesleg meg-nyomá-sou kivul hozza addattatic, szerzés,

toldaléc az : si quid praeter superpondium adjicitm-, mantissa est

(0)m: Jan. 167).

öszve-nyom : comprimo C. [zusamraendrüeken]. Oszve-

nyomom, szorítom, meg-szeplösítem : comprimo PPBI. Sürjeb-

ben essék a drót, varró m-am jobban öszvenyomja egymáshoz

(TörtT.2 m.382).

öszvenyomás : compre.ssio C. [zusammendrückung].

reá-nyom : imprimo C. [anfdrücken). Az petset nyomó rea

nyomja az jelt az viaszra (Gyarm : Fel. 273). Nagy jo téteménye

istennec, hogy az teremtett allatokra is az 6 diczségénec jelen-

ségét rejá nyomta (MA: Bibi Elb. 1).

viszontag-nyom : recalco C.

Nyomakod-ik : [progredior, procedo ; voiTücken]. Már

minden fell öszve megyünk és fel avagy alá Poson felé nyo-

makodunk (RákGy:Lev. 136). A hadakkal szerdán indulnak

el PelsSczrI Filek felé nyomakodni (136). Kemény János uramék

megjutának, az ellenség nyomakodék utánunk (153). Ha nálok-

nál nagyobb er jne reájok, tiszteségesen, ne eonfuse erre

nyom[a]kodjanak (MonTME. V.364). A hír gj'ors szárnyon jár,

siet, nem csak nyomakodik (GyöngyD:MV. Elb. 9). Dob-,

trombita-zöngés elfelejtetik, midn az ellenség reánk nyomako-

dik (Thaly: Adal. n.54). Tábora fog szaporodhatni és csendesen

nyomakodliatik Nagyságod (Bercs: Lev. 144). Püspöki felé

nyomakodva az passusit Csalóköznek elállja (514). Az alatt

Delimán tovább nyomakodik és a kis kapuig bátran tolakodik

(Kónyi: HRom. 127). Aklaikba nyomakodnak (Gvad: Orsz. 15).

föl-nyomakodik : [esceudo ; aufrücken]. Az svekusok

hogy jünnénék, valóban hozzák az hirét, s ha ez az ellenség

fel kezd az Liptón nyomakodni, el kell hinni, aimak az hire

izgatja eknenetelire (RákGy: Lev. 166).

ki-nyomakodik : [pronio ; hervordringen]. Ha az ellenség

ki-nyomakodik, meghallhatjuk, menynyi (RákGy : Lev. 561).

Nyomakodás: [progressus; das vorriicken]. Kötelességemet

magam eltt viselvén, jóllehet a császár hadainak felénk való

nyomokodása miatt én nékem magamat provideálnom kellett

volna (Kár: Élet IL259).

Nyomás : 1) pressus, pressura, coarctatio C. das driicken,

pressung PPB. 2) [incubus; alpj. Nyomás, éjjeli álmában meg-
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nyomás : ephialtes, oppresslo nochirna PPB. 3) ftrihira ; das

dreschen). Effraim a boriutol taneitatot z«retiii a úomast: E.

vitiila docta diligere trihiram (BécsiC. 195). 4) pasciia rarapi

MA. pasciia canipi libera, ager compascuus PPB. [weidej. A
nag ar vizec gabonayt, zena retyt, noma.syt es gmSlc kertyt

ky zaggata (TelC. 85). A nyomást ia az erdfluol egyetembe

tillalomban, chak oda tekintsen a chSrtz, bizony behaj-tom

(Helt : Me.s. 456). Kaszáló retek, nyomás, erdSk, cserek : prata

foenilia, pascna campi, sylvae (Ver : Verb. 48). Marháinkat a

nyom;isfBldrfil elellenzette (Nyr. XIV.219). Az ny<jm!isr(!il egyik

fél se hajtson, mikor nem káros (Gér: KárCs. 111.479). Váro-

sunk alól egész a nyomásig valamemiyi marhánkat kaphatta,

elhajtotta (KecskTört. IV.126). Az mely kecskeméti ember

lovait itt az nyomáson az tolvajoktul elvettünk, attul adott

váltsíigot 2 ft (MonTME. 1.273). 5) [jugerum; jucherf?].

.Szántófíjldek az várhoz külön szakaszokban %'adnak, az falu

földétiM három nyomásban lévfl niajor.«ág-f(5ldekben megyén

circiter külön-külön 190 köbül bi'iza, az három nyomásbau

promiscue cub. 570 (Gér: Kái-Cs. IV.303). Szj'mtótold vagyon

ezen határon egy nyomásra az majtéuyi határ mellett busz

hold fcild (rV.320). 6) [simulacrum, effigies; abdruck]. Sala-

mon wr isten templomának kA labayn orozlan keepeth nyo-

más zerent irattá wala fel (ÉrsC. 227). 7) (typi ; druck). Hoé
az A' ollan nag ágas betfi, meg rutitfa az nomast (Dév:Orth.

5). Zvonaríts Mihály magyar postillájának els5 részét nyomás-

ban elvégeztettSc (Zvon: Post. II. Elöb. 1).

boszorkány-nyomás : [oppressio noctiirna ; alp]. Basy

rosa, haznal eiely nehezífesok auagy bozorkany nyomasok ellen

(BeytheAiKvK. 92b).

gyermek-nyomás: [oiipressioliberorimi;kiiidercrdrückung].

A gyermek-nyomásban a módot és köriil-álló dolgokat kel meg-

vizsgálni (Bod ; Pol. 87).

láb-nyomás : (vestigium; fussstapfen]. Legottan megallauak

az sebek ugy, hogy ha mynd megh keteztek wolna ew lábuk-

nak nyoma.saban (ÉrsC. 347).

sark-nyomás : cv> En sark nomasomot meg Srizek, miként

en lelkemet 5k pokolba tírek (DöbrC. 114).

1. [Nyomat]

láb-nyomat : [vestigium, pes ; fusstritt, fitss). Mi meg ha-

tároztattiuik itt kSrös-kSniyól és nem kSzeléthetlink tsak egy

láb nyomatnival (Bök: Ijjiinp. 69>. Magas.sága az elefántnak

tizenhat láb nyomatni (MlsU: VKert. 22b). A knll.j fészkét nom
rakja magas fákra, hanem föld alatt, mintegy hat láb nyomat-

nyi lyukban (446).

talp-nyomat : c« Az fSldnek bir;i.s;iban ehak egy t.alp nyo-

matot is soha nem bírt (Beytho : Epin. 23). Nem ád uélüek

ilzoknak íuldébeu edgy talpnyomatnit is (Tof; Zsolt. 33).

líyomatnyi : (ponderis ; von gewichtj. Egy nyoniatniak és

fontosok-é mind az indulgentiák (Pös: Igazs. 11.131).

2. Nyomat : [premere curo
;

pressen lassen). Ali i.spájii

számára nyomattunk sajtot 3 tallér árut (MonTME, 1.260).

[Tíyomint, nyomit)

alá-nyomít. Alá-terífem, alája-nyomitom : subtendo PPBl.

még-nyomint, meg-nyomít : [leriter premo ; Icicht

drücken]. A kith megh érnek nyoméntani, ol kRlI annak rom-

lani (Lép: PTük. 1.259). A daganat az ujjal meg nyomíttatvan,

oda be mint a viz ide s tova InkkSg (ACsere: Enc. 190). Ha
tsak gyengén ujaiddal a légynek hasát megnyomintod is, azt

menten kibocsátja (Misk: VKert. (iö).

Nyomó : 1 ) premens, pressor MA. [ponderis
;
gewiclit ha-

bendj. Az 6 páutzéllyánac nehéssége fit ezzer atzél nyomó vala

(Helt: Bibi. 11.145). Az 6 aiándéka vól egy ezíist tál száz

harmiutz .siclus nyomó (Kár: Bibi. 124b). Az értz vala hetven

talentum és két ezer négyszáz sielus nyomó (MA : Bibi 185).

Az ar;my leg tisztább és leg nehezebb, nyomobb; aumm est puris-

simum ot ponderosissimum (Com : Jan. 18). Eoregh arani lancz,

három zaz aianinal teob nionio (líadv: Csal. 11.27). Végy gálicz

kfivet, abból négy pénz nyomóuyit meg-t5rvén nyólcz lót nyomó
ró.sa vízben (PP : PaxC. 53). S) [pondiLs

;
gewichtj. Az .-Uázatosság

üdvösséges nyomó, az elmét aláhúzván (Dly: Préd. 1.278). 3)
(gravis; wichtig]. Pálnac leuelei nyomóé es battalmassoc : epi-

stolae Pauli graves simt et fortes (Helt: üT. z8).

bor-nyomó: 1) [vinarius; weiu-J. Bor-nyomózsák: *saccu8

calcatorius vinaceas, faecinaceus MA. PPBl. Bor-nyomókád

:

calcatorium PPB. ü) viui pressor, calcator vini MA weintreter

PPB. [kelterer]. A te óltzeteid olyanoc mint a borr nyomóié

(He!t:Bibl. IV.IOO). 8) (praehmi; kelter). A sz515-gerezdeket

a bor-nyomo megtöri s ugy lészen bor belÖlek (Nógr: IdvK.

1386b). Az bornyomó nem nyom bort az válukban, az szüreten

való römnek végét vetötteni (MA: Bibi. ILI 5).

garas-nyomó : iLssijioiidium C.

éggyaránt>nyomó : aequilibris C. (im gleichgeTOchf]. Ha
egyar;'mt nyomó nehezékíi, egyarányú fontos-é (Com : Jan. 166).

pecsét-nyomó : [sigillum ; siegel]. A levél, hogy m^ ne

olvastatliasséc, bépecsételtetic pecsét nyomóval (Com : Jan. 207X

Keresd-meg a petsét nyomómat (KirBesz. 85).

sajt-nyomó: l)[casearius;k:Jse-].Sait nyomó edény: taUurus

MA. Síijtnyomó-kávé : circulus casearius PPB. Sajt nyomó tál

(Radv : Csal. 11.65). 2) [casearius ; kasemaclierj. Gyeorgjnel

jwhot eoryztem es sayt nyomoya ys voltam (RMNy. n.310).

Officiolatusok : egy tiszttartó, egy major-gazda, egy sajtnyomó

(Gér: KárCs. rV.3331. Sajtnyomó asszonynak conventiója ÍÉvk.

XIU.79). Tallos János uram sajt nyomója végett attiuik az két

szobásának greci tallért 2 t. (MonTME. L29).

Nyomod : conculco NémGl. 133. (mit filssen tieten). Nomod-

ya : conculcat iNémGl. 133). Mind ez velagj'akat lába alanomo<l-

uan, a lelki iozjigokra igeközic (NagyszC. 40). Egyszer se hagyad

az te labodát keményen nyomódni (Ck)ruC. 161). Nem aloytom,

hogy zykseeg ;izt magyar;ízny, ky zemeiuk elöt vagyon es mjiit

;iz vakok wgyan labbnukkal uyoniogyyok (ÉrdyC. 539b). A
kyk ewtliet wyzyk wala, yghen keményen nyomodwan, meg
uyomoryttyak wala (ÉrsC. 31). Az ;ddotli wr Jesws ;iz luilaltb

ö lába ala nyomodwan, pokolnak hatalma ala wetliee (118).

Irgalmazy nekem isten, merth nyomoda engemet ember (KuloC
133). Lába nyomát nagy bi\vséggel nyomodt.i (RMK. Ill.lll.

Sarkát Tholdi Miklós ugy nyomodja vala, .sarkából kir;yuak

az vér elkifoly vala (IV.249). Rontja, nyomodja, az .•eegéuyeket

az líJldre levágja (V.7f0. Mikor valaki nyomodgya labaJot, ved

el omiat, ha bánod (SiüMark. B3). Laboc ala nyonioduac (Vás:

CanCat. 50tí). Kúlsö részeit az lábaival nyomodgya vala (Forr'):

Curt 695). Ollyan vala az, kinek küszöbét minap uyomodod

vala (CzegLMM. 117). Nyomodod ellenségedet (Hall: Paizs.

265).

el-nyomod : [conculco, obtero ; ziisammontreteiij. A nep

reiai.i tuldula, hogy el ne uiomodnaiak (DebrC. 3b>. Mykoron

nagy sok ueepek fwtlmanak oiia, vgy hogy egymastli el nyomod-

oaak, kezdee ozenkoppeo zohiy (Joi'dC. 5S8V Ne li;uuiiatiik tfi

sok drága köueket az disznóknak eleibe, liogy iizok Iaboku;il

el ne íioniogé"'' (Sylv: UT. Lll). F^ackic vala ott .az erdöl)en

egy oroszlán, melly sik kárt teszen vala az emberkcnec, mert

vettését el nyomodgya vala (Helt: Mes. 354). LálKxk:il el ne

nyomodgyák azokat (HeIt:UjT. B). A meg elégedet lélei- el-

nyomodgya még a lépet Ls (SalMark. G7)) Az emberec, kir

ugyan azon nton ianiac, azt is el nyomodgyac (Tel : Evani;. L

335). Az strucz madár monyát vad is el nyomodgya (Kár: Bibi
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1.537). NempUyec az szorosságra sietuen, ejrimast el nyomodac

(Decsi: Sall. 50). Eltapodgja, elnjomodgya (MA; liibl. L47-lb).

Az alatta valókat el nyoniodgya (Prág : Serk. 589).

közibe-nyomod : intercnlco C.

lé-nyomod : (supero ; üborwinden]. Az iozagos dolgok le

úomod'ak az gonozoUat (BodC. 8).

meg-nyomod : [inciilco, protero ; zertreten, zermalmen].

Meg-nyoinodni a tiildet : *ineulcare solum PPBl. Neged vad,

zrúiS es cudalatos, euen, a maradékokat lalxiiual úomogéa nála

meg (BéesiC. 14S). Síire vezteglez, megíiomoduan a kegetlen

5t511et5l igazbat (270). Ha a so eloúezeudic. semmire kell, ha-

nem bog ki vettesséc es emberéétl megnomottassec (MiinchG

20). Né ereziétec tfi góugStSket diznoc eleibe, nétalautal meg

nomoggac azoeat 6 labockal (2vöb. GuaryC. 11) Meg iiomodod

az orozlant es a sarkant (AporC. 51). Setetsegek meg nomod-

nak engemet es en vilagosolatom en generkedetemben : tenebrae

concidcabimt me et uox illuminatio mea in delicüs mels (109).

Az rezg mindnuktfil meg úomottatic (GnaryC. 5). Te vag az,

ki iokat meg íiomocz (16). Te vag, ki keueKket meg nomocz

(66). Az zent martjrok az \W^gA'kuek meg bantasjtb lanyhá-

nak meg nyomodny (VirgC. 142). Emberi nemzethuek 5 agh

ellenséget meg kel nomodnod (PeerC. 90). Egeb zamtalau zen-

tJknec testith a tSrkftc .saiu-ba louoc laboccal megnomodaae

(NádC. 658). En 5k5t vgan meg nomodam ment port zelnek

eltte (DöbrC. 38). Setétek engem meg úomodnak es ey en

\ilagussagom en gonSrSsegembe (217). Istennek egyhazat az ev

orzagaban ne haduaya megnyomodny (MargL. 61). A kemeú
vtath iarasaual meg-nomodnaia (NagyszC. 31). Gonozb kenokat

erdemei, ky istennek fyat meg nyomodangya (CornC. 12yb).

Zent Margyt ázzon evstevkevn ragada az erdeget es meg nyo-

moda evtet (330). Ne talantan meg nyomogyak labayúkkal (Jord.

C. 372). Az zent warasth meg nyomoggj'aak negywen keth hona-

pygh (903). Az zentek meg nyomogyak eo labokkal kyralyok-

nak nyákokat (DomC. 168). Meg uyomodanak engeraeth een

ellenseg)-m (KesztbC. 139. 246). Imádom az te zent labaydat,

kyknel az agh kegyonak ew feyetb meg nyomodad (GömC.

299). Egy a hóhérek között Eleíizár torkát megnyomodja vala

(RMK. IL321). Torkara haga es vgyan meg nyomoda es tapoda

az 5rd6g6t (Bom:Préd. 245). Talpad állat meg nyomodod az

oroszlant es Srdgfit (Born:Ének. 236).

megnyomodat : concnlcatio BécsiC. 256. (das zertretenj.

Ma lezen megnomodatbau miként vcaknac sara (BécsiC. 256).

Nyomodás : [oppressio ; das niederdi-ücken]. Jakabnak neve

nyomodást és csalókát mutat, nem köszöni azt senki meg, kit

meg-jakabolhat (RMK. IV.261).

Nyomod-ik : [teror, excnicior ; abgerieben, gequült werden].

Irigy.segnec es soc nyanalianac miata nyomodic (BornrPréd.

687b).

el-nyomodik : fdivellor ; abgetrennt werden]. Bi'isúl szívem

értted hívem, hogy tled eltávozik, személyedtl, szerelmedtl

megválik s elnyomódik (Amadé: Vers. 29).

[hátxa-nyoniodik]

hátranyomodás : [regre-ssus ; rückzug]. Akarván az ellen-

séget bátra nyomódásimkkal [így] tartóztatni, ma 3 napja itt

Hagyunk (RákGy : Lev. 290).

[meg-nyomodik]

megnyomodás : [cniciatus
;
qualj. Meimel nagyob nyawalat,

az myth ghondolbatnak wala, mj-nd raytha thezyk wala es ez

meg nyomodasnak wthanna nag keményen archwl czapyak
wala (ÉrsC. 31b).

[Nyomdogál]

M. NYELVTÖRT. 8ZÓTÁB. U.

el-nyomdogál : (pervado ; dnrchwandeln). Az halandó élet-

nec litjit ugy nyomdogáld el, hogy az röc életre juthass (Prág:

Serk. 815).

Nyomodhatatlan : (investigabilis ; unerforschlich]. Nem
tudom vala bizonyában wniak nyomodhatatlan wtaytb (ÉrsC.

335b).

Nyomódó : aréna Hall : Paizs. 448. Az arénát má.s néven

a de;ikiik nyomodóuak híják, mellyen azt értik, hogy meg-kell

nyomódni es tapodni (Hall: Paizs. 448).

1. Nyomdok, nyomdok: 1) vestigium MA. fussstapfen

PPB. Atte zeutseges lábaid, kiknec éak az úomdeka es tiztl-

tetik es imattatic (DöbrC. 4). Te vtad tengerbe es te sveuid
sok vízbe es te nomdekid nem esmertettnek (144). Nem ollyan

okok alat es zykseegk nyomdokywal trteneek az ew zent

ky mwlasa, mynt kznseeghel megh wagyon (Ér,sC. 479). Meg
araszola a gyermec oroszlán a nyoradékot és monda : Ki reuid

lábotskáía vagyon (Helt: Mes. 359). S) [exeniplum ; beispiel].

Wettte isten az zenteknek yozagyt my példánkra, bogy

nyomdokok zerenth my ees vehessek az rök rmnec boldogh-

sagat (ÉrsC. 218i. Má-sutt az régi eleinknek nyomdokira mutat

és abban paranchollya hogy meg maradgyunk (Pázm: Kai.

492).

[Szólások]. A religiónak csjik nyomdoka sem látszik
(Czegl : MM. 28). Mit tsudálod, ha születésében békeségesen

meut-által, nyomdok nem maradván utánna (Pázm:

Préd. 102). Az apostolok idejében nyomdoka sem volt baráti

rendnek (Czegl: MM. 248). [Rá állt a bázas,ságra] az kyrály

magzatossagnak nyomdokáért (ÉrdyC. 641). Zenth

baromságnak vag the zolgaya, lesus Cristusnakh nyomdoka
k w e t y (PeerC. 309). Ha szentek lehettek Basihus és egyebek

a remete életben, ki hirdeti, hogy gonosz légyen az n y o m-
dékokba lépni (Pázm : LuthV. 1 7). Azon fognak iparkodni,

hogy te Ls nyomdokokban lépjél (Fal: NE 34). Azhfltnek nom-
dikiban iárnának (Sylv : UT. Il.Sb). El vétette minden

bízonyossan az üdvösségnek uttyát és a kárhozott lelkek nyom-
dokin f u t k á r o z ( Fal : NA. 1 26 ). Szükség a régi .szentatyák

tsapásán és nyomdokán járván mondanunk (Pázm': Kai. 847).

Hogi az Jesus Kristusnak niomdokit kn étnek (VirgC.

107). Mykoron kwetbneek az egiptombelyek Yzrael fjyaynak

nyomdokyth, talalaak megh h^keth az táborba (JordC. 38).

Hog az n nomdikil kuetnítek (Sylv:UT. IL121). Kic az en

wramnac nyomdékit kuetic (Helt: Bibi. 11.166). Kuesd annac

az nyáynac nyomdokát (Kár: Bibi. I.631b). Mi az Ádámnak
níomdekit kuetik (Kár : Hal. tSj). Az fi niomdekokat szkség
nekünk is kSuetníink (Fél : Tau. 440). A szent atyák követték

az apostoli nyomdokot (Pázm : Préd. b). Más bolond ember
nyomdékát kelletik követnem (ErdTörtAd. 1.210). Nemazattya
nyomdokát nyomja (Kisv: Adag. 205). Ezekben a jósá-

gos cselekedetekben való nyomdokát nyomdokoljnk
(VárM : Szöv. 171). Nem messze t á v o z i k az attyának n y o m-
dekától (Helt: Krón. 114).

láb-nyomdok : 1) [vestigium ; fussstapfen]. Lábának nyom-
doka vervel telik meg (DebrC. 616). El ne Lszamianac az en

lábam nomdeki (Szék: Ki-ón. 13). Mert az 8 f?ildekbe chac egy
lab nyomdákot sem adoc tinéktec (Helt: Bibi. I.Kkk4). A te

labaidnac nyomdéki chppgnec keuerséget (Helt: Zsolt 124b).

L;ib-nyomdokot látok, kiket én vélök férfiaknak lennie (RMK.
VI.9S). 2) [pes ; fuss]. O oldalit nég zéguen monno huz lab

nomdékné tartatik uala (BécsiC. 11). Mith hazuahac a nag
palotac, micoron atte serd cak aleg foglal beth lab nomdekot
(NádC. 315). Keet seng tezn tyzent laab nyomdekot (ÉrsC.

67). Nagy vala az város Babillonía, harmínczkét lábnyomdék

temérdek fala (RMK. IV.115).

67
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Nyomdékos : llüiigaoviis; langjahrig]. Tistellieil az tlie

athiadotli i;s aiiiadutU, bogy liozzu eletA, uyoiiidiíkos lehes ez

f*ld*i (KÓmj: SzPál. 299b).

2. Nyoradok : I) calco, eoiieiilcü MA, mit filssen treten

ri'H. A király táborát gyalirau iiyoindukiák vala (Liszti: Mars.

54). 3) (sector; folgeiil. Hogy meg tyztoytaiia niagaiiak kelle-

metes neepet, yo mywelkc'detnek nyomdokoyt: ut iiiundaret sibi

populum acceptabilem, seftaturoiii büuuruni oijoruni (ÉrdyC.

43b). Az éu tornátzimat iiyumdokiiátoc : ambularetú iu atriLs

meis (MA: Bibi. II. 4). Ha emberek C'hristus iirimkiiak iiyom-

dokják egy két actusit, miért uem ábríizzák ki iiiiiiden csele-

kedetit (CzegI : MM. 102). Hiizaim chiaus nyomdokja Kiirt agának

az .sarkát (MoiiTME. UI.26).

Nyoindokol : [sector ; folgeii]. Ezekben a jóságos cseleke-

deteklieii vató nyomdokát nyomdokolyuk (VárM: Szov. 171).

Minden lépé.sidet boldogság nyomdokoUya (SzU: MVir. 24).

Nyomdékolliatatlan : [investigabilis; unerl'orscliliobj. Mely

igen meg feytetbetleuek az ew itylety es nyomdykotbatatlauok

[így] az ew vtay (Komj: SzPál. 89).

Nyomdos : ralco, couculco MA. mit füs-seír treten PPB.

Mog tagadnak tsghod tbe ellenseegbyd os te az ew nyakokatli

nyomdüsod (JordC. 280). Niomdosod az nV zent pagimontomat

(Ozor : Christ. 212). Nitimdostatie az istonnee .serege .az álnok-

ságtól (Szék; Krúu. 48). Lábockal nyomda-ssac (Helt: Krón. 58).

Czevegé.s.sel iiyomdostatnak (MA : Tan. 29). Cristus nem ezae

az mi bíineinknec mély fövényében ment, lianem az isten harag-

jának kiszitott tzét kellett nyomdü.sui (MA;.Scult. ;)()8). Onnét

Id kellett bnjdosnom, .'izok úttyát búval, bánattal nyomdosnom

(Gyöngyü: Cliar. 98). A vigyázó i'ejedelinek gondviselések alatt

ellenség lova patkaja ennek földét nem nyomdosta (Bod: Pol.

lf>6).

meg-nyomdos : co Ne kAtAzd meg szaiat az gabonát meg
niomduso-wkwrnok (Komj: SzPál. 379).

Nyomdosás : Ipressura ; das drückenj. Az Cristus fel tama-

da.sa nem egyéb, bánom ;iz pokolnac kiuuyi'uiac torkon való

nyomddsiLsi (Born:Préd. 238).

(Nyomdozl

meg-nyomdoz : [conculeo; ziisammentreten). Minden go-

noszt benniu' mog nyomdoz (Pécsi : SzilzK. 47).

Nyomód-ik: [progredior; vorrückenj. Mikor készen vagyon

már dolgával, megindul s Erdélyben nyomódik hadával (Gyöngy

:

KJ. 99).

Nyomogat : presso, p.'ilpo C. [wiederholt pressen]. Hogy
meg latna, ha meg fewt wolna, meg nyomogata [a lencseszemet)

kezey kewzet (^Pasti: Pab. 8). Az tíivenyet szitáld meg, párhold

meg vizzel, azután a vas palaírzkot nyomogasd teli egy verflnek

a talpával (Kecsk : ÖtvM. 297).

Nyomot : (calco ; mit fiis.seu tretenj. Paríinczoloc neked,

hogy fewlden fokét fel labadual nywmosal (calces) en torkomra

es nywmotuan, ma.syk labodát vof«ed en zamra vgy, hogy en

torkomra es en zanua nyumotuan to labaydual : pedibuB cal-

caiitibas (EhrC. 11). Ez legyen az memiyey yozag, ky myatt

fewidy os mond el mulandók nyomottattnak : calcantur (133).

Az eedas lasus Cristus az mogh zentultetiit leolkókbon nyomo-

tyk (ÉrdyC;. 35).

be-nyomot : (inculco ; oinprfts.senj. Ha meg valtonknac

kin zenuedase zfwí'iidibe iol be i'iomotatic, az íalard 6rd8gnec

nem lezon bele meg calasra (VitkC. 70).

el-nyomot : (opprimo ; bedriingen, erdiiicken). Erty vala

anya zent egyhazat el nyomottatny as zugattatny (MargU 81).

Az gyormek oly igen megtevrettetevt as elnyomottatot, hog
,

semmynemev egesség ev tagyban nem vala (158). Semmire

nem jó a só, ba nem ho^ ki vettessik és az emt>erekt&l el

úomotlas.sik (Sylv: UT. 1.76). El nyomottatic az utón iaro embe-

rektftl (Tel: Evang. 334).

meg-nyomot : [conculeo, protero ; mit fössen treten, zer-

treibenj. Azt akarom, hogi meg boltíik légietek ez velagnak,

melyetb myndenestl meg niomotatok (VirgC. 149). Az saar,

kyt az to labayddal meg nyomoch (DomC. 2ü9). fáernyre yo

oztan, hanem czak bo^ megh nyoniotta.ssek euiberekthewl : ad

niliilum valet ultra, uLsi couculcetur ab hominibus (JordC. 365).

Jerwsjdem megh nyomottatyk : Jerusalem calcabitiir (604).

Y'gassag meg nyomottatyk «gy myut ganee (ÉrsC. 527). Ké-

szen sok jigyujji, rendült seregével megnyomota (Thaly: Adal.

IL48).

Nyomot-ik : [progredior, incedo ; schreiteu, gehenj. Josef

neve az germekot es liA zyleyet eeyel es nyomotok Egiptombau

(JordC. 359). Mykoron hallotta voiia Jesus, ho^ János meg

tógatüt vouii, nyomotok Galileabau (3G3). Lathwan Jesus az

sereghókot, nyomotok az hegyre (365). Bodogsagns zent azt

i.steny yelenetbül meg twdwan, eleyben nyomoteek (iCrdyC.

425b). Zent Isthwan kyral nyomoteek erdely vayda ellen (496).

Meg állanak, mert towab nem liagya nyomothny az vendeeg

(ÉrdyC. 509bl.

által-nyomotik : [traiLsgredior ; durchkommen]. Atal nyo-

motbwan az elsow es másod rend óryzókn, ywtauak az was

kapwra (ÉrdyC. 362).

be-nyomotik: [ingredior; hineingehenj. Bel nyoniothwan

wr fl'ywy varában, hat mynd mas módon vagyon zabwan

(ÉrdyC. 513).

el-nyomotik : [discedo, procedo ; weggehen, vorrückenj.

Hog; el veeghezte vona Jesus bezeedet, el nyomoteek ez herról,

hogy bmoytana bA kowrwl való varasokban (JordC. 385). Nem
vala magzattyok, myert hogy Ersebeth magt.'dan vona es mynd

ketten el uyomottanak vona ew ydeskorokbau : íjuud ambo

processisseut in diebus suis (ÉrdyC. 344).

ki-nyomotik : [eggredior, exeo ; austreten, ausgcheuj. Azok

mykoron ky nyumottanak vona, yme bozamüc h* neky e^

neema embert : egressis autem illis, ecce obtulerunt ei homi-

nem nuitum (JordC. 381 1. Kj-we nyomotwau az pwzUibol, Iat;i

az sok népet : exiens vidit turbam multam (398). Pal kywe

nyomoteek hA közzólk : P. exivit e medio eoruin (768). Honapy

napon nyomü.ss;itük ky ty ellon.seegt5k ellene es »t leezen

velet5k. Azonképpen mondatyk mynekewnk,' hogy nyomo8s»vnk

kywe ez vylaghy eeletnek sok ellenseegy k5zz5l ^ÉrdyC. 42(.

Ev papy meltosagan.'ik züka.sa zerent ky nyomoteek, hogy áldo-

zatot teime (344b). Mykoron teetowa yama barssonban, mynt

ky azon napon nyomotot ky ew meenyekzSy hazatwl, senky

ysmeröye eleyben nem kel (513b). Az zentík nelia bel meen-

nek az zent harom.sagnak isteny latasaaban, nelia ky nyomoth-

nak Cristus embery z)-nenek tekeentetiro (604bi.

Nyomottat : (concnico, protero ; zertreten, zerstampfenj.

Varos zerte tanittatlan louakkal hordoztatta vala, parauixilwan

azoknac, kik a lovon valaiiak, ho^ úommottatnak (tet (NádC.

511. IJobrC. 567).

Nyomoz: (calco, trituro; treten]. Eleget nyomozták s t;i-

podtatták a búzát (Gér: KáiCs. IV.503).

Nyomtat: I) (premo; pressen]. Galaadot vas íiomtato kés-

séggel trt meg (BécsiU 215). Tholdi Miklós kezében nyom-

tató rúd vala (RMK. 111.243). Egy nioratatotth virágos veres

barsonj kis koönteiis
; egy veres niomtatott dupla barsonj ziiknia

(líadv: Csal. 11.76). Mivel ezen kJnyv már a nyomtabl prs

alatt volt, akartíun, hogy liasznodra kegya* olvasom féut lásson
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(I/ipptPKprt. ni EWK iV 8) [iiiceilo; frelioii). fTsten) tezy

ewkew-t mondén seregnelkewl nyonitatay es yartatny liaziUis-

coson es .v;L<piskyon (Ellrt^ 1471. Az [Kilotn felé pyorsaii nyom-

tatának, liarmincz két leanzó selyembon valAnak (RMK. 11.311

Gviirgy a vizön .szépen Által nvcimtata, Hubi.Vr e.s eleibe nyom-

tata (III.311). 3) (friinientiim calcando oxprimo; treten]. Ne

k5s(l bo az niomtato kSrnek szaiat (Fél : Tan. 332). Nyomtató

SkSr: bíKS teren.s fruges (MA : Bibi. 1.181b) A tsiben, pajtában

tísépel, nyomtat (ComiVest 46). A nyomtatóé a szrön régen

nyomtatuac vala (Com: Jaa 74). Az udvarbirónak meghagytam

mindjárt nyomtassanak és hordják be (í{ákGy;Lev. 16). 4)

imprimo, excndo MA. drucken PPU. Colosvarba nyomtatot

ílelthai Gaspar es GySrgy Hoffgreff által (Helt: Bibi. I. Címl.).

Nyomtattot Colosuárat Heltai Ga.siwrne mnliellyében (Mel:

Herb. Címl.). Stainbofer Gaspar által Beozben niomtattot 1572

(KBéo5. D2). Egy kSnyvet nyomtata Lntbor, mellyet egy f5

i-zinkosa csnda mmt dicsiv (Pázm': Kai. 203). Azt parancsollya

a trldentomi conciliom, hogy mennél jobbítva lehet, úgy nyom-

ta-s-sák a .sz. irást (Pázm: LuthV. 162). Nyomtatta Béchbeu a

kolóniai vdnarban K. M. csáízár 6 felsége kSuí-vnyomtatója

(Zrinyi : ASyr. Címl). Ezt a dogmát must nyomtattyák s most

prédikállyák szemfink láttára, f&lfink hallatára Londrában (Fal

:

NA. 8).

által-nyomtat : [transeo ; iibergehenj. György az vizön

szépen által nyomtata (RMK. III.311)

be-nyomtat: [invado; hineingehen]. Mikor Újhelyben lovon

elbéjiita, öjhely piaczára szépen bényomtata (RMK. IV.251).

el-nyomtat : (fniges tero ; treten]. Asztagjat el nyomtat-

tatya (Pécsv ; Fel. 730). Tartozik minden jobbágy esztendfinkint

3 kila biizát elvetni, azt megaratni, eltakarejtani, elnyomtatni

(T«rtT>. IV.94).

föl-nyomtat : [aseendo ; liinaufgehen]. Vajda hogy ezt hallá,

magát bízá, az varhoz felnyomtata (RMK. 111.181).

ki-nyomtat : 1) [eggr«dior ; hinausgehen]. Az istrása tábor-

ból ki nyomtata (RMK. V.46). 2) [excndo; drucken]. Na^sagod

volt segit6ie, hogy ez kSnyii a Nagyságod kíiltségével nyomtat-

néc kfi és a világos,eágra menne (Kulcs: Evang. 5). A könyv

nyomtató kónvveket ki-nyomtat (Cíom : Jan. 160). Az igaz refor-

mátusok értelmét gSmbfllyeg betekei nyomtattattuk ki (Apafi:

Vend. Elób. 19). Nyiluan vagyon a disputatio kinyomtatván

(Vallást. CCcij). Kl-nyomtaták a bibliát sok-féle nyelveken (Bod:

Pol. 61.

kinyomtatás : [editio : druck]. Az ki nyomtatásnac munkáya

és k51czége enyim (Mel ; Herb. Aij).

lé-nyomtat : [typis mando ; drucken lassen]. Lám inkábbára

mindenkor megküldtünk neked mindeneket s nyomtassátok le

jó módjával (RákGy: Lev. 217).

meg-nyomtat : [imprimo, deprimo, conculco ; drucken, be-

lasten, zertreten). Mykoron ez apát meg nyomtatot volna nagy

erevtelenseggel, lata ew hozya zent Damancost be menny

(DomC. 169). Myert ez a.sszony állatnak ew fyat ölte vala meg

azon Trayanos chazamak ew fja lowa labawal megh nyomtat-

wan az wczyan, adaa az ew fyaat az azzonyallatnak fya helyet

(ÉrdyC. 2.38) Haját szalangoztatá, virágos koszoróval megnyom-

tatá (RMK. IIL354). A szarvas hus hadd álljon néhány nap a

levibe, jól megnyomtatva kivel feljül (TörtT'. 1.275).

Nyomtatás : 1) [tritura ; das treten]. Részt tizedik kilát

adok nékiek, az kik elnyomtatják az búzát falujol, vagy olcsóbb

másutt az nyomtatás vagy drágább (TörtT.' rV.94). 3) [editio

;

dnickj. A könyv Írásban vagy nyomtatásban esett hiba : *menda

scripturae librariorum PPBI. Akarnám, ha a Kalauznak máso-

dik nyomtatását tekintette volna Baldulnus (Pázm:LutbV. 13).

&&kséges-e, hogy a mit él nyelvemmel hirdettem, azt nyom-

t.atásba bofsá.ssam (Pázm: Préd. a3). Bezzeg ha ifjúságomban

szándékoztam volna predikátzióim nyomtatá.sára, má.s-képen

rendelhettem volna írásaimat (a4). Estenec az nyomtit;us közbe

nemclj hibác az igéknec meg szaggatásában (Zvon: Post. I.l).

Oly szemes nem lehet az ember, hogy néha által ne ugordgyék

a nyomtafcisnak vétkén (Illyef: BCsTonip. 72). Mo.st nyújtott

nékem bizonyos munkát, kevés igazgatáss;il nyomtatást fog

érdomloni (Bercs : Lev. 70). A könyvek a nyomtatás me.sterségé-

nek találása után elszaporodinak (Bod : Pol. 6).

könyv-nyomtatás : [ars typographica ; buchdruckerei].

1452 esz. találtác fel a kón\iiyonitat;i.sl (Helt: Aritm. B8. Mel:

Ének. 5). Ez tayba egynél tb (wr) nem walt, ki ez-könyvv

nyomtatásat segítette wolna (Born: Préd. 457). Könyvnyomtatás

mestersége (MA : Scult. 624). A német a könyvnyomtatásról

még nem is álmodott, mikor már a kinabeliek sok leveles

könyveket ki nyomtattak (Moln: JÉpül. 31).

Nyomtató: 1) [tiiturator; drescherj. A nyomtatóé avagy

cséplc szériin cséppel csépelnec (Com : Jan. 74). '£) impressor,

typognaphus MA. bnchdracker PPB. Hogi az zaamban el ne

vetkóznéc valahogi az nyomtató, nagi beottfikkel irtad (Pázm:

Fel. 75). Az authomak az nyomtatótól néha néha való táuul

léte (Bal: Olsk. 472). A nyomtató keze szennyét a profe.s.sorom

orczájára keni Matkó (Illyef: BCsTomp. 72). Némely beotuc

fogiatkozasa leon oka, hogy az ó heUebe eu vagy e«-t vete a

nyomtató (CorpGramm. 693).

búza-nyomtató : tritiirator MA. [drasehei].

fel szaiat az gabonagabona-nyomtató : c« Ne kSsséc

nyomtató 5k5rnec (Kár: Bibi. 1.180).

haj-nyomtató : [vitta erinalis ; ha;ubinde]. Item wulgo unum

hay-nyomtatbo similiter margaretatum (RMNy. IH.148). Haj-nyom-

tató, melyben vagyon rózsa hu.sz (Radv : C^l. 11.105). Egy gyön-

gyös haj nyomtató, melyen vagyon kilencz arany boglár (Gér:

Kái-Cs. IV.267).

könyv-nyomtató: chaleographusPPBl. [typographus ; buch-

drueker]. Valami tiuelgés vagion az kni niomtatoc miat az

sztend számlálásba (Szék: Krón. 27). Mind minekúnc seget-

segúl volt 6 mind a nailunc való könyv nyomtatoknac (Helt:

Bibi. c2). Itilem penig, hogy az könyvnyomtató igen sleit szám-

vet volt (Helt: Aritm. Elób). Az könyvnyomtató által magyarrá

forditatot és \'yiolan ki adatot (Cis. CXml). Nem &sem senkinél

fetökbe akar mely apró fogyatkozásokért, mellyek eshetnek

az könyu nomtato miat (Zvon: PázmP. 133). A könyviiyomtató

az helyecskékböl az betket öszve szedi, sajtó alá veti (Com:

Jan. 160). A könyvnyomtató a nyomtatás közben példásan hala

meg (Bod: Pol. 19).

sajtó-nyomtató : vectiarius C. [drucker].

üstök-nyomtató : capillaie ; haarhaube PPB. Üstök nyom-

tatója a lónak : froutale PPBI. Egy pár öreg ezüst kengyel,

egy üstök nyomtató (Radv: Csal. 11.358).

Nyomul : [moveor ; sich in bewegung setzen]. Magam itt

maradok az gyalog és valamely lovassal, |hogy ha az német

ugyan csak nyomul, Nyitráig elbocsátom (Bercs: Lev. 18). Még

az mely földet segéteni akar Nagyságod, jobban kétségbe ejti,

ha nyomul (24). Ha nyomulnom kell, Miavák felé megyek

(180).

alább-nyomul : [descendo ; herabkommen]. Ha alább

nyomul, revocálom, ha felgyün, respirálhat magában Károli

(Bercs: Lev. 115).

el-nyomul : 1) [recedo; sich ziu-ückziehen]. Az ellenség

megfelesedvén, elkeltett elöltök nyomúluiok (Monlrók. XV.140).

S) [in obUvionem adducor; in vergesseuheit kommenj. Elnyo-

67*
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múlhat még ez a dolog lassacskán : elfelejtdhetik s így titok-

ban maradhat végképpen (Nyr. X,121).

föl-nyomul : [esceado ; aufrücken]. Ha inneu marad Csaló-

közön, az vigyázó had az orra elfitt míg felnyomúl, ráérek az

gyaloggal Ls (Bercs : Lev. 19j. Ha az német folnyomului akarna,

utánna menésére nézve bégyüttem ma az Csalóközre (52).

Síik regimenté is fel nyomiil az Nynilasnak, birrelik (Bercs:

Lev. 105).

ki-nyomul : [pedem refero ; sich zurüokziehen]. Az mieink

az németet meg nem várták, hogy látták, kinyi )niúltak eWle

(Bercs: Lev. 37). IMivel az portás hozta lu'rit, mindenestül gyün
Haister, csak kinyomúltak eltte (180).

le-nyomul : (descendo ; hinabsteigen]. Melly veszély akkor

csak ebbe nyomult vala le (SzahKrón 264). Ha Nagyságod

lenyomúlt, visszamehetne mindenkor, az hová kivántatik (Bercs:

Lev. 183).

[széllyel-nyomul]

ezóUyelnyomulás : [extensio ; ausbreitimg], Máskint sem
lehet, mint eddig, széllyelnyomúlását s országimk foglalását

szem-béhunyva nézni (Bercs: Lev. 116).

vissza-nyomul : [se abdere; sich zurückziehen]. Igaz, oda

viszszanyomult az mor\-ai, de viritini ültetik fel most ismét

ököt (Bercs: Lev. 3). Hogy visszanyomúlok, rémül már is az

f«dnépe (203).

Nyomulás : [progressus ; das vorriicken]. Az német utánna

való nyomulásomat megértvén, alkonyodájskor indult meg ismét

rend nélkül (Bercs: Lev. 198).

Nyomuldogál : [pedeteutim progredior ; langsam von-ückenj.

A mi seregink csak azon rendben lassanlas.san nyomuldogálnak

vala (Szál: Krón. 211).

[Nyomvad]

el-nyomvad: [opprimor; erdrückt werden]. Ez euangelio-

mot miholyen fildzny es haborgatny kezdic, azontvl el nyom-
uadnae es az o híitSc meg hal (Kulcs ; Evang. 193).

meg-nyomvad : cw Sem nappual sem euel nem zolhat

imla, vgy vala ystenbeu megnyomuadott : ita erat absorjitus in

deum (EhrC. 41). Az gyerniekrAl, ki megnywmuadott uala

háznak romlasatvl (IClb). E.smerek, hogy nj-ncz emberektevvl,

hogy ewk ygy meg nyomuaddanak, hogy egy zoth se zolhas.sa-

nak (ÉrsC. 496b).

Nyomvaszt, nyommaszt : comprimo, opprimo MA. zu-

sammendriicken, untwrdiiicki'n PPB. Megí)l5m, nyomvasztom

:

contnicido MAI. Ellensegh engem no nyom\vazthas.son awagy

meg ne serthassen (ThewrC. 6(>). Az euangoliumuac tudományát

nyomva.szsz;ic, reckentséc és fogyassácíMA: Seult 1001). Nyom-
masztó álom, álom kórság (SzD:MVir. 34).

el-nyommaszt : perimo PPBI. [opprimo ; unterdrücken,

vernichteuj. Az el hagiatott áruára ronhantok es el akariátok

niomasztani (Mel: Jób. 16). Azon igyekezic, hogy az jó magot

ki szagassa és az konkolyával azt ohiyommaszsza (MA: Tan.

EIöb. 24). Az hitnec szikraczkáját el ne nyommaíizsznc ÍMA : Scult.

969b). A nagy fájdalom el nyommasztya és végtére megli íili az

embert (Lép: PTük. 1.97). Az temérdek sötétség Ls el nyommasz-

tya 6ket (210).

elnyonunasztás : [oppres.sio ; mitordriickuug]. Az istentele-

nec ugatasoknac meg czendesítése és elnyommasztjísa (MA:

Tan. 58b). Meg tartóztattyác magokat az hi'istól és bortól az

bujaságuac szükséges elnyommasztásjira (1286).

ki-nyomvaszt : elido MedLat. 207. [o.vlingvo; hinivegraf-

feuj. Kinyomviisztom, ki-türöm, ki-tassatom : elido PPBI. Ki

nyoipuaztuan ez világból az igassag .szereti doctorokat, szerte

szerint leuo istentelenség egy testben szoritatec (EszT: IgAoy.

415).

le-nyommaszt : comprimo, deprimo ^IX. [unterdrücken^

Az 5 bolond-siigát le-nyommiusztottác volna (MA : Tan. 1 160).

Mint ahizhatná és nyommaszthatná le (MA: SB. 3B6b).

meg-nyomvaszt, m.eg-nyommaszt : interimo, trucido,

contracido C. comprimo, opprimo ilÁ. [erdrücken, vemichten).

Dolgokat Jupiter kegyes fényével nem hadgya meg nyomaztni

1528 (KGalg. Fv2). Ennek törvénj-telen indulatit meg kell

nyommaztaui (C^!egl:MM. 143).

meg-nyommasztás : trucidatio C.

2. NYOM: 1) vestigium MA. nóta pedaria; fiissstapfen

PPB. Kezdeh cudalni, hogi ki vitte nolua a tanért az pusz-

tába, myert hogi simmi embor niom ot nem vala (DebrC. 118).

A vadász a vadaknac nyomokat nyomozza (CJom : Jan. 80).

Szokott dolgaimat végezvén, kimentem nyomon nyulászni (Mon-

Irók. XVni.ll). Ritkán mégjen lába egy nyombanjárással

(Thaly: Adal. L119). Járá.sát nyomának s rejtek naplásának

hírül el sem viszik (191). Az elefánt az ember nyomot fSldestSl

fel-faija (Misk: VKert. 26). Ugy járok, mint ennekeUltte vadászó

idmön tapasztaltam a sok külömb nyomhajtó kopók között

szerencséjét vadászatonmak (RákF : Lev. 1.646). Ha nyomulnom

kell, akár Miavákra akár az a nyomon, de inkább Miavák

felé megyek tah'm (Bercs: Lev. IV. 180). 3) [signum, indi-

ciuni ; zeichen, spurj. IJiáé inkább beime valami nyomát az

éke.sen szóhisnak; *num quod eloquentiae vestigium apparet

PPBI. A víz meg tere az ev helyere, vgy hog vetemyeyg chak

nyomat, jeleet sem lathatak (MargL. 129). Egeesuek semmy
nemeo nyoma nem vala (DomC. 235). Részegre való kívánság-

nak még csak nyoma sem .sjíjdíttatliatnék (Szál: Krón. 212). S)

[generatio; geschlechtj. El nem múlic ez fidSbeli emberekuec

nyomoc: non praeteribit generatio liaec (Helt: UT. x4). A mos-

tani nyomú emberek nem értek olly szörny dolgokat (Kecsk-

Tört. IV.409). 4) (stabilitás ; dauer] Ellyen haszna és öröme

ltt és illy hoszjú nyoma ltt az ánilónak az ó ámltatásáért,

az árultjitás után egy hónapot nem éllietött (Monlrók. IILISI).

5) [ratio, modus ; art, weise]. Egy nyomon beszélleni : *cohae-

rentia dicere ; még eddig egy nyomon beszéllnek : conveniunt

*adhuc utriusíiue verba PPBI. Isteni tudomány, a mit egy nyom-

ban tam'tottak a régi sok szent jámtxirok (Pázm: Préd. a3).

Miképpen ltt ez az küldés, nem egy nyomban magyarázzák

(Pázm: Kai. 113). Majd mind egy nyomon beszéllik az rabok,

hogy el kell meuniek (RákGy:Lev. 184). 6) catta BécsiC. 112.

[kator, katze). Deneuerec es feíkec es madarac repfiUiec azon-

képpen es nomoc: aves volánt, similiter et cattae (BécsiC.

112).

[Szólások]. A görögök Theogenesnek kémlik holott léttét, s

nyomában esnek (GyöngyD : Cliar. 359). Még nyomába

sem hághat: niliil ad Parmenionis suem (Decsí:Adag. 2.

MA). Nyomokba sem hághat az tSbbinek : Lydius currus (97).

Ennek is az olvasókat nyomában igazítom (Matkó : BCsák.

402), Az németektói nem jeheftem volna el, mert az németek

mindjárást az nyomokba mentek (Nád: Lev. 161). Szép haj-

nalban meg-indul és megyén az oszmán nyomában (Zrínyi

1.106). Sietve megyén nyomában az ellenségnek (RákF: Lev.

1.436). Niluán igen egy nyomban iárnak vgyan: ant

Plató pliiloni.ssat, aut Philo platonissiit (Deosi: Adag. 143. Kisv:

Adag. 49). Vajha ezeknek életek egy nyomban járt volna tudo-

mányokkal (Pázm: KT. 13). Nem mindenkor egy nyomban, do

egj' úton jár (Laskni: Lips. 110b). Nem jár egy nyombaim szíve

nyelvével (Fal: .legyz. 929). A római székben eg\' más után

egy uyomlMin következtek a püsjn'kJk (Matkó : BCVik.

116). Az érdemes igaz ember nyomban marad és jól lehet
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mások mások, eo uei.-aii tsak lióltig tsak azon egy (Fal: UE.

ni. 150). Egy nyomban menni: incedere *i)edatim PPBl. Ha
ki jüu Zrínyi, én is A nyomában bemegyek Sziget várnak nagy

kapujában i^Zriiiyi 1.145). Emboniek szavát, irásiit ngy kell

\i«elni. egy nyomban találtassák (Moiilrók. VIII.4r2). Miud-

i.'iráít nyomába 16noc (Helt: Krón. 39). Nyomodban vau

az balal (Lép: Frak. 32). Hitednek nyomában volt aliiba(Mou-

Irók. V1II.T2). Az tatár hám utáuna fogott és mindenütt nyomá-

ban vagyon (TíírtT*. I,62r>). Ha magyarok közt négy vagyon

egy nyomban, tiz is találtatik ott az elrontjísban (l'haly : VE.

1.200). A hol megfordulnak, erdSk, mezJk, varosok pu.sztulása

vagyon nyomokban (F.al: NA. 214). Én tüstént nyomában lé.szek,

nagy mérgesen rabomra ütflk és agyon lövöm (Fal : TÉ. 634).

Még ekkoráig nyomokbul ki nem vehette senki, most

is az egész vármegyék szép egyenW értelemben vannak (TörtT*.

191). Ezt megbizonyíthatom, egy nyomon f o 1 y rt igazságból

megmutathatom (SzD: MVir. 69). Titussal egy nyomon i a r t

(Vas : CanCat. 685b). Mások nyomán jár (Hall : Paizs. 26). Nyo-

mán keresem: vestigo MA. Az többi is illyen nyomon
mehetne (Bercs: Lev. IV.149). Haistemek megverése egy

nyomon megyén (150). A törökök vissza száguldva nyomra
s i e t é n e k (Zrinyi 1.51). Hái-om részre seregöt hamar szakasztá,

csak az egyik részét az nyomra v á 1 a s z t á (RMK. ni.294).

Az hajó folo vizén el menwen, semmi n o m o t nem h a g (Bod(;.

7). Kére, bog az elmaradaudo gabona fSkef zédné még az ara-

toc nomokat k 6 n e t u é n (BécsiC. 4). Kevuetuen az ev nennye-

nek, zent Eursebet azzonnak ev nyomat (MargL. 56b). O sem

az atia nyomát kóueti vgyan : haud paternas canit cantilenas

(Decsi: Adag. 173). Az mi hadunknak még nyomát is széllyel-

fujta az szél (Bercs: Lev. 1.30). Valakinek nyomát fel-ven ni:

vestigiis ipsius aliquem *persequi PPBl. Midfin erss bizony-

ságokkal siirgettetik, mindjárt nyomot veszt (SzD : MVir. 56).

Ha ugyau-tsak utánna nem jánmk az elröppent szerencsének,

még a nyomát is vesztyfik (Fal: UE. 394). Egy nyommá
sem: ne latum quidem pedem MA. A Kalauzon kivfil egy

nyommá sem mehetünk (Sámb: 3Fel. 310). A józan értelemnek

batárinál egy nyommal sem lépik Idvfillyebb (Fal : UE.

380).

ember-nyom : [aetas hominum ; menschenalter]. Ok négy

ember nyom elmulua ismét ide i5nec : generatione quarta rever-

tentur huc (Helt: Bibi. LF4. MA: Bibi. L13). Az p6r annyira

szokott nyúlni, hogy egy ember nyomig leszen vege (Ver: Verb.

363b). Tartott e nyomorúság szintén a tizenStSdik emberi nyomig

íMad:Evang. 570).

fél-nyom : semivestigiimi MA. halber tritt PPB.

[Szólások]. Félnyommásemmenni:ne altenim qnidem

pedem discedere MA. Fél nyommá sem mehet, ot ragadt (SzD

:

MVir. 31).

liangya-nyom : [vestígium formicae ; ameisentritt]. Annera

goüdolhattya embernek eimeye, menere egh kys hangyának

nyoma eez fewldnek zelesseghen (WinklC. 82. NádC. 348). Mi

erdemflnk mint kflvín hangya-nyom (Zrinyi: ASyr. 315).

[Közmondások]. Hangya nyom kfeziklán esmerszik fldSvel

(Zrinyi : ASyT. 3).

hosszü-nyomü : 1) [longaevus ; langjahrig]. Tyztellyed the

atyádat es anyadath, hogy hozyw nyomw leegy ez fSIdon (JordC.

214). 2) [longaijimis ; langmütig, gnadenvoll]. Irgalmas ees jTgal-

mazo wr hozysv nyomw ees ygen kegyelmes (KeszthC. 270.

KuIcsC. 2471.

láb-nyom : 1) vestigium, peda C. [pedaria nóta ; fussstap-

fen]. Isrlnec ídvSssegeiert 5 Iába nomit es Srmest volnéc meg-

apolnom (BécsiC. 77). Tekelletessegwel kewetwen az aldoth

ystennek lába nyoniath (Poz«C'. 45). Meg lattathnak zent kyral-

uak lába nyomay, czuczayanak es .sysakyanak helye (ÉrdyC.

404). Az marhának lába nyomat el tere^zti (Ver: Verb. Szót.

33). Még lába nyomát is meg czokolgatnám (EsztH. 10). 2)
(|ies ; fu.s.s). Három láb-nyomig egymástól távol : *di.stantes ter-

nis pedibus PPBl. Jó rendvei az árok csinálva vala, negyven

lábnyom í mélysége vala (RMK. VI. 161). A koporsónak haszsza

liarmintz láb nyommrd egyezet (Mohi: JÉpül. 59). S) (exemplum

;

beispiel). Az wr Jesus peldaat adwan niynekAnk, hogy kuwes-

sok az ew lába nom;iath (ÉrdyC. 135). Hogy el ne vozen een

labajTunak nyomy (KulcsC. 26). 4) faetas hominum ; nien.schen-

alterj. A békesség nemcsak o mo.stani ember l.'ibnyomig tíirtson,

hanem per oninia saecula megtartassák (Monlrók. Vin.ll7).

lábnyomnyi : [pedis ; von fuss]. Egy láb nyomni : iiedalis

;

két lábuyomni : bipedaUs C. bipedaneus MA. A kert Jerasale-

mig ez5r lab uionuii (WeszprC. 67). Nem adok czak egy laab

nyomnyyt es (JordC. 202. 726). Téglából vala az 5 rakása, har-

mmczket lab niomni temerdeksege (Hosv: NS. 20b). Vala egy

hely az tomlóczbeu vg mint XH lab nyomnira eg kenesse

alaczonban (Decsi: SalL 46). Negyuen lab nyomnira mélységük

vala (Görcs: Máty. 92). Ot lábnyomni hoszszu féreg (MA: Tan.

21). Marius az uy vitézben meg-kivánta, hogy hat láb nyomni,

avagy leg-aláb két hivelyik héján hat láb nyomni magas légyen

(Laskai : Lips. 354b). Egy 61 avagy hat láb nyomni mértéc : or-

gjia (Com : Jan. 165). Száz huszonSt láb nyomni edgy futamat

fSId (205).

talp-nyom : vestigium PPBl. [fnssstapfen]. Ha csak fires

talpa nyomát tiszteli is valaki a Máriának, edgy-nehány száz

esztendeigh tartó bn bocsánatot adnak neki (VárM: SzOv. 179).

Nyomban : [statim, illico ; allsogleich, rascli], Ymaran ezen

nyomba kowetkSzyk ez may zent ewangeliom (ÉrdyC. 552b).

lm nyomban érkezvén az követ ur levele, annak is párját el-

küldtem (MonTME. VI. 40). Hiv szoszólló vala királyi udvarban,

ha mi roszat koholt irigység a sutban, azon volt, lehessen hárí-

tani nyomban (Orczy: Nimfa. A5). Meleg nyomban éri a gonosz-

tevt a sújtó páltza (SzD: MVir. 82).

Nyomós: 1) incedens .lordC. 513. [wandelndj. Valanak

ygazak mynd ketten, nyomósok vr ystennek paranczolatyban

(JordC. 516). S) longaevus MA. alt PPB. [langjiihrig, dauerhaft].

Az erekseegben reezesek es nyomosak lehe.ssewnk (ÉrdyC. 656b).

Ez próféta szavát hallgasd, mert téged az isten elveszt és

nyomós itt nem lehet a te neved (RMK. 11.133). Atkozot az

mind jártában, költiben, ne légyen nyomós ez földön éltében

(IV.220). Tighed az isten el veszt §s uiomos itt nem lehet az

te neued (Sylv: UjT. 6). Egy feiedelem sem lehetne nyomós

az 5 birodalmában, ki szflve szerént nem szeretné és félné az

istent (Helt: Ki'ón. 28). O nyauallyás húgom, bizony nem lesz

nyomós, ha egyebet nem tudtz (Helt : Mes. 249). Azt parancso-

lád, hogy ha e világon nyomósok akarunk lenni, tisztellyük

atyánkat (Pázm: Imáds. 327). Az isten ket éltesse, földön

nyomósokká tegye (TörtT.^ 1.350). Isten ne tegye nyomóssá

maradékit se e földön (Nyr. Xn.267). Nagyságodat választották

fejedelemnek ; isten mmikája ez, nyomós is lesz isten által

(Bercs : Lev. 80). Lészen, a ki ritka érdemimet versekbe, képemet

falra írja és Fama-val egyetemben el-tova nyújtja nyomós

idkre (Fal: NA. 169). Olly éles btökkel írja maga szivébe a

jó tettet, hogy .se a helységek távúi léte, se az idSnek nyomós

volta ki ne t8rfilbes.se (Fal: BE. 591). Szeres.se meg Lsten Nagy

Lajos urmikat sok nyomós idkkel (Fal: Vers. 900). Tsak a

szeretet kötelét tarthatni nyomósnak, állandónak (SzD: MVir.

149). A jó szerencse mellett, ha jóból szollal meg a hír mellé-

tünk, holttunk után tészen nyomósokká (233). 3) [gravis, pon-

derosus; wich%, gewichtig). A nem akarom Eleutheriusban

nem a nyomós okoknak tulajdom'tá, hogy nem bírhata vélek,

hanem annak, hogy maga nem .szokott az efféle barcolásra

(Fal: NE. 78).
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[Közmondáíok]. Avott fábrti új épület nyomós iidSt nem ígér

(Szü: MVir. 328).

Nyomosán : (diligenter; sorgfaltig]. Szent Ignacznak nyólcz-

napi elmélkedését nyomossaii Altal-járváu (Szeg: Aqu. 115b).

Nyomoz : vastigu C. inve.stieo, per ve.stigia seíjuor, qiiaero

MA. .spüren PPB, [anfepiireD, erfoi'seheii). Valakit nyomozni:

*vestigia alieiijiis persequi PPBI. Szorgalmato.san nyomozzák a

mindennek végére menni akaró agyaakodó emberek (GKat:

Gvad. 1638. MF). Megnézd jól, mit monda-sz, mert utánnad

nyomozzák és meg-tsufolnak fKere.szt: FelsKer. 24). Ballagj,

még én is nyomozlak íMafkó : BCVák. 175b). Arszlán nem meré

meg várni Mnsztafát, nynmtjzny kezdé chá.szár táborát (Zrínyi

1.43). Juranicli hon keres.selek már és hon talállyalak, micsoda

fSld hátán téged nyomozzalak (lfi3). Mivelhogy ugy nyomozzuk

a dolgot (Nyr. XIV.462). A ki a virtusnak uttyát nyomozza,

nyomós idSket ér (Fal: UE. 412). Ritkán adnnk arra, a mit

szorgalommal nyomozunk (Fal : UE. 111.17). A ki a bJtsfiletet nyo-

mozza, attul fut, a ki kerüli, annak nyomában vagyon (Fal:SzE.

564). Tsászár nagy táborát nyomozván szolgálta i^Krtnji : IIRom

24). Azért e bülfs nemzet látván veszedelmét, már mo.st királyának

nyomozza kegyelmét (Orczy: KiiltSz. 19). Fíiides boldogságot

nyomozván hijálian, a napot elvesztem hívságos munkában

(150).

[KözmondiisokJ. Nem jé vizsgálédni, m<á.s titkát nyomozni

(Thaly: VÉ. 191). A szegénység ravaszságot nyomoz (Kisv:

Adag. 234).

fbl-nyomoz : [perv&stigo, inquiro ; aufspüren, erforschen].

A lator meg fogalta.ssék és felnyomoztitván. hova valé, az oda

Taló tisztnek adjjuiak lurt felrtlo (Moulrók. Vni.ll9l. Eredeseket

fel kezdik nyomozni (CorpGramm. 697).

ki-nyomoz : cu A czéiczaposkodását eléggé ki nyomoztuk

(Sámb: 3Fel. 93). A nyugliatatlan elméjfi bészinli magát, a

holott í neki semmi kíze ninte, még a melyek títkoltatnak is,

kinyomozván (Coni: Jan. 154). Azon igyekezzél, hogy valakinek

gyengébb részét ki-kimélhesd, kinyomozhasd (SzD: MVir. 241).

Nyomozás : vestigatio, investígatio MA. nachlbrschung

PPB.

Nyomozdogál : (quaerito ; eifrig forschen]. Eddig sem

kellett volna a derék elót ennyi soc külSmbSz dolgokat egy-

ben zavarnod, tudván azt, hogy nem grammá, hanem pragma

kel ; én is kételeu lük nyomozdogaluí a dolgot (Czegl : MM.
84).

Nyomozó : vestigator C. [forscher]. Mint a hegyess tflr, úgy
megjárta szívemet puhatolódé, nyomozó fuhinkja (SzD: MVir.

273).

Nyomoztat: [vestigo; erforschen lassen]. Most járatok

tövére, kitfli eredt ezen hír, nyomoztatom, ha reá találhatnék

(Bercs: Lev. Itíl).

Nyomatonne [nyomalnyií]-. modice NémGl. 262.

NYOMORÉK: 1) (miser, aerumnosus, malns; elend, un-

glücklieh, sehleilit). Sziveinkiiec nyomoréc hayléka az SrdSgnec

cstromlása ellen igen er8sitetlen (MA:ScHlt. 303). Kozdtenec

megbarmnlni és oktalannhiiés az nyomoréc bálvány képeken

czudálkozni és álmélkodni (MA: Tan. 84). Nomoréc és egyigyfl

piisztoroknac jelentette meg leg elször is az 8 fiánac szent

születését (Zvoii: P»it. 1.167). Fa melly nyomorék ellen-vetés

légyen, oda fel megmutattam (GKat : Titk. 408). Nyomorék, vak

vezér (Matkó: BCsák. 112). Mo.st én meg nem szolgálhatom

kiváltképpen ilyen nyomorék voltomban (TörtT.'^ 1.239). Az
mely szegény ember felíl írtam vala Naeysjigodnak, kezest

nem állíthat, mivel igen nyomoi-ék ember (MonTMK. VI1I.358).

2) (homo membris captus ; krüppel). Pipiniis gúrbo hátú, púpos

mellyö és sánta, nyomorék ember (MA:SB. 341). A negédes

orvosok rijoga^ák a nyomorékot, tSbbétik kinnyait (Megy: 6Jaj.

n.40). Sok nemes embereket láttunk, a kik mint a bibliában

ama l.sonkanyomorék, hét egész esztendeig untig s eleget les-

tek, hogy indulna a víz (Fal: NA. 230). 8) curruca C. MA.

gra-smücke PPB. Nyomoréc, poszáta madár: curruca MAI.

Nyomorék poszáta madár, mellynek fiait más neveli fel : curruca

PPBI. A kflIlS, fSstSs farkú madár, poszáta : nyomorék férgec-

kel élnek (Com: Jan. 31).

[Szólások]. Ha ki sok buknak nyomorékja nem akar

lenni, éhez tartson (Fal:UE. 398). Ország nyomorék!, az

isten átka alat kínlódó barmok, mert vissza éltek mind eszek-

kel (Fal: BE. 58.")) Ez a gySnyrliség minek-utáuna szerencse

nyomorékjává tette az embert, koldns rongyokat aggatviin

nyakába, az ispitíilba kíildi (Fal: NE. 28). Ha a kalmárnak

értékével egyíitt hitele Ls a vízbe merült, egy más úri személy-

nek gonosz híre támad, világ nyomorékja mind a kettS

(89).

NYOMORINT : [affligo ; .schlagen). Istennek kezey a kit

meg érnek nyomoréntimi (Lép; PTiik. 259).

meg-nyomortat : [cootrísto ; betriiben]. Az szolgát meg ne

nyomorintsad hatalommal : ne contristes servum (Kár : Bibi. I.

180).

NYOMORÍT: afflicto MA. [bp<lr;ingen]. Heftig plagen PPB.

Tekénts felöl mi oltalmonk, ólálkodókat nyomoroh (RMK. I.

184). Az ü]ú patvariáii nem az igasságiiak szeretetibfli, hanem

másokat nyomorítani kiv:uiván tanul (Zrinyi 11.178).

el-nyomorit : cv Az izraeliták az philiszteusoktúl igen el-

nyomorítattac (MA: Bibi. 1299b).

le-nyomorit : tv A hol megfordulnak, piLsztulás vagyon

nyomoklwn, ntánok pediglen sok ezer átka a lenyomorított nép-

nek (Fal : NA. 214). Az szerencse forgandó, változó, ma kincs-

esei vár, holnap lenyomorít (Fal: Vers. 883).

meg-nyomorit : affligo MA. (bedrUcken, plagen). Meg
mondotta uala zent Ferencz, hogy ew baratynak nagy kyser-

tete yow mend lyányt fyayual ewzue meg uyomoroytimy (EbrC.

124). Kiralnéazzont esmeg akaria úomoreitaui: reginam etiam vult

opprimere (BécsiC. ti4). O hada megnomoreitatic es le esoec

8 soc gondolati (164). Nyczen adatuau oly hátaim, hogy egyet

fel magaztas, masth meg nyomoricz (VirgC. 132b). Kyketb byn-

nek nehessege meg nyomoreytotb (üzechC. 39b). Ne hadnaya

meg uyomorodny auagy meg nyomorehtany (MargL. 61). A
lelec meg elégedessél meg úomorihtatic (VitkC. 52) Latod az

sok népet, ky teghed meg nyomoroyt (JordC. 469. 527. 5.'i2.

835). Az bánatot veztegseggel megnyomorejtvan, vezteg halgala

(DomC. 66). Meg niomoritnan a tostSt a fienitenciaii-ak terheuel

(DebrC. 69). Senkyt enlwel meg ne nyomoroyih (ÉrdyC. 78b.

389b. 569b). Az bwyasaiigli megh uyomorjttya embernek elme-

yetli (ÉrdyC. 16). Mikor hogj' kazdagon birá országát, meg-

nyomoritá az asszony íirviikat (RMK. in.325i. Jer, nyomoritsuc

meg ket ockal, hogy meg no sokasogj'anae (Hell: Bibi. I.

Bb4). A ki iiiegnyomorittya az attyat es anyát eli'izi, az szidal-

mas es atkozot gyermec (SalMark. ESJ. Mi Ls nem láttyuk,

honnan léíyen eredeti és mi végre nézzen, hogy amaz ártatlan

meg nyora(jrittatik (Pázm: Kai. 36). Az rdg láradoz a lélek-

nek veszedelmében, kit mind addig kisírt, míg vagy egy«er

vagy másszor meg-nyomorít (Hall: HHist. 11.243). Kockára,

kiirtyára egjszersmind fel ne ted íSrSködet, mert elébb utóbb

megnyomorít (Fal : NE 24).

megnyomoritás : aiflictio MA. [oppreano ; das erdrilckenj.

Az barmadyk kenetben magyaraztatyk myndeu testy gypnye-

rt^sseeghekiiek megh uyumoroytassa (ÉrdyC. 122x
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Nyomoritás : afHictus SIA. dieinigung]. Szegényt ujoniori-

tiLS özvegj' s ána rontás óh mell; sokszor hallatott (TKis:

Pmi. 3b).

Nyomorító : afflictor C. [(leinigerj.

NYOMORKOD-IK : [rebus angustis premor; kümmer-

licli lebtíiij. Teetiiwa l'wtossanak eensegliot zenvedwen, nyomor-

kotlwau (JoidC. 823). Knnyeb egyszer meg ful.'uini az akasz-

tófán, mint sem addiglan oly keservesseu nyomorkodiii (Fal:

NA. 216). Nem mivelte a l'Sldot, s tsak úgy nyomorkodott

(Kiniyi: llRom. 2).

Nyomorkodás : [vita ml.'soia ; kümnierliches lében). Zent

zolgayanak lelkeet kylemb kylemb nyomorkoda-Jiiak as mwka-
nak wtana nz erek nywgodalomra hyuaa (ÉrdyC. 632).

NYOMOHOD-IK: 1) fmiser fio; elend werden]. Az
embernek allapattia igen nioniorodot magában (Fél : Tan.

Elflb. 2b). Az bitetleueltnec nyomorodott állaiiattyoc v;igyon

(MA: Bibi. 1.494). Keseredett, úldoztetott, nyomorodott .szívoec

(MA : Scult 87b). 8) [mancus fio ; verkrüppeln]. Az generális

elszáradott, nyomorodott ember (TörT." IV.81).

be-nyomorodik : [coangustur ; eingeengt werden]. Óh egek-

nek ura, jaj mire jutottál, romlott istállóban ugy bényomorodtál,

keserves sírással jászolban nyugodtál (Thaly: VÉ. 11.178).

el-nyoniorodik : fm angnstias adducor ; in elend geratenj.

Az légy télbe elnyomorodnék vagy bizon meghalna (PestiT:

Fab. 21b). A mint én látom, az .szegénségnek fizetnünk kelle-

tik, hogy teljességgel el ne nyomorodjanak (Nád : Lev. 35). Renién-

kedem Kgdnek most, a mígjobban el nem nyomorodom (TörtT*.

L239).

meg-nyomorodik : affligor MA. [bedrückt, geplagt vperden].

Zegeusegben meg nyomorottakat meg .seget vala (MargL. 62).

Meg látogassatok az evzuegyekot, mert teneked es azon mer-

tekkel merettetyk, mykoron meg nyomorodó! ((JoruC. 298). Ne

haggyon meg nyomorodnwnk ez vylagon (TÍrdyC. 648b). Az en

megh nyomorodoth zegeny lelkem (ÉrsC. 469). Hogy a hertze-

gec is hozza érkezénec, igen megnyomorodéc és vgyan el szegé-

nyedéc az ország (Helt: Krón. 34b). Ne vess el elled, kik meg-

nyomorodtunk (RMK. VI.88). .Senkit meg nem hagya a Jerusa-

lembe, czac a fold népe meg niomorodott és .saitúlt népet (Mel

:

Sám. 468). Meg nyomoroduan es szegiusegre iutuaii, egiebeknec

segítséget varom (Decsi:SallJ. 11b). Igen megnyomorodánac

az m- által (MA : Bibi. 1.218)- Bús lelkem már teljes.ségesen el-

alélt, meg nyomorodtam (TörtT'. 1.239). Minthogy az ember

gyarló, azon kellene lennünk, hogy ez ifju meg ne nyomorod-

nék (411).

mégnyomorodás : afflictio MA. iing.stignng, plage, qual

PPB. Maria leen ez vylaghy byneknek meg nyomorodasa (ÉrdyC.

659b). Egyebeknec kSnnyebségee legyen, tflnektec kedig meg
nyomorodástoc : aliis sit remissio, vobis autem tiibulatio (Helt

:

UjT. Z5).

NYOMOROG : affligor, opprimor MA. geplagt, gedrückt

werden PPB. Veszedelemben nyomorgók ; periclitor C. Az apas-

tiloc az ziz Marianac koporsoia krnöl vluen nag sm'iadosassal

úomorognac vala (TelC. 188). Nyomorgók a sok perek patvarok

közt (LevT. 11.343). A mhit krónikákból számlállyák a tudósok,

közel hét e.sztendeig nagy Ínségben és fogyatkozásban nyomor-

gottak az idegen és zidók-gyülölS nemzetség között (Pázm:

Préd. 171). Az életnek sok alkalmatlansági kSztt, mellyen az

emberi nemzetség nyomorog, szükséges abékeségestín-és(Hall:

Pais. 17b). A tolvajoknak akadt volt kezében és sokat nyomor-

góit azok tSmlczében (GyöngyD: Qiar. 367). Azt kiáltja az

katona ; Én az szabadságért nyomorgók, peuig nincs annyi
j

jószágom, egy csizmát vennék rajta (Bercs: Lev. 2(K)). !

Nyomorgás : [vita misora
; elendiges lobenj. Veszedelemben

nyomorgás : periclitatio C.

Nyomorgat : 1) (premo ; drücken]. Nyomorgatom, ki-nyo-

mom belólo : presso PPBl, Nomorgatnak : premuntur (NémGl.

Ni). 8) afflicto, effligo C. tribnlo MA. plagen, iingstigen PPB.
Uram en elttem aztalt vossel azocnac ellene, kik engSmet

nomorgatnac (NádC. 26). Wram, mire sok.xsoltanak meg, kik

engem nomorgatnak (UöbrC. 16). Ymaggyatok tyteketh nyomor-

gatokeerth : orate pro ealinnniantibus vos (ÉrdyC. 138b). Fel

magaztathaaewtetazok ellen, kykewtef nyoniorgattyak vala (387b.

67 Ib). .Sauthakath, .sykeleketh, wakokath, kyket en nyomorgattam,

h* myud megh gyogyttotta (ÉrsC. 1 1 3). Nem hagya iobagyath bfe-

telen nyomorgatuy (KMNy. 11.31). Ott szolgaltattyac okett es nyo-

morgattyac négyszáz esztendeig (Helt: Bibi. I.F4). Az Szuegyet ne

nyoniorgassátoc(Helt: Bibl.I.Nn).Kihamasfontú brenzéuel,ki bn-

dSshallalnyomorgattiajobbagyait(Soós:Post. lllb).Nyomorgattya

vala tet (MA: Bibi. 1.13). Szíved fájdalommal sebhetik és t&sted

nyomorgattatik (Mad: Evang. 69). A végbeli katona semmit nem
tud egyebet, hanem lopni, szegény embert nyomorgatni (Zrínyi

11.193). Mihály vajda Erdélyt elfoglalá, egybe-zavará, rontá,

pusztíti'i, ölé, vágá, égeté, nyomorgatá (Bod; Pol. 44).

meg-nyomorgat : [affligo
;
plagen]. A tégedet iregglS habor-

gatoyd meg nomorgatntnanac es gonozocat zolnanak te rolád

(NagyszC. 97). Hiszem is, hogy te Kd nem hagy meg nyamar-

gatni az én ái-váimval egyetemben (LevT. n.9). Senkit kzzfllc

meg nem niyomorgattam : non aíöixi quempiam eoram (MA:
Bibi. L135).

Nyomorgatás : afflictio, oppresslo MA. angst, trübsal, noth,

unterdrückung PPB. Az testnec nomorgatasaual keresic az coro-

nat (GuaryC. 39). Vetkeztem bwiiwkbe, kyk ezek: zegenyeknek

nyomorgatasa (VírgC. 12). Oh zyunek ke.sen^seghy es hertelen

halainak nyomorgatasy, ime en el kezdethem megh nemvvlnya

(ErsC. 302). Valakik istenes élet«t akartak vi.selni, minnyájan

nyomorgatásokat .szenvedtek e világon (Pázm: Préd. 25). Mód
nélkül való quartérozással ínséget és nyomorgatást tenni ne

meraszeljen (MonTME. 1.59).

Nyomorgató : afflictor MA. oppressor NémGl. 146. peini-

ger PPB. Ejt.sed hálóban az uyomorgatókat (Thaly : Adal. L50).

[NyomoroBz-ik]

meg-nyomoroszik : [miser fio ; elend vferden]. My kewes

pénz nekevvl nem nyumorozwuk megh (RMNy. II138). Lathya

isten, bog meg nyomorozom bele, mert kechyn az en erzenyem

az népnek tartassara (LevT. L7). Ha hol en meg fodatkozom,

az the K. gyermeke ys meg nomwi-ozik (40).

NYOMORÚ : [miser, aerumnosus ; arm selig, unglücklichj.

Az hatalmas wrdvVg az nyomorú zyuet meg sebhety keserte-

teknek nylayual (VirgC. 136b). Yme te elleteth állok mynth

nyomonv es mezeytelen yTgalmassagoth kenvén (ThewrC. 157).

Nyomorú koldusok (Hall : Paizs. 248b). Mi olyan nyomorú fér-

gek vagjimk, hogy semmit jól el nem végezhetimk (Mk:
TörL. 132).

Nyomorúan : [flebiliter ; kliiglich]. Mydewn olyan nyomo-

rwan kyalbiua [a tórbe esett oro.szIán], meg hallá az egeer

(Pesti: Fab. 15b).

Nyomorul : [crueior
;
gequalt werden]. Mynkent ezkeppen

nyomorltattakot nagy feyew hottual feldre leewt (EhrC. 31).

Nemy soto alatt nyomorolot hew.srewl (162). Vram irgalmaz

nekem, mert nomorvltatom (DöbrC. 76). Feldnek vegerel the

hozyad kayalteek, mykoron nyomorwltatueek een zywem (Keszth-

C. 150).

[meg-nyomorul]
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megnyomorult : (afflictus, miser, aerumnosus
;

geplagt,

armselig, iiuílücklieli]. Valaki ine)» úomorultacon knSrSl (Guary-

C. 39). Meg nyoniürultakoQ jgeeii kegelmes vala (DomC. 125).

Meg zabadohaak a meg nyomorwltakat az hatalmasnak kezeebjl

(ÉrdyC. 391). Oh byueseknek nagy remenseege, oh megh nyo-

morwltakuak utalnia (ÉrsC. 524).

Nyomorult: miser C. afiSictus, calamitosus MA. geplagt,

eleud, jammervoll PPB. Zent Lazlo nagyon kenyerAI es eped

vala az zeglien orzaag hely nyomorwlt neepon (ÉrdyC. 400b).

Folamial az zenth annahoz, ez az numurult;iknak vigaztaloia

(KazC. .")!). Meg tekintette az \\t az én nyomorult voltomat

(Helt: Bibi. LO). Tsac e* nyomorulton sem knyórlnec (Kulcs

:

Evang. 486b). Az nyomorult embernek meszsze vadnak baráti

(Decsi: Adag. 154). Mitsoda a nyomorult féreg ember (DEmb:

GE. EWb 29). Egy nyomorult öreg ember (Gér: KárCs. IV.293).

Mind egész országúi nyomorultak vagytok, németnek, papok-

nak mert jobbágyi vagytok (Thaly : Adal. 11.16).

Nyomorultiil : calamitose C. misere MA. elendiglich, jam-

merlich PPB. A gynySrfiségnek eggyik részében nyomorultul

bolyúkáskodni (Bök : Lámp. 43). Az tisztek nyomorultul tartat-

nak az táboron, ki miatt lovaikat is eladták sokau (Bercs: Lev.

166).

Nyomorúság : miseria, calamitas, aerunona C. angustia,

afBictio, tribulatio, conflictio MA. elend, uot, armut PPB. En

érettem az tlie zenth fyadot ymadyad, hog el wege en rólam

menden nyomorw.sagomoth (PeerC. 161). En ygassagomnac istene

meg halgata engSmet, mikoron hozaia kialtaiiei; íiomorusagban

(üöbrC. 17 b). Valakynek nyomorvvsaga vala, nagy keaytassíd

mondnak vala (JordC. 461). Teezen vala nagy uyomorw.sagot

az zeghen orzagh helyeken (ÉrdyC. 396). Bochata v'v rayok A
uehoz haragyath, nehezelesth ees haragoth ees uyomonvsagoth

(KeszthC. 202. KulcsC. 193). Az zegeuseg foztassat, nyomorúsá-

gát akaniaya be kewtnie (LevT. L155). O én ides istenem.

melly igen soc nyauallyáha és nyomoraságba estem (Helt:

Mes. 305). Élnek niomoraságba, mint Oj^ meg alutt szSuéndek

(Mel: Ji')l). 31). Hyuy engímet segetségre az nyomorúságnak

napyau (Beytlie: Epist. 222b \ Az népnec el szakadásáual az

wralkodora nyomorúság i5 (Kár: Bibi. I.R11). Az én elmém

enny soc nyomoriiságbol es u&szedelmekb51 meg nyugouec

(Decsi : Sall. 3b). A házi gond-vi.selésben segítsége légyen urá-

nak, nem terhe és nyomorúsága (Pázm: Préd. 249). Lészen

szorulásnak, nyomorusilgnak fidejo (GKat:Titk. 357). Ha nyo-

morúságot teznek az zegen népen, az ur isten meg bi^nteti

* kegyelmeket (Radv: Csal. in.90b). Nagy terhel vagyon raj-

tunk a .sokféle nyomorúság (Fal: BE. 609).

Nyomoi'üságos : [calamitosus, aerumnosus ; elendig, jiim-

merlich]. Nyomorúsjigos életén panaszolkodni ; *deplorare vitám

PPBl. Niomorusagos az vt: arcta via (Fél: Bibi. 10). Lélekben

siket és néma, testbe is igen nyomorusiigos (Zvon : Post II.

319).

NYOMORV: [miseria, aerumma; elend, unglück]. Wtal-

lyathok megh ;iz rágalmazóknak thew51ghos5keth, jollehetb

thyteketh myndon ingherlyRn, nyomorwal yllessen (ÉrsC. 202).

IstentSl ninchek el titkolna az ml uyomoru}!^: (Beythe : Elpist

241).

NYOSZOLYA : 1) [feretrum, sandapila; tragbahre, todten-

balirej. Ilius yju-wla ees illete az nozolyath, azok kedigleu, kyk

vizyk vala, megh állanak (WiuklC. 293). Mikoron az A testet

az uozolyara tStek volna, hogi eltemetnek, az A ania zent

Fereutzeth hyvia vala (VirgC. 108). Veuen az testet eg disces

ees tystessegos uosolaba helheztetek (PoerC. 30). Az vrak be

ménének az clastromba, hol zent Margyt azzuuuak ev te.ste

vala egy uemevuemev noaolyan (MargL. 101). Eleybe boczatak

a uozolat, kybeu az kezveuyes fekzyk vala (JordC. 458). Kez-

deek azokat, kyk gonozwl valanak, n<«olyaba oda hnrdany,

hol liallyak vala hAtet lOny (475). Az bolt ember fel yle az

nozolyaban es nagy zovval monda (ÉrdyC. 573b). Monda Jeews

5 neky : Kely fel, wed fel atte uozolyadat es yary (ÉrsC. 13).

Jay en uekSm úaualasnak, mert im latlak teg5d az úozolíaba

ellttem fekfind (TihC. 26). A ziznec testet meg mosac es uag

syra.ssal a nozolaba teuec (TelC. 184). Halót hordozó nyoszolya

(MesésK. 42). 2) grabatus, chue MA. siionda lecti PPB. (bett,

ruhebett, lagerj. Agy, uyoszolya, tábori könyfi ágy : grabatus

PPBl. Az aranyas Jeswst nem drágalátos agyba, nem tyztelendó

nozolyaban, de egy kysded jazolban helheztetwen (ÉrsC. 211b).

Tar Líriucz hogy pokolba bé ment volt, egy tüzes nyoszolyát

fi ott látott volt (RMK. 1V.357). En fel hagandoc az en noazo-

laranac agara (Szék: Zsolt. 140). Noszolyam immár vgjan el

aratt az en siralmimual (Born: Ének. 167). Roszszas nyoszolyán

fekszik (MA:SB. 152). A nyoszolya a dél után való lehanyat-

lásért vagyon (Com : Jan. 1 13). Éjjeli s nappali siralmival ruháját

és nyoszolyáját ásztattya (Toln : HBék. 16). Nyo.szolyámat köny-

nyeimmel úsztatom (Thaly: Adal. 1.55). Támad az úrfi ki-cühí-

dik mennyezett nyoszolyájábúl (Fal : NU. 256. Fal : Jegyz. 935).

NYOSZOIiYO : (parauymphia ; brautflihrerin]. Nyoszolyo

aszszony: pronuba MA. A menyasz.szon>iiac el házasétó 5rdm

annyai as nyo.szolyoi vanuac : sponsji suas pronubas et paranym-

phias habét (C)om : Jan. 117). Alektó, Megyéra, a meny-aszazonnak

ágyat eok vetettek, a nyoszolók Ls ugyan azok lettek (GyöngyD

:

Cup. 607). Vflfélyünk volt Eszterházy Ferencz uram 6 nagy-

sága, nyoszalyó aszony Lyptay Lstvánné asszonyom (TörtT.' IV.

91). Nyoszolyó-asszony dolgához lisson, az mézes borra, vajban

sült fánkra légyen n;igy gondja (Thaly: VÉ. L372).

NYÖFÖG : grunnio MA. iiclizen, klagen Adámi. Ez a tsu-

dí'is phantjLsiaju omber azt ny5t7)gi, hogy ez az imgyal és az a

Jehovali isten mind tsak azon egy személy I6tt légyen (GKat:

Titk. 320).

Nyöfögés : gninnitiis MA. [das mnsehij.

NYÖG, NYEQ : gemo, gemisco, ingemo C. ingemisco

MA. seufeen PPB. E^gyiít uy8g5c, sohaytok : congemo C.

Nyegek : regemo ; nyög a gerlitze : *gemit turtur PPBl. Nyegy,

fohaskodik : gemiscit NémGl. 136. Ea es en uepem el-adattat-

tonc, hoé még-tSrettessónc es úeguén veztegleneuc (BécsiC. 63 1.

&üt neget a lelkes : quid iiigemuit animál (204). Negueu ment

galamboc: gementes ut columbae (261). A my bynejiikert

nevgnevuk es syrnouk kel (ComC. 135). Wgjau azonban ny5-

gSttek, kyben vethkeztetek (ÉrsC. 207). A farkas egy nagy fa

alá fekfiuéc és er5ssen nyege (Helt: MesL 305). Semmibe nyu-

godalma nuits, mert nagy sokat gyitrSdic, nySg ee farad az

keuansagba is iBom: Préd. 560b). A tyúk tsirkéinek szerelme

miatt megbetegszik és mindenkor tsak nyeg (Pázm : Préil

179). A békeséges tfir nySg, kSnjTet hullat, kesereg (Com:

Jan. 197). Negj és búsongj, s5t ugyan sirasd-meg az te nyava-

lyásságodat (MHeg:TOszl. n.192). NySgnek a gerüczék 6rv5s

galambokkal (GyöngyD: KJ. 368). Vajha látnád, mint nyeg

sajtób.in sok jámbor (ErdTíirtAd. 11.342). A tengerek és folyó-

vizek nyögvén rettenetes szózatokat, és zendülé-seket bocsátuak

(riy:Préd. Lllb). A juh az ember 5r6mének idején tombol,

szomoníságmiak idején ny6g és jajgat (Misk : VKert. 206). EbíU

van szegénuek dolga, beteg is, nyög is (Bercs: Lev. 211).

[Szólások]. Nemolly beteg vagy, amint nyögsz:
non es quod *simulas PPBl. Nyög a sok munkában mind

ember mind marha(SzD:MVu-. 167). Fog ja nyögni valaha :iiacb

der zeit wird er schon fiihlen (Adámi: Spr. 199). Rettenetes

bire vau Forgácsnak, hogy áruló, sAt bogy megfogták és Nagy-

ságodhoz vitték ; GyfirOt igen nyögték elóre ezeket
(Bercs: Lev. 63).

el-nyög : 1) [feru, patior; dulden, ertragen). Mi is elnyeg-

jük miattok való kiiruukat, mert nincsen módimk az buszúállás-
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ban (TörtT.* 1.629). Jol)" el nyiSginld a Iwszsziisigot, hogy sem

.1 hrtliér mad/,aK;in fulladoznod (Fal: NE :i2). Ne várjon egyebet

a roíwnál, evvel azt nyeri, hogy ha valóhan vakot mutat a

koty.ka. könnyebben olnySgi (Fal : UE. 464). Nem tartatnéc jó

ftanuiának, a Ui a megkövetés után el nem tudná nyögni a

bü.<szi'isáKot (Fal: TÉ. 773). 2) [reticeo: verschweigen]. Az

alattad-valóU gonoszságát el ne nyögjed, hanem megdorgállyad

és büntessed (Pázm: Préd. 273). Szemes abban, a mire egyebek

kStelesek, ds .'ízt kSnnyen el-nyegi, a mivel maga tartozik

(Pázm: KT. 122). Az Chrislus igazságát vájjon el áiiiltáké, el-

nyegvén és siketségre vSvén az tévelygést (Pázm : Kai. 153).

Félre a tréfával, és azt is elnyögvén azonban, hogy férges

valami Istentelenséggel ez a szok;is, azt hozom egyedül el

(Fal: NE. 19). Nem szinte helyes észnek dolga negyven eszten-

deig el nySgni a nyavalyát és az után Hipocratessel taiiátskozni

(Fal: UK 384). Bihi tételre mintegy éde.sítti, a ki (a vétket)

ebiyüKi (SzU: MVir. 84).

kömyül-nyög : circumgemo C.

még-nyög: [conqueror; beklagen]. Vala nieel horaban meg

nyeegendy az bynes ember ew byneit : quacunqne hóra inge-

muerit peccator peccata sua (ÉrdyC. 75. 381).

[&ólások]. Meg-nyögi ö azt: er wud dieses fühlen (Adámi;

Spr. 199).

réá-nyög: adgemo C

Nyögdögél : [gemitus edo ; üehzen, stöhnen]. B folyamja a

mint csörögdögél. úgy tetzik, azalatt valaki nyögdögél (GyöngyD

:

C\ip. 576). Nagy Kati és Öi-zsik is, az dajka, mind nyögdögél-

tek e napokban (Thaly:AdaI. 1.316. Laur:LViad. 169b).

[Nyegellj

még-nyégell: (conqueror; beklagen, beweinen]. Vala mely

borában bj-nes megh nyegellendy magath, megb nem emléke-

zem soha 8 alnoksagyrol (ÉrsC. 154).

[Nyögell-ik]

még-nyögellik : [alté suspiro ; aufiichzen]. Ha az oreagok-

nak f5 rendéi a konkolyokat hintegetS 8rd8g tagjaira szemeseb-

ben nem vigyáznak, egjkor tsak azt veszik eszekben, bogy e

világ meg nyögelhk s elhfill belé, hogy keresztyénbl régen

atheussá, istentelenné IStt (GKat: Titk. 275).

Nyögellés : [gemitus ; seufeer]. Valamely horabau az bynes

sirast awag nyogellesth teyend, ydwezvvl : quacunqne bora pec-

cator ingemnerit, salvus érit (ÉrsC. 278b).

Nyögés, nyegés: gemitus C. MA. das seufeen PPB. Nem
akarásomat nyögéssel, f6-rázás.sal jelentem, nyakkal szegek

:

renuo PPBl. Mondatyk yo zerzetesnek, ky egyebekéit epeyt es

zewl bánatos nyewgesekuel (EhrC. 116 1. Az galambnak nywgese

vagyon az eneklees helyeben (CornC. 135). Az el mwit ewr5m
nyegheesre fordwlt (ÉrdyC. 40b). Ny5gesekwel gyotretwen, 5

labayn nem alhat wala (ÉrsC. 61b). Igen gyetretem ees aláz-

tattam, ohaytok vaki een zyvemnek nyegesetwl (KeszthC. 92).

Meg halgassa az fogolnac az fi negesset (Szék : Zsolt 104).

Nagy keserségeket es nySgSseket szenuedtec (Bom : Préd

461). Nem csak szavát, hanem nyegését is birtokában tárta

(Forró: Curt. 351). Mint élek, tudja azt csak az isten és az én

nyegí lelkem (TötT.^ L166).

[Közmondások]. Nem akarásnak nyögés a vége : Laconicas

Innas causaris (Decsi:Adag. 119. MA. Kisv:Adag. 261. Fal:

Jegyz. 920)

Nyegöd-ik : [gemo ; stöhnen]. Szegény annya otthon ágya

ban nyegodic, tétoua tekeregh, vgj-an elfomiyat vala (CzegI:

Jephta. 38).

M. NYELVTÖRT. SZÓtAb. n.

Nyékég : ploro, plango, gemo Sí. [achzen, stöhnen].

Nyékégós : [gemitus ; das achzenj. Mykort Christos siral-

niíis uyekegeesekkel rew, ezetekbo wegyeetek ewtet mint

embert gyarlosaagokat zonwedeth lenni (FestC. 323).

[Nyökken]

még-nyökken : [ingemiscere facio ; Kclizende töne liervor-

locken]. A hegeds jól iszik s a helyét ugyan meg nyökkeni,

nótáját jó kedvvel meg lehet érteni (Thaly: VÉ. 11121).

[Nyekkent], nyeggent: sonum gemebundi edo Kr. [einen

achzenden tou von sich gebén]. lyenkor egy nagyot mindenkor

nyeggentett, mint kibl lélek megy, olly formán köhentett

(Gvad:KP. 99).

Nyögtet, nyegtet: resonare facio Kr. [wiederhallen las-

sen]. Csak almot hivelyez es szophia beszedet avagy mesét

nygtet Monozloi (Gyarm: Fel. 294). Nagy gyfilSiségasen nyeg-

tetik, hogy az római hiten valók mind kfilómbet tanítnak az

szent Írásnál (Pázm: Kai. 601).

NYÜG-IK ? : [qnieto animo sum ; sich ruliig verhalten].

Nem de el halgattam e, nem de vezteglettem e, nem de nvgom

e, es naé harag ivta en ram : nonne dissimulavi, nonne silui,

nonne quievi, et venit super me indiguatio (DöbrC. 517).

[el-nyugik]

elnyngás : [tö quieti se tradere ; das sich zur ruhe he-

gében], Ideeben teremtee holdath ees nap meg ysmere ^' el

nywgaasaath (KeszthC. 275). Ideben teremthee holdath, es nap

meg ysmere "X- el nwgaasath (KulcsC. 252).

[meg-nyugik]

megnyugás : [requies ; ruhe]. ó nálok mi nem vagyunk

semmi becsiletbe, megnyugásba minket nem tartanak (RMK.

V1.23).

NSTlgosz-ik, nyugsz-ik (nyugodés (KeszthC. 163. nyugod-

nak MA : Tan. 1039. irwgodneek ÉrdyC. 515b. nywgodny ÉrdyC.

554. Pázm : LuthV. 242. el nyttgodot ÉrdyC. 511): 1) quiesco

C. MA. ruhen PPB. [ruhe haltén]. Sanson minek vtanna az

gonoz azzonnak kelebebe unguek, megh fogathatek (KazC

151). Wraui, ky nyvrgozyk the zenth hegyeden (KeszthC. 22).

Az 6 puztaságánac ideiéig nyugoszic, mert nem nygöt az ti

.szombattükon (Kái': Bibi. 1.115). Az lelkec az koporsókban nyu-

godnac (MA : Tan. 1039). Az öreg sz. egyházban, holott b. emlé-

kezet szüleim és bátyáim hideg tetemi nyugosznak, szolgáltas-

son exequiát (Kadv: Csal. III.330b). Bárcsak két hétig njiighat-

nék, szépen helyre állana (RákGy: Lev. 161). Elégedvén nyugszik

gyümöltsös fájánál (Orczy: KöltH. 47). 2) (dormio; schlafen].

Ewtett hyua, hogy az euel eu hazában nywgonnak (EhrC. 3).

Zewksegert fewidevvn nugoznak uala (143). Alo^atoc es nugo^-

^atoc, im elküzeleit az idó es embernec fia elaroltatic (MünchC.

65). Alugiatok es nugogiatok, a mi keues niukhattok (WeszprC.

62). Mykoron nywgodnanak emberek, el y\v hvV ellenségbe

(JordC. 394). Nywgoweet [így] ew zemelye zerent az en lelkem-

nek zyvvemnek haylokaban (ÉrdyC. 475b). Éjten-éjjel, mikor a

lövés elhallgat, fényes tigrisbórén Eákóci nem oyughat (Thaly:

Adal. n.119). 3) resideo C. [moror; sich aufhalten]. Mikoron

ot egy vdeig nyngot vólua, a nagy prédáckal visszatere (Helt:

Krón. 19b). 4) pauso C. [cesso ; nachlassan]. Eanc anni nagy

gondgya, hogy nem niughatic szerelme (Ború: Ének. 160).

[Szólások]. Istenazalazatossagbanniugozik (VirgC.

97b). OrSle en zivem es en testem remensegbe úvgozik

(DöbrC. 32). Bátorságosb az ecclesiának értelmén nyu-
godni, hogysem a magunk létezésén (Pázm: LuthV. 242).

Ezen nyvgozyk vala magery kyrahiak leánya (MargL. 40).

Az zent lelek nywgozyk 5 r a y t h a (PeerC. 10). Istennek lelke
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nukzik 5 raitlia (TihC. 22). A testi d o 1 o g t u 1 n i n g o g-

g i u 11 k (Mel : SzJáii. 39>, Mykorou isten mennyet, leidet teremte,

az nap nyvvgweet m w k a y a t w 1 (ÉnlyC. 481b).

[Közmondások]. Nem iiyiigliatik az árr a sákban (Kereszt:

FelsKer. Elöb. 6).

el-nyugoszik, el-nyugszik: 1) sequieti *tradere PPBI.

leich zur rulie ImgebenJ. Zent Ferenezet czak wuiagat liagya

ot nagy bekesegel el nyugodni (VirgC 3H), Zerze inagat, bog

el nywgogyek (63). Petor lata az tjinoytwant, ky ol nywgot

vala az veegh vaczoran Je.su.'iiak moellyon (.JordC. 702). El

iioni nywgudüt, mywlta el eiodt (ÉrdyO. 511b). El nywghwa-

nak mynd és el alvvanak (EisC. 15). Az wtlian az zenth atya-

wal lialakotli adwan wr istennek el nywgwank (TelC. 289). Az

vad.xsz ol-nyugszik, ha az nap le-niegyeii íZrinyi 11.119). 2)

lobdormiseo, morior ; enlsclilafen, st-irben]. Ez velagbul kj-muleg,

bodogvl el nyvgoueek (CornC. 310). Yme te elnywgozol az tbo

reghy atyaydal (.lordC. 270b). f^ zalla liA niegassott kuporsoya-

ban es el nywgowoek (022). Sanlus, bíjgy ezt mondotta volna,

el nywgoveek wr ystenben (732). Nem akarwnk tyteket zerel-

mes atyamtfyay twdatlanoknak lenny az el nywgottakrol, hogy

ue zoniorkoggyatok mykeiit az eegyeb pogau neepek (ÉrdyC.

608). Végre ozt.;in bodgsagiissul nrban el nugouek (KazC 15).

Sockan élnec, nemellyee kedig el is nyugottanae (Helt: UjT.

X6). Az Homonnai István istenben ehiyugodott (LevT. 11.129).

I.stonben oliiyngot boldog omlékezetfl (Zvon: Post I.13b). Isten-

ben bI ningott halottíUc (BahCüsIsk. KVi.

(tízdiásokj. Micor nap eluugut uolna, hoznac vala neki

süc gonozol vallókat (MüiichU. 72). Mikoion a nap el kezdene

uingodni, Jesiisnak te.stet eltemetek (VVeszprC. 112). Mikorou

mind &stig az Istenrl való bezedögben foglaltak volna mago-

kat, eluyugouek a nap (l)ebrC. 189). Az lenes nap no nywgo-

gyek el thy haragthokon (ÉrsC. 190). Immár a nap el nywgot

walíi (192). Estvve, niykoron a nap el nywgot vvolua (Pesti:

Evaug. "0). Ad meg neki az ó zálagát, mikor a nap elnyugo-

szic (Helt: Hibl. I.Xxxl). Ha késen, hogy el nyugot az nap, ha

mar est váry (Cis. O'i).

elnyugovás : 1) ((|iiie,s, somiins; ruhe, sehlafj. Zent Elek

iegsseuel agia.shazokba el be meue ol miiith el nngouasra

(KazC. 71b). Alexius ieg5sseuel egetombe az eüiuguasra ágas

hazába be ment (TihC. 20b). 3) [mors; tod), Adgyad, hogy az

mi fejilnknec leliaytasa és elnyiigo\ ásniu; legyen az te .szent

nevedben (MA: Seult. 472).

elnyugt-: |occasus; nntorgangj. TttS a hódot S ideieben,

a nap meg esmertu o el nngtat (AporC. 07).

le-nyugszik: [oeeidoj untergehen). Mikor egyikének tá-

mad, a misiknak lenyugszik szerencsés csillagzatja (Fal : TÉ.
G75).

meg-nyugoszik, meg-nyugszik : 1) acquiesco, con-

qiiiesto, reiiuiesco, interquieseo C. (ruhe haltén, sich ansruhenj.

Elfáradván, hogy tellyességgol ki ne dfillyón belle, meg-nyug-

szic egy kevéssé (Com: Jan. 195). A .sétiili'is után meg nyngott

(Misk: V'Kort. 347). Az rettenetes fiirodt, kopározú lovaink meg-

nyngo.sznak, az hadunk megbátorodik (Bercs: Lev. 34). 2) [re-

initto ; sich legenj. Kiralnac- haragl;i megnugouoc : regis ira

ipiiovit (BécsiC. 04). KeuBselmo meg iiugot a varos : quievit

luiuhiluni civitas (189). A derék és meg nyugott öríim tsak

abban lehet meg, a mi változá.st nem szenved (Fal : BE 608).

S) (reqniescü ; rasten]. Megállok, nyugos-zok, kifogok : interjuugo

C. Sokae iuec napkelettl es megíiugoznae meúíiecnec orzaga-

ban (MUnchC. 27). Memieeuek racz kyralhoz es ott meg nywgo-

wanak iKrdyC. 396). Mikoron valamennyére meg nyugottanae

volna a magyaroc Erdeiben, tanáezkozni kezdénec (Helt : Krón.

22b). Arcbangyal nem uyugovék meg, még Alectút pokolbmi

nem talAlá meg (Zrínyi 1.14). Oh vmak szablyaia, meddig nem

nyugszol meg (Bartha: Krón. 21). 4) (ces.so; nachlasseu). Eddegh

meg nem nyugozic, myglen meg nem gyzy 6 ellenséget (TelC.

344).

[Szólá-sok]. Elöadák, hogy püspöknek vála.sztják Sós Fereiitzet,

mellyel a papok értvén s magok U a b b a n m e g-n y ú g o d-

v á 11, azon hivatalban meger&íték (Bod : Pol. 163). Az urtiakuak

minden dolgok abban nyugszik meg, hogy tsolekedetekkel ellene-

mondgyanak hiteknek (Fal: NE. 0), Ebben sem nyugot meg az

isteni gondviselés (Ver. Verb. Elöb. 2). Itíled-e, hogy valaki ezek

kózzQl meg-nyugodott állapatyábau (Pázm : Préd. 36)

NywgliatHthm az my zywS'nk, myg nem te benned nywgo-

zyk meg (ÉrsC. 529) Mind az egé.sz \ilagnak itíleti mog-nyugott

-bennek (Pázni; Kai. 641). Nem láttam semmi jót, kiben
meg nyiighatnám (Zrinyi 1.93). A ki békeségnek tia lejénd, a z o n

n y u g s z i k-m e g a ti békoségtek (DEmb: GE. 88). Vá.sárhelyi

István a piispüki hivatalba bé-állítaték, mellyet az urak meg-

értvén, azon meg-njiigovának (Bod: Pol. 169). Csak az egy

platina irásjmLs megb nyughatuiik (CzegI : Japh. 163). Gyökerén

virágocska nevekedik, kinn :iz istennek lelke meg nyúgoszik

(RMK. VI212). A min országúi nieg-ny ugoszn a k az

emberek (nall:HHist. III. 154b). Tudgjou akár melly társa-itái;-

ban afl'éle dolgokkal kodvaskedni, hogy be.'fzédgyén meg

nyugodgyon a társ (Fal : UE. 375). Meg-nyugszom rajta (Com

:

Vest. 1 18). Az isteni gond-viselésnek rendin meg-nyúgodgyimk

(Pfizm: Préd. 23). T.sendes elmével uiegnyúgott .az isten ren-

delésé n (Pi'izm: Préd. 30). Nem uyiigszimk-meg a felséges

istennek rendelésén (Fal : NE, 44). Nywgaggyatok meg
myuden in w k at o k t w 1 (ÉrdyC. 13). Az vr isten hetednapon

meg nugiit az miinckaiatiil (TelC. 237>. Meg nugouuk az

isten heted napon minden fl munkaitul (iSylv: Dl'. IL102). Kácz

János elég eszes és gyors, bizony meg ny ugoszn k vele

(LevT. 11.32).

megnyugováa : 1) (requies ; das ansi-uhen]. Megfáradtatok,

tudom, utalókban, legyetek nálam itt megnyugovásbau (RMK.

VI.266). Mindenkor io helyen lett eu meg nyugüuasi.mi (Bom:

Ének. 17S). 2) vacatio C. (ruhe]. Noe: .szünet, meg nyugovas

(MA: Bibi. Magy. 4).

Nyugalom (>U'í)aí?;iaTObrC. 195. liuyoimat (BécsiC. 2. CzechC.

28. nyiigunm-Ak VirgC. 61. NádC. 542. nu(7«ímabeli HB) : quies

MA. nihe PPB. I-sten biiLsassa A b&net es vezesse ít paradi-

sum migiilmabeli (HB). Az jiapnak gyouonnan odozas vetél

után nugoloiiuial magát agyba takara (EhrC. 156). Aggon tf-

iiecték fingolmat lélueléc (BecsiC. 2). Ada nugolmat meioden

vidékécnec (53). Vigyed be .íz \Vr\tk házban es az ^^TAk nyugom-

nak to^mebe (VirgC. 61). Mindn eyel nugom nekil ymadkcriic

wala (NádC. 542). Leikmnek nywgolmaban vagyok (CV.echC.

28). Effraim en felemnek nvgalma (DfibrC. 195). Yol kereasAnk

my niaghwnknak yly nywgolmatli, mellyeth mást thAlínk el

zakaztliaiiak (ÉrsC. 30). Az isten széki az menyország, és IjkbA-

nac nyugolom ,nz fld (SL\: Bibi 1.71).

Nyugalmas, nyugolmas: qiiietus, pacatus Uil. ruliig

PPB. N'ugolnias valcc en luizamban es fenl eu palotámban

(BécsiC. 135). Embernek keseiisegi es napi tellesek nyomorii-

saggal OS eyel sem íiugolmas 6 elmeiben (BodC. 2). Isteu az

meg igaznlasnak úugolmjts gmlc^t aggyá azoknak, kik miV

elkedetben foglalangak magokat (Sylv; UT. n.UO). Éjjel .sin-

csen része nyugalmas álmokban (Thaly: Adid. I.15.5X A halál a

fáradoll testnek nyúgalinas aluv;is;i (SzD: MVii. 205).

Nyugalmasan: quiole, pacalé MA. ruhig PPB.

Njrugolmast : a; Az ti honotokban nyiigolmast lakiintuk

(RMK. 1II.2S21 Egy falka ideig nyúgolmast élének (289).

Nyugalmatlan : (inqnielus ; imruiiigl Mongyad énnekem :

Ott lekegy peneteuczedert nywgalmallaii parazt (E^rC. 11).
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Nyugat : (licoasiis : untergau;;). Ua nap nyugatra vagyoii,

egy kieziu es luiráhol czak (Cis. Jb).

nap-nyugat: I) (solis occasvus; sonnenuntergang). Tárta

liartz mind egísz nap nyiicaKílaii (Göri-s: Máty. 65). ii) occi-

dens C (westeii). Men ki nap íiugat felé vaUi menden orzag

pUen (BécsiC 12), Sokac iSnec nap kelettl es napimgattol es

mppiiupoznai; íMünehC. 27). Elhalatatik ez knrtnek zava nap-

kelettí>l fogna mynd nap nyugatik (VirgC. 11 ti). Y.sten nagj-

.•^bfts szelet erezte nap nywgatrol (JordC. 28). Nagy zeel veez

támad nap nywgattrol (ÉrdyC. 8).

napnyugati : occidentalis C. (west-J. Napnyiigoti szél : Zepby-

rns. carbas C. A sarkalatos szelek ezek : napkeleti szél, kies

avagy élet hozó nap nyiigoti szél (Com ; Jan. 9). A persiai biro-

dalom hadakozik vala a uapnyugoti és tSbb egyéb nemzetek

ellen (Misk: VKert. 207).

Nyugatlan : [importuniis ; ungeetümj. Az kaputartó, mykep-

pen nugatlan haboroduan, ky yew (EhrC. 30).

Nyughatatlan : inqiiies, inquietus. in-equietus, inplacidus,

intoleráns C. iiuruhig PPB. Nyughatatliui elmeiw : curiosus C.

Érzik vala magokat lelkekbe nyughatatlannak lenni (VirgC.

7.")). Ez az nywkhatatlan eonos.>iagh, ky tellyes halálos méreggel

(JordC. 837). N}^vkhatatlan, gonozzal tilltli nyelw, halálos mére-

géi thellyeí (LrsC. 214). Nyughatatlan e.s budoso lesz e fSlden

(Helt: Bibi. I.B3). Hogy erriil a számiul nyughatatlan elménk

el ne feletkezzék, golyóbisokon megszámlállyuk (Pázm : Imáds.

204). Nyughatatlan indulattal másokat paskoUmk (Sánd: Uj-

Segíts. I.91b). Nyughatatlan bánattal ál vagy ül, szeme keservei

föl (Zrin.\i 1.2 1) Agamemnon, a nyughatatlan és vigyázó király,

szimnyadással nem tólti idejét (Hall: HHi.«t. III.117). Fogva vitték

be ókét az hét toronyba, mint ország ámló, nyughatatlan

embereket (TörtT*. 1.237). A nyelv nyughatatlan vad barom

(Fal: UE. in.49).

Nyughatatlanit : (inquieto; beunruhigen]. Tudván, hogy

ezek nem nyúgottyák, h;mem nyi'ighatatlanéttyák (Csúzi: S/p.

146).

Nyughatatlankod-ik : inquietus sum, tm-bor MA. unni-

hig sein PPB. Biigedetlenkedem, nyughatatlankodom : ferocio

PPBl. Ne nj'vghatatlankodgyime (Boni: Préd. 2.59). Nem nyug-

hatatlankodott, mint a tenger habjai (Pázm: Préd. 38). Min-

dennel bírt, mindennek parantsolt, még is dnl-fiíl, búsiil, nyug-

hatatlankodik (54). Ha az gyönge szellók ágak között fiijnak,

az ö bánáti is nyughatatlankodnak (Zrinyi 11.23). Nyughatat-

lankodik benne a nemes vér (GyöngyD: MV. 12). Vetnek azok,

a kik hánnyák vetik kezi;ket mint a tséoet. nyughatatlankod-

nak lábokkal, mintha mosárban tömének (Fal: NA. 189). Habzó

elméjekben rengenek és nynighatatlankodnak a gondolatok (Fal

:

UE. 401).

Nyughatatlankodó : (tumultuosu.s, seditiosus ; unruhe-

stif)er]. Méltói volna egyebeknek példájára efféle nyughatatlan-

kodókat megzabolázni (TörtT.« 1.601).

Nyughatatlankodtál : [inquieto, tiu-bo ; beunruhigen].

Mint egy valami éh saskesellyfi, mindenkor rágia az embert

es nyughatatlankodtattya (Lép: PTük. 1.139). Mi azt csak

fárasztani, nTOghatatlankodtatni akarjuk (EákGy: Lev. 152).

Magam tisztesség kévánájsának vizketegje nem nyughatatlan-

kotfatott (Bartha; Ki-óü. A4). Bethlen Lsh'ánt csak a maga
bo.ssznja hordozza és nyughatatlankodtatja (MonTME. rV.313).

A harag nyughatatlankodtattya az embert (llly : Préd. n.97).

A hollók a beteges ökröt és szamárt sokat nyughatatlankod-

tatják (ilisk: A'Kert. 385).

Wyughatatlanság : iuquies, inquietudo C. unruhe, beun-

nihignng PPB. A nughatatlansagot tudomannal la^eitak vala

meg (BécsiC. 41). Vetkeztem nyukhatatlansagal (VirgC. 8).

:
Az lnV nywghatatlansagaert fel kel es aggyá livíiieky, vala

menee zyghsegh lezon (JordC. 564). Zeuvede egez ének nvk-

hatatlansagat (DebrC. 622). Sok nywghatatlansagoknak miatta

.«k bozzwt zenwed vala (ÉrdyC. 279). Il&teth az nyughatat-

lansagh istentAI zakaztya (ÉrsC. 283). Sem niughatatlansaggal,

.sem munkaual meg nem faiad vala (Decsi : Sall. 20). A mihez

nem juthatnak, az utiín szabad kívánságok nyughatatlansága

(Pázm: Préd. 327). Isten segítsége velem lévén, .sem n^^lgha-

tatlau.ságomot, sem költséget nem .szíuiok (RákGy: Lev. 20). El-

búdnltara az rettenetes nyughatatlansiigba (ErdTörtAd. U.305).

Nyughatatlanul : (intoleranter ; uugeduldig]. Várta vala

már ket nyughatatlanul, hogy öröm vég hírt adhatna fiának

(Fal : TÉ. 695).

Nyugodalom (líugodalm BodC. 1. DomC. 5. ntjugodam

VirgC. 92) ; requies C. quietudo, ti-anquillitas MA. rahe, stille

PPB. Semegy uugodalmat nem akar uala vettny (Ehi-C. 65b).

Torkomnak, testemnek keduet kerestem ételbe, italba, nyugo-

damba, gyvln&rvvsegekbe (VirgC. 9). Az munkának miatta

iucz az njugodamra (92). Kychynded nywgodalmnak vtanna

eamegh erevvth \elleite (WinklC. 92). Semmi nugodalm 5 benne

nincen (BodC. I). Leltek nyugodalmat ty lelketeknek (CornC.

3). Ecelkegol elmeduec íiogodalmat valaztanud (VitkC. 40).

Ember hvv zepletelenseghenek nyvvgodalmaban (JordC. 849).

Oth semmi nvgodalm nem adatatic (DebrC. 278). Ó muncal-

kodokuae uugodalma, o n;malasoknac íduössege (TelC. 180), Úgy
találánac a magyarop nyugadalmat magoknac Pannóniába

(Hel: Krón. 12b). Soha czac egy szál nj-ugodalmunc sincz

(Born;Préd. 273). Njiigodalmot adót én nékem az én wram
minden felöl (Kár: Bibi. L306). Minden felöl nyugodalmad és

bátorságod lészen (László: Petr. 178b). Bemégyen a szombatba,

az az az lu-nak nyugodalmába (llly : Préd. n.lSÖb).

Nyugodalmas : quietus C. tranquillus, seeurus MA. ruhig,

still, sicher PPB. Ne varion az oly ember istent&l erdemet, ha

chak alázatos es lelkete nyugodalmas fVirgC. 90) Az zent con-

fes,sorok voltak alázatosak, józanok és nyvgodalmasok (CoruC.

68). Oth nywghozyk megh az en lelkem az nywgodalmas es

alázatos zywben (ErsC. 283). L«gh «r istennel mar nugodal-

mas (RMNy. II.6b). Az vtaanna val(i ket napok valameimire

niugodalmasbak lesznek 1572 (KBées. D6). Minnyájan meg
elégesznek és nyugodalmas bátorságban lesznek (Pázm : Préd.

17). A vitézkedéshöl ki-aggott érdemeséé nyugodalmas .sza-

badsággal meg-ajándékoztatnac (Com: Jan. 153). Nyugodalmas
éc-zakát kiiiának (Zrinyi 1.46b).

Nyugodalmason: quiete, pacate, trauquille MA. rahig,

still PPB, Az okos ember kevés borral meg-elégszik és utánna

nyugodalmason aluszik (Pázm : Préd. 222).

[Nyugodoz-ik]

meg-nyugodozik : facquiesco ; sicli beruhigen]. Nem árt

az ember semmiben is nekünk az ö akaratja ellen, s bizony-

nyal meg is nyugodozik minden benne (RákGy: Lev. 216).

[Nyugodva]

nap-nyugodva : [occidente sole ; bei sonnenuntergang].

A mikor nap-nyugodva, s halálához közel levén, így szól (Czegl:

Japh. 142).

[Nyugojt]

meg-nyugojt : [quie-scere facio ; ruhe gebén). Nem leen

hol feyöket meg nj-wgoytanak (ÉrdyC. 50).

[Nyugoltat]

még-nyugoltat : [quiescere curo ; rasten las.sen]. A maga
hadát harmadnapig meg-nyugoltatta (Thaly : TörtK. 65).

[Nyugoszt]

68*
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meg-njrugoszt : [paco, quiescere facio ; beruliigen, ruhe

gebén]. Aldoth the zent leieknek 5 megli nywsoztoya (PeerC.

332). Lsteu fi szent fólsége szólította ki Gyuricza tiamat ez

ámyéltvilágból, njugoüsza meg az úristen az üríik életben löl-

kit (TörtT.- IV 92). Hiszem, liogy isten iBlkiimet megnyugosztja

(Tbaly: Aiial. 1.70). Nem talált helyet, hogy a lábát meg-nyu-

goza (Illy: SzÉlet. 1.30). Az embert kívánsága szerént mogiiyú-

gosztya (Csúzi : Síp. 80b).

Nyugosztal : qnietem concilio PPB. (ruhe gebenj. Vigyáz-

tál, hogy i'ngoniet nyugosztalnál (Pázm:Préd. .521). Hogy el-

lankatt tagjainkat szükségképpen ne nyugosztallyuk (Csúzi:

Síp. 505).

le-njrugosztal : [paco ; stillenj. Barátom ingyen hiszem,

szád ízire solna s lenyugasztalná kedvedet (Fal : NU. 386).

Méltó, hogy a keresztény ember elejét vegye a gono.sznak, elsfi

mozduUlsit leuyugosztalja, hogy a tObbiröl tebe.ssen (Fal : SzE.

534).

meg-nyugosztal : fqnieto ; ruhe gebén]. Szulimán Har.sán-

lioz már érkezet vala, liarmad nap táborát ot niog nyugosztalá

(Zrinyi 1.97). Hogy el-lankatt tagjainkat szükség képpen meg-

nyugo.sztallyuk (Csúzi: Síp. 5Ü5b). Az all-pereseket meg nyu-

gosztalhassák igazság tettével (Gvad: FNót. Stí).

Nyugosztalás : acquiescentia ; zufriodenheit PPB.

Nynigot : quiescere facio MA. [benihigen, níliig macheu].

Nyúgütui a meg-fáradt tagokat : fatigata memlira *rejicere

PPBl. Az kyketh een zeretk, az zyvvnek agyabiui nywgossad

(WinklC. 262). Gyenyervlseegnek myatta, nyvvgottyaak ow tes-

tket (lírdyC. 83). Cln-ystus az embereket nywgatthya as elee-

gittliy (ErsC. 180b). Az én lelkemet nyugotom vala vigasztalá-

simban (RMK. V.IOG). Hogy isten 5ket nyugottya, kic meg

halnac, hogy tiirttya (Ború: Ének. 328). Holott nyiigotod az te

iuháidat délbe (Kár: Bibi. I.GSlb). Magát egy néhány napiglan

nyugotá (Gosárv : MagyB. Eiij). Ölében és mellyen hordozza,

ott nyugottya fitet (Pázm : Préd. 138). Betegségekben szárnyokat

párna gyanánt alájok terjesztik és úgy nyugottyák (209). Azért

adok a testnek enni, azért nyugatom, hogy a te .szolgálatodra

alkalmatos lehe.ssen (789). Takargasson és kedvesseu nyugosson

(Zvon: Post. 1.506). ütet az 6 kívánsága szerént nyugotom

(MHeg;TOszl. n.l88b;. A tngynek neve alatt minket nem
nyugotott, hanem rontott (Zrinyi: Symb. 8).

el-nyugot : 1 ) (decumbere facio ; iiis bett fiiliren]. Tírte-

neek, hogy vvndok poklost megh (erezte es uyngotaa el wranak

agyán keth lepodew kozfit (ÉrdyC. 642b). Kemény szalma-ágyát

n'izogatja vala, kegye.s.séggel atyját elnyúgotja vala (RMK. 11.31).

2) (e vita evoco; zu sich nelimen). Mikor híveit elnyugottya az

vr isten, az vrnak Sróksége meg-mutattatik (Pázm: Kai. 814.

Lép:PTük. 1.75). Életek déllyében el nyugotá (Otegl: Enoch.

1.10)

meg-nyugot : [quiescere facio ; benihigen, rnlie gebenj.

Meg-nyúgotni a hadat : *exercitum reficere PPBl. Megúugotom

lezrael liazanac orzagat (BécsiC. 181). En meg nyugotlak tilí-

teket (VirgC. 113). Zent feyedet hoziam hayczad, en filemben

meg nyug(kssiul (CzechC. 26). Te meg núgassad ítet atte aka-

ratoduec indulasanac elzenvedosenec miatta (NagyszC. 86).

Mykoron az keg.velmes ur isten megh akarta volna nywgotlmy

az sok mwka wtau ow liyw zerelmes zolgayaat (ÉrdyC. 498).

Isten ew zentytli fel magaztalwan megh nywgotya az ewrewk

dAczevvsegben (ÉrsC. 339b). Az fi lelkit t mindniiimi meg i'm-

gottatok (Sylv: UT. 11.48). Mostan immár meg akar nyugatul

(llelt: Krón. 107b). Abda mezeire megszálla, ott népét megnyu-

gotá (Monlrók. 111.114). Megmentem az en népemet es meg

nyugotom en 6tet (Born:Ének. 173b). Anya szentegyházban

üs az 5 aklaban szépen meg nyugot engem (176). De nem nyu-

gothatlya meg Istvi'ui magát, csmét lengyelekre inditá hadát

(Valk: Gen. 23b). Nem tsak urát meg nyugottya, hauem maga

is tsendes szvel örömben tíllti életét (Pázm: Préd. 240). A lel-

ket igazán meg-nyúgottya és elégíti (312). Nints olly nagy kints,

melly az ember lelkét elégségesen meg-nyúgossa (363). Meg-

njiigot, kítiuiyebl)ét titeket (Mad; Evang. 141). Nyugosd meg

magadat aimak okájért oh én lelkem (Bök: Lámp. 85). Az 5

kebelekben kellene magunkat meg nyiigotnunk (Tolu: Vigaszt.

E!b. 15) Paripát Jara-szlon eleget találni; csak az ki be-

megyen, jól megismerje, mivel igen meg szokták nyugotui, szi-

láiul (RákGyiLev. 222).

megnyugotás: [placatio, mitigatio, tranquillitas ; berubi-

gung]. Minden közbe vetfl meg njiigottás, meg élesztés, meg

hiveseytés nélkfil kltSznek által egy e.\tremumrol miisikra

{Lép:Pl'ük. 1.235). Ohaytyak az megnyugottast, de soha ked-

vek bouno nem telik (237). Erejében meg-aiarad az isten Izraeli-

nek lelki eledelire es meg-nyugotására (TitkJel. 295). Elégséges

ez aránti életfinkbeu lelkfiuknek meg-nyugotására (Sámb: 3Fel.

588). A testnek meg-nyugotására rendeltetett mértékletes álom

(Szathm:Cent. 334b).

Nyugotás : [acquiescentia ; das nihe gebén]. A természet

.szereti a henyélést és test nyugotást (P;izm: KT. 369). Meg
parancsola nekik, hogy te'íteknek nyugotasara mennyének

(Forró: Curt. 479).

Njrugottat: [reficere curo; enjuickeu lassen]. Nyugotatá

népét (Helt: Krón. 72).

meg-nyugottat : c\3 Titusnac lelkét minnyáian meg nyn-

gottattátoc (Hett: UjT.Z4). Megnyugodott, minket Is oda filt»-

tett és 5r5k5ssen meg-nyugottatott (Bíró: Ünnep. Db).

Nyugott-, nyugt- : [quies ; ruhe]. Orra vére eredé el

nyúgtáDa (Gosárv : MagyB. Eiiij). Nem lehet miudenkor lágy

párnáu nyugtok a Cliristus vitézinek (TKia: Pan. 32). Elmém-

nek nincs nyugta, henyélést nem szokta s nem akar heverni

lThaly:Adal. 1.189). A vétkekból kitisztíttatván a halálnak nyu-

gottára (Illy: Préd. 1.50b). Felháborodtak, mint a bús tenger,

se így se úgy nem találták nyugtokat (Fal : NE. 26). A termé-

szet hol mikor nnigtát leli, tovább szolgál (26). Sokáig élni

és szive njiigtában élni dupla drága élet (Fal: UE. 463). Nyugta

nincs .senkinek nagy kiáltozástól (Orczy: KöltH. 71).

nap-njrugott- : [sol occidens; sonnenuntergang]. Nap nyu-

gotta után (IJind : UjSegits. L546). A kezeit két fel5l segitvén

s fel-gyámolitván, egész nap-nyugottig úgy tartják vala (Bíró:

Micae. 192).

Nyugovás, nyugvás : i>ausa C. roiuie", rela.\atio, res-

piritio M.'\. ruhe, erquickimg PPB. Oh drágalátos nap, ky uem

thwd nyugowast (ÉrsC. 306b). Ot nyugouilnac és az nyugouas

vtán által i6uénec egy igen nagy hauason (Helt: Krón. 21). B3-

badni ez világot annit tészen, mint az k5ztfliik valu létét

elvenni t5lönc fáradsággal, nyugovAssjíl (Zvon: Post. 1.806).

A szív nyugovils nélkfil reszketvén, elevenít lelket nemi (Com:

Jan. 52). Adsz nyáron uyugovást és szép chendességet, síép

cziprus árnyékokat, híivós szeleket (Zrínyi L4S). Nem találtam

nyugovást, kiben bízhatnám (93,V Bizony palatínus uramnak

kellene iiz nyugovás (KákGy: Lev. 201).

déli-nyugovás : merídiatio C. [mittagsrubej.

nap-nyugovás : [oceasus solis ; sonnenuulergangj. Wtath

zerezyotek neky, ky fel megyén nap nywgodason (KeszthC.

103). A nap nyugovást kSveti az est bajnál (Com:Jaa 6.

niy:Préd. ^487).

Nyugovó, nyugovó (íii/iic^idiel (Helt: Bibi. IV'. 57bi: [quie-

tisj ruhe-J. Napi«li nyugovó ágy: anacliterium Mfyor:Szüt.

37. Nyuguhelt tidáhmk (Helt: Bibi. IV.57b). KövI az oldatokon

volt a feljáró grádits, igen meslurségeseu tsbiálva le 515 et<
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nyuguvohelyok voltak rajta (GKat: Titk. SO). Fel-ássák nyugovó

sellyéjekb&l. azokat <Irnen kelyliekben rakják és foglallyák (P6s:

Igazs. 11.641). Kíadtsed szivedet lelkedet a Oiristu-snak kedves

nyugovó áeyul és szjülásul (Debr: Christ. i:")). A haiiri leányok

nnigovó ágyakat néked is mutatnak (GyíingyD; KJ. 428).

Nyugtat : [quiescere facio, reficio ; aasriüion lassen]. Éjjel-

nappal fizik titko.'s sz;'mdékjokat, egygyütt nyugtathassák mi-

képpen magokat (GyímíoD; MV. 16). Nyallyák-fallyák, öblök-

ben rengetik, b;irsonyon nnigtattj'ák (Fal: NA. 155). Kristus

hívei nem a Sld szinén nnigtattyák kívánságokat (161). Örvé-

njidben magát limiy va& nyugtatja (Gvad; FNót. 39).

lé-nyugtat : [placo ; besünftigen]. Könnyebb lett volna a

háborodott tengert le-nyngtatni, sem hogy e két aszszonykát

meg engasztelni (Fal: NA. 148).

NYÚJT {nit MünchC. 25. nyoyta ViigC. 64. nyoythxaa

JordC. 740): 1) porrigo C. protendo, értend MA. [strecken).

O hoziaia noitanga az araú vezzSt (BécsiC. 59), Mél az tn k5z-

E&letec, kitl ha 5 fia keneret kerend, minem kSnet nit neki

(SlünchC. 25). Nyoyta az & kezejt ez zent alázatos atya (VigC.

64). Vannak of rekeztben lakozó zfizeek, hog az rekezetnek

könSle nywytyaak gondolatokat (ComC. 602) Kygyot nyoyt ee

hAneky: serpentem porriget ei (Jord. 373). Nyohad ede te

wyodat : infer digitum tuiun huc (699). Az isten zent malazt-

tyaat nyoytfa az bynesnek (ÉrdyC. 127). Ha kerend tyk-

monyath, nemde nyoyth annak scorpyoth (ÉrsC. 12). Ewlesed-

ben oldal felt ne hayiadoz, se lábadat mezzé ne nyohad

(HorvC. 244). Az ala esSnec az 6 nUiaiauac peremyt noyta

(TelC. 100). Én szomjiíságomban italt nem nyújtatok (RJIK.

n.148). Mostan kedig hog5-ue nyuycha az 6 kezét : mittat ma-

nóm suam (Helt: Bibi, B2). 2) subministro C. (darreichen, dar-

bieten]. Hlyés próféta örömmel vette a kenyeret, mellyet a

büdös varjú nyújtott (Pázm: Préd. c). Ha más gonosz ember

keze által nyiíjtya is, de ugyan fl adgya a nyomorúságok po-

harát (Pázm: Préd. 262 1. Mind nagy s mind kitsiny dolgot

úgy vészen, mint isten kezébl nyiijtatott adományt (264). Az

irha csináló irhákat nyújt, ad elö : alutarias alntas praebet

(Com : Jan. 99). Jutalom a menyország, nem ajándék, hív szol-

gálóinak nyujtya azt isten (Fal: NA. 10). 3) produco C. pro-

longo MA. (in die lange ziehen, dehnen]. Ki nem tud gázolni

hopzszan nyújtott be.szédibíl (Pázm : Préd, b3). Nem illik ebben

töb szót .szaporítani és hosszú beszédet nvújtani (252). Mi szük-

ség ezekrfll bív b&szédet nyújtani (Pázm : Kai. 64). Mind éltig

nvujtodé haragodat (MA: Bibi. V.40b). Szomorú versemet már

tovább nem n3Újtom (Thaly: Adal. IL18). Messzebb nyújthatnám

még ezt a materiát, de talán eddig Is meguntad (Fal : NR 34).

A kemény vasat ha tflzhez tartynk, ugy meg lágyíttjuk, hogy

gyenge vas fonalokra lehet nyújtani (Fal : NU. 266).

[Szólások], Ejre az aulica camera nyújtott alkalmatos-

ságot (Bethli Élet. n.278). Az 8 mondásának az egész sz.

Írásból csak szinel-való bizonyságát sem nréjtya (Pázm:

LutbV. 65), Tehozzád is mostan végbúcsúmat nviijtom (Thaly

:

Adal. n.430). Egyéb hasznot nem nyiíjt, hanem hogy a

módihoz .szabhas.sad liajlagó testedet (Fal: NE. 29). KSnyór-

géseket az istenhez minden naponként nyújtván (Toln:

Vigaszt. 2). Nem felel-meg njn'ijtott reménységének: in eo,

qnod *ostenderat, non stat PPBI. A jeles újságokra nyújtott

bizakodó reménység táplál és vigan tart bennünket (Fal : UE.

468). Mikor te is azoknak segétséget nyvita-sz (Hly : Préd,

1,580), Te nyújtasz embernek illó segítséget, melylyel meggyz-

hette el áradt vétséget (Orczy: KöltH. 125). Istenéhez buzgó

szavát így nyújtja (Thaly : Adal. 1.54). A ki a pénzt jobban

szereti a böcsíiletnél, kijebb szokta nyújtani ujjait és az

idegen erszény krl egerész (Fal : NE 42). Ez világnak minden

szegeletire világosságot niuit i Zvon : Osiand. 8).

alá-nyújt : [porrigo ; hinabreichen]. Kezemet alá nyuytoni

és tégedet is fel vonszom (llelt: Mes. 372).

be-nyújt : [infero ; hineinstrecken). Nyoyczad be atte keze-

det atte kebeledbe (VirgC. 44). Nohad ide be te vyiodot : infer

digitum tnum huc (DöbrC. 324).

el-nyújt : (protendo ; aas.sti'ecken]. Kezdek az A niakokat

elnvnit;ini (VirgC. 52). Yme yob lába el mvthwan az kérdez-

nek wtat yelente (PeerC. 64). En hátamon vakargattak binsók,

í liamossagokat el noitattak (DöbrC. 209).

elö-nyüjt: protendo C. (vorstrecken). Zent Ágnes ;izzou

legottau elev nyoyta ev gyevrevs uyat (CornC. 418).

ki-nyújt: 1) extendo, protendo, pertendo, exporrigo, pro-

mico, ex(s]ero C, ausstrecken PPB, Az madarak kczdec ky

njTvytany nyakokot (EbrC. 140), Nohad ki te palástodat tezol-

galo lanodra (BécsiC, 7). Az zokasabol a kirali arán é.stapot

ki noíta (65). Monda az embernec: Noyd ki te kezedet! És

ki noita (MünchC. 35). Terdey meg sugorodanak annéra, hog

semmykeppen ky nem nyoythagya vala(MargL. 194). Mely zfe

ev \7at ky nyoyta es esmeg be huza (ComC. 419). Ky nyoytom

az en kezemeth es megh verlek theghed (JordC. 24). A hoszu-

saga heet száz húsz singnire niutatot vala ki (Szék: Ki-ón. 79).

Ki nyuj-tott kai-ral : extento brachio (Kár: Bibi. L162). Ki niutot

nieluel ; lingua porrecta (Erasm: Ei-k. 13). A bányászat kemény

ki ásott dolog, mely kalapáttsal ki nyujtathatik és a tzbl

meg olvasztatbatik (ACsere : Enc. 248b). Én kész vagyok halálra,

ki nyújtom nyakamat hóhér pallosára (Thaly: Adal. n.260).

Aszszonyom ki nyújthatod a kezedet a gyenge tálatokra is,

nyithatod szemedet a szépre is, de okkal móddal (Fal: NA. 173).

2) elongo PPBI. [hinausschieben].

kinyüjtá,s : [exteasio ; das ausstrecken]. Télben artzal kel

az napra állanod, nyárban háttal, annac felette az kezed ki-

nyútása vtán ászt is eszedben kell venned, hogy az hivelyked

alat való domb alat árnyékos legyen (Cis. N2). A kigyók az 5

testeknek hol szve húzásával hol kinj-újtásaval mozdúbak egy

helybl másba (Misk: VKert 17).

klnyxijtatlaii : incontentus C. (imausgestreckt).

meg-nyújt : 1) elongo C MA. verlangem PPB. Oly yghen

megh ser\^7ttee es megh nyoytaa az ew haya)'th wr ysten, mynt

ha nem&s rvvhazattal rwhaztatoth vona megh (ÉrdyC. 200b).

Ymad Istenynket es meg nyoythod elétewdet (ÉrsC. 507). Köte-

lekkel meg vonanak es meg nyoytanak az te kereztfadnak

hozzasagara (KrizaC. 17). 2) diduco, dilato MA. verziehen, ver-

zögem PPB.

[Szólások]. Tsak szaparán, inadat nyújts d-m e g, fuss,

szaladgy (SzD: MVir. 169).

nyújton-nyújt : (continuo subministro; immerwahrend dar-

reichen). Nyújton-nyújtja kegyelmét (Oúzi : Síp. 408).

végig-nyújt: pertendo C.

Nyújtás: 1) productio MA. verliingenmg PPB. Se idejek-

nec nyujt;isaért, se annac rvidité.séért (MA: Scult. 19). 2) por-

rectio, praebitio C. [das darreichen). Az ördögök kit egyféle,

kit másféle alkalmato.sság nyújtással tsalnak (Misk : VKert.

378).

kedv-nyújtás: charisma PPBI. [gimstbezeugimg].

Nyújtó : 1) Nynjtó-fa, mellyel tésztát nyújtanak a tészta-

mvesek: magida dulciaria, spirae pistorum, cyliiidrus PPB.

2) langale Nyírkállai [junctiu-a ; langwagen). A szekérnek darabi

ezek : a rúd, a kisafa, a nyuitó : compages, füge (Com :
Orb,

171), Az kerekes mesterek adgyák mfivöket : egy öreg nyúytót

hat pénzen (TörtT, XVUL205).
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Nyüjtód-ik : (prol(ln^'o^
; sicli veilJiiiKern]. Szeréében talp-

ra euiolkedék, mint déli késértet nagyobbra nyújtójék [így]

(Zrínyi 11.14).

Nyújtogat : 1) protendo MA. (vorslrecken]. 2) largior MA.
(darreicheuj.

ki-nyújtogat : extento, ex[s]erto C. [aiiastrecken, atisbrei-

ten|.

Nyújtóz-ik (jlyújííldziiGvadtIdt. 132): pandiculor MA.
sicli strecken, delmen PPB. Nyújtózom, In'izódozoni : pandiculor

;

nyújtózó, húzódozó ; paiidiculaus PPBl. Karoc nyujtoznac ki

tfile (Mou: Ápol. 467). Nyújtózik az ágyon (MA:ÖB. 119). Nem
méltó, hogy párnán uyújtózék (Kisv: Adag. ISO). Egy-egy csupor-

tocaka volt az mezei strázsa, az tíibbi nyútózott, tetvészett éií

aludt (Rálsl'': I^ev. II.4). Mikor órád vagyon a fel-kelésre, ne

nyújtózzál, no piszmog, aerénykedgyél, gyarsakodgyál (Bíró:

Ángy. 141). Az aszszonysíig reggel jó darabig a fedele.s-ágyban

a pelyhék kfizStt nyújtózott (Fal: NE. 79). A.sit Faunas és nyúj-

tózik (Fal: Vers. 874). Velem abba egy pritsen nyújtódzol(Gvad:

Idít. 132).

[Szólások]. Tovább n y ú j t ó z i c, hogy sem ér a lepel
(SzD: MVír. 120). A mennyivel tovább nyujíózot nyelvek,
amiyival jobban .szve sugorodot kU eszek (Fal : NA. 148).

[Küzmondásokj. Czak addig nyuitozzál, az mSg fiz lepel ér:

ne ultra pedem calcem (Decsi: Adag. 121. MA. CzeghJaph.

156). Ej bátya, csak az csattig vonnyad, és annyira nyújtózzál,

míg lepleddel éred (Pázni : Kai. 1.51). A ditsség a koporsónál

tovább nem nyújtózik (íSzD: MVir. 89).

el-nyújtózik : [.se extendere; ausstrecken). MidSn az oroszlán

elnyutozot volna, el ioue egy vadkan és meg vága ho.szszu

fogainál íHelt: Mes. 42). Egy oro.szlán elnyutozuán az erdSben,

el aluuéc (48b). Scithia el nyuytozic Sere,s.sic (Helt: Krón. Ib).

Az egyik ketske a ke.skeny pallón elnyútózván, a másikat

magán szépen által botsátotta (Misk: VKert. 220). A kroko-

dilus minden mozgás, nélkül elnyújtózva a pá.siton veszteg

fekszik (248).

ki-nyújtózik : [se protcudere ; sicli ausdelmonj. A .siil-disznó,

ha meleg vizet öntenek reá, menten ki-nyújtózik (Misk: VKert.

242). A tilalmasra is ki-nyujtózik alkalmas gyalázattyára társá-

nak (Fal; UE. 4.-)3).

(NyTijtóztatl

el-nyújtóztat : [expandere facio ; ausbreiten lassen]. Sereget

io bozzán ul nyutosztatáe (Gürcs: Máty. 82b).

ki-nyújtóztat : [extendere facio ; ansstreckeu lassen]. Mikor

moghala, még a testire is más adott egyet-mást, a kiben ki-

nyújtóztatták (TílrtT*. 1.154),

mellé-nyújtóztatom : apporrigo C,

1. NYÚIj : 1) [tangó), attrocto, apprehendo MA. [capio,

capo.sso ; greitVn, anriibren, heriihren] Ilete.seml)o vetkeztem,

mert gnnoz lierre nyúltam (VirgC. 4i. Az pap meneezor az zeut-

seeghSz nywl, anneezor i'oyt hayt (ÉrdyC. 44b). Ezth mondwan
az papa ianila e.s az Ionéihoz nnla (KazC. 78). En sennnjliez

egyébhez nem nyolok, liannm chiak a my az en felesogemeth

iUety (LevT. 1.152). 5 neki fegynerlióz kelletéé nyúlni, hogy

erfluel meg enyhitene báttyát (Helt: Króu. 31). Ha sanyarú kéz-

zel nyulis hozzam, mégis iomra esic (Born: Ének. 263). Azany<v

szent-egyház pásztori irá.sához olly igaz.S!Íggal nyúlok, mint a

kSznséges kutak tiszta vizéhez (Pázm: Préd. a3). A kinek keze

lopásra nyúlt azelJtt, ez-után ne lopjon (Pázm: Préd. 163). EI5-

sz5r nyelvével ezidalmazDi attyát, azután listSkébe nyúlt és

egy garádit.son aláhiu-tzolta (215). Az irgalmasságtul el neliad-

gyác magokat biratni, midSn nékiec az (egyverhoz kellycn nyul-

nioc (MA : Scult. 710). Meg nem giogitod, ha pápista írral nem

nyúlsz hozzá (Bid: Csisk. 40). Tauácsával egyút nyuUa a papok

tél Sríztetet frigy ládálioz (Czegl : Tromf. 433). Tétova kap é?

nyúl (Szentm: Kaim. 12). Ha e.szed vagyon, interesbil élj, ne

uyulj a l'öpénzhez (Fal : NE. 'H). Akkor uyul a |>áltzához, mikor

a gyermekben már meg rgzót a rósz (113). 3) [manum inji-

cio ; zugreifeu, hand anlegen]. Ímmel-ámmal nyúlni a dolog-

hoz: *remissiu3 agero PPBI. Serényben nyullyunk az 5 uttyá-

nak ké.szítéséliez (Pázm : Préd. 78). Mindgyárt eleibe-vett dolgához

kc-zde és a bfmSsk orvoslásához nyula (170). KürmtSs kézzel

nyúlunk a magunk dolgához (Zrínyi : SjTnb. 20). Nagy ezéllel

nyúl dolgiihoz ( Kereszt : FelsKer. EWb. 10). Én is valóban nyúlok

az dologhoz isten segítségéból (Tili-tT". 1.633). Mely szín jók-

hoz ha ugyan nyúlni kelletik is, ne más, hanem a társasjignak

principális! coitsignálják (Monlrók. VlII.192i. Kétséges akadozás-

sal nyúl dolgához (Fal: UE. 412). S) proteudor, extendor MA.

[sich ausdebnen, ausbreiten]. Kétszer adtál io tanáczot és kct

ió báránt vittel el érStte, tonáb ne nyúl immiir (Helt : Mes.

317), Touáb nyula a gubernátor és meg szállá ászt a kastéit

(Helt : Krón, 99), Az p5r annyira szokot nyúlni : causa in longum

protahi serpereque sólet (Ver: Verb, 363b),

[Szólások], Pilátus czudalkozek banuau, hog az J birodal-

mába n i u 1 1 a n a k volna ( \Ve.szprC. 83). Azt állatta, hogy ft

szinte kinyikig nyúlna az Christ\isnac vérében, vala-

mikor í az 5 bJczflleueles fazekába nyúlna (MA : Scult. 957).

T örvény nyel nyúl ta k hozzá (Nyr. X.123). Hogyha

vak a koczkád, ottan idfld bírád, m i h e s z kellessik n y ú 1 n i a

(Kisv: Adag. 86). Az elfittünk álló dologhoz ugyan ktfr-

m ö s ö n nyúljon (MonOkm. XXIII,194). Még eddig nem ér-

kezett kedvem a nóteleu-életre. minthogy ezek Angliában S r S k-

s é g h e z nem nyúlhatnak tórvénye-s-képpen (Fal : NE. 8).

íme elStted vagyon az alkalmatosság, nyúlj flstSkéhez (55).

Mikor az ártatlaaság elhagya a világot, akkor kezdénk leg-

el8.sz5r f fi g e levél után nyúlni, k5nt6sSk6n kapni, hogy

mezítelenségSnket f5d5zge.ssflk (29).

alá-nyúl : [de{>endeo ; herabhangeuj. Ha az ál lioszszáo

alá nyúl báiiatoaságot ielent (Cis. N4i.

be-nyúl : (manum iasero ; hineingreifen]. A daru be uyúla

a farkasfiac torkába (Helt: Mes. 26).

el-nyúl : [extendor, proteodor ; sich ausstrecken, ausbrei-

ten]. Meszs/,e el-nyúl a gyökere : radix *procurrit in longitudi-

nem PPBI. Kánaánnak lezeu hataia nap keletire az Soss ten-

gher es el nyúl Assemonayglan (Jord. 191). Ne legyen thy

kezethSk el nj-wlwa weetberre es beeh zoroythwan adásra

(ÉrsC. 208). Holta teue magát, el nywla niynt egy holt (Pesti:

Fab. 59b), Bal kézról a mi hadunknak vala egy csereklyés,

hosszan elnyúlt oldal (Ccierei: Hist. 201).

elnyúlás : [porrectio ; ausstreckuug], A nyúl nevozeiit vette

az S futtában való el-nyúlásuól (Misk: VKerL 176),

hozzá-nyúl : 1) [attingo; anrühren). Hlyen ketestt tliez\Vnk,

hogy lu telwl megh mondott urak myuden inarhanklioz hozza

nwlha^isanak (RMNy. 111.46). Az firdeg szablso hensor lioza

nyúl a fogi>lyhoz (Helt: Háló 146). A titnek rilágivsiga szép

és kedves a szemnek, de a ki hozzá n)iíl, keze érzi sanyarga-

tását (Pázm: Préd. 310). 3) [maimm ínjício ; zugreifeu]. Ez wete-

menyek meg értenek ees hozza kellene nnvlny (Pesti: Fab.

61), Ne egyfink nias eml)er ,s2aiaual, hanem mi magunk kezd-

gyönc es nyullyunk hoza (Helt: Me-s. 482>. Ha temagad lioza

nem nyúlsz, ket.<eg nelkíil oda hal a sárba (ISö), Es igj' sa

embereknek való lenben locczialkoiluán, az ki téged nem illet,

az lant pengetéshez is hozzá nyúlsz (Bal: C^Isk. 185),

ki-nyúl: [emineo; henorrageu]. Az unikornis 8z.'u-\a a

homloka kzfpiból egyenesen kinyúlt (Misk : VKert '.(7),
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el-kinyúl : [pruloiigor ; sicli TOrlSiigern). Mind vecsernének

liraiglaii el-ki nyula az kl5 (DebrC. 115).

lé-nyúl : [deiiencieo ; lierablu-iueen]. Minden Uetskének állá-

ri'il ei{y-eg>- fiirt gyapjú le-nyúl, uiellyot luik szakáinak binak

(Miak: VKert 217).

meg-nyúl : I) fprokmgor ; sich vpiliinKein]. Énnekem itt

lakásom megnyúla (DöbrC. 204). 2) [extenJor; sirb ausdebnen].

Az melly lial az másik lialat rney ©szy, meg nyúl avagy meg

feszól a gyomra \1anna (Fimik: HasznK. 101).

Nyúlánk : [proceru-s ; sdilank]. Illet feketeség gyenge ter-

metébez, sug;ir, kartsu, nyúlánk, vékony teteméhez (Orczy:

KöItSz. 162).

Nyúlás: I) (taetiis; betastmig]. Zeplvva'tetem kezemet ék-

telen illetesekel, tapasztasokal es nyulasokai (VirgC. 4). 3) [pro-

long.atio; verlangermig]. Engedyed neekewnk eeletlievmloiek

nj-ívla'satli (FestC. 70).

Nyulásod-ik : [spissor ; ácb verdicbten, zab werden]. Nya-

rasodott, nyjírlott, nyúl.'isodott bor (SzD: MVir. 73)

Nyúló: I) (ductilis; dehnbarj. Az arany a tSbbinel lágyab

és nyulobb (ACsere : Euc. 249)i 2) [spissus ; zab). Nyulo bort

arnioc iTel:Fel. 4).

Kyolókás : [ductilis ; dehnbar]. Vulgus poterat sibi hoc

nomen formare ad formám szurókás, uyulókás, bohókás (Otr:

OrigHuug. IL194).

Nyúlós : [lentiis; zab]. *Nyúlós bor: vinmn lentuhim, viuum

pendiümn PPB. Nynlós, bfidfe bor (íllyef : Jephta. 25).

2. NYCTL : 1) lepcs C. MA. hasé PPB. A nyulak egy-

másra fajzanak : lepores *superfoetaut PPBl. Nycolai;s dictus

Nynl (ZichyC. L136). Blasius Nyúl (IV.585). Az Dunának zygete,

mely zyget annak elevtte moudatyk vala nyulaknak zygetenek

{MargL. 4). Sok lyka vagyon erdSn az rawasnak, nvncz byro-

dalma rayta agaroknak, halai az nywlaknak (PeerC. 341).

Fv.tosonkh, bwalonk myntb a nyvlak (WeszprC. 143). ZAleth,

nywlatli es erdey dy^nooth ne eegyetk (JordC. 94). Ember
bátor mykentb orozlan, feleken mykentb njivl (ÉrsC. 263b).

Kegelmeteket en-íl akaránk m^h talalnimk, hogy Kegelmetek

engedneie kj az nyulhalokat egy anagy 2 napra (RMNy. n.332).

Nyúlnál is felékenb (Decsi:Adag. 241). A nyulak meg-unakoz-

váii életektSI, azt végezték magokban, hogy egy nagy tóba

Iwlé 51nék magokat (Zrínyi n.l66). Vallyon nyúl agarat én

szúnyog madarat néz-é szível mellette (Kisv: Adag. 23). Az nyúl-

búsra nem igeu szaggatuak, igen örülnek az pohánkának

(Thaly: VÉ. II.4). 3) [lepus; hasé — ein sterubildj. A déli je-

gyek ezek : a cetbal, a sisakos orias, a nyúl, orias kutyája

(AtJsere: Enc. 100).

(Szólások). Alig ha nyúl nem volt az apád: credote

*.iurito [larente natum PPB. Nyulat izgat az futásra
(Decsi: Adag. 61). Nyulat látánc, nem lészen jo szeren-

ezenc : lepus apparens infortunatura facit iter iL\. Nem is volna

a nyúllal b é 1 1 e 1 1 uraimékban armyi bátorság (Fal: NU.

289).

Közmoudásükj. A meF ebet bottal haitnak az nyúl vtán, nem
fogia a meg (Decsi : Adag. 264). Az megholt oroszlánnak sza-

kállában az féléken nyulak is habirkálhatnak (Zvon : PázmP.

162j. A ki sok nyúl után fiit, eggyet sem vér (Fal : UE. 409).

Már azt is elhiszem, szántó vizén arat, bárány farkast kerget,

a n)iíl ver agarat (B'al : Vers. 913). Nem minden bokorban

fekszik a nyúl (.SzD: M\'ir. 25). A ki két nyulat z, egyikét

sem éri (67j. Két nyúl után fut : két szék között pad alá esik

(168).

földi-nyúl : ehoerogryllus Helt: Bibi. I.C02.

házi-nyúl : das>-pus C. [rauhfiissiger hasé)

mezei-nyúl: [lepus; hasé). A tengeri nyúl a mezei nyúl-

hoz hasonló, tsak hogy kisebb amannál (Misk: ^'Kert. 174).

tengeri-nyúl: cuniculus MA. dasypus, ribe.sium; kanin-

chen PPB. Ürge, tengeri nyúl: cuniculas; egy drága tengeri-

hal, tengeri-nyúl : lagois PPBl. Az firge, tengeri nyúl vájkállya

.iz 1} ukakat ((2om : Jan. 47). Egy egy tengeri nyúl bfir suba,

szederjes (Gér: KárCs. III.228).

vad-nyúl : [lepus campestris ; feldha.se). Vad njnil után senki

ne rivalkodjék CMouTME. V.343).

verdigályoa-nyúl : [?]. Volnának tsak itt Ixibitás foglyok,

vagy verdigályos nyiilak, úgy derék vadászok volnánk (Mik:

TürL. 235).

Nyulacska : lepusculus C. [liaschenj. Meg-kapja a horvát

török fijatskáját, honaly alatt viszi mint sas nyulatskáját (Kónyi

:

HRom. 126).

Nyulas : leporai-ius, leporinus MA. [basen-j. Buda mellett,

a nyúlás szigetben (Szeg: Aqu. 70). A félénk, a nyuias gatyájú

még ászét is veszti (Kónyi: HRom. 120).

Nyulasság : [ignavia ; féigheit). Nyulasság férkezett hozzája

(Kónyi: HRom. 17).

NjTilász : lepores venor MA. hasén jagen PPB. Agarazo,

niul.Tzo katonák (Mel: SzJán. 197). Ma kimentem vala az csá-

•szár fi felsége fiaival nyulászni (Nád: Lev. 188). Nyulásznak,

vadásznak (Tel: Evang. 11.792). Tisztesség-nyuliszó ember (Zvon:

PázmP. 245). Akadánac egy iffiúra, az kinél vala egy hoszszú

nyulászó póráz (Prág : Serk. 125). Njmlászó agár (TitkRózs. 120).

Kimentem vala nyulászni és ficzányozui (Moulrók. XV.300).

Az katona-ságát az hadnagyok ki ne bocsássák nyulászni (Mon-

TME. V.343). Láttam oly halat, az melynek gyomrában három-

száz ember eleget nyulászhatott benne hamarjában (Thaly : VÉ.
n.82b). Halászva, nyulászva s erdflket vadászva volt-e mulat-

ságom (Thaly: Adal. 1202).

Nyulászás : [venatio leporum ; hasenjagd). Senki akkor ne
munkálkodgyék, nyulászást és részegséget ne Szz5n (Pázm:

Kai. 470 1. Vadászásban, nynlászásban gynySrkSdS volt (MA:
Tan. 1125. ExPrinc. 154).

Nyulaz [nyulász f] : (lepores veuor ; basenjagenj. Ninlazni

megien (Pont. 110). Azt mondja, nem voltál otthon, hanem
Szalontára felé nynlaztál (MonOkm. XX1V.113).

NYÚZ (megnyózzék RMK. n.l6) : 1) glubo, excorio MA.
schiuden, die hant abschalen PPB. Nyúzom, hántom : glubo

PPBl. Siralmas epesegSt vállal ziz Mari, ha edSs fyadath lataad

kereztfan fygwen ees 6 zenth te.steeth zaggathwan, nywzwan
(WinklC. 334). Latanak eegy karhozottat, kyt az erdegk
nywzaak es sowal vakaryaak ew testéét (ÉrdyC. 79). A wolt

az haz, kyben az bárányokat nywzyak wolt áldozásra (ÉrsC.

72). Látád, saskesell5 mint flzé aprókat, de még az sem bánta

az nyuzot juhokat (Zrinyi. 1.74). Juhaid nyírd, fejd, de ne nyúzd

(SzD: MVir. 309). 3) praedor, expilo MA. rauben, plündern

PPB. ZegeenySket nywznak, foztnak (ÉrdyC. 26). A hatal-

masok vntaluan nyuzác, róiác, dúllyák, fosztyák, rabboltattyác

a szegény ártatlanokat (Helt:Mes. 221). Usura nélk&l eszi

kenyerét; ez illy kenyér sockal jobb izíi, hogy nem az nyú-

zott, fosztott (MA : Scult 79). Az kiiruczok jobban óhajtják az

Magyarorí'zág szabadságának restitutióját amazoknál, kik csak

nyúznak, fosztanak, kóborolnak (Bercs : Lev. 98). Innen vágy-

nak a sok számtalan nyiizó, fosztó tisztek, a kik a szegénysé-

get nyúzni, húzni, vonni meg nem szfinnek (Bod:Pol. 111).

[Szólások). Czak azon bakot nyúzza: crambe bis po-

sita mors (Decsi: Adag. 33). Vgyan azon bakot nyi'izza: Jouis
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Corinthiis (86). Vgyaii azon bakot iiyi'izod : eandem cantilenam

caiiis (124). Azon bakot nyúzza és sokszor (Sztt jmrejokat

újob lévben fel adja (Pázin; LiitbV. 4). Ugyan azon bakot

nyúzza mégb a mi jesuitánk (Czegl : Japli. 160). Még is ezen

bakot nyúzván mondottam : kíSnnyü az orvaslás (Monlrók.

XV.673). Én nyúzom, mellyeszteni a t r v é n t itt ez aránt

(Kereszt: FelsKer. 26).

le-nyúz: (deglnbo; abhiiuten). Megkapván a medve, maga

alá Imzza, fejétíil a bfirit a farkáig le-nyúzza (GyiingyD: Cup.

606). A medve lábával való egyszeri mog-Lsapásával az ember-

nek egész liáta borit le nyúzhatja (Misk: VKert. 66). A pety-

metnek borit kSunyebb róla lenyúzni, mini .sem szrit le-mel-

jeszfeni (239).

meg-nyúz : 1) glubo, deglubo C. excorio MA. sAinden,

die haut abziehen, absehiilen PPB. Meg-nyúzom, híjából, tok-

jából ki-fejtem : deglubo PPBI. Zent Bertalamot meg nyúz-

tak (VirgC. 29). Megli nywzwan az áldozatot, az tagoth

konczi-a vaghdallyak (JordC. 81). Ez barant iiywztak wolth

meg az áldozásra, mykorth Salamon az templomoth meg kozyt-

t5te wolt (Ér.sC. 65). Ez bizony haran, ez Cry.stws wozSknek

es ostoroknak myatta meg úuzattatek (72). Két-két lónak egyi-

két-egyikét ah Tanais parton ök mind meg nyózzák vala

(RMK. n.l6). Meg nyúzott barom: vidima (Kár: Bibi. I.612b).

Az mészáros az marhákat meg oli, mog-nyuzza (C'oni: .lan. 79).

A koborlií hadak, kikbe a dúhisért horogba is hányfanak,

nyársra is vontának s övegzíiglen meg nyúztanak is inimáran

(TörtT.* 1.88). A szamrlr ha a bürkeit meg eszi, oly mély álom-

tól nyomattatik el, hogy ha megnyúznák is, mog nem érzené

(Misk : VKert. 129). Itt a |)ásztnrok ha meg nem nyúzzák is a

juhokat, de jól meg nyírik (Mik:TörL. 253). 3) expilo C.

[berauhen, aiisplündern]. Az ió fejedelem tiszti az, hogy haznát

vegye alatta valóinak, de ne nyúzza meg 5ket (Decsi: Adag.

224). Usora felett való usoráckal az 5 adóssát meg nyúzza

(Com: Jan. 191).

[Szólások]. Ha magadat megnyúzó d is, nem tehetsz

eleget bneidért (Czegl: MM. 152).

mégnyúzás: excoriatio MA. abschinduug PPB. Az 5kSr

az meg nyuzá.sra mégyen (Kár: Bibi. 1606b).

(Nyuzall)

meg-nyuzall : [mitem exulcero ; aufkratzen]. Amaz f5 biro

Ratinas, hogy feiet (Tisfillene, ére meg ninzallani fejet a ffisS-

uek foga, elveszte eletet az egy kis niuzallasban (Lép: ITiik.

31).

Nyuzallás: (exulceratio eutis; das anfkr.atzen]. Rutinus

hogy feiet ffisllene, elve.szte eletet az niuzallasban (Lép : FTük.

31).

Nsrúzlat: [lacero; zerfleischen). Kezeivel, körmeyivel orcí-

iat niiizlattatlya fLép: PTük. 1.233).

Nyúzás: 1) excoriatio MA. bautschindimg PPB. A farkas

méné az konyhára, néki nagy gondja vagyon az mészárossiigrii,

kecske, bárány-nyúzásra (Thaly: VÉ. 348). 2) expilatio, prae-

datio MA. plündennig PPB. A kSsseg nyuzasarol (Born: Préd.

75). Mit itíl a ragadüziisrúi, nyiizás-fosztási-úl, szegény emberek

vére szop!is;uúl (Pázm : Préd. 19).

[bak-nyúzásj

azon-bakuyúzás : bactrologia C. tautológia MA.

[köröm-nyúzás]

körönmyúzásnyira : [paululum ; oin weuig]. Hová lehet

annál nagyob bolonAsíig, mint ha valaki egy hegyes trt maga

szflvén által verne, hogy más-fel81 egy köríimnyúzásnjira meg-

sértené ellenségét (Pázm: Préd. 127).

INyúzatj

még-nyúzat: [deglubare curo; abhiiuten lasseu). Zen'

Tamást t<)ml5czl)e tetete, bogi eleuenfin meg niuzassa (Uebri

41). Parancholaa, hogy az zent apo.stolt megh v6zz6zneek i-

annak \vt;uina eelween megh nyívzataa lErdyC. 508). Ha megh I

nywzíitnaya magath, mykepon 7.ent Bertalan apostol (ÉrsC. 1

409). Egy szép kövér borjút liamar megnyúzata, pogácsát Sára

val 5 hamar süttete (RMK. VI.266). Megnyúzata, borit szalma-
,

val kitömeté (Moulrók. II195i. Az kSrnyfil metelkedesben az

gyenge brficzket Ls meg nyúzatta (Bom : Préd. 63). Torit meg

nyuzattya mindnyárt merevén (Zrínyi : ASyr. 39).

Nyúzdal : [lacero ; zerfleischen). Bíuiattyának nagysága

miat arcznlattyát nyuzdalná (Prág : Serk. 926).

Nyúzdogál : [ídentidem glubo ; wíederholt scbiuden).

[Szólások). Még-is azon bakot nyuzdogalod (Pathai : Sacr.

210).

Nyiizó : 1) [glubans; sciiindend). Mészárszék, marha-nyi;.

hely : lauiarium PPBI. 2) [caruífox ; schinderj. Ali wala, mykcuth

egy yé* bm'auy az nywzonak elStthe (ÉrsC. 4öb). Az nyiizó

es az láb tartó egyenl bíintetes alat vadn.ak : facíentes et

consentiontes pari ptjena puniuntur (MNyil: Agend. 345). S)

expilator, decoctor C. praedo MA. rauber, plünderer PPB.

A kzenséges tareosagnak semmi ninchen nagyobb ártalmára,

mint ha a feiedelmek kegyes gondvLsselkbSI kegyetlen nyuzok-

fo.sztok és tiranno.sok lesznek (Helt:Mos. 444). Szegenség uiu-

zok, istentelenek (Mel : ,Jób. 20b). Sz. Mátbé a szegény embe-

reket nyuzofo.szto asztiilnál czúggtt fflggótt (MA: Tan. 62).

Én ann;ik nem állottam, hanem mint tolvajt, nyúzót, fosztót

megfogattam (MonTME. I.80>.

1. NY, NYTV: vermis MA. termes; mirm PPB. Nyfl,

húsférog : tamies, tarmus MA. Taros lababol czSppeguec az

genetsegec, az m'ueo (Born: Préd. 218b). Az apró férgek, egerek,

nyfivek, le^ek mikor teremtettek (Ker : Préd. 238). Az testi kíván-

ságok ártalmas eleven nyvek a szírnek rojtekiben (Megy: 3Jaj.

n.l68b). A nyvek a húsb;ui származnak (Com: Jan. 11). Tudgya,

hogy Anna mennél ig;iz;ib híve, szivét luuiyival több kénnak

rágja nyivo (Gyöngy: KJ. 76). A holt ebnec hi'isibol nyvec

generáltatnak (Diai. 163). Mitsoda az ember, hanem tsak uyü

lllimu: Trakta 294). A meg-bszhSdt In'isban nyfivek lesznek

(Misk: \Kort. 633b). Üszög már kiperzselt szíve, de még benn

van Ámor nyíve, forrton forr az ó tserép (Fal: Vera 882).

Ozukor bár a szív, de hogy ha uecn lúv, csak emészti nyi»

(Amadé: Vei-s. 103). Te bár légy lv, még is vagy nyiv, ki

emészti szívemet (177).

Nyüves : verminosus MA. wurinig, mádig PPB. Nyves va-

gyoc : verminor MA. Férges, nyüves : verminosus PPBI Ugyan-

akkor bflröstfll egy uyives bárány elve.szett (MonTME. 1.288).

Nyflves dgk (Bar:LPar. 179).

Nyüvesed-ik : vormiculor MA. [wiurostieliig nerden).

Nyüvesedés : jverminatio). A disznónak a megbilszhödéí

és nyüvesedés ellen lélek gyanánt vagyon a só (Misk: VKert.

148).

2. NY, NYÖ (el nyíneiec Helt: Bibi. La3): 1) lacero, et-

eí\f\X), evello MA. [aiisraufen, ausrupfenj. Kezde wen hayath eí

zakalat nflny, topuy (PeerC. 23). Az annya miuth anya oroí-

lan halót el zaggatuan, azouke|>en ruháit úSueu el5 hertelen-

kedeek (24). Haymat, zakalamat ki tépik, niuik (WeszprC.

32). Mykoron ©ze hozyaa yewt vona, kezdee nvhayaat uyAny,

teepny (ÉrdyC. 411). Annira tépek, nyívék, hogy kopa-^zon

bagyák mindeneknek nevet-ségire és szidalmára (PestiT: Fab.

248). Ha koukolt nem nyóvd, liát biiziit lenyomja (Kis\-: Ad:ig.

56). 2) coutero Má. [abtragenj.
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el-ny: [detero; abtrai^n].

megoltalmaza (Helt: Bibi. I.aS).

byzon ot nfitteiu el nálad (LevT.

Ruhaioc hog>' el ne nyineiec,

Ani my kevés ruhát attal,

L75b).

ki-ny, ki-nyö : [evello, exstirpo ; aiisreisfíen, ausiupfen].

Ew zentlisegiV hajayt ky nySweek (WiiiklC. 174). Notalantal

ky uyween az koukolt, vele ezweii ky z.iggas.satok az yo

gabonát ees (JordC. 395). Te zent zjikaladath ky tépek es te

tyitelendew h.ayadath ky nyfiwek lÉrsC. 38b). Halatokat .se

ny5)iétec ki a halotért (lielt: Bibi. Rrr2).

meg-ny, meg-nyö : 1) (discerpo ; reissen]. A zellet

iufiltuen es igen mesnuen Stet, ki meue 5 belSlIö (MünchC-

89). 2) [couteio ; abtragen]. V5n ot szakadozol es meg nyfit

ruhákat (Helt: Bibi. 1V.183).

[Nyöv-ik]

még-nyövik : [deteror ; abgetragen werden]. Mikoron a z5r

imSg meg ni5uikh naia raita, azzooionk Maria SmiSn maga

meg varia uala (DebrC. 80b).

Nyvekéd-ik : (certo ; streiteu, wetteifem]. Hogy m§g
magokkal is nyvekedgyenek, ne eggyezzenek (Pécsv: Fel.

404). Az egyházi atyák sok dolgokban egymással ellenkeztek,

nyfivekedtek (535).

NYuG : pedica, ligámén, coaipedes &IA. fusseisen, fessel

PPB. Nyg, békó : pedica PPBI. Ha pányvát vagy odal nyflgSt

az 6 lovának lábaira nem hány (GKat: Válts. 1.1083). Akarnám

látni, miképpen fejtsék ebbSl a nygbl és k5t61ékb5l Enyedit

ki az 6 rajzati (GKat- Titk. 25). Három lovat, egy kocsit, a

mellg ponyvát, pokroczot, nyfigot, hámot adtoc (Bartha: Krón.

116). A nyflgtól megtai-toztatott madái': avis jiedica impedita

(ComrJan. 81). LószSrbfil való nyg 10 d. (TörtT. XVIIL270).

[Szólások]. Vagy el-megyek és nygbe akadok éni.s

vele együtt, vagy tovább is maradok nála nélkül (GyöngyD:

Char. 342). Látván, hogy majd nygbe a k a s z t o 1 ó d i k, el-

kotrott (SzD: MVir. 20). Ó nagysága méltósága ellen semmit

nem cselekedtem, söt ha azt nem órzöttem, miulta ez nyg-
ben vagyok, csak itt benn léte alatt is vehette eszében

ücsém uram (RákF : Lev. 320). No meg s z a b a d u 1 1 á 1 te

iramai- az nyfigb5l (Decsi: Adag. 15. Kisv:Adag. 159). Ezt

nem .-ízért mondom, hogy en tewrth, n y w g A t h v e t n y k ty-

nektek (Komj:SzPáL 150). Vethetcz nyögSt a magad nyelvére

(Hall : Paiz.s. 253). Több nygöt igyekeznék nyakunkban vetni

(MonTME. 11.174).

Nygös : compeditus MA. gefesselt PPB.

N3nigöz : compedio MA. fesseln PPB. Nehéz békóban nifi-

gjzi (Zvon : PázmP. 91). Lelki szemeiken kápa vagyon és ezer

bnök kötelével nyügöztettnek (SzD: MVir. 286).

öszve-nygöz : (conneeto ; verbinden, verknüpfeu, ver-

schlingen]. Életemet isten szentelte, ösz^-enygözte Nagyságod-

hoz való szíves kötelességemmel (Bercs: Lev. 67).

lT3rgzés : [subjugatio ; uuterjochung]. Vralkodtattüi a nép

nifigzéseiért (Mel : Jób. 84).

líYÜST : linium C. [trumm]. Nyüst fonal : licium MA. A
két nfist ketts, az három nfistfi hármas nsts fonalat kíván

:

bilix duplicatimi et trilLx triplicatum licium requirit (Oim: Jau.

97). Az asszony kamrácskájában tizenkét öreg borda, hat bokor

nyüst (Gér: KárCs. 1V.446).

[Szólások]. Rósz, rósz mind n y fi s t i mind bordija (Pós

:

GBot. 87). Egy szélbe sz8vi, a pedig jó takácshoz nem illik,

mert mind nyösti mind bordája igen kfllSmb a kettnek (Pós:

Igazs. n.364b). Egy forma vásott erköltsek, egy ny üstben
szttek (SzD: MVir. 118).

[Tíyüstös]

két-nyüstös : bilix ; doppelt PPB.

három-nyüstös : [trilix ; dreifiidig]. Három nyüstös vászon-

ból tsinált fedele valaminek: sestertius PPBI.

U. NyEI.VTÖRT. SZÓTÁR, n. 69



0. ó.

Ó (wyat es awat JordC. 397. wyakat ees awakat Pesti

:

NTest. 29. arat s uyjat Zvon: Post. 10. ov Pósilgazs. LlO. az

orobul ujá té.szik, Megy:Szöv. 89. ov testamentum, otí és vy

testamBDtum Matkó: BCsák. 369. 111. iv GKat: Válts. LEl«b.

36): pervetus C. vetus, veter, vetiLstus Ver. vetus, priscus, cas-

cus MA. alt PPB. Ó módra, régi módra : oKsülete PPlil. Ó
vas szerszám : ferramentiim ; altes eiseiigeremiJel PPB. Terra

nomiue Ovwar 1241. Ouwar 1263. Juxta purtum Orev nun-

cup;itum 1271 (Czin.) Oubuda (Kézai : Gesta. 3. Endlicher 95).

Senki som erezti vy utromba poztouac folfat o rubaba (MüiicbC.

29). Hoz vyokat es ukat (4ü). Myiid addeglau az oob gaboua-

vval eeltek, raygloQ az wyath be takaryatok (JordC. 112). Hvv

kenczobül wyat es awat VTzeii : profért de tliesauro nova et

vetera (397). Reegliy ooli tSrweeiibely zeut leélek, ky példá-

zat yelenetywel myut Aaroimak meg vyragzot vezzSyen (ÉrdyC.

530). Hoz elevv az ew kynchebewl wyakat ees awakat (Pesti

:

NTest. 29). Egy r. agli házat le routaiiak (Mc-sésK. 12). O fa

(Kár: Bibi. 11.109). Vy es ú dolog íMel; SzJán. '.»). Oo és uj tes-

tamentum (lllyef: BCsTomp. 16). ujakat és ókat hoz el (Uly:

Préd. 1.59). Az ujjak hamar ókká le.sznek (Mik:TLov. 271).

Jobban kelkíti magát a közön.séges-uii, mig uj, liogy.sem a

ritkasííg, ba már ó (Fal: ÜE. 497).

Av-ik : veterasco Kr. .schriunpfon vor altér Adámi : .Sjir.

[voralten]. Avott, óvott: anti(|uas, piiscus, votu.stus Sí. Beljek

avüt a kegyelem a sakrainentiuuokban (0/*kI : Tromf 320).

Avott és felében el .semniLsodott régiségen kapdoznak (Fal:

UE. 1.73). |V(i. AV-IK]

még-avik : veterasco, obsolesco Kr. [veraltenj. Megavott

:

obsoletus Kr. A megavott óságot lysággal ifljítod (Fal : UE.

381).

Avad. A .seb avad (Cseh: OrvK. 37).

degenero, deficio, evertor MA aus der art schla-el-avad

:

geu PPB.

Avas (avas, ovas PP): rancidus; schimmlig Ver. cariosus,

vetustus MA fául, wurmsticliig, alt, schimmlicbt PPB. Avas

svjtloniia : laridum ranridum Nom.' 305. Avíls dió : *nu.\ ran-

cida PPBI. Az ú és avas liorok inkább használnak a termé-

.szeti testnek, mint az ujjak (Tol: Fel. 168). Ezt az irot pftn-

kó.sd havában kell készíteni, és mentfli avásb [így], aimál jobb

(Cseh : OrvK. 23). A peuéfflesec, ava.ssaK, minémrt szokott lenni

a büdös .sziUonna és háj, meg undokétnac : mm-ida, rancida

(Com: Orb. 329. MF). Avas és rotliatt gyahlzrit (MA: T.ui. 60).

Tl'irténetbfll egy régi nvna pápista keriwztény ember is jelen

vala (P;izm : öLev. 3). Ak:ir uj s akiír avas igével magyaráz-

ta.H.sék az LstentI kijelent igazsjig, nem az szókra kell nézni

(Pázni: Kai. 713). A havas alatt egy néhány falu nem állottak

el a régi avas pApistaság melWI (ErdTörtAd. 1.28). Büdös liils,

tegnapi maradéc lév, avas szalonna, egér rágta sayt: lardum

raneidum iPr;ig: ^<erk. 830). Nemes leveleit, 8 viaraus avas pecsét-

jét, leábrizolt eleinek festékes képjelt nem Btogatja (Csi'izi:

Síp. 34). Minden régi avas jo szokásokat e felfordult világnak

találmányihoz kívánná alkalmaztatni (Vájd: Kriszt 359. MF).

[Avasit]

még-avaait : invetero. Meg avasitottam az jövevény uysa-

got ; mind nenizetas feleim vattok, s mind vitézeim : invete-

ravi peregrinam novitatem (Forró: Curt X.628. MF.).

Avasod-ik : fracesco PPI. inveterasco, tabesco, vet>\state

putresco, raneorem contraho PP. vetustateni *.sentio, cariem

*tralio PPBI. veralten, verschmachten, vor altom fául wenieu

PPB.

meg-avasodik : fraeeo C. (voralten, ranzig werden). Még

az is, a ki teljességgel meg avasodott, sfit megpenyészledett a

lutheristasjigtan, eszébe veheti hogy (P;izm:Kal. 172. MF.l.

Csac amaz lehullott rutliadni kezdet almát eszi ; az .siytlK^il az

mellyet az egerec rágtáe ; az .sz;ilounáb<íl az mi megh avasodot

(Prág:Serk. S29). Megavasodott régi bazugsiigok (Sall: Vár.

15).

Avasodott : invetoratum, corniptimi vetiistate PP. was

voraltet ist PPB. Azért ha gyarlóságod vagy avasodott gonosz

siokii-sod biínbe tai^zigál, meg ne sznnyél a boldog asszony-

hüz-való ajtatossíigoktul (Pázm: Préd. 1207). Azzal dugliaty-

tyuk be Pazman auasodot szálat (Zvon : PázmP. 306 ). Meg-

záposodot s avasodot allapottyában menlltfink a bfiimek (Rim

:

Ének. 91).

Avasság : vetnstas MA. rancor PP. altér PPB. Egy siuts

a ki vétkeinknek avasságát magára ne ragasztaná, s rút tapKis

peniszzét hozzája ne szivmi (Rim: Ének. 93).

(Avél: vü. Avul)

el-avél : (inveterasco ; veralten].

tói el Lx avélt vala (RMK. U.407).

Ruháját, ki az nagy ildó-

még-avél : cu, A te bited meg auelt mint az igen agb eni-

bei-nec kentese (ComBaL 29).

Avit : facio antiqnum, vestnm, detero Kr.

még-avót : invetero MA.

megavétás : inveteratio MA.

Avitt, ovitt : avott, óvott ; anti<|U>Ls, prLsciis, vetustus sí.

(alt). Aritt, Hvitiitt : detritus Kr. Csizsmája sem sárga, sem

veres, oly avít (Pás: Vetélk. 77). Testálok egy avitt poknWv.cit

(Soós: Post 259). Avitt kis kalapot viselt a fejébe (Gvad

:

Pösty. 35).
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Avul (aúl KPsp: EvauK. !l. Sylv: UT. 11.100. ont, ovid Helt:

LT. S6. ui'ii/oc, íiiitiocMA. PP. megómíoU PP.): veterasco, ve-

tero, veterescí), vetii-stesco MA. alt woideii PPH. OU elnéznek,

te kedig meg nuiracz cs meiid avinliiak mikoiit ruha (AporC.

511. Mint egy íiltSzí meg uii/uac : sicut vostimciitmn voteresceiit

(Helt: LT. Ggí). Meg lui/nak iiiiut á rulia iKPap: Evaiig. 9).

el-avul: cv. Ruháját, ki az üdfitiil el i.s a\nilt vala (RMK.

[Il.'l-l

ki-avul : oxolesco, obsolesco C. absoleo, inveterasLO MA.

ibsolefio PPBl. [voraltouj. Kízíiuseges szoká-slxil ki auulok

:

absoleii C. Ki aviilt : exoletus C. obsoletus, iuveteratus MA.

meg-avul : vetero, vetustesco, evilesco, C. inveteiasco, con-

labesco, obsolefio, obsolesco PP. veterasco PPBl. [veralten). Meg-

nuoltal idegennec fSldeben : inveterasti iu terra alieua (BéseiC.

I03\ A^éafoc alami-snat, alkossatac tfl magatocnac sakocat, kic

meg nem auolnac: nou veter&scunt (MüiicliC. Mb). Chak

alek. hog valamykoron az ew ruhayat el változtatta, rayg-

nem miudenestevl fogva megauvlt zakadozot (MargL. 3). Mikor

sz \vy bor, wy barát meg auólaudic (Kár: Bibi. 1.655). Mint

Bgj' flltSzíl ruha meg onulnac (Bom: Evang. 1.126). Az te niba-

satod meg nem onlt te raytad (Sib: VigK. Ax). Régiség miatt

ívtiltak meg (MA: SB. 117). KSntse meg nem avul, megnem

kopic (MA: i^cult. 13). Az fSIdis meg auul es meg souaiiyodik

:ermé.szetiben (Frank: HasznK. 73). Aliglan birunk valami-

Fel, a mi után viszketett kivánságunk, már avult kedvünkben

Fal: BE. 608).

megavult: 1) obsoletus; veraltet PPB. Senky nem vety

7. kemeu pozto fotót az ooh avagy megawith rwhaban : nemo

jimittit commissiiram panni rudis in vRstimentum vetns (JordC.

Í7?). Een adeek S kezkbe kyraly vezzíth. 5k nekSm adanak

iipgh awolth nadzalat (WinkIC. 220). Megavult ruha íSzathm:

r>om. 18). Megaviilt rongyos kntSs (Tof: Zsolt. 36). Régi

megavi'ilt szuvas képek (Diai. 27). 2) obeaecatns [verstockt].

Vala 5 zuu5c megauolt : erat cor illorum obcaecatum (MiinchC.

Í3l Valóban az arianusok módgyára bámiak velnk-is a meg
miit atyafiak (Pós: Igaz.s. 1.69). Ebben az bnben megaviílt

jnibernek lelki nyavalyája gyakrabban orvosolhatatlan (Szenczi

:

RészPoh. A3).

Avulás : (putrefaetio ; eitenmg]. Oth az seb awolassal megh

•ütthadoth (FestC. 396).

Avult, ovult : inveteratiis MA. vetnstus PP. veraltet, alt

—'PB. Senki pedig nem boczattia az avúit nílianak foltiat az

b ruhában : commlssnram panni radis (Fél : Bibi. 13), Avult,

rongyos gatya (Ben:Rithm. 123). A napot nézA sas sem jár

magossabban, mint szép hired i-epült viselt dolgaidban, ha ne-

hezen jársz is aviílt tagjaidban (PhilFl. 51).

Avultság, ovultság: vetnstas MA. altertvma PPB.

Ócska : vetidus MA. ziemlich alt, altlicli PPB. Egy ócska

váll. bársonyprémes (Radv: Csal. 11.385). Régenn irtáli, elkopott:

ótska, hájibáji írás (SzD: M\^ir. 352 1.

Óság (irság vagy régiség Pós: Igazs. 361): caries C. vetns-

tas Ver. antiquitas PP. altertimi PPB. [altér]. A fúld eluész

mint a ruha az óságnac miatta (Helt: Bibi. IV.85). Vy ee *

dolog, vysag es osag (Mel: Szján. 9). Az oóság és régiség, csak

magán, nem elégséges jele az igaz ecclésiának (Páxm : Kai. 580).

Minden uj.ság kedves, óság pedig reves (Kisv: Adag. 147). Nin-

csen semmi újság, hanem minden óság (344). A meg avott

óságot újsággal ififjítod (FahUE 371). Mindnyájoknak tetszik

a módi, és újság, a tegnapi ruha már óság (Gvad: FNó£. 98).

ÓBÉGAT ((ireqaíás Bethl: Élet. 270):plaugo, gemo, ejulo,

lamentor SL (jammern. wehklagen].

Óbégatás : (iilanctus, ejnlatus ; das wehklagen, jannner-

geschrei]. Gyermeki bolondsággal meuék egy házba lie, de on-

nét a szászné nagy óvégatással kiigazíta (Bethl : Élet. 260).

ÓBESTER: (oberst) obrister; colonel KirBesz. 146. Azon-

nal magyarok egyik obesterit ott commeudérozza, parancsolja

létit (Thaly: Adal. 11.25). Az óbester njra ezt bépetsétlette, ka-

pitánynak adván, fíihajtilsát tette (Gvad: RP. 127). Szólt óbester,

hogy (Ms köteles.'iégeket megtették ; iitjokra hicsátá ezeket (131).

Óbesternó : (gemahlin de,s oberstenj. Az ítéletet óbesternén

kezdem el (Mik : TLev. 46).

OBSIT : [entlas.simg, abschied, laufpiLss).

(Szólások j. A négy sorú vers írás is obsitot kapott
(Gvad: FNÓt. XV).

ÓCÉAN : [oceaiuis ; ocean]. Lovait elhajtá Oceanum ten-

gerben mert be uíztata (Zrínyi 1.61). ludúl az Oceanum ten-

gerre (DEmb: GE. 169. Com: Jan. 12).

ÓCSÁIi {oUsáaya Megy: Diai. 47. ótsállom PP.) : rilito, vili-

peudo, derogo, contemno, vituporo PP. geriugschatzig machen,

schiinden PPB. [tadeln]. Engem azért óchálsz, hogy . . . (Zrínyi

:

ASyr. Ppl. Laud : UjSegits. 11.789). A tisztes-séges dolgokat vé-

teknek színe alatt otsállya minékünk (Komár: Imáds. 288).

Ócsíiita a traktért (Gvad: Orsz. 22). Sok ócsáló Zoiiussai fog-

nak támadni (Gvad:FNót. X). [Vö. OLCSÓ]

még-ócsál : exinanio, elevo MA. vilito ; verkleiuern, geriug-

schiitzig machen PPB.

Óesálás : (\'ituperatio ; tadel]. A jónak jovallása és a gonosz-

nak ocsíiiá'í;! dv<5sséges diadalmát szerzi a léleknek (Land:

UjSegits. I. Elb. Ib).

Ócsálkod-ik : [vitupero ; tadebid sprecheu]. Nem tal.'illiatta

kedvit : egyik igen nyújtott vala (paróka), a másik igen rövid,

igen fürtös, vagy igen lecsapott, így ócsálkodott (Fal : NU. 257).

Ócsáltat : [vilipendi facio
;
geringschatzeu lassen]. Czeglédi

az fi Írásiban a romai doctorokat általlyában ócsáltattya velünk

(Illyef: BCsTomp. 11).

Ócsárol (óaorlom Bethl: Élet. 100. 126. okkarU Pesti: Fab.

13b. 24. óladról Helt: Me-s. 193 HalhPaízs. 212. Pázm: Kai.

356. oltsárolom, óltsárlom, ótsárlom, ótsárolom PPB.) : vitupero,

minuü pretium, derogo; tadeln, zn geringerem wert bringen

PPB. Alazta.s,sanak es meg fogatkozianak en lelkemnek olczarloy

(AporC. 23. ÉrsC. 168. 478). Sem olfarlom sem diíerem (VitkC.

32). Tenen magad se dycheryed, se olchyarlyad (DebrC. 536).

Homlokát ranczba zedwen olcharlya wala a mezewt (Pesti:

Fab. 13b). Ochyaroliyak istennek aiandekit (Fraidt: HasznK. 6).

Kiczinyitic és oczárlyác (MA : Tan. 1095). Noha ugyan ezeket

a feleleteket én nem vetem meg, nem is ócsorlom (Bethl : Élet.

126).

meg-óesárol : (exinanio, elevo, vilito ; verkleinern, gering-

sch.itzig machen PPB. Vala eé neminemfi kazdag ember, kinec

vala folnaga es ez megolcarlatot 5 nála, mounal eltekozlotta-

volna iavit íMünchC. 148).

Ócsárlás : [vituperatio ; tadel]. Nem annera szorgalmatosok

az irasi'a, mennere a mas ember irasanac olcbarla-sara (Helt:

Bibi. I.C4). A jó hírnév olcsárlása (BetlJ: Élet. 39).

OCSMÁNY : deformis, spnrcus, sputns C. foedas, sordidus,

ob.scoenus, spurcus MA. unöatig, gar.stig, uiisauber PPB. Ocz-

manyou, oczmanj-nl : foede, spurce, .sordide, obscoene MA. Ocs-

mány beszéd : fescenninus sermo (Dec.si : Adag. 248). Ocsmány,

rusnya gorombaság (Com : Jan. 187) Ocsmány s álhatatlan

szájú (Matkó: BCIsák. 18). Ocsmány íu-czélatt>a (Czeghjaph.

16). Isteni böltseségével azt rendelte, hogy a világ kintseit rút
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ocsmány elleriséginek osztogassa (Pázm : Préd. 328). Otsmány

bordélylx)! kit pajkosok (GKat: Válts. 11.1361). Otsmiiny szitok,

átok, mellyel .szájok sokaknak dohos (TKis; Pan. 2). Magam
is bé mentem abba az otsmán Siirba a többivel (Mik : TLev.

84).

Oesmányít : conspurco, deformo C. foedo, spurco MA. col-

lutulo i'PBl. ijeflecken, venmreinigeu PPB. Bé-sárazom, otsmá-

uyi'tom : collutulo PPBl. Csalárdsággal, változ;is.sal ocsmányétsa,

rntéfsa az hazudni nem tudó istent (SzöMgerezd 82). Noha

minden-féle vétek utálatos az egy-bázi emberekben : de f<5-képen

a bujasággal mind isten, mind világ-«lfitt, leg-inkáb' otsmáuyít-

tatuak (Pázm : Préd. il.'iO).

még-oosmányit : t(>edo, spurco, contamino, eollutulu C.

defoedo, conspurco MA. verunreiuigen, besudeln PPB. (MA:

Tan. 710).

megoesmányitás : conspurcatio, defoedatio PP. besude-

Inng, vernnreinigimg PPB.

Oesmányitó : .spurcificus C. MA.

Ocsmányítás : maculatio C. conspurcatio, foedatio MA.

besudelung, verunreinigung PPB. Megrútitás, otsmányítás : de-

formatio MAI.

Ocsmánykod-ik : ras obscoenas loquor v. facio Kr. [un-

flatig redeii oder bandein]. Az aszszony-embereket elhagyván,

férfiak férfiakkal otsmánykodtak (Pázm: Préd. 37ti. Kr.).

[Ocsmányod-ü)

meg-ocsmányodik : [foedor, conspurcor ; verunreinigt

werden]. Istentelen-séggel voltak megocsmányolva (Toln: Vig.

54).

Ocsmányol : (foedo ; verunreiuigenj. VesztegStte es ots-

pianlottíi az Srdeg az istennek gyfilekSzetit (Vallást. Fiiij).

Oesmányság : foeditas, spurcitia, .squalor, illuvies, cuUu-

vies, colluvio, proluvies C tbedita-s, spurcitia, ot)scflenit;Ls MA.
.spurcities ; wast, nnfiiitigkeit, nnreinigkeit PPB. Vallyon nem
ocsmány.ságé az mi pápistáinknak, hogy ezzel az pogány er5.s-

seggel gyamolyittsak magokat? (Toln: Vig. 24. Káldi: Bibi. 321.

GyHngy;Char. 16).

Ocsmányságos : [sordidus, obscoenus ; unfJiitig, garstig].

A tisztjUalan iirdSgüt, és iuniak minden otsmányságos rút sze-

metit ki-tisztíttya, ki.siipri eniberi)(il (Pázm: Préd. 423. Piizm:

Kai. 1766. 521. Kr.).

OCSO : [olcsA ?] Ebekkel a bokorból kiverni az ócsó nyu-

lakat, fiirj 8 fogoly ut;in járni, úri széj) mulatság (Fal: NE. 20).

Az otsó nyulakat bokorb<51 kiveini, tiatal madárkák fészkét

felkeverni (Fal : Vers. 864).

OCSÚ (Mm Szók: Bak ótmi ErdTört 1.20. oeh Ver. vtso:

acus, palea ; iku, oezu : exeretum MA. uh, olsi, otsú PP.)

:

acus, exeretum C. polyva tredék, acus, -eris Major : Szót. das

uiu-eine, so im sieb bleibot PPB. Búza-utóly[a], otsuja: e.\creta

tritici PPBl. A gabona óLsúját pénzen adgyák el (Szók: Bals.

221). Búzának és ótsu gabonának bfivsége nagy lön (ErdTört.

L20).

Ocsús. Polyuas, vtsus : aceratus C. Vtsos : acerosus MA.

Ocsúz. .\cero : pollyvázom, vtsózom MAI.

OCSÚD-nC, OCSÓD-nC (wc^orfnanak ÉrdyC. 448.

uchwdeek 51): exix"! getio, e.xi)ergiscür, evigilo Sí. [erwachen,

íu sicb kommenj. Illy szók és jaj között ocsódék végtére

(Gyöngy: Char. 13).

föl-0C8Ódik : <v Zent Joseph ffel wcliwdeek |álmából]

(ÉrdyC. 51) Mykoron Öell wchwttam volna (565). Nehezen

nyerhetek meg, hol ffel wchodnanak (448). Fel ocsúdva s meg

zabaduluan mongia uala giakorta (DebrC. 161). A ki szomjú-

hozik, álmában iszik, és fel-otsódván, lankadott a szomjúságban

(Pázm: Préd. 36. 404). Fel-ocsódván bolondságából (&ül:Vár.

60). Az alomból fi kelek, de a koporsóban be lépuén, nem

ocsodom fi 'Lép: FTük. 167. Gyöngy: Char. 22. 30). Kegyet-

lenül fájtak lábaim és két karom, nem sírtam, de bgtem,

valamint a barom. Végre felocsúdtam mégis nagy nehezen,

ablakot nyitottam, hogy kimegyek ezen (Gvad: RP. 23).

még-ocsúdik : c« Micoron kevéssé meg oíodotvolna, zag-

gatni kezde ruhaiat (NádC. 595). Soha megli nem ocsodhatunk,

soha szemeinket fi nem nythattyuk (I^ép: PTük. L257).

OCSUL (ócsdlfim Gyöngy: Char. 21).

föl-oc3ul : [expergLscor ; erwachen, zu sich kommen]. Mély

álomban voltam, kmy&l vett volt immár, mikor fel ócaöltam

(Gyöngy: Char. 21).

ODA {odá a hová MA: SB. 143. Ne bochas hoda bemennem

PozsC. 18. odda GyöngyC. 51. Ompr: GonAsaz. 14. ada LevTár.

1.47. amada Born: Préd. 252): 1) Lsto C. eo, isthuc MA. daliio,

dorthin PPB. Oda felé : Lstorsum, dahin MA. dorthmwarts PPB.

Ha valamit egyebeit lewiuek en kebelemben, te teivted oda:

illuc (EhrC. 47). Haluan, ho^ Arehellaus orzaglana ludeaban

Herode.sért fl atfciert, felemec oda menni (MünchC. 17b). Myko-

ron meg leelendytek, yzennyetek meg énnekem, hoé en ee

oda menwen, yma^am hwtet (JordC 359). Menywnk oda az

houa indultunk (VirgC. 60). 2) [ibi ; dórt], Hytliivan ne.stbek

wannak oda (LevT. 1.223). Az nap krfli mikor bálo az az

vduara vagyon az mikor fel kél. az mely felé ki bomol, oda

S7.él lészen (CSs. G). Az melly fele penig tart, oda lesznek mind

ezek meg (Kai. 1620. E3). írja kegyelmed, hogy hideg volna oda

(MonOkm. XXIV. 8). Kérdette, ha volnaé afigle pénzek, ai

melynek odá az hová ók memiek érteke, keleti volna (MA:

SB. 143). S) [aUseas ; abwesend]. Vram Zyra raene, immár

keit emberank vagion oda (LevT. 1.78). Hogy addég, mig fl oda

hadakozik az országra gondot viselne (Pethí: Krón. 47). El-

küldi azért Pompéjus császárt meszsze, országoknak hódoltalá'

sara, úgy, hogy t esztendeig oda vitézkednék (Hall: HHi.st.

11.401. Egykor el-menvén az esztragnak a bakja a fészekbl,

mig oda múlatott, addig a nstyénnye mással felekezett (II.

152).

(Szól;lsf)kj. Oda hát mi tlünk a succíssio (CzegI : MM. 24)i

Oda hát jó cselekedeted (179). Oda minden reménység: lapsa

est spes PBl. Eb oda fa nélkül (Kisv: Adag. 4). En az ta-

nácz, hogy ne iargaly ló-háton, ha akarod hiigy ayakad oda ne

s z a k a d g y o n ielesben az kék szrfifile lonakon (FortSzer.

K2b). Oda vagyok!: occidi! PPBl. Ez áltolment szép had

majd mind oda veszett: mert az német rejá úgy megfelB'

sedett, még az föld népe is mmd fiilfegyverkezett (Thaly: Adal

11.360).

am-oda : illuc, illó C. illuc, eo : dahiu, an den ort MA
Meny amoda az kw ziklahoz (VirgC. 46. WessprC. 53). Innel

amoda : hinc illic (Fél : Bibi. 29). Sokan a lopásra és ragadó

mányra szorultak; mert amoda költötték minden pénzekei

(Fal: NU. 264).

imide-amoda : ultrt) citroque C (liin und hnr) Imide-amtxlj

futo,s, szorgalmatoson keresi el-veszett juhát (Pázm; Préd. 607i

Imido amoda sikamló (Toln; Viga.szt. 218 1. Imidé amoda fi

hánnyíík magokat [birkózva) (Zriiiyi : ASvr. Z7 1. Sok iniid<

amoda való c.savarg!ls.s.'il felolt (Matkó: BOák. Elib. li. Fejét:

nyakát iinide-amoda kezdvén jféleu hajtogatni ^Hall ; HHist

in.23).

Oda-való : [dortlgj. \ aradon az odavaló püspök az egyliái

fit meg-égettette igen alávaló dologért (Bod: Pol. Elób. 4).
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Odább, odébb : ultra, ulteriiis Sí. Odébb (Gyöngy: Cup. 5).

OdabeU : [odavaló ; dortig) a591. Nyr. IV.70).

ODOR : pro iidi'i autiq. ; civuni ; liíihle, tiefes locli PPB.

L'dú, odor: cava PPBl.

ODÚ (adtas, orfttát Frank: HasznK. 15. adú AdámirSpr.

odó MA. RMK. II: 18ö. odn Helt: Mes. 94. váiiba 216. wdw JordC.

310. oáu-aban 342. wrfick ÉrdyC. 236b. oiíwayban 379. wdu C.

0tr:0rigniin2. IL241): cavenia MA. caviim Major : Szót cavi-

tas OtT : OrigHiuig. 11.241. hiihle, zahnbrand Adámi : Spr. Udú-

ja az fognak: hulmisciis; zahngriibleiii PPB. Forga.s.satok nagy

keweketh az wdwnak ajiayara : volvite sjixa ingentia ad os

.speUiucae íJordC. 310). Az kewnek odwaban (in foramine jie-

trae) rekezlek tegliedet (72). Az pwzta erdSro ftvta es ott az

senVben es wdwkbau kezde lappangozny (ÉrdyC. 236b). Yew'

el en galambom az kew zaluak odnayban (379). Az erSss kew

zaal mondatyk az aldot wr Jesusnak embery termeezety; ew

odway zent sebey (381). Foga fay, ha adua£, tiztidia meg az

oduát (Frank: HasznK. 15).

(Közmondások). Ajándék marhának nincs odva fogának (Ben

:

Rithm. 203).

k-odú : (cavenia ; höhloj. Az kewoduba bemenenk (TelC.

285).

Odós. Odos: cavemosns MA.

Odvas : foraminosns, cavemosns, rimosus MA. [hohlj. Udvas

fog : cava dentium ; dentes cavi, concavi PPBl. Foga adnas

(Frank: HasznK. 15). Advas nyír-fa (Szeg: Aqu. 66). Udvas fog

(PP: PaxC. 82l. Mind az oduas szaiabol cziborasztak ki (Zvon

:

PázmP. 104). üdvasbéia ta (Hall: Paizs. 58).

Odvasság : [hohlheit]. Fognak udvassága (PP : PaxC. 79).

Odvasit, meg-odvasit : [cavo ; anshöhlen]. Fogaid meg-

oduasitatuak (Erasm: Erk. 16).

OFPÉRA : [donum
;
gabe]. Az mise mondó azért zi ki az

ebeket az templomból, mert 5k offerat nem adnak, az melybi

néki-is része lenne (Me.s. 18).

Oflferál : dono, coasecro, otTero ; schenken, widmen, darbie-

ten MA. Oflferáltatott : oblatus ; an oder vorgetragen MA.

Offerálás : oblatio, exhibitio, donatio MA. opfer darbietung,

geschenk PPB.

OFFICÉR : [officier]. Találunk-i,s jó ofliezéreket, tsak akar-

juk 'Zrin\i n.l96i. A pápa otfeceri [így] a pápista papok (Matk:

BCs.ik. 63;. OfScerek. Hadnagyok (Megy: 6Jaj. 111.20. Gyöngy:

KJ. 121. Tlialy:Adal. 1.51).

OH : hen ! o, éhen ! MA. O, interject. : ah, o ! MA. O bohó

!

ü lepidum caput (ironice) PP. Oh azonom, oh en remensegem,

mel kemeú hirt mondoc teneked (VitkC. 75. 98). Athkozot dologh

vagyon tbe kezetted, oh Izrael (JordC. 299). Owram wedezed-

be een bezedymeth : verba mea auribu.s percipe domine (KulcsC.

6). O zerelmessegSs bólceseg (NagyszC. 1). Jesus, emlékezzél

az keserwsegrel, kyt zenwedel (PozsC. 7). Oh istenek templomy

(VirgC. 135). O ky nag cuda ez, hog il nag felséges kyrali

magzat ezen keppen geterye magát (MargL. 2). Monda : o mely

hamar palotákat akartok raknotok íDomC. 131). O valyon

menet munkálkodnál, hog temagadnak vezeert lelneel (C!ornC.

198). O csudálatos titok (Zvon: Post. 13).

[Szólások]. Utinam : vayha, ohaMA. Oh vajha ez arany

betket elótted tartanád (Czegl: MM. 179). Vae: iay, o iay
MA. Oh azoknak (vae illis), kyk czac remensegben es nyas-

sagnak yelenetjben zerzetest magoknac ewrewinek (EhrC. 110).

Oh énnekem (hea mihi), merth eeu lakasom meg hozywdoth

(KeszthC. 3541. O ml neknc íiauara.soknac (DebrC. 330). Oh

nectSc kyk ur istentl el tauoztatoc (386. 379). Óh r é g i j ó

:

*lieu piotaslPPBl.

Óha. Vah ! aha ! óba ! védj úr isten ! távol légyen ! PPBl.

Oliajt (oAyivan DomC. 69. oAtciion Era.sm : Erk. 31. oAffások-

kal Bat: KTud. 81. ohít, sfir, kasereg Tin. 14. [külömben mindig

ohít 110.) oyojffozas ÉrdyC. 43): I) suspiro MA. seufzen, klagen

PPB. Ó zelleteuel ohaituan monda (MünchC. 86), Ywtanak az

archisynagogosnak liaz;ihoz o; lata;ik az .sokassagot, ygben syr-

wan es ohaylhwan . . : ejulante.s (JordU 470). Yai tynektek,

kyk etil ewrwltok es vygattok, mert syrtok es ohaytotok : luge-

bitis et öebitis (540. 684). Reea e.seek holt elowenvvl .syrwan as

ohaythwan (ÉrdyC. 411). A népnek fele igen örül s fele igen

ohait, ki igen oriil, ki sír (DebrC. 51). Le térdepelvén kezde na-

gyon oliaytany, fohazkodny as syrna (515). LSlkeben o es igen

ohait es kasereg vala (WaszprC. 24i. Halyak vala eotet ohay-

tany ur istenhez (DomC. 119). Mikoron zent Fereuczhez ohai-

taua, legottan zent Ferencz ot ISn (VirgC. 108). Ez zent atya .

.

nagi sii'asal es iaygatxsal ohaytia vala az mi nyaualassagynkat

es bívneynket (112). De mindennek felStte ezt bánom es ezen

ohaytok, bog semmi iot nem tettem (BodC. 33). Három fti ember

halalán ohaitnac ((5osárv: Magj'B. Bij). Király halalán igen

ohaitánac, bánkodánac (Valk: Gen. 17). Az el veszett tékozló

fíunac az atya ejiel nappal bankodot, ohaytot, fobazkodott (Bom

:

Préd. 427) Mikoron uralkodik az gonosz, ohayt az nép : cum

impii sumpserint principatum, gémet populus (Kár: Bibi. 1.620).

Hozzád óhayt konyrgésében, uram (MA: Bibi. V.6). Szémeyit

az eglire f51 vétvén, nagy subáytvan es ohá)'tvan, imátkozek (Lép:

PTük. 1.325). Sebeseket biztattyák, kötözik sebeit, .szánynyák,

és óhajtyák (Zrinyi 1.65). 3) opto, appeto, dasidero Sí. [verlan-

gen, \vünschen]. Cristasnak zerelmeerth ohaych (WinklC. 365).

Másképpen ertetyk, mykoron vala ky lelek zerent az meennyey

dychüseegre ohayt (ÉrdyC. 619). Távul vaimak-é a jók, óhajtja

azokat (Com: Jan. 68). Ohayytá vala, hogy akar Nero csiiszái-

fegyvere, akar mas eset ernéie veget eletének, vitetnék be

menyben, az szép gyönyörségben (Lép: PTük. III.166). Nagyon

óhajtja a betsülletet : a betsiilletnek kívánsága nagyon el-hatal-

mázott benne (Naszkó : Virág.szótíir 37).

Óhajtás : 1) planctus C. suspiratio, suspirium, planctas,

plangor MA. das seufzen, das klagen; leidgescbrei PPB. Annép

5 oríaiara esec vrat ymaduan es k8z5nséges ohaitassal (com-

muni lamentatione) es siralmai eéakarattal onzolaffokat Sttec

vrnac (BécsiC. 22). Zegeneknek ohaitasokert ug mond vr, immár

feltámadok (DöbvC. 28. 90). Meg eerched een ohaytasomath : intelli-

ge clamoremmeum (KulcsC. 6). Mynemew nagy syralmasohaytasth

teznek vala, senky azt kywe nem yelenthety (ÉrdyC. 378). Livn

az napon nagy ohhaytas es siras (VirgC. 71). Keser sirasth

ohaytast as fohazkodasokat tezcvala (NagyszC. 152). Az isten

meg hallá az 8 óhaytasokat : ascendit clamor eorum ad deum

(Helt : Bibi. I. Cc3), A nagy bánatban óhajtásokat és fohász-

kodásokat mfluelt (Helt : Krón. 15). Kiáltuán sírással és óhajtás-

sal es nagy iaygatással (Kár: Bibi. 1.498). 2) [desiderinm; sehn-

.sncht, verlangen]. Ama mennyei harmat, mellyet a régi próféták

annyi óhajtásokkal kívántak )Pázm: Piéd. 103). Nagy óhajtás-

sal várak, hogy összeadják ókét (Mik: MulN. 152).

Ohajtat : [desiderare facio ; einen wimsch erregen]. Hyen

beszélgetései az atyámnak igen ohajtaták velem, hogy megös-

merhessem azt a jó atyafit i.Mik: MulN. 310).

Ohajtoz-ik : 1) sóhajtozik, suspiro Sl [seufzen]. Efelkoron

ohaitozéc az ember : nocte média expavit homo (BécsiC. 7). Su-

sanna obaitozec (ingemuit) es monda : menden felSl getrelem

énnekem, mert ha ezt tendem, halai lezen énnekem, ha kedeg

nem tendem nem tauoztatom el t kezeteket (BécsiC. 169).

Óhajtozott, subajtozott (Megy : 3Jaj. IL6). Te hozzád óhajtozó
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híveidnek ohajtisnkat ballgasd-met; (DKal: Ker. -16). Óhajtozik

az istenliez (MUog: TOszl. 1.77). 3) [desiilero, opto; verlangen,

sich sehneii]. Sok ezer forintra kezdett ühi'tozui, addit; sírt, ke-

sergütt, annak meg kellett lenni (Tin. 51;). Óhajtozó kiván.»ágiin-

ban meghalok íBiró: Préd. 26).

Ohajtozás : [susiiiria ; wiederholtes seufzon). Hallyok meg
az my zyvvuknek leolkewnknek kywanatus oyoytozasaat, zerel-

metes kewauatiissagaat (ÉrdyC. 43).

OK (rfossag? EhrC. 125. ool HorvC. 247. oocossag GyöngyC.

45): 1) okosság, ratio MA. oantela EhrC. 4. vomunft, okosság

Com: Vest. 143. Wr Bernald eltte ylnemew ucuai : hogy
mycoron valamennyet ow agyában nugonnak miitata magatt

alonny... (EhrC. 4). Méltatlan haragutam, kyt .sem ok, sem
igassag, sem twnieny nem ;itta volna tennem (VirgC. 9). Na^
okkal feelelemmel keel otalmazny [a szi'kes,séget] (ÉrdyC. 590.

Pesti: Fab. 22). Az jász vitézzel szömben én megvívok! Az Saul

mondja : Nem vagy te elég ok (sok ?], erSssek az j:lszok (Tin.

232). Igen ockal miely akar mitis (Kai. 1582. Bv). 3) causa

C. MA. causa, ratio ; ursach Ver. [grund], a) My oka, ho^ my
beytelwnk : quare nof? jejunamus ? (JordC. 379). My oka azért

myert yettetek (742). Ez az oka, miért engemet valazta ilien

zentseges dologra (80 1. Okokat keresnek az keuan.sagnak meg
twkelle.sere (145). Semy méreg artalmasb azzonyalatnakh, myntb

ferfyvhoz való keuanatossag, akar my okból t.aiuagyon (VirgC.

137). Meg tudnaia a byvmiec okanac lennye (TelC. 70). Elsew

oka (ÉrdyC. 516). Telik vagyimk alázás okaival, humiliatio tua

in mcdiü tui (Pázni: Préd. 62). Jeremiás is okát azt adgya,

miért iiints .sokszor toganattya kiinyörgésUnknek (653). Mi-képen

azért !i vad-fál('il vagyon a' gyümöltsnek vadsága : úgy derék

oka, miért az ili;ik illy feslottek, a szülék feslettsége (Pázm:

Préd. 200). Azon igaz okok, melyeken el-szakadtanak eleink a

római gyülekezettiil (Pos: Igazs. 561). Okokkal erssen, valóban,

fontossan világosittya (Com: Jan. 162). Fogott ok: cansa fiotitia,

praetéxtus (Ta.si: Feukt. 50. 52. Kr.). Azon várak eránt ttt sok

akadalyüskodá.Süd nem kevés hara^'ára valának okok hatalmas

csíiszárunknak (Monlrók. Vili. 73). Okok viselik Aket erre a

bátdr .sznmtelen.ségro (Fal : NU. 28"). b) My oka ne logywnk

(RMNy. 11.147). Calvimis az istent nem teszi okának az bnnek
(Pázm: Kai. 37.5). Nem ewk oka az el wezesnek (Ver: Verb.

24). 3) f;u-giunentuni ; bewoisgrnnd]. Igen gyenge és helytelen

erfeég vagy ok: argumentum frigiduin; nagy terbas ok: argu-

metitimi grave, lirmum PPBI. Maga ád okot maga ellen : ex ipso

buve líirum sumeré (Uei'si: Adag. 14). Az calvinista tudomány-

ból vín okot az arianusság (Pázm : Kai. 105). 4) [ocwisio, oppor-

tmiitas, conmiodum ; veranla.ssung, gelegenheit, vorteil]. Egeb
okkal zabadoltatnae meg : per aliam occasionem liberabimtur

(BécsiC, 58). Kerasi vala az okot : quaerobat opportunitatom

(MüuchC. 63). Ker&sem az lieuelkedw ginuvlcywt az thy okotok-

ra, baznotokra ; requiro fruetuni abundautem in rationem vest-

ram (Komj: S/.Pál. 321). A kisdedek jo nevelé.sétSI fg a keresz-

tyén népnek csak nem egé.sz .oka (ratio) és elmenetele (Hly:

Préd. 1.140). 5) [causa; angelegenheit ; latinosan]. Ha eellyeu

kezesküdesnek oka vagyon embernek azzonyallatlml : si hoc

est cau.sa hominis cum u.xor6 (JordC. 413). Semy okija maga-

tokat ne egyelyczetek (ÉrsC. 225). 6) conditio SI. [bodingmig].

Tíz eztendeig való friget kire a La.szlo kiraltol, kit a kiral meg
engede, de ilf ok alat, h<j* , . (Szék : Krón. 206). Oly ok-alat

igírod bftnünk bocsánattyát (Pázm: Imáds. 27). íme az Jobot

te kezedben bocsátom, de ily ok alat, hogy az 8 eletet meg
tart.sad (Szíir: Cat. D). Frigyet nyere az császjü-tul, illyeu okkal,

hogy ekSztendAnként háromezer aranyat, 's nyolcz ffi lovat ad-

na az csj'iszárnak (Pázm: Kai. 435). 7) liactum; vertrag?] Com-

periáltatott mind két fél okjában olyan artiiulus (Nyr. XII.80).

[Szólások]. i\.wn\ kérkedik, mintha ö volna fej e-o k a, néked

pedig semmi részed azokban (Fal : UE. 441). Nem volt se oka,

se foka kire faggeszthették volna bizakodá-sokat (Fal : UR 455).

Azon áz okon: ea re PPBI. Xli okon futottal el tólSc? qua

ex causa recessisti ab illis? iKár: Bibi. 1.495;. Istennek igeiének

tartassék, nom egyéb okon, hanem hogy (Toln: Vig. 90). Tehát

ez okon ollyannak kellet annak lenni, a ki . . (PHorv: Ápol.

105). Árt ezen okon igen melegrl hirtelen hidegre menni

(PP: PaxC. 97). Sok-féle okon vagyunk az istennek szóigái (Mad:

Evang. 782). Tisztességes okon botsáttatott el : *cau.sarie missiis

est ; nagyobb okon : causíitius ; uiigy okon ellenzettem : non

*imprudens adversabar PPBI. Ha valamelyk eluezend akarok

evv érte tartoznom vrnac ucott adnya: rationem red-

dere (EhrC. 119). Oly myiit okoth adnának ty lelketekeerth

:

t;imquam rationem redíüturi (JordC. 829). Azt wallyak hogh

ezek garazdalkottimak es ewk attanak okoth az hahor-
8 ágnak (RMNy. 11193). Az németség soha ennyire alá nem
jiltt volna, ha hátunk megett valók közül okot arra nem
adtak volna (Rák: Lev. 159). Okot kél adnia 5 rolla : red-

dent rationem de eo (MünchC. 36). A veet alamisnarol znkseg

lezeu okot adnod (VitkC. 45). Mynden hynolkodo igherfll, kyt

zolnak embSrSk, okot adnak itelct napian róla (WinklC. 125).

Feltámadnak w testekbe ees okoth adandók lee[z]nek w tulay-

don tetemenyokrol (KulcsC. 57). Eleget felelsz és okockat adtz,

de auai nem tóllic be a gyomrom (Holt:Mes. 377). Okát
adom: causificor, cau.sam rationeinqne reddo ; ursach angeben

PPB. Okát az kárbozatnac istenre háréntyác (Zvon ; Posl. 1.908).

Az bfin által i5tbe a halai, mert az bnre kSI haréntani okát

(Lép: FTük. 21). Ne vess okot abban, hogy dolgaidban ne iáry

(Kár: Bibi. 1.656. TilrtT^. 1.190). EWdre minden okvetetlen be-

megyünk (R;\kGy:Lev. 22X Ezt adják okul: obtendunt luinc

rationem PPBI. Jó okkal: causarie PPBI. My okkal ky

hozattateek (ÉrdyC. 632i. Ez okkal, mert mynket eew fewl.sege-

howz nem bochatanak (RMNy. 11.99). Hamar .semy okaual az

te ziueeteket el ne bytegeso (VirgC. 123). Miért (cur) trSltet-

néc el az mi attyáuknak neue az 5 nemzetsége kSzzfil ? ez ockal

hogy (quia) ninczeu neki fia ? (Kár; Bibi. 1.146). Ugy tets/ik,

nagy okkal ezent mondhatjuk kereszteli Jj'uiosrúl (Pázm: Préd.

49). Ész.szel indul, okkal jár (Fal: UE. 380). Egy általlyáha nem

mondhattynk, hanem okkal és h á v a 1 ; okkal hával minden

keresztyen Ígérheti magának az SrSk életet (Tel: Evang. IL

159b. 158). Okkal móddal: cum ralione, suo modo, mode-

rato Kr. Nagy ockal és móddal szollyon az ember az bolond-

d.al (Kár: Bibi. 1.619. Illy: Préd. 11.339). Hogyítet megnyerhesse

és véle okkal-móddal élhessen (Fal: UE. 390). Okkal s móddal

eljárának (Moln: JÉp. 96). Ok nélkül: indebite C. Ki el-

li:ig:auéa 5 feleseget, paraznasagnac okaualki. a paraznalkot-

taffa 8tet (MünchC. 22) Ok nek\Vl ygazeytottam meg en zywcmet

(KulcsC. 175). Nyncen oka nelkl (TelC. 21). Oknál kyl heyaba

emeoztSttem meg az en erós.seeghemet (ÉrdyC. 312). N)Tichen

okaniuil kyl (549). Ezeket nem 5c (sic) nelkl akaram meg ielen-

teni (KNagysz. 1579. D4). A haragos embert bo.s-öizii.s-,szókkal

ne ingerellyed, a to nyelvednek fegyerével ne gerjeszszed : mert

nem ok nélkül mondgya Dávid a nyelvet éles fegyvernek

HallrHHist. U.61).

indító-ok : motivimi, momentum, causa movens SI. (anlass,

motiv]. (MA : Scult 97.5). Igen hathatós indítóok iIlly:Préd. L

19. n.20). Elildbe rakom, mire kötelezzen bennünket a keress-

tyén hit, közlelvén ii beszédet néhány indító okokkal : v' ad-

durrö motivi capaci di persuader^i (Fal: NE. 35. SzD: MV. \\\

megszerz-ok : [causa efticiens]. Meg szerz oka az idu6s-

segnec (Kár: Credo. 31b).

mozdító-ok : [causa movens, motívum ; motiv, aniass).

Maga ;iz abbé volt ennek a vélekedé.snek mozdító oka (Fal

:

TÉ. 760).

szerz-ok: cjuisa efticiens MHeg : TOszl. L166. Az lelek

az akaraüiak es indulatoknak szerzi oka (Fél : Tan. 90. 243).
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E^knec inditoja, szerzS oka én iiaf:y bolnndságum (MA: Bibi.

V.19). Cselekedí, szerzi ok, kitül valami lesa (CorpGramm.

702).

vég-ok : (caus finalis ; endzweck]. Azis volt vég oka ennec
,

az lakodalomiiac, bogy Stet meg kaphatuác (Zvon: Post II43Ö. I

Pataki: Reg. 167).

Okért. Mögbaraguan, parancolta vokia Isriitaknak ez okért

(hac de causa) adattatni (BécsiC. 22. KáIdi:Bibl. 255). Dlic

embemec 6 feleseget elbadni valami ukert ; quacunque ex cau-

sa (MiinchC. 48).

Okáért : I ) (propter ; wegen]. Nem teeu ot .sok yozagokat hw
hj-tetleasegeknek okaert : propter incredulitatom illoriim (JordC.

397). Az ew zei>seeglienek okaert az zeep feeiies arauhoz hasoii-

lattatlmeek (ÉrdyC. 519). Nem hyzSm, hogy ayoytatu.ssagra ne

yndwllyon, ymez hat yeles okaertb : elezer . . (ÉrdyC. 530).

Oth okaert hassonlattatuak az Kristiishoz aetozok az egerekhoz

(SándC. 5). Mas okaert Ijasoulatos zent Ferencz angialokhoz

(VirgC. 14). 2) [gratia ; balber, wegen : végett] Lelky epewlet-

nek okaert ez isteny jelenetevt meg monda (MargL. 1.5). Vydekj

bort kerftskedesuek okaiért tetoua hord (RMXy. II.2). Békeség

okáért el trtem (Mel: Jób. 76). Tfizet gyutuán világopságuae

okáért (Kár ; Bibi. L497). Fejét gyalázatnac okáért széllel hor-

dozzác (MA: Bibi. L276). Tiszteletnek okáért lttének íMik:

TLev. 72). Szándékom is volt, hogy az collegiumba tanulásnak

okáért visszamenjek (Haz. 1.142).

[Szólások]. Példának okáért: verbi cansa, exempli gra-

tia PPBl.

aimak-okáért : propterea, ideo, igitur, ergo, quocirca C.

[darum, deshalb]. Annak okaert hozattam jde testéét hog . .

(DnmC. 260). TeenekSd yob vagj'on, annak okaertb haza kewan-

kozol (ÉrdyC. 513 1. Annak okaert eas monda nT isten (342b.

522. PozsC. 30i. Szóla annak okaert az pohamac mester : pin-

cernanmi uiagister itaque ait (MA : BibL L38).

aa-okáórt: :« Tebensoknak neweztetnek az okaiért, mert

Tebea newó v;irasbol tamadanak (ÉrdyC. 547). Nem hiszem,

az okáért meg nem óltalmaztatie (Kár: Bibi. 651. Born:Préd.

234. Pázm: Préd 23. 259. Káldi: Bibi. 251).

ennek-okáért : ideo, propterea, hac de causa MA. [darum,

aus di&sem grundé]. Bachiis isteunec neuezéc ennek az okaeri

hog az 8 orszaganac a szSlo hasznát meg mutatta volna (Szék

:

Krón. 9. KBécs. 1572. E4).

ez-okáért : hac de causa, ideo MA. propterea Káldi : Bibi.

237. Ez okaert mivelhogy az töröknek is fizetnek (LevT. 11.58),

Heiaba muuckalkosznak ezokaert [tehát] (Helt : Bibi. I.b2). Micor

ezokaert felserkentec volna : evigilantes (Helt : UT. R4). Az

fiactiorol való tudománt az tSb specieseknec végében helyhesz-

tettfic ezokaert, hogy rendet szabyiinc az tanulóknac (Helt

:

Arithm. Al. FéhTaa 252).

minek-okáért : quapropter C. [weshalb. Vö. llinekoká-
ért 822. 1.]

Ok-ik. Belé okik: addisco, condigco, prudentiam consequor

Kass. Minthogy az lövéshez nem okot, giakorta tsak kárban és

beiában 16 (Lép: FTük. 32),

Oki : causalis MA. Ffi oki képpen nem ffigg az ecclésiatol

(Ai.afi: Vend. 22),

Okocska ; causula, ratinncula MA, eine geringe nisacbe

PPB. Ha az ezeken az ó felfii való geze-mize okotskáit érti,

helyesen nevezi 5ket hazugságoknak (GKat: Titk, 341).

Okos: 1) prudeus Kass. rationalis, rationabilis, animatus

callidus, vafer, catus C. aigutus, astutus MA. [vemünftig, ge-

scheit, klug). Okos gondolat : machina C. Eszes, okos, lelks

:

auimatiLs MAI. Okos me.sterség : artificium *callidum PPl. OkiLs,

liber villanus? 1138 íKnauz). Menden bfilfiesegben okosak:

docti (BécsiC. 117). lesus Kri.stus Istennek fia, okos lilékbl es

emberi testbl állapot, istensegint atfahoz eéenl (DöbrC. 58).

Okos vala a tinacs adásban (DebrC. 202). Miud okos alat, miuth

ember, mind okt;il;ui alat . . engetek neki (VirgC. 46). Az ember

isten kepére teremtetet állat, ki te,stbl e^ okos lelekbcM eppit-

tetet (Fél: Tan. 85), A tsászár ollyankor tette vezérnek, a midn
okossahbra kelletett vohia bizni a muszka tzárral valé hada-

kozá.st (Mik: TLev. 11). 2) cautus C. cautionalis MAI. fiirsichtig

Ver. behutsam PPB. Igen okos : percautus C. Ew ewuett meg
oda [oldii] a gyermekeknek ewuetewl oly okosan (caute) hogy

a gyermek nem erze (EhrC. 144). Valakit megapolandoc, 6 az,

fogiatoc es vigetec okoson : caute (MünchC. 102). Forgasd okossan,

sikos, és veszedelmes falat a nyelv íFal: BE, 572), 8) [opportu-

nus
;
gelegenj. Keresi vala miképpen otet okoson kézbe adhatna

:

opportune (MünchC, 100), Keres vala okos í^t (opportunitatem),

hog ftet be adhatnaia (DöbrC, 432).

i

(Okosít]

raeg-okosít : [concallere facio ; klug machen]. Meg akar

okosítani íMA; Tan. 80).

Okoska : [eiu wenig klug]. Magoknak okaskáknak és tudá-

koskáknak tetzvén (GKat: Válts. 181).

Okoskod-ik: 1) ratiocinor, argnmentor C. argutor Kass.

[klügeln, vernünftoln]. Hogy gonozul ne iaj-yh, azon [kell] okos-

kodny (Pesti: Fab. 56b). Okoskodnak vala; cogitabant (Fél:

Bibi. 73. Zrinji L143) Magával okoskodván (lUy: Préd, 1.4). Okos-

kodjál, mennél fegyveresebben jó szerrel hozhasd ki az hadakat

(RákGy : Lev. 252). 2) [concalleo ; vernünftig werden]. Az túb

gyermekek módgyára okoskodott is üdfijártábau (Pázm : Kai.

396).

Okoskodás : ratiocinatio, argumentatio C. versutia PP. ra-

tiocinatio ; erwagung Ver, vernünftiges nachsinnen, listigkeit PPB.

Fel-fordult okoskodások : rationes interversae PPBl, Szarvas

okoskodá-s, dilemma AOere: Enc, 22, Magaszinént való okos-

kodás : syllogismiLs simplex 23. Rakasos okoskodás : sorites

ACsere: Bölcs. 22. Foglalás okoskodás: syllogismus compositus

49. Elegyes okoskodás: compositus syllogismus 94, Ki meg
ragad ezeseket vnon okoskodásokban : qui apprehendit sapien-

tes in astutia eorum (DöbrC. 519). Ady nekSm y6wend5kr5l

okoskodaasth (Bora: KTud, 47), Mostan ez értelmeskedSket

szólUtom meg, az kic az ravasz okoskodásra adgyác magokat,

és az Aristotelesnec mondásjit horgas tekeréssel oda akarnác

feszíteni, hogy az lelkec halhatatlanságát tagadgyác (MA : Tan.

22). Kiket szemlélvén, okoskodása-szerént Ítéletet tehet felSlle

(KNagysz. 1613. D3). (dudálva hallgatám nyelve szép folyását,

az mondott dolgokon nagy okoskodását (Thaly: Adal. L146).

Okoskodási: ratiocinativus MA. vemunftmassig, zum schlies-

seu dienUch PPB.

Okoskodó : ratiocinans, argntator ; der vernünftig schliesset,

eiu klügling PPB. A mestei-séggel vetélked avagy okoskodó

okoskodván : dialecticus seu logicus ratiocinans (Com : Jan. 160).

Az istennek képe benne vólt Ádám okoskodó elméjében (Czegl

:

MM. 278). Okoskodó teremtett állat : rationalis creatura (Illy:

Préd. 1.241). A bölcseség a léleknek okoskodó életet ád (136).

Okosocska: subargutus C. MA. argutulus CorpGramm.

129.

Okosod-lk : [concalleo ; znr vernunft kommen]. Orrom alja

épen akkor mohosodott, a piliét pödröttem, mint egy okosodott

(Gvad: RP. 86).

még-okosodik : concalleo MAI. [klug werden, zu veruuuft

kommen].
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Okosság : I ) ratio, iiitelloetiis, intelligentia, auimus C. calli-

ditas, gn;u-itas, perspicacitas C. solertia, val'ritias MA. vernuuft

Ver. PPB. scharfeinuigkeit, arglistigkeit PPB. [klugheit]. Az

értelem ért, az okosság okoskodik : iiitellectas intelligit, ratio

ratiociuatur Com : Vest. 4Ü. Ez bewlezee vkossagbalol byznak

:

iu prudentla confiduiit (ElirC. 125). MindSn oraossag azt ag^a,

hoé az bint nem kel embSrnec eltte ze^Soleui meg mondania

(GuaryC. 46). Az okossaghnak byrosaga alaa hayttiwaii yndwla-

tyt (ÉrdyC. 589). Ezt oko.s.sagh e,s byzonitya (VirgC. 29). Mely

igen nem érti az emberi okosság az isteuiiec itilotit (Helt : Bibi.

I.f4). A sz. lelek vyonnan való szüléset okosságunkal meg nem

fogbattink (Fél : Tan. 317). Politiai okosság (Toln: Vig. 28), Semmi

emberi okosság, elme azt mog ueni fogliattya (MA: Seult. 19).

Sok munka, nagy okos.s;ig kívántatik a prédikáláslioz (Pázm:

Préd. b3). Nem okossjíg az igaz taiiitást kedvetlenül venni (c).

Zabolán nem liordozta, okossággal nem vezette (20|. Nenilebet

egész okossjiga, a ki azon uem tsudálkozik, liogy jászolba téte-

tett (107). Az kinek okossága vagyon, semmi kételkedésre vali5

okot uem találhat ebben (Pázm: Kai. 42). A kit isten okosság-

gal szeretett, tanulhat ezekbl (438). Az éretlen okosságu gyer-

mekek (335). Az pogáaság imádgya az napot és így az érzé-

kenség és okoss;ig uélkíil val<5 allatokatis (Zvon: Po.st. 1.808).

Harangokat és más okosság nélkül való dolgokat kere.sztelnek

(Pós: Igazs. 426). Fele sem okosság lógón bocsátani a kantár-

szárt (Fal : NA. 174). B^y lat-okosság többet ér, hogy sem a

fáradozó eszoskedés, bátor másjíval légyen (Fal: UE. 413).

2) cautela C. (vorsichtj. Valakit meg czokolandok, az a kit

meg akartok fognotok sokossagoal vigietSk : caiite (WeszprC.

63). S) [causa, motivum, argumentum
;
grund, beweggrund, be-

weisgrund). Alnokol megnyomorehtatnak mynden oko.s,sag nekevl

(MargL 82). Ilyen okossággal kezde zent Fereuezet keserteni

(VirgC. 82). Megli bizonuttatik okossagokal, es elozSr ratione

tinalitatis, az uegnok okos-sagaual (TihC. 4). Megh byzonjrttyak

barom okossággal : el5zer kynzenuedesnek oko.ssagaual (Ajiost.

20). Sok kerde.sek, okosságok es feleletük leezuek (ÉrdyC 11.

657). Ezt erssíti a filosofiai okosságis (Illy ; Préd. 11.247).

hadi-okosság
fortély, hadi

Szót. 29).

Okosságocska : ratiuncula C.

Okosságos : (rationabilis ; vernünftig]. Beytelny mynden

ember taitozyk, i-zak veouseegh avagy eegyeb okosságos ok

meg ne tylcza (ÉrdyC. 137). Kerywk ez zenth aldazatoth aldoth-

nak lennie &s okossagosth, ky myath my mynd oktalaiisaagosth

een!eekensegh5[n]kb51 ky vethkSzfink (ÉrsC. ISO). Ezeknekis

okosságos bizonysága vagyon nállunk iPázm: Kai. 43). A bar-

moknál alábvalo az okosságos ember uem elég tudós : jumeutis

est minus rationabilis homo non satis sciens (Hly: Préd. 1.135).

Okosságtalan : [irrationalis, insipiens ; vmvemünftig). Magok-

ra-való gond-vi.seléssel-is meg-elöznek minket az okosságtalan

barmok (Pázm: Préd. 66).

Okosság^alanság : [iusipientia ; unvemunftj. Azt t^idgyák

a mi szouLszédink, hogy néma barmokra találtak, kik okosság-

talanságokból eszekben ne vehessék . . (Pázm : Kai. 658).

Okoz : 1 ) causor, cíJpam conjicio in aliquem PPBl. [beschul-

digen, dio schuld goben]. Okát adom, okozom : causor ; az idó-

nek alkalmatlan voltát okozni ; *causari tempestatem ; öregsé-

gét okozz;i : aetatem *causatur PPBl. Valamivel okoztatott, va-

doltatott : culpatns PPBl. Mind ezek után isten s az keresztyén

világ el6tt is ne ukoztathassunk, magunkat Ls megmeuthecisUk

(Okm : XIV. 120). Szerelmemet csak okozom, hogy így szegény

csak habozom (Amadé : Vers. 233). 2) facio, efficio SL [ver-

ursachenj. A gyümOlcs követi az okozót : eüectus .sequitur causam

(Uly:Préd. tt84). A jó falat jó-izfl sz;ijt okoz (Fal: UE. 496).

stratagemata C. [kriegslist]. Hadi ok

álnokság: stratagema (Ver: Verb.

Haja veres, kótzas, és olly tisztátalan vala, hogy az embernek

kész émelygést okozott (Kónyi : VM. 5). BúneimtAI engem mihent

feloldozott, egy valami oly nagy íirömöt okozott bennem : hogy

szívemrül minden szomorúság tágult (Gvad:KP. 136).

Oktalan : I ) irratiouabilis, inanimalis, brutus, absurdus 0.

bnitus : miveruimftig Ver. Oktalanná leszek : obbruteo C. Ok-

talanul : absurde ; töricht, ungereimt PPB. Nem czac oktalan

(irratiouabilis) termezeteket el ueztettel, es meg ewlel, de es

embereket (EhrC. 148). Nem teremtet oktalan állatta (VitkC.

30 1. Hasonlatnak oktalan álatokhoz: comparatus est jumentis

insipieutibus (KulcsC. 118). Meg evleteek mykeppen oktalan

állat (MargL. 187). Oktalan teremtSt állat [a kereszt) (ÉrdyC.

538). Az oktalan balwan keep (599). PethSr oktalan fogada halá-

lára, hogh nem tagaggya megh (WinkIC. 170). Ne visellyük ok-

talanéi magunkat mint az okosság nélkül való állatok (Tel:

Préd. 11.319). Oktalanul való pazarlója a szent Írásnak (Matkó:

BCsiik. 422). Oktalan ember (427). Okt;ilan vétek az akaratos

és tsak maga eszén járó fejesség (Fal: UE. 451). 2) iucautus

MA. mifürsichtig PPB. 3) [siue causa ; unbegründet, grund-

las]. Octalan bócöluec engemet : sine causa colunt me (MiicchC.

42b). The mynden oktahm een velem yngerkedeketh meg we-

rel : tu percusslsti omnes adversautes mihi sine causa (KesztbC

4. KulcsC. 4). 4) [immauis, deformis ; unge.scldacht, uugestaltet].

Oktalan 6 néki nagy ökleló fája (RMK. IV.251). A tengerben

sok veszedelmek és külmbüzfi monstrumok, oktalan-formájú

állatok vamiak (Pázni: Préd. 281;. Holot az poganok ollyaa

nagy oktalan kUveket baytanauak ala reajok: quum tantae

molis onera propellereut barbari (Forró: Curt. 232).

[Oktalanb]

Oktalanbság : [major .stnltitia
; grOssere dummheitj. Ará-

nyozhattyuc Heródest oktahunbsagra valtosztattatnac lenni az

vadaknaUs (Bom: Evang. 1.448).

Oktalanit : (stultum facio ; betfireu). Kö.szHnnyük annak a

szédülé.siiek, mellyol a világ oktjilanította kereng úttyán azo-

kat, kik szemmel látott gazdagságok keresését>e merültek (Pázm

:

Préd. 89). Érte ne heveskedgyél : akármely szemfényveszt tüu-

dérséggel forgassa magát eltted a böcsület: vajki hasznos

leczke ez a mostani világ oktalanitotta erkölcsre (Fal: NE.

31).

Oktalanság : alogia C. MA. dummheitPPE Nagy oktalan-

ság goudoluia ezSket (DebrC. 129). Okri oktaUmság (Matkó:

BCsák. lül).

Oktalanságos : [irrationalis ; imvernünftig]. Okosságos [ál-

dozat), ky myath my mjiid oktalansaagosth eerzeekenseg8[n]k-

bl ky vothkSzfiuk (ÉrsC. 180).

[Oktalanul)

el-oktalanul: brutesco Kr. (Pázm : Kai. 176& 246. Kr.)

még-oktalanul : obbruteo MA.

Oktondi (oííOTKÍtság Matkó: BCsák 157): hebes, stapidos

Kr. [einfáltig, dumm). Másnak akarsz tanátsot adni 's magad

oktondi vagy (Kisv: Adag. 68. 514).

Oktondiság : [stupiditas ; dimimheit]. Te nagy oktondéaigod

szeréut egy szálat sem felelél (Pós: Vetélk. 63. Matkó: BOsák.

157).

Oktat : doceo Helt : Bibi. L Mmm3. erudio C Ver. iiutitao,

instruo, informo MA. unterweisen, imterrichten PPB. [lehreu,

belehren) Epyti azaz octotya : aedificat NémGL 188. Germe-

keket oktattakat mundeu txMtesegben : eruditos omni sapientia

(BécsiC. 117). En oktattam 5ket (ego erudivi eos) es megersei-

tetteni S kariokat es en bennem gondolnac való gonossagot

(191). Bódog ember, kjth tlie taueytaz vram, es the terweuyed-
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wl okt.'itmidot [ípy] wtetli : ducueris eum (KulcsC. 231). Sere-

. ket szorae. néjiét bátorítá, viadalhoz oktatá (RMK. IV.28).

I 'ktassiK- iiiaRunc özekben (Bi)rn: Préd. "&-i). Oktassatoc az

.'llymi fimbert szeledsepnee lelkéuel (Tel: Fel. 7b). Megváltónk

ilil.ihii akarván tudatl.'Uisjígunkat, amaz imádsfigra tanitá (rázm

:

liii.id.s. AD. Az mi leveleink páriái szerént olrt;issa liuzztl, mint

I ri^a-ssa az dolgot (TörtT. 1.82) Bosnyák mam kezében adám

v;irnak minden kiile.'iait, hozzá oktatviüi a jó vigy;izásra és

. p ren(ltart;isra iTudTiir. 1839. 363). A józjm pliilosotia is ok-

.1 bennünket, próbi'ival k tudjuk (Fal: NE. 49). Okta.ssatok

I L'L mint fér ;iz a két dolog iiszve? így a mint éltek, azzal

.1 mit hisztek (Fal : NU. 148). Iljantau reá kell oktatni : ki teremt-

uii'nye legyen, és mi végi'e éli a világot (Fal; NU. 197).

i;ieg-oktat: cv Bynetekrol mog oktatóknak bozzvv bezee-

l>i't ne feleljetek (ÉrsC. 229). Zepen meg oktatá es az liytben

i'gh thanytta (469).

Oktatás : institiitio C. instructio MA. [imterwei.sung, unter-

I lit]. Szent János nem maga tannhlsáért, hanem tanítványi ok-

; i!.is;iért terje.sztette Kriszhis eleibe ezt a kérdé.st (Pázm: Préd.

I lla igazat tart oktatásod : se la vostra dottrina é ortodos.sa

Kil: NE. 94).

Oktató: 1) [belebrend). Oktató intés: paraenesis didactiea

i< ildi: Bibi. Függ. Kr. Megy: 6Jaj. 11.20). 3) iastitutor C. inlbr-

II itur; lehrer, imterrichtei' PPB. Gyermek mellé oktatóé vannac

1, i_'yua (Görcs: Máty. 78. Pázm: KT. 173).

8:yennék-oktató : (praeceptor, ludimagister ; lehi-erj. Nints

lelki-tanító, nints gyermek-oktató közöttük (Pázm: Préd. 195).

Okul : sapio ; klng werden PPB. prudens fio Kr. Bár szálla-

nának szivekbe a mi fondorló urfiaink, s okúinának idvességes

félelemre (Fal : NE. 54). Légyen része sok szép tudományokban,

tanuljon, okuljon ideje s hivatalára képest (114). Okul, tanid a

leányzó a világ dolgában (Fal: NA. 157).

el-okul : cu A midiin így a vitézi dolgokban annyira el-

okuUt vóhia, hogy akármelly hadi-tisztet-is el-viselhetue (Gyöngy

:

Char. Elíb. 16).

Okult : [peritus, doctus
; gelehrt, erfehren]. Sok szép eszfi,

látott, hallott, okult emberek szörnyen botlanak (Fal : UE. 393).

OKA : mérték neme ; statera ; ein oka im gewicht PPB.
Oka-mérték

: libra uncinata PPBl. Egy oka fejér fonal (Vect-

Irans. 11). Egy oka káposzta (LevT. 11.238). Fertály oka, tizen-

hat itzés mértéc (Com: Jan. 166). Vöttünk két oka vajat (Mon-

TME. 137). Biró uram vitt fel 34(J okát (salétromot, 4l. 116

oka seretrom (183). Malosa szíIS egy oka (Monlrók. VIII.223).

idtak drága hal fogat ötven okát (224). Az kuruczoknak ma
adtam száz oka tiirót (XXin.700). Szerecsen diónak okájaosz-

pora 120 (TörtT^. 176).

OKÁD, OKÁD-IK. Okádom : vomo C. MA. speien, sich

arechen PPB. a) Gomrat meg yndytta, wgy hogy zent Kate-

yna azzonnak okadny kel nála (ÉrsC. 422). Ha kynek tewr-

tenendyk okadny. meg kel latny, ha ky wetette awagy nem
a magához vett szentséget] (561). Tántorog, mint a részec,

nidfin okád iHelt: Bibi. 1V.36). ö bon-al elegyve okádgya sok

Perét (Zrínyi : ASyr. 168). Okádván vigan lakásában (Gyöngy;

;har. 4i. b) Eretnekséget okádik es tamazt (Mel: SzJán. 317).

?ok káromkodásokat okádik iSall; Vár. 65). Örd5gi káromko-
iásokkal csikorgattya fogait, és ugyan okádgya a szitkot (Pázm

:

-.tithV. 5i. Magagondolatlanul gyilkos akarattyát világ eleiben

)kádná (Ker: Fel.sK. Eli5b. 5). Átkokat okádott, a gyermeket a

engerbe vettette (Fal : TÉ. 654).

el-okád

„I
I [Szólások]. El okádgya magát, valaki téged lát (Decsi

:

Ldag. 275. Tbaly; VÉ. I.löj.

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁa n.

ki-okád : evomo C. provomo PPBl. aiis.spei6n PPB. (heraus-
bredien, von sich gebén], a) A ceth [Jónást] az eluetettet be-

noli es imatkozot ki oka^ga (BécsiC. 239). Holt zennek nagy
rakását ky okada (DomC. 108). Tevrtenek, liogi nemeli sarkán
az feyer galambot be nyelneye, melyet harmad nappon ki okgat
[sic] (PéldK. 80). Az eb ky S vndocsagat ky oca^Áa (üebrC.
382). Az nagy hahiak isten paiancsola, és kiokádá .Jónást az
szárazi-a (RMK. VL 100). A fid ki okádgya az ií lakóit : evomat
habitatores suos (Helt: Bibi. I: GGg3). Az te falatodatis kioká-
dod (Kár: Bibi. L616). b) Elég italt ada vis.sza terhelt gyomrok

;

de több átkot okáda ki büdös szájok (Fal: NA. 122).

meg-okád

[Szólások]. Maid m e g o k á d o m magam: date mihi pelvim
(Decsi: Adag. 183).

Okádás : vomitio C. vomitus MA. das speien, hrechen PPB.
Ez rezt.gseg ocadasnac aúíia (GuaryC. 5). Czoklást, okadast
gyogyit (Mel

;
Herb. 5). Okádist indító orvosságoc (Com: Jan.

174). Magoknak hízelked és .szent írásoknak ellenemondó kép-

mutatóknak bfgési és okádási (Mad: Evang. 790).

[Szólások]. Az elbbi okadasra megtérni: itenim
eundem ad lapidem oft'endere (Decsi : Adag. 30). Ez az eszeske-

dés oly igen meg csábíía egy szegény barátot .sz. Ágoston idét,

hogy a szerzetbólis régi okádásíira térne (Pázm: Kai. 381).

Okádó : vomitor C. MA. der leicht speiet und sich erbricht

PPB.

hab-okádó: imdívomus; vízönt PPBL

láng-okádó : flammivomus C. [flammenspeiend].

tíiz-okádó : ignivomus C. [feuerspeiendj.

víz-okádó : undivomus MA. wasserspeiend PPB.

Okádoz-ik : vomíto C. oft speien und sich erbrechen PPB.
Maslékot okádozik (Matkó:BCsák. 251. Elöb. 4). Ina tántorog,

gyomra kérdik, torka okádozik, nyelve akadoz (Pázm : Préd.

235).

Okádozás: [vomitatio; wiederholtes erbrechen] (Matkó:

BCsák. 188. Bal: Csisk. 224).

Oká,dozód-ik : [vomito; wiederholt erbrechen]. Mérges
motskos szokat moslékos szájából okádozodik (Pós: Válasz. 20).

Ezzel a moslékkal ne okádozódgyál (Pós : GBot. 21).

Okádtat : vomitum procuro Kr. [erbrechen lassen].

ki-okádtat. Ki-okádtatni fellyíil hánytató orvossággal (PP:

PaxC. 1774. 385).

Okádtató : vomitorius C. MA. speien oder erbrechen machend
PPB. Okádtató oiTossággal ki-kell hányatni (PP: PaxC. 1774.

137).

OKTÁVA. 1) Ocíava : innep nyóltzad napja PPBl. 608.

Az vvasarnap, ky esyk az wr istennek mennybee menethynek

octliawayaban (ÉrsC. 156b). Bwichwt enghettek ez may zent

ynnepre mynd octawayg (ÉrdyC. 383). 2) Octava ; e.st conven-

tus jmis dicundi, 40 dienim extra ferias ante Georgii et

Micbaelis festum 8 diebus MA. qS: b. Törvény szolgáltatiísra

való id PPBl. 608. Rövid octava : est terminus judiciorum tri-

ginta diebns dm-antíum Ver: Verb. Szót. 3. Oktavara trven-

kzni ; litigare seu causare ad octavas (Ver : Verb. 28). Ha
valamely ur akar octavan, akai- rövid törvényen (octavis aut

ahis brevnbas judicüs) mas embert meg ölne (282).

OKTÓBER : october MünchC. 10. ComC. 353.

OKUIiÁR (oluXáré Nád: Lev. 145. oadáré Mik; TLev. 373.

418) ; conspicillum, conspicilium, s])ecillum MA. [brille]. Pápa-

szem, okidár: conspicilium PPBl. Okidár, pápa szem, vendég

70
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szem : conspicilium Major : Szót Okulárokat küldtem volt az

szemeduek (Nád: Lev. 43).

(Szólások). Okulárt tenni: perspieillu, vitro armare ocu-

los; die IjrillH autsetzeu PPB. Oeulait akar teiuii szemembeu

(Zvou: PázmF. 123). Tedd fel pec;zke.s orrodra az okulárt (Matkó

:

BCsák. 1,'j7). Ted fel az oculart (CzeuhMM. 134). A ki tel

ak;u-ja ezeket az bibliában taliilui, bár jó, kétszeres oculárt

V o n u y o n orrára (l'ázm : Kai. 4IJ9). Okulár ii é 1 k fl 1 is

lát (Kisv: Adag. 352).

Óli : uiandia ; viekstelle Ver. maiidra, sulle, septuui MA.

i'aula, pajta Major : Szót. vieli oder scliweiiutall im weiteu féld

PPU. He köte í ueky sebit, bele ötven olayt es bort es fel

teveu ítet í barmára, bevive ólba: in stabiilum {UöbrC. 369).

Az düizuok ólában (Szentm: TFiú. 12). A kakas az bfldós

ólában társot nem szenved (Misk: VKert. 354). Az nagy pajt;i,

lia üres és paszta, liluál mivel betaesebbV (Kiss: Adag. 189).

barom-ól : cv (Zrinyi 11.72).

disznó-ól : liara, suile C. MA. bara ; sdiweinstall Ver. por-

cilej .sdiweiüstall, .sau- oder scliweinkobe PPfi. (llelt: Bibi. L99.

Szeg: Tbeopb. 4Ö. MA: Tan. 22;.

juh-ól : bara PPl. [scbafetallj.

lábas-ól : liara suspeiwa ; lioclige.'itellter scliweiastall PPB.

Addeuda.

lüd-ól : ehenotropliium Noiu.' 417. PPBl. ganse.stall Nom.

4(i.

réce-Ól: nessotrophium Nom.'-* 151.

tyúk-ól : gallinarium C. oruithobascium ; hühnerstall, hiiluier-

weid PPB. Tik-ól: gallinarium Nom.''' 419. (Holt: Bibi. I.1U1).

Tiktart<'iliely, katrocz, tik-ól (('om : Orb. 41).

Olas. Ólas ember : stabiilariiis DobrC. 369 . Más napou vfn

ket pénzt es azokot ada az olas embernek (UöbrC. 369).

OLAJ : oleum C. Ver. ül PPB. Terra Oleykutba ? 1309.

(Kiiauz). Vote abraiara bornac tilmlSiet as olaiiiae odénét

:

vas ölei (BéiwiC. 32). Nomberieo ílnec kteleckel megkSniekez-

tetiien igen meg gerieztuen olayokiiac fait ossaolivarum(113).

Az t balgatagoc vévén o lampasoeat, nem vonec ólait 6 velec,

de az ildomosoe vónec ólait 5 edeíiecbc (MüucliC. 6üb). Az eu

zent olaiomal keutbom megli 6tet (TiliC. 239). Egi fist ólait

meg foraztatuau (DebrC. 185). KSniflrge, liogi adna azergalmas-

sagnak olaiaba (149). Vyga.ssaglinak olayya (JordC. 799). Gyor-

san olayt lele sebimknee gyógyítására (Boni: Ének. 16Ü). Olajat

vöttüiik (SzékOkl. I.14).

(Szólások |. Olaj nélkül v a g y te jámbor(Czegl : MM 222).

Hazug ül aj az-üs, liogy a pápa diplomáját nem merném szent

Írásnak uiondaui (Matkó: BCsák. 214j.

ánizsmag-olaj : [anisiil] (PP: PaxC. 1774. 26).

balsamom-olaj (PP: Pa.xC. 1774. 144).

bubór-olaj : (oleuni lauriimm; lorberölj. (Cseli:OrvK. 53).

barackmag-olaj (PP: Pa.\C. 1774. 197).

belóndmag-olaj (Frank: HasznK. 22. PP: PaxC. 1774.

202).

birsalma-olaj : (.luittenölj. (PP: PaxC. 1774. 137).

borkö-olaj: olemu tartari PP:PaxC. 1774. 373.

borostyán-olaj : laurluuui MA.

bükkmakk-olaj : |builiei-keriiül| (Nád: Lev. 137).

citrom-olaj : cilriiuu MA. citroneul PI^U.

citromhaj-olaj (PP: PaxC. 1774. 138).

dió-olaj : [uussöl]. (PP: PaxC. 1774. 168).

fa-olaj : oleum PPBl. Com : Jau. »7. oleiun olivae MA
oleum de olivis Kár: Bibi. LUl. Uiumöl PPB. (LevT. ILI'.)

Az dio hamu fa olaybaii liabaruán, bait neuel (Mel: Herb. 14/

Fa olaj mag, vagy maazliua ( VectTríULs. 2ij). Fa-olajjal kell iiieg-

zsiro.sítaui (Szakácsmest. 46).

fahój-olaj (PP: PaxC. 1774. 95).

fenyömag-olaj (PP: PaxC. 1774. 254).

fodonnónta-olaj (PP: PaxC. 1774. 198).

gélészta-olaj (PP: PaxC. 1774. 35).

gyanta-olaj (PP: PaxC. 5. 21).

gyók-olaj iPP: PaxC. 1774.98).

gyöngyvirág-olaj (PP: PaxC. 1774. 31).

kámfor-olaj (PP: PaxC. 1774. 90).

kapor-olaj (PP: PaxC. 1774. 138).

kaporna-olaj (PP: PaxC. 1774. 231).

kásztor-olaj (PP: PaxC. 1774. 268).

kendermag-olaj : [liautíil]. Tizenüt akó leumagolajat vagy

keuderuiagolajt is hozzatok (MonTME. 1212). Vad kender mag

ólai (Frank: HasznK. 22. PP:PaxC. 1774. 227).

k-olaj : petróleum, naphtha ; steiuöl PP. 1801. oleum petrae

PP: PaxC. 1774. 376. (Cseh: OrvK. 33).

kömóny-olaj (PP: PaxC. 1774. 268).

len-olaj : [leínül]. (PP: PaxC. 1774. 202).

lenmag-olaj : cu (PP: PaxC. 1774. 168. L. kendermag-

olaj).

liliom-olaj : *su8iuum oleum PPBl.

majorána-olaj : amaraciuum C. MA.

mák-olaj (PP: PaxC. 1774. 202).

makk-olaj (VectTrans. 18).

mandola-olaj : oleum amygdaliuum PPBL (PP: PaxC 1774.

255).

ménta-olaj (PP: PaxC. 1774. 198).

ón-olaj : oleum plumbi PP: PaxC. 1774. 290.

pec-olaj : oleum lini; lenmagolaj SL(PP: PaxC. 1774. 194).

Nyerskáposztát ettem pecz olajjal (Betlil: Ünél. 187).

piskolc-olaj : oleum autimuuü PP: PaxC. 1774. 373.

rózsa-olaj : rosaceum MA. oleum roaaceum PP. ruseudl

PP: PaxC. 1774. 206.

sárfümag-olaj : ciciuum oleum PPBl.

spikinárd-olaj : uugveiitum nardiuum PPUI.

szegfü-olaj : oleum caryopliyllorum PP: PaxC. 1774. 91.

[uelkeu:il{.

Bzékf-olaj, Igen ió az hideg faiu gyomrot, Ugot, a veaet

kenui :i szekiS olayal, a kiben k vagyon, és a kinek ha.sa

fáy (Mel : Herb. 73b).

szerecsendió-olaj : |muskatna»Olj. (PP: PaxC. 1774. Hú).

sziu-oluj : oleum priuiiuii Kr. íMjIulás-uélkiU folyó au'u-

olaj : glouiinum PPBl. (Vájd: Kriszt. Ili.5u2. Kj.).
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SBurok-olaj : pissclaenn MA.

tikmonyaeók-olaj (FVank: HasrnK. 22. PP:P!«C. 1771.

aiöl.

terpentina-olaj : (terpentinöl). (PP: PaxC. 1774. 380).

tágla-olaj : olenm philosophonim PP : PaxC. 1774. 24fi.

tr-olaj : [patientia
;

Bediilrl). Ennek a nyavalyának tr
olaj az on'(ií«ága (Fal : Jepyz.)

ty\Uanony-olaj (PP: PaxC. 1774. 203).

véres-olaj : tsengS-kóró virágának olaja ; oleum Hyperici

PP; PaxC. 1774. 203. 382.

Olaji : oleaceiis, oleari.s olivaris MA. [öl-J.

Olajka: olenm e.'siguiim, in p;irva qiiantitate Kr. (Pázm:

Pléd. 2ó3. Kr.) Eladtam kevés olajkárnál (Thaly: VÉ. 272).

Olajos : olearin-s oleosus C. oleatus MA. (ölig, öI-j. Ekinec

a niagiiát fSzd meg olajos k8iiér tehén hns lenében (Mel:

Herb. 97. KáWitBibl. 2501

Olajosság : oleositas Kr. (Lipp: PKert in.213. Kr.).

ÓIjAIi (oriykodnak, oráflkoduan Sylv: ÜT, 1.52. 116. oral-

kodni Forró: Oirt. 101. 741. iprn/uan NémGl. 333): (insidior

:

lanem]. Wraluan : .speonlando isnper altiun montem) NéraGI.

333. Sietnek íiltíwni, piacra ha mennek, aláfel ólainak, ifjakat

szemlélnek (RMK. 11.154). De azon olálnac az hamissac, hogy

az igazat eytliesséc vészéiben, czikorgattyác fogókat ez ellen

(MA: Bibi. V.18b).

Olálkod-ik : ohsidior, iasidior Mí\. lauem, hinterlistig nach-

stellen PPB. Ólálkodva: insidiose MA. hinterlistiglich PPB.

Valaki élete ntán ólálkodni : e.xpetere vitám alicujus PPBI.

Ólálkodik vtanna : in.'ídiLs (XémGI. 13TV BinSs igaz ellen ólál-

kodik : observabit peccator jjistnm (DöbrC. 87). Az ellen.«eeg

kírAl-Siik forogh. azon olalkodwan. ha mykeppen . . (ÉrdyC. 5541

Az yrasthwdok czak azon ólálkodnak vala : observabaut eum
(JordC. 460. 538). Be ment Jesus egy zei-zetes sydo feyedelem-

nek hazahoz egy ynnep napon kynyeret enny, azok kedegh

\-tanna ólálkodnak : obsei-vabant eum (5771. Olalkodyk (ínsidiatnrl,

hogy zegenth el ragadyon (KulcsC. 161. Nagonn orAlkodnak

vala íi vtánna: observabanf eum íSylv: UT. Luk. ev. 14. fej).

Osalárdkodol és ólálkodol utánna (RMK. II.200>. A phari.seusoc

\-tanna ólálkodnac vala, ha szombaton gyógyítana (Helt: UT. Ql).

Ólálkodik vala utanna : insidiabatur illi (Fél : Bibi. 62). Nem
ólálkodott ember vtan, hanem akaraltia ellen meg lte (Fél:

Tan. 4911. Ólálkodik utánnad íMA:Bibl m.l74). Az gonosz,

mint tolvay, az utat lesi, az igaz emberre ólálkodik, azon gon-

dolkodic, hogy megfoghassa (V.lScl. LeselkSdásekkel olalkodic

ntánnunc (Zvon : Post. 1.361. A farkas nem csak az apró nyájac

után, hanem még az Sreg csordáé utánn-is ólálkodic (C!om:

Jan. 77). MidSn sokakat oly nagy reménségen oralkodni látná-

nak : eum multos imminere tantae rei cemerent (Forró : Ciu-t.

101). Hogyha az te halálodra oralkodót neked ki nyilatkoztat-

nám (741). Talpon virrad, ólálkodik, állya strásáit, száz szeme-

ket forgat Árgussal, de haszontalan (Fal : NE. 107). A hír az

aprólékos személyek, és alat.«on dolgok-kSrfll nem annyira

ólálkodik (Fal: UE. 368). Mentsék meg magokat a kSvetke-

zend és már ólálkodó .szerentsétlenségtfli (456X

Olálkodás : insidiae MA. heimliche nachstellimg PPB.
IDrdegnek \vtanok való ólálkodása az el kezdSth ygyekSzettewl

ewket meg nem bantliatta (ÉrdyC. 65b. Fél : Bibi. 222).

Ólálkodó : insidiator C. insidiosns MA. laurer PPB. Az
zwnetlen ólálkodó wrdewg akar mely alkolmatlan zeretefnek

vékony hasadekoczkayan tekenteset beuethety (VirgC. 135).

Jacob, az az ólálkodó, vagy czalard (Bom: Préd. 65).

Olálkoz-ik : (insidior ; lauem(. Nemellyoc a.szt mondWc,

hogy Szilágyi Mihály ólálkozott vóliia a királyi birodalom \'táii

(neÍt:Krón. 123).

OLCSÓ (ofoban LevT. 1.262. ocsoh ToIniVig. 11. 6es6

(Jyöngy: KJ. 13). Óczo : vilis, facilis protii MA. wolfeil PPB.

(Vz<)n : vilias, vilis,sime MA. Oltson : vili pretio ; wolfeil PPB.

(CsomaC. 4). Ingyen es igen olczoban al mineknc az idusseg

(Born:Préd. 408). Ha tiszta az nap, ólrao húst é.s háiat vé-sz

(CÍ.S. E4. KNagysz. 1621. H2). Ö\ts>\ áni (Szók: Bals. 200).

Óc7X)n pladád (MA: Bibi. V.22). Otson hatták (ániikat(, hogy

hamar el kellyen (Diai. 180). Olczóbban vénén (Vás:CanCat.

2231.

(Szíílíísok). A mint látom, nem igen nagy bíicsíiietben vannak

nálad a kilisfi nemzetek; minthogy olly olcsó képét adod:

voi avete tirato ima svantaggiosa mappa del continente (Fal:

NU. 319).

[Közmondások]. Olcsó húsnak hig a lene : Locrensis bos

(Dera: Adag. 152. 157).

Olcsód-ik : vile.sco [billiger werden]. Nem sokat óltsódott

a búza : annoua haud multimi *laxaverat PPBI. Ocodnja kez-

deth az bor (LevT. L431).

még-olesódik : evilesco, vili pretio vendor Kr. Kezdet

meg (wzodni az kenyér (SzGsomb : Utieir. 3((7). Az mellyec bSven

vadnac, tjev.segec miat meg óc.sódnac (Prág: Serk. 796).

Olcsóság : vilitas, pretii facilitas MA. vilitas pretii ; vvol-

feilheit PPB. A dolgok hévsége és ocs^isága (Mad: Evang. 742).

Olcsóságos. Szabládnak bíl soldgya n.igy óltsóságossá vál-

tozott (Balassa : Ének. 3).

OIjD, OD (oi'rfonia HB.) : solvo Ver. MA. (laibinden, auf-

lösenj. Vimagguc Péter vrot kinec odiit hotolm ovdonia es

ketnie, hug ovga mend w bunet HB. Adgyad (így?] bynesek

kew-theleet: solve vincia reis (Fe.stC. 117). A mit meg-ódoz,

azt fogadá, hogy odva haggya (Pázm : Kai. 806).

el-old : solvo, dissolvo, resolvo ; auflösen PPB. Posbiuden].

El odnan a ki-aszloptul nem alhata laban de fSIdre e.ssek

(WeszprC. 88). A zamarth hvv fyawal ogyatok el es hozyatok

en nekem (JordC. 418). Ottan találtok egy megh kítSt zamart

ew fyawal, olgyatok el es hozyatok emiekem (ÉrdyC. 103b).

Olgyad el e5 kSteleyt, uygazzad meg e5 sebeyt (GömC. 320).

Old el ah leneleknek kteset (Ozor: Chri.st. 145). Odgyátoc el

a vehmet: .solrite pullum (Helt: UT. F2. Kár: Bibi. 111.42).

Szövetség köttessék, kit végsí napokig senki ne oldjon-el (Kónyi

:

HRom 1491.

eloldás : dissolutio, resoUitio ; auöösimg, trennung PPB.

föl-old : resolvo C. auflBsen PPB.

ki-old : exsolvo C. auflösen, aufbiiiden, entledigen PPB. Ki

oldani a sebet : Milnus obligatnm .solvere ; eine verbimdeue

wunde auflösen PP.

ki-oldás: exsolutio, explicatio, enodatio; auflösung, anfbin-

dnng. PPB.

lé-old : 1) recingo C. resolvo, replico, demo ; auflösen, abneh-

men PPB. (CsomaC. 37). Az vr istennek erSs baynoka cordaiat

le oda (VirgC. 103). A fegvert le oda a dereitarol es által

veiee vele az Eglont (Szék; Krón. 21). Old le .sarudat; solve

aciceanientum tuum (51A:Bibl. 1.51. Com: Jan. lOli. 3) (ab-

solvo ; entledigen]. Héában fáradna, mert a nemasség az a pri-

vilégium, melly le-óldgya az embert az imiilyen kötelességekrl

(FahN'E. 641.

meg-old : 1) solvo, dissolvo, aUstringo, discingo C. auflö-

sen, losmachen]. Ew ewuett meg oda (exsolvit chordulam) a gyer-

70*
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mekeknek fiwiietevvl oly okoson, hogy az gyeraifik nem erze

(EhrC. 1«). Mégoátauala az ember 5 sariat : solvebat calcea-

mentum smim (BécsiC. 9). Trét, ki arra UStiién fBguala,

mégocia; pugionem ejus exsolvit (38). Leltec e^ nicgk5t6z6t n8s-

ten zamart e.s 8 vehmet 5 vele, o^éatocmeg : solvite (MünehC.
51). Saruja kítelet mecoMani (DebrC. 3). Hogh byneynknek
megh olgya kfiteleytli (WinklC. 333). Olgyad meg az en nyel-

nemet, hogy magasztalhasson tégedet (Bom : Ének. 207). Meg
kezdéi! a rabboknac kezeit ódni (Helt: Krón. 43). Meg óduán
az halálnak faydalmit : soluti.s doloribus iiiferni (Helt: UT. fii).

A folyrt beszéd avagy megoldott sententiák : prosa seu soluta

oratio (Cora:Jan. 1(52). 2) absolvo; entledigen Ver. ledig

machen PPB. [absolviren]. Bewnownknek homályosságáról meg-
üduan (poccatorum absoluti ealigine) vyIagos.sagnac beldayt

(így] niutattnak (Elu-C. 93). A pápa meg ódotta vala Laszlo

királyt a fogadásról (Helt; Krón. 19fi). Vala mellyeket meg-
oldotok ez töld8n, meg lesznek oldattatvan az eghben (Szár:

Cat K3). 3) (solvo; auflösen]. Sámson messeiet meg odac
(Hofgr. 84).

megoldás : solutio, dis.so!iitio C. MA. auflösiuig, trenniing

Pl'B. Az ina-szakadozíis az inaknak el-oszlásibol, meg-óldásiiból

ttirténik (Mad: Evang. 138). Az bftntl való meg ódásra sem
szükségesek (Pázm: Kai. 136).

megoldatlan: irresolutus ; anaufgeUst PPB.

megoldhatatlan: indissolnbilis, irresolutus C. [imauflös-

lich]. Megoldhatatlanul; insolubiliter C. Megodliatatlau (Agend
59).

megoldható : solubilis C. [auflösbar].

Old-ik: [solvor; sich lösen]. Hamar oldó: dissolubilis C.

el-oldik : cv Hogy a ho.sen az ephodtol élne ódgyéc : a
se invicem nequeant separari (Helt ; Bibi. I.Pp4).

meg-oldik: [di&solvor; sich auflösen). Hamar megoldó,
meg oldozható: dis.solubilLs MA. (Az egér) meg rága a kotte-

lecnec a czomóiokat és otten meg ódánac egy mástól (Holt : Me.s.

51). Egynek sem odic meg Sue (Helt; Bibi. IV.18). Meg ódéc
az 8 nyeluénec kStele: solutum est vinculum lingvao ejus

(Helt
; UT. L2). Meg ne szakadgyon, se meg ne odgyec (Tel

;

Evang, 1.179). Meg odék nyelve s éltig szolt jizontul (Szentm;
TFin. 5). Az 8 derekánac 8ve meg nem óldic (MA: Bibi. U.7.

Thaly; VÉ. 1.251. Gyöngy: KJ.^ 63.)

Oldás : solutio MA.

Oldatlan : irresolutus MA.

Oldhatatlan: iusolubilLs C.

Oldoz : l) [solvo; lösen]. 2) absolvo MA. ledig sprechen,

entledigou PPB. ») [solvo, liberó; erlöson, losmacheu). Három
törököt a világból oldozott (Kónyi: HRom. 180).

el-oldoz : solvo, dis.solvo, resolvo ; auflösen PPB. [losbinden].

Ev kevteleet meg oldozuan, paraachol vala neky el menny .

.

Az napokon oldoztatot el, mykoroii ev erto az ;damysnat attak

(CornC. 427. Beythe : Epist, 76). Ha el udzod azt a t-zomot a

keszkenn (OrvK. 90).

föl-oldoz : 1) vincula laxo, solvo PP. [losbiden, losmachen].

Fel <jldozuan otet, hazahoz viue (DebrC. 137), Békóinac kellyen

feloldoztatni (MA:SculL 33). Az ado.sságokat és kezed Írásit

mentl hamaréb oldozd fel, tizesd-mog: debita seu numina
quanto oeius dissolve (Com: Jaa 239). 2) [absolvo; lossprechen,

absolviren]. Bfineibíl fdl-sem óldoztath;itik (Bíró: Ángy. 282).

fbloldozhatatlan : [indissolnbilU ; unautlöslich], Felóldoz-

hatatlan képpen volt azhoi kStSitetvén (MA; Tan. 1803).

ki-oldoz : expllco C. evello DöbrC. 49. [auflösen, losmachen].

Ó en labaimot kStelbSl ki oldozia (DöbrC. 49). Tellyessegel

ev magát ez zent zvz syralmakra ky oldoza (MargL, 83), Meg
mewetteteek es k8tSztet6ek hogy mynket az átoknak kStelee-

b81 ky odrjzna (ÉrdyC. 189). KSnySrge a papánac, hogy ki

ódozna otet a i)apsjigbül (Helt: Krón. 45), Az rabságból 5t ki-

oldozta (MA: Bibi. V,49), Kioldozza magát (Zrínyi II200. Bal:

Csisk. 146).

le-oldoz : [resolvo, demo ; losbinden, abnehmen]. A zent

apostolt mikoron akaruan leh oldoznia [a kereztfarol], bozzaia

iiiulnauak, meg sugorodik vala az 8 kez8k (DebrC. 6).

meg-oldoz: 1) absolvo, dissolvo, resolvo; loslassen. anf-

lösen PPB. Oldozyatok megh Steth ees bochassatok el (WinklC.

326). Nem va^ok meito meg oldoznom : non simi diguus sol-

vere (JordC. 454). Keze lába be kStSzwen az zemi^elbe

oldozyatok megh wtet es hagyatok cl menny (ÉrsC. 76b), Az

pokol bely sathan meg odoztatyk es ez vylagra yew ez vylagot

meg haboroytany (ÉrdyC..30b). Az w atia wteth meg kwtv-ze,

az w edas annia kedyg rayta kwnywrewluen, wtet megoldoza

es el boczata (VirgC. 26). Az ktelet megoldozni (Fél ; Tau.

445), Hogy oyelvét megoldozná a szollisra (Uly : Préd, 11246).

2) [absolvo; lossprechen, absolviren]. Ky byneket megoldoz

(ÉrdyC. 524). Meli eros-son ktzttettek bog mnket a my by-

neingbSI meg odozna (\\'&szprC. 90). \Vr isten megh bochassa,

en ees megh oldoztalak (ÉrdyC. 365b). Valakyt megh oldozh

ez fldSn, oldozua lezen menorzagbaues (Apóst. 50). Meg gio-

nek es hogi megh oldoztatot volna, leg ottan el nyoguek beke-

segel vrban (V'irgC. 109). Tégedet megoldozljji Cristusnak

neuebe (DomC. 311). Valamit e földön meg ódosz: quodcunque

solveris super terram (Helt : UT. E2), Valamit meg odozanda.sz,

meg odozua leszeu (Vás: CanCat. 64). Én téged megoldozlak a

te b(\neidtfil (Illy: Préd. 1.95).

mégoldozás : absolutio C. entledigung, ablass PPB. Ez

papy zerzetnek zentsegeben vagyon met; kevtevzesnek es meg

oldozasnak myelkevdety (CornC. 34. MA : Scult. 194).

megoldozhatatlan : [indissolubiUs; unlöebar]. Megoldoz-

hatatlan kUórjés (Kár: Bibi. IL271).

megoldozható : dissolubilis MA.

oldozton-oldoz : [eifrig lösen]. Ódozton ódoz (Görcs: Máty.

15).

Oldoz-ik : [solvor; erl8st werden], Kentwl byntwl oldozik

(Then-rC. 298).

meg-oldozik : [solvor, disaolvor ; aufgelöst werden]. Áz be-

tegnek az ev regy hozzyv kórságának kevtele megoldosvan

vevu tevkelletevs ege.sseget (MargL, 147),

Oldozás : absolutio MA, (absolutionj, Odozas vetelutan du-

golmuid magát agyba takara (ElirC, 156),

Oldozat: I) <v Bnin kit mondone bintfil való oldozatnac

(GuaryC. 34), Az eonfe.ssor rea oliiasta az oldozatot (47), Ken-

tei byntl való oldozatoth vez8n (WinklC, 353. ÉrdyC. 275b.

364b). Az egyházi személytiil .Hzokrol oldozatot nyertél (Szál;

Vigaszt, 49), 8) solutio [auflflsung]. Az odozatot kirahiac meg
ieleutem : solutioaem (BécsíC. 121. az álmát es 8 ma^azaftal

122).

Oldozgat: [langsam losbinden]. Esopus lata aknába, tehát

az zorenche feyefelet al, ees az ew akadozva ees rekedezve

walo zawanak ees uyeluenek kewteleyi odozgattya (Pesti:

Fab. 2).

el-oldozgat: cv Kflin válogattam, hogy ket egygyen

eggyon az finnSn helyeken el-oldozgassam (GKat: Tltk. 354).
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Oldozó : wihitor, absolvens PP. Oldozó barát, oldozó pap

:

poenitentiaria"! ; beichtiger PPB.

[Oldoztat]

még-oldoztat : I) [solvi ciiro; lusen bssen). Meg oldoz-

tataa hwtet tsolvit eum e viuculis) es hagyiia mynd az papokat

egybe gyWny es Palth ky hozwau, allataa inegh liw kuztk

(JordC. 783). 2) [absolvi curo ; absolvireu lassen]. Meg ódasz-

tata magát a papáual (Helt: Krón. 77).

OLDAli (Ami C. Káldi: Bibi. 240. ódal Helt: Bibi, 1196.

GOrcs: Máty. 97. Decsi : &iUC. 50. oído^t? Helt; Bibi. L42)

:

1) latiis C. Ver. pleura MA. .seite PPB. a) (te.strész]. Karyay

íw oldaly ez világnak vegére láttatik vala teryedny (EhrC. 8).

Mieor eit niondottauoliui, mutata ó nekic 5 kezeit es oldalát

(MünchC. 213). Job va^ bal oldalra fekeuen (VitkC. 58). Nemde
ezee az oldalad awagh derekad (WiukIC. 231). Hw oldalatli

megh nyta : latus ejas aperiiit (JordC. 696). Latak oldalán

való sebet (VirgC. 29). Ertek5zween Adami-nl es Ewarol, kyk-

nek oldalokbol awagy eehokbol zyleteek es tamada (ÉrdyC.

343). Ódalnac, háta bordi'mac fayas.sát enyhíti (Mel : Herb. 130).

Oldal pecsenye (Com : Jan. 79). b) Raka igen nag erssegó

varost, J oldalit nég zégSuen, monno huz lab nomdékné tar-

taüknala (BécsiC. 11). Le fl Ruth az aratoc oldalahoz: ad

messonmi latos (5). Azoc elfordolanac a heé oldaláról (a latere

montí.'i), mégkStSzéc Achiornak kezeit (21). Czinaltata magá-

nak az hegy oldalán egi cellaczkat (VirgC. 39). Az aytaiat kedig

kSzeparaiit az oldalán helyhesztessed : in cubito consummabis

summitatem eiiis (Helt: Bibi. LC3). Saul méné a hegynec az

innet.sé oldalán, Dauid kedig a hegynec túlsó oldalon (Helt:

Bibi. U.162). S) [regio; gegend]. Felzelnek oldala (latéra aqui-

lonis) nag kiralnak varosa (DöbrC. 103). Az f51 zélr6l, az oldal-

ról hozatnak (Beythe : Epist. 38). 4) Oldalok : leitem fa sze-

kérben] (Com:Orb. 171).

(Szólások). Az nigó 5kr5t az ösztönnel oldalba fúlni (Sal-

Mark. 1744. 13). Ha ki nem monthatnaia az oldalannis
ki fakadna (GuaryC. 13). Oldalát furdalja: fodicat latxis

PP. Egyébkor nem illyen fél oldalt beszélettél (Diai:

8). Fél oldalt vitetnek (Huszti: Aen. 16). Oldalt fele lata

lean az almát, vtanna futamék, meg oda iára, addig el hallada

a vitéz (BodC. 19). Odalt Bereczk a hájas breviárral, mert leütük

melletted a pálczával (RMK V.226). Akar oldalt, akár hasmánt

(Thaly: VÉ. U.67|l Oldaltfélt az kerevet mellett állának ud-

vart rendben (Monlrók. Vn.364). Oldalul: ex latere Káldi

:

Bibi. n.281. A kit ódalúl ütöttek : ictus a latere PPBl. Az em-

ber kezde asny oldalul (OímC. 426). Mind el51, s mind oldalul

erSssen vinac vala (Helt: Krón. 88. 93). Tiznec hellyén álW

kótát soha addég le ne íry, még nem az másodic reudetis

egyben .summálod, hanem oldalul félfele kel írnod (Helt : Arithm.

9). Hatul auagy oldaliU veiszic vala kSrnyfil : dLsjectos ab tergo

aut lateribus circumveniebaut (Decsi: SallJug. 43). E16I, óldalól

népében czipdesnee íBFaz : Castr. G4.). Hol oldalél, hol utolján,

hol csak kapdoshaták (Szál: Krón. 178). Oldal felt meg
kezdenéc a tSrSkeket (Helt: Króa 91).

ágy-oldal: sponda C. MA. seitenbrett am bett PPB.

ajtó-oldal : parastatae Nom.' 371.

disznó-oldal : petaso PPBl. Disznó oldal pecsenye : ein

riebbraten [rippbraten]. Nom. 38.

hajó-oldal : tropis C. navis latéra SK.

hegy-oldal : [montis latus ; berglehne]. Az heg oldalról

meglata, hog keth boryu kepSth 5tt5ttek uolna íDebrC. 428).

Lakic egy hedgy oldalba (Helt: Mes. 132). Az forráf?nac vize,

melly az hegy úldalból vagyon (Kár: Bibi. L492). Ment az

olayfás hegy oldalon íél (MA:Scult 507).

ló-oldal. Jobb volt lóüldalhan és csontmalomban, zab-

szuszékban, .setét boltban, mint Liptovában (Thaly: VÉ. II.8).

támasztó-oldal. Velem ala mennek a sémok támasztó

oldaliba (Mol : Jób. 43).

Oldalas: 1) laterosus Sí. (mit seiten versehen, leiter-].

Oldalas szekér (Com: Jan. 87). 2) penduhis PPBl. laterális Sí.

[seiten-, seitwarts be6ndlich]. A sovány óldalos helyeket giméj-

jal kell kövéríteni : *pendula loai fimo juvanda svmt PPBl.

A Szent Istuan monostorálian, egy kis Aldalos kápolnában

(Helt: Krón. 67) Szárnyaikkal, mellyek oldalossan valának, re-

pültek (Land: UjSegíts. U.240). 3) [rippenstück, rippenfleisch].

Vedd a tehén húsnak oldalasát és sok konczokat (1601-i Sza-

kácsk. 13. MF).

[Szólások]. Szombaton indult el s szállott volt Lcsén télül

Márkusfalvával oldalassal (MonOkm. XXIV.Wi). Télben

az nap az 6 radiusit harántoson és óldaloson boczáttia az

ffildre (Mih:ÖrökÉ. 53;.

Oldalaslag : collateraliter, juxta latus, versus latéra
;

seit-

wiirtig, auf der seite PPB. Vala ott egy hely óldaloslag nap

nyugatra (Kár: Bibi. IL153). Az fa agasbogaskodic felfelé és

óldalaslag (MA : Scult. 237). Oldalaslag fúvó mellyék szelek (Com :

Jan. 11). Oldalaslag, melléc ágból valóc az atyád báttya es atyád

nénynye (119). Oldalaslag hegyek valának (DKal: Ker. 5). Emiek

materiája ket egy-mást egyenesen vagy oldalaslag általvágo lineák

(Komár: Imáds. 130). A szél épen szemben fiiván a regimen-

tekkel, oldalaslag fordítá Hajszler fiket (Cserei; Hist 200).

Oldalaz : latero Kr. A kik ennek elótte magokat oda Írat-

ták volt is, azok is most csak oldalaznak, sót sokféle akadá-

lyokat keresnek (MonTME. 11.57. HáziOrvosságok, Méhtai-tás

6. Kr.)

Oldali : laterialis MA.

Oldali: devito; lateri adhaereo SÍ.

még-oldaU : [megkerül, kerülfi úton hozzáfér ; von der

seite beikommen]. Tudván vagyon mint oldallotta meg édes

szavával (MA: Scult. 997).

Oldalló : laterális, lateraliter injectus Kr. [seiten-]. Lopogaty-

tyák egymást oldalló szemekkel [a szerelmesek] (Gyöngy; KJ.

33). Az oldalló szemintések, szerelmes hízelkedések kóztt szzen

maradni vaj ki nagy dolog (Fal: NE. 85). Oldalló szemekkel

meg tekéntelvén telhetetlen vala reá nézésében (Fal : TÉ. 709).

Oldalocska (oldalaezía MA): latusculum C. MA. seitlein,

kleine seite PPB.

OLÉJKÁROS : (venditor ölei ; ölverkaufer]. Olejkáros

tótok (NótPM. 62).

OLÍVA: [oliven]. 19 font oliva (Radv: Csal. III.63).

OLL, OLLAT: die haar abscheeren, Adámi:Spr.

OUott. Ollott juh : apicae öves C.

OUottság : alopecia ; hay, szakái elhullás C. PP. Major

Szót haarausfallen PPB.

1. OLLÓ (olh, aUo MA. PPBl. Adámi); 1) fortices C, for-

pex, forfex MA. schere PPB. Öis el liadta az ollót, s katonaságra

állót : mntanmt armis remos, et nautica vincla (Decsi ; Adag. 194.

Vás: CanCat. 114). RéfFel, ollóval ékesgetik czimereket (Csi'izi :

Síp. 440). 2) [lichtputze ; hamwevó]. Zerez' vyz mosdokath es

oUokath, kywel hammath el cypyeek (JordC. 63). Czinála az

gyertia tartokatis aranyból, annac virágaitis, sz5uetnekitis és

ollóitis aranyból; forcipes (Kár: Bibi. 1.379). 3) Rác és scorpio

ollója : chelae MAI. 4) Olló-fa ; cantherius Kr. A léczek szaru-

fákon, ollókon, ragokon feküsznek (Com : Orb. 135. Com : Jan.

107).
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curo forfice absciiidi Kr. (schereii lassen) (Pázni:

borbély-olló : (orppx MA. forpicula Nom'. 387.

metélö-oUó : forfex, forficula Nom.' 387.

nyírö-olló : forpex C. PPBl.

rák-olló: chelae MA.

taroló-olló (borbélyé] (Com: Orb. 153).

Ollóeaka : forficulao C.

Ollói: forfice scindo Kr. [scheren]. Szakállokat, mint mostan,

nem ollolták (Gosárv: MagyB. Hl). A .szénát kaswival kaszál-

táké, vagy ollóval olloltáké? (Ulyef: BCsTomp. 92. Pázm:

Kai. 253). Ha minden ftsztendclbon kétszer háromszor nem
lillollya (a fát), egybeelegyednek az :igak (Pázni :Préd. Iö5).

el-ollól : [detondeo ; abscherenj. Haiokat kSreskSrfil el ol-

lollyac (ílelt:Bibl. IV.313).

Ollóltat

:

Préd. 364).

el-ollóltat : [detondeo ; scheren]. Juhait oUoltatna (Abig. 2\

2. OLXjO : agnellus, baeduliis, damulus ; fiatal bárány,

kecske v. öz Sí. [lamm, zicklein]. A farkas kezde zolny kecke-

vpyl ees mondany, hogy meg nytua az aytot ; az olló lata hogy

chalardsag wolna (Pesti: Fab. 19). Bárány, vagy olló (Vect-

Trans. 1).

kecske-olló : haedulus, capella Kr. haedus MünchC. 148.

[zicklein). Sonha nem attal énnekem kecke ollót, lioé en bará-

timmal ééúerkedném (MiinchC. 148. DübrC. 481). Oroszlánt az

Sámsom kezébe ragadá, mint egy kecske ollót ö ketté sza-

kasztá (RMK. U.337. 339. 479). Az pásztor ehuilasztá az iuho-

kat az keczke oUoktul : separat öves ab haedis (Sylv: UT. I.4I).

Az kechke oUorol ees farkasról : mykor a kechke ky menne

enny, a fyat be rekezte (Pesti; Fab. 19). Dezmayath az méh-

nek, baromnak, kechke ollónak ky walaztwa (Ver: Verb. 24.

Gér: KárCs. 1V.454).

keeskeoUócska : cv Emld olyatan minth a lilium k5z5t

iaczadozii keetli koíke <i!locbka (NagyszC. 120).

ÓLOM : plumbum, fekete ón Sí. [blei]. Plumbum : az ón,

<)lom Com : Jan. 19. Álgyii kartács, ólom-golyóbi.s, i'iloniperje

két darabban Bt mázsa (RákF: Lev. 1.92). A katonáknak hiva-

talok azt hozza magával, hogy a tflzes labdák, mezítelen kar-

dok, sflríi ólom-mag kózcitt forgolódgyanak (Fal: NA. 210).

OLT (ólt K:íldi: Bibi. 278. be ola TihC. 37. meg ólytn Pázm:

l'réd. ."):i6. tívad: RP. 241. el ú/tA (!vad: Lev. 55): 1) stingvo

Ver. exstingvo ; líls<-hen, auslösclien MA. Reaiok oltiak a gyer-

tiat (Mel ; SzJáii. 342). A kinek haza meggyulad, ha mindiarast

oltany kezdi, meg othattya (Frank : Ha-sznK. 27b). A bfin óltya

és emészti a hitet (Pázm: LiitliV. 115). 2) [coagiilo; gerinnen

machenj. Meg-alutt vagy oltott téjbSI sajtot csinál (Com : Jan

78). S) re|>ango C. in.soro Ver. MA. pfropfen, einpfropfen, ocii-

liren PPB. [einimpfen]. Belé nemzm, oltom: ingigno PPBl.

*GyümiMtsnt oltani : surcnlos iaserere
;
ptropfen, pflanzen PPB.

Az vad fahan szilid oltatik (Fél: Tan. 318) Fiatal vRsz.szi1ket

ólt (Com:,Ian. 71 i. IBSfi. ezeket oltottam; mosóozi kíirtí'ólyt,

úr körtvélyt (TíirtT. 1880. 7741. A szólóbeli seljines perganieii-

koméj fáról, úgy a veteményes-kertben lévíról, haisonlóképen

a nagy vickorfa tetején oltottn'il ettem isten engedelmibfli ezen

eszteudílieii, iiiindenik igen s|iocialis gyiimtiks (Haziink 1.381).

A kertészek ro.szszak, oltHiii nem tudunk (Mik ; TLov. 445).

4) A zfizcseg az ártatlanságnak all:ipaliaba oltatek (UebrC.

181). Nagy jo tétoménye Lstennoc, hogy a fermé.szetbe oltotta

magát, és az teremtet állatokrais az i* dicsiVsegenec jelenségét

rejányomta (MA: Bibi. Elób. 1). TerinészettSl az belénk oltva

vagyon, más kárával senki ne gazdagóllyon (MA: SB. 118).

Mind azok a jók, mellyek természetedben oltattak íPázm:

KT. 221. Ha ezeket jól elmétekbe óltyátok, nagy könnyebbnégtek

lészon (Pázm; Préd. 171). Az isten oltotta belénk az szaporo-

dáíira való természetet (Zvon: PázmP. 85 1. Ez illyetén t.selhányast

nagy munkával gondollyak s-oltyak rabjoknak elmejekben

(Megy: Cowp. 36). (Vö. Alut).

be-olt : 1) coagulo; gerinnen machen MA 2) inseru, inoculo,

in.semino, ingenero, ingiguo C. implanto MA. hineintun oder

stecken, eiupSanzeu, pfropfen PPB. Beoltatik : innascittír C. Eua

az mi termezetunkbe ;iz halalt be ota : iuseruit mortem (TihC.

37). Beolta-ssanac en ziwembe (NádC. 3). A feltámadásban is

be líltatiuic : vt resurrectioni cumplantati erimua (Helt ; UT. q3).

Ha beoltattak lttíiuk : si aimplaiitati facti sumus (Fél: Bibi.

U.9).

beoltás : insitio ; einzweigung, impfung MA. pfropfiuig PPB.

Bimbó- beoltás ; inoculatio C.

beló-olt : empktstro C einpflanzen, einpfropfen PPB.

belóoltás : emplastratio MA. das pfropfen PPB. Jószágos

erkltsúknek bé-oltása (Pázm: Kai. 12).

el-olt : 1 ) stingvo, exstingvo, reistingvo C. auslösclien PPB.

El-óltaiii a gyúhist ; compescere iucendia PPBl. Háritsa közte-

tek irigységnek lángját, olt.sa el haragos felek z.sarátnokját

(Orczy: KOltSz. 56). Hogy csaltad szivemet, elolttad tflzemet

(Aniade: Vers. IG). 3) extingvo, perdo, deleo; vertilgen MA.

aiistilgen PPB. A sok rósz ág minden üdvW.s.séges jSvést cl-ólt

bennünk (Pázm : Préd. 163). A lelkek térítése a biinök soka-

ságát el-fedi, az-az le-tfirli, el-óltya (40). Azon mesterkedik, hogy

minket ekilthasson méreg vagy egyéb istentelen úton módon

(Monlrók. VI1L150). A kegyetlen tyranniLsok eIoltat\án (Illy:

Préd. 11.193). A te.stnek szépsége hamar eloltatik : extingnitur

(215). A szan-ak a testeknek nedvességét igen eloltyák (216).

Caesart a tanácsban konczolták fel : Sándort egy korty-ital

mérge oltotta el (Thaly; Adal. 1.156). S) [beolt máshová; ver-

pflanzen]. Az angial a fának agabol ada. kiben vetkiV/^t uala

[Ádám] s meg monda nekik, bogi eloltanaia, s mikorou meg
fogonuan giíimólcsót teromtene . . (DebrC. 149).

[Szítások]. Ha valami félelme vólna-is maga magában el-

óltya (Tot : Zsolt 603) El oltották szomj ú h okát (Gvad :

FNót 10).

eloltás : lestinctio C. extinctio ; aiislösdimig, vertilgting

MA.

eloltatlan : inextinctus ; uuai«igelöscht MA.

elolthatatlan : asbestius C. inextingvibilis ; unatisISeehlich

MA.

ki-olt: 1) extingvo; auslöschen MA. Kioltatott: extinctiu;

ausgolöscht MA. 2) [exting\o, interficio ; aiLsrotten, tíiten). Jura-

nits ezt is hamar kioltotta [megWite], és az ura után lelkét

botsátolta (Kóiiyi: IIRom. 114).

kioltás: extinctio; ausISschung MA.

meg-olt : I) extingvo ; ausl(tsclien MA. a) Az wri isten

e-sfiuel e.s zellel ah tluVznek langiat meg oltuan serelm nek\VI

marada (DebrC. 123). A giertia inegoltatik (1751 Ki oltotta

meg az en velagomat (NádC. lUl. E^egheteesth meg otliwaii

(ÉrdyC. 203). Pokolnak tyzeet meg ottya (UWb). OIczuk niegh

most az megh gSriedet tftzet (CsomaC. 20i. Az fRstfilgi'i sziV.t

sem oltya meg (Boni: Préd. 259V Az t&znek sebe.*i witat meg

oltak : pxstiiixerimt vim ignls iSylv: IT. ILUO). Ha az czekla-

nak gyclkeret es leuelet meg fSzSd, zent Antal tüzetis io vele

keiiuy, mert meg oltya (Be>-theA : MvK. 36b). Az füstiMgJ czS-

p8t meg nem oltia: non extingvet (Fél: Bibi. 19). Az hársla

.szenét etzetben ólcz meg (Mel: Herb. 17. 145. 52X A> egueo
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chillagit nom oltia meg az ey (Zvoii : Osiand. 12). A gonosnak

tüzes nj-iliiit inegolüjassiiluk (Illy : Préd. Löyö). b) Ezeukeiien

ültia meg wtestebe az testi keuaiLsagnak twzetli (VirgC. 31).

Oícad megh en bennem az gonoz kouausngokath (KazC. 151i.

Az bujaságot meg ólttya, czac t;ly vele gyakorta (Mel: Herb.

7S). Meg-öltváu bennünk az isten irgalmának reméuségét (Pázm:

Hréd. 77 >. 3) [deleo] vertilgen MA.« Oltarodnac dií&eget meg-

oltani : extingvere (BécsiC. 78). Sebeydnek meelsege zentli zy-

wedeth, c-hontodatli, weeledetb mynd megoltotta (GyöngyC. 18).

Az igaz értelem 4 sz. leieknek aiandeka, es észt ü magoknak

megoltiak (Fél: Tan. 206). Mert nolia ;iz bu bennfmc megotatot,

mind az ;Utiil auuac dogé, es maradéka beuufiuc meg marat

iMou: Ápol. 332). Az ujitók meg-óltják a jóra-való igyekezetet

az emberekben (Pázm : LutbV. 109). 3) coiigulo; zu.sammen-

rinnen macheu MA. Meg-óltál mint ;iz saitut: sicut ca.seura me
coagulaíti (Kár: Bibi. L518. Mel: Jób. 10: 9). A tejet kifejik és

meg^Sltyák (Pázm: Préi 67). 4) [insero, inoculo; pfrüpfen].

1643. 14. april oltott^im meg az vad fákat, a mellett két renden

herczüka avagy kozma körtvélyt (TörtT. 1880. 774).

[&ólásokJ. Kel gerjed b a ragom és meg nem oltatik (Káldi

:

Bibi. 347). Felgerjed az isten liaragjáiiac tfize ellenec ; de Moses

mególtya azt kSnySrgésével (MA : Bibi. L129). Megoltván ev

szomjusagokat (DomC. 87). A forrás meg nem óltya

szomjuságokat, ha nem merítik és nem iszszák (Pázm : Préd. 82).

mégoltás : 1) deusatio C. 2) extinctio C. vertilgimg, aus-

löscbung iíÁ. Semmynemev áldozat es zeutseg nynclien, ky

olyan jgeen haznalyon kenoknak meg oltására, mynt Cristus

testének aldozatya iCornC. 178).

megolthatatlan: inextingvibilis MA. unauslöschlicb PPB.

Agya az meg olthatatlan tevznek gyevtreny (CornC. 366). Meg

egetti meg othattatlan tüzel (RMNy. 11.42).

mégoltható : extingvibilis MA. auslöschlicli PPB.

mégoltó : extinctor C. vertilger, auslöscher MA. Szomjúság

megoltó ió szagos vizek (Zrinyl L48).

öszve-olt : coagulo C.

öszveoltás: coagulatio PPBl.

Oltás: 1) extinctio; auslöschmig MA. 2) coagulatio C.

MA. 3) insitio, emplastratio, emphytensis C. insitus ; einzweigung,

einsetzuug MA.

Oltatlan: [ungelöscht]. Oltatlan mész (Kecsk: Ötv. 303).

Olthatatlan : inextingvibilis ; unauslöschlicb MA. Zayaabol

olthatatlan láng i5 ky (SándorC. 37). Olthatatlan t&z (Fél: Bibi.

4). Az meg alndhatatlan es oldhatatlan szenet boczat (Mel

:

SzJán. 297).

Oltható : extingvibilis ; auslöschlicb MA.

Oltó: 1) extinctor; auslöscher MA. 3) coagulum C. Ver.

lab MA.* zusammengeronnene materié PPB. Ha az uyirfa

succusát, vizét, az sait óltoiábau teszed, a sait meg nem fer-

gesedic (Mel : Herb. 17). A nyúlnak oltóját vagy gyomrát aszald-

meg (PP: Pa.xC. 2.?). 3) insitor C. einsetzer MA.« pfropfer PPB.

gyümölcs-oltó: 1) olitor; gartner, vtürzkriimer PPB. 3)

Gyümi'lts oltó boldog aszszony napja: festum annuntiationis

b. V. Mariae ; das fest der verkündigung Mariae PPBl. Gymich
oltó bodog ázzon (WiukIC. Kaleud.) Test fogadó vagy gyümölcs

oltó boldog aszszony napja (Öam: Agend. 32).

Oltói : cuagularis ; das zum zusammenrinnen tauglicb MA.

Oltogat : saepius insero Kr.

be-oltogat : mserto C. oft bineinstossen, hineiusteckeu

PPB.

Oltovány : insitum, plantaria C. plánta, plantarium ; insi-

titiiLs, insitum ;
pSanze, zweig von einem baum, pSauzgarten

;

eingezweiget, eingepfropföt, zweigschoss MA. Tendit ad unam

silvam quae vulgaritr oltliuau uuncupatur 1278. Taiigendo

pomum oltwan dictam transit méta 1299. (Szilády), Mikor meg-

tórdolt volna az oltouai'ioknac kertebftl (de horto nemoribus

consito) es bement volna a vendégseguec belére, lóle Amant

az ágra omoluan (BécsiC. 64). Eö'éle oltoványokat gyümölcs

ólt«^ Boldog-Asszony tájban köU oltani tavas.szal (Radv : Csal.

in.öl. KNagysz. 1579. A6). Az oltovaii az egész fának ned-

vességével eled meg (Der: Préd. 186). Új oltoványokat .szaix>

ríttson (Pázm: Préd. 143).

sip-oltovány (Radv: Csal. 111.51).

Oltoványos : seminarium arborum fructiferarum Sí. 01-

továuyos kertek : plantaria Com: JaiL 71.

OliTÁJl (atóur Born:Evang. 1.333. oltár PP. otar TihC.

84. KazC. 74): altare, ara C. Ver. MA. altar PPB. Terra

Olthar? 1247. (Czinár). Zent Ferencz az egyháznak oltára

megett el enyezte magát ymadsagra (EbrC. 131). Vrnac olt;i-

rat befédéc ciliciommal (BécsiC. 16). Ha vized te aiaudokodat

az oltárra, hadmeg oth te aiandokodat az oltár elot (MünhC.

21). Mi nagob, a genérSseg é auag az oltár, ki megscenteli a

^éúérSseget? (57). Tizteseget nem twtem ereklyéknek, oltár-

ban, oltár kiuwl valóknak es (VirgC. 6). Ferencz az nagi oltár

elwt al vala (63). Ha fel vyzed te ayandekodat az olthar

eléében : oifers ante altare (JordC. 366). Oltárt rakuan, az is-

tennek áldozik (Fél: Tan. 501). Nem .szabad az egyik oltárt

megfosztani, hogy a másikat felékesíthessük (Nyr. XIV.565.

AOere: Euc. 106).

Oltári. Oltári szentség : eucharistia Sí. Zvkseg fel meimSm
ierusalembeh es ot zer8zn5m az oltári zentseget (WeszpC.

39b).

Oltáros. Ostiazok, oltarosoc, kamsasoc (Mel: SzJáa 87).

OLVAD : liqueöo Ver. liijuesco MA. zerscbmelzen, zer-

schmelzt werden PPB. El kezde oluadnia Mariának ziue (DebrC.

52). Az haznalatos zomorkodasnak myatíha zywe gy5ny6rk5-

desre es kewausaghra ne olwagyon es ne ozollyon (ÉrsC. 195b.

Mik:TLev. 446).

be-olvad. Mindenestewl fogbwa bel volt oiwadwan az ew

zentsseeges zywe lelke e.s elmeeje az nagy istennek zerelmee-

ben (ÉrdyC. 455).

égybe-olvad : conflor [zusammeuschmelzen, scbmelzeu].

Egybe-olvad az ezüst az kohbau : conflatur argentum in medio

fomace (Kár: Bibi. a 128).

el-olvad : liquor, liquefio, Uquesco, eliquesco, colliquesco,

deliqueo, tabeo C. tabeo Ver. zerschmelzen, vergehen PPB.

Elolvadni a vízben mint a só : in aqua tabescere PP. Hog ha

az soo elolwadand, mywel sóznak oztán? quodsi sal evanuerit,

in quo salietur? (JordC. 365). Hewsegh myat el olwadnak :

aestuantia solvimtur (861). Az eghek meg eegween el olwad-

nak es myudenek meg wyywinak (ÉrdyC. 18). Kerezthnek

yegyeet vethwen ew reea [a .sátánra, ez] mynt az vyoz hamar

el oiwada (350). Mynt az kwer faggyvv az tyz ellen, wgyan

elolwadanak elene (400). Myndden hatalmam el oiwada (549b).

Az zyz Mariának zemelyeeben az en lelkim el oiwada az en

zeretfimnek zawa halwan (455). Az baráttyához való kegyel-

messége elolvadt: tollit ab amico suo misericordiam suain(MA:

Bibi. 1.451). Elolvadtának féltekben : elangverunt (194). Elolvada

az sziuek annira, hogy nem volna semmi bátorság 5 bennec :

dissolutiun est cor eonim et non remansit in eis spiritus (Kár

:

Bibi. 1.197). Kiket már a félelem és az ijedés úgy elfogott,

hogy ha oldalúi egy zá.szlót megláttak volna, egé.szlen elolvad-

tak volna (MonOkm. II.9). Szívesen kínlódom ; bár mint olaj

ingyen elolvadom (Amadé: Vers. 76. 156).



1119 FÖLrOLVAD-MEX)OLVASZT MEGOLVA8ZTÁS-MEG-OLVAS 1120

föl-olvad: eliquesco, reaolvor MA. liquor; zerschmelzeii,

zerfliesseii, zergehen l'PB.

ki-olvad : [ausschmelzeu, beraussclimelzen). Kiolvad [ffizés

kKzbeu a só a hamuból] (PP; PaxC. 1774. 221).

lé-olvad : (deliquoü ; abschmelzen, herabschmelzen). Hee-

gyek halmok es tólteesk leolvadnak oz fSld zynre (ErdyC. 8).

Haugos és szép szavii drága csinálatu banmgi leolvadnak

(Paskó: ESir. B).

meg-olvad : Cülliqu6.scn, egelidor MA. zerschmelzen, weich

werden, auftaiieu PPU. Kzirtoc megoluadnac (petrae liquescont)

ment viuz te oréad el5t (BécsiC. 46). Oluagon meg a te lelked

(VitkC. 20). Ó lelkébe meg oluaduan (TelC. 105). Az lesusnak

zeretetiben meg olwadoth vala (VirgC. 101). Hegyek meg olwa-

d;mak : monteü fluxenmt (KultsC. 133). Hogy az í) attyafiahiac

szive meg ne olvadgyon : ne pavere faeiat corda fratviim ÍMA

:

Bibi. L177). Az ember szive hamar megolvad az aitatos,ságra

(niy: Préd. 1.84).

öazve-olvad : cvj A nagy tz miatt szve olvadnak a tSu-

dc'iklS báldogükkal befedett házak niiall: HHist in.256).

Olvadás : liquamen C. |das schmelzenj.

Olvadékony: fzerfliessbar, .schmelzbar]. (GKat: Gramm. B.

3. CorpGranmi. 313. Kec.sk:Ötv. 264).

Olvadó : (liípiidiis ; schmolzond, fliiSBig). Az hónak twlaydon-

saga, hogy kyiinyen olwado (ÉrdyC. 4.Ö5). Olvadó és híg allatok

(VectTraus. 17).

Olvadoz : linnesco, liquefio Sí. (schmelzen, zergehen, auf-

geheu). Ne légyen immár olly tsavargó, és tétovázó lélek, melly

a világi gyönyOrflségekben olvadozzon (Pázm: Préd. 83). Nem
sKibad minékünk kere.sztyénoknek gyönyörfaégekben olvadozni

(Fal: NE. 84). Reszket a szive, forró cseppekre olvadozik a

szeme (Fal: NA. 199).

[Szólások]. Megtörténik még a' .szerentsének saját fajzatin-is,

hogy a dits5séges kezdetnek SrSmi keserves siralmokra olvadoz-

zanak (Fal: UE. 396).

Olvadt : liquidus C. Olvadt vagyok : liqueo C. Olvat, folyó,

hig : liquidus MAI. Olvadott, olvadt : liquatus, liquefactus, liqui-

dus
;
gftschmolzon, zerlassen, weichfliissig PPB.

Olvaszt : liquefticio, liquo Ver. MA. schmelzen PPB. Enge-

delme.ssegbel haraghwsnak dyhcssegeth olvvazyatok (ErsC. 201b).

Az otu5s5c kohókban olua-sztottac (Bom : Ének. 175).

bele-olvaszt : illiquefacio PPBl.

el-olvaszt : liquefario, liqno C. .solvo Kr. [zerschmelzen,

verscbmelzon]. Az nioudola onnyfl az etzetben el oluasztuán a

bór hamlást meg gyógyít [így] (Mel: Herb. 13. Káldi:Bibl. 408.

Pázm:Préd. 706. Kr.)

föl-olvaszt : regelo, reglutino, deglutino C. [auflSsen, schmel-

zen). Ónt felolvasztok : replumbo C.

ki-olvaszt : eliquo MA. .schmelzen, weicli machen PPB.

kiolvasztáa : eliquatio ; scbmelzimg, zerschmelzuug PPB.

le-olvaszt : [abschmelzen, wegschmelzen). Ónját le-ólvasz-

tom: replumbo PPBl. Ezek. [a tüzek), myndent az az fSldet,

kíwet es heegyeket el emeeznek es le olwaztnak (ÉrdyC. 17b).

meg-olvaszt : liipiefacio, illiquefacio, egolido C. weich

machen PPB, (schmelzen). Fuvás.sal megolvaszt : proflat ; ismét

megolv.xszt : recoiitlat C. Megolvasztatott : colliquefactus ; zer-

schmolzen PPB. Mend ow lelket ysteny zerolmuel meg oluas-

ta : liquefecit (EhrC. 55). A tanoltacbol le esnec, hoé meg oliiflz-

tassanac
: ut conlleutur (BécsiC 104). Loen een zywem, niykeppeu

meg olwaztoth wyaz : tauquam cera liqaescens (KulcsC. 41X

megolvasztás. Fuvás.sal megolvasztás : proflatus C.

mégolvasztható : liquabilis C. (schmebsbarj.

öszve-olvaszt : conflo MA. colliquefacio; zusammen schmel-

zen PPB. Öszveolvasztott : couflatile C. (Kecsk:Ötv. STO. PP:

PaxC. 1774. 227. 354).

Olvasztás : conflatio, conflatura C liquatio, liquefactio MA.

fueio; schinelzimg PPB. A sok izzadás a testnek meró azon

olvasztása s bádgyasztá.sa (PP: PaxC. 1774. 130).

Olvasztat : [liquare facio ; schmelzen lassen). Sok baijat s

kSuert szue oluaztata (DebrC. 122).

Olvasztó: coUiquíuis, liquefactor; schmelzer PPB.

Olvasztott : ccjlliquatas, liquefactus
;
zusammen geschmolzen

PPB. Hagyasi, hogy fenyw zwrokkal es olwaztot oíayyal agyon

euteneek (ÉrdyC. 171b). Olvasztott háj (PP: PaxC. 1774. 376).

OLVAS (oluosas Helt: Bibi. Lc4. Fél; Tan. 11. oitíoitatbatot

Helt: Bibi. I.c. o?itaísas VirgC. 139.): I) dinumero C. numero

MA. zjililen PPB. Ystennek fyay kóziben nem zamlaltatyk es az

walaztottak kózyben nem olvastatyk (ErsC. 273). Gyertyánál ol-

vas.s;ik a pénzt .számokra Tört. IV.tJS). 3) lego Ver. lesen PPB.

Légi apud Brutum : Bmtusban olv.'istam PPBl. Legimos : olvasuk

hug zuluala ystenuel (EhrC. 2). Nem olvastatoc é, mit tótleéen

Dauid, mikor megehózot (MüiichC. 34b). 01v,^s zaz páter nostert

(VitkC. 13). Holot az aztalra olv.-raiac [az ebéd fölött), az olva-

sásra igekezel [figyelj] (47). Olvas vala soltart (MargL. 13). Mi-

atyankat olvasandaz (NádorC. 124). Olvasya vala Isayas profFe-

tat: legebat Esaiam prophetam (JordC. 735). Nem olvastatok

eo az terweuben ? non legistis in lege ? (388). Zenieknek eletet

olvasatok (VirgC. 131). Hogy ez meg Iwt dolgot olvasta volna,

kezde gondolny » zyuebe (58). Vgi olvassukh hogi . . (36).

Vgy oluassuk róla, hogy az twTiiskek Invzibe buth (31). My-

kepen ke\vnbe olnastam (PozsC. 11). Olvasd ide Exod. 20.

(Matkó: BCsák. 267).

[Szólások). Mintlia a tsillagokból olvasnám, motskos lesz ennek

a vége (SzD: MVir. 438;. ElSwe hozanak egy nagy kSnywet es

mykoron feyemre olvastaak vona, t^eb yot nem talala-

nak mynd en eeletembe, hanem chak 8t8d ffel páter nostert

(ÉrdyC. 634).

által-olvas : 1) transnumero C. 2) transiego, perlego, evolvo

C. durchle.sen PPB. Az esztendónként lótt dolgokról irt könjTet

által olvasni : *evolvere annales ; által végig olvasom : perlego

PPBl. Egy egy caputot rendel által-olvasván (Zvon: Post 114).

általolvasás : evolutio C. [das durchlesen).

el-olvas : recito C. perlego MA. durchlesen, bérlésen PPB.

Ismét elolvas: relegit C. El olwasaa elStte ez ygheeketh:

(ÉrdyC. 650b).

elolvasó: recitator C.

elöl-olvaa : praelego MA. vorlesen PPB.

elölolvasás: praelectio PPBL

elölolvasó : praelector MA. vorleser PPB.

hozzá-olvas : adnumero C. daziizablen PPR

le-olvas: [abziihlen, berziihlen). Hogy Kardos István azon

400 forintokat, melyeket Keczer uram általa küldött meg, nekem

egészen leolvasott, ezen iriisommal recognoscalom (LevT. 11393).

meg-olvas: 1) dinumero MA. abzülileu PPB. S) perlegi>

C. durchlesen, üborlftsen PPB. Megolvas Lsmet : rolegit MA.

Megolvas egy iwter nostert (EhrC. 14. 22t. Kely ful fráter es

olvassad ezt Mely fráter legottan megolvassa (MargL. 45). Ez

yrasth sokan megb oiwasaak: multi legermit (JordC. 694). Ee



1121 MEGOLVASAs-OLLY AM-OLLY—AMOLLYAN 1122

innepnek ew.ingeliomaat ha ky meg akarja olwasny (ÉrdyC.

515). Az Ipweletli megolvastok (KMNy. 11.1971. Meg olua8.siic

szent Pált (Tel: Fel. 38). Mind megolvas.'s.-i, a mit Írtam (Pázni:

PréA. ni).

megolvadás : 1) dinumeratio MA. abziihlung PPB. 2)

perlectio, relectio ; durclüesung, überlesung PPB.

öszve-olvas: connumero MA. (zusammenzahlen].

rá-olvas. Az confessor i-ea oluasta az oldozatot (GuaiyC.

47).

ráolvasás, [beschwönmg (durch hexerei)]. Az igézet igéts-

kének brbitélé.'sével, reá olvasásokkal (217).

vissza-olvas : renumero C.

Olvasás : I ) dinumeratio C. numeratio MA. 2) lectio C.

Ver. das leísen PPB. Sem azt modya (így] uala, mert zent

jTasnak oluassasa neky nemkellene (EhrC. 109). Foglalad

magadat iras oluasasaba (VitkC. 41). Az ty iegyestekuel zent

oluassasokban bezelyetek (VirgC. 139). Ha nem egyébéi, rövid-

seggel olvasásra édesítené az embereket (Pázm:Préd. a4). Az

irásoknac szorgalmatos olvasása (Zvon: PosL 697b).

irás-olvasás: [literatnra ; schreiben und lesen, bescháftigung

mit büchem]. Imadsagnac miatta ketseg5s dolgoc iobban meg

(eytetnec ho^ nem iras oluasasnac miatta (GuaryC. 54). Sem

ymachagot, sem jTas olwa.saast sem eegyeb dolgot nem teliét

vala (ÉrdyC. 82bl TanwUya keg: az magyar iras olvpasast

(LevT. I.339X Az iras oluosasba [így] foglalatos legyen (Helt:

Bibi. le. CorpGramm. 588).

Olvasatlan : innumeratus Kr. [ungezahlt). Ket sagba apró

pénz olvasatlan (Radv: Csal. IL29).

irás-olvasatlan: [Uliteratus; des lesensunkundig]. Goromba,

iras olvasatlan ember (MNyil : Irt. 42).

Olvasdogal : lectito C. [hie und da lesen]. (Derk : ÖÉlet.

Elöb. 4i. Ha olvasdogalomé az Umak könyvét (Komár: Imáds.

212. Csúzi: Tromb. 221. Kr.).

Olvasgat : lectito C. [nach mid nach lesen, dann und wann

lesen] (Pázm: KT. 66), Olvasgasd figyelmetesen a Tékozló Rú-

nák históriaját íSomodi: EgyhBesz. 1.138). A felserdült dáma

olvasgatja a vitéz urfiakuak diadalmait a hamarja-futás-, az 5k-

lelés- a lovaglás- vagy más egyéb pállyajátékban (Fal; NA. 199).

Olvasható: 1) legibilLs MA. leserlich, lesbarPPB. 2) [der

lesen kann]. Hogy kárt ne tegyek meg-ijesztvén írásommal olvas-

ható beteget (PP: PaxC. 1774: 322). Iras nem olvasható ember

vagyoc (Zvon: Fost. 11.210).

Olvasó: 1) lector, anagnostes C. lector, numerator MA.

Levt vala jo es aytatos zerzetes es jo olua.so (DomC. 263). 2)

rosarium, vulgo pater-noster ; rosenkranz PPB. Olvasó-szem

;

grannm rosarü Kr. Az olwaso zem k5z5t vala egy ezysth kerezt

(ÉrdyC. 277b). Olwasoya ees kezeeben lewen olwaswan es

ymatkozwan (ÉrdyC. 384b). Olvasó auagy Bódog aszszony Koszo-

niya (Vás: CanCat 168). Egy csont olvasó, egy hamis kláris

olvasó, egy selyem olvasó (Radv: Csal. 11.363). Trombitáját el-

lopta darunak az varjú, hollónak olvasóját, az Máthénak man-

kóját, báránj-nak is lazsnakját (Thaly: VÉ. 1351).

irás-olvasó. Iras oluasso pásztor (MehPréd. 157. Bom:

Préd. 52).

Olvasott: 1) numeratus; gezahlt PPB. 2)lectus; gelesen

PPB.

OT.T.V (ml HB. wl TelC. 253. wly LevT. 1.205. olyw EhrC.

12. oly 1. 59. stb.): 1) talis, ejusmodi; solch(er), dergleichen

MA. a) Ysten téged tezen olya, hogy áldottak kezt lez azon-

képpen aldot (EhrC. 33). E bezéd nemor(BécsiC. 27). Te taneit-

M. NTELVTÖKT. SZÓTÍK. IL

uaíiid oFIat teznec, mellet nem illic iiekic temiiec (MünchC. 34).

Olluak kel ffel veeuny az 6zwegysseghuek reguliissagaat (ÉrdyC.

353b). Ha olyak volnánk, aminek kellene lennwnk (VirgC. 91).

Olyakat muLit nektek (143). A chodac olyac, melyeket senki . .

.

(Helt : Bibi. I.b4). &. világi §let czac olly, mhit az meg szállás

(Born : Préd. 450). Mert az embereknec dolgoc oly : quippe res

humanae ita sese habeut (üecsi: SallJ. 45). Mert olyról irsz, kit

sem te, sem a te feleid nem értenec (Mon: Ápol. 332). Azpap-

nac leiúiya, ha ollyhoz mégyen, az ki nem leieud az papi nem-

bl (Kár: Bibi. 1.109). Kiczoda volt olly, az ki ártatlan elveszett

volna ? quis unquam innocens periit ? (MA : Bibi. 1.450). Ollyá

kell lennem (V.19). Hirtelenbe, sietséggel ollyat ne czelekedgyéc

(MA: Tan. 217). Ez itélfl-masternek olyiiak kell lenni (Pázm:

Kai. 502). A ki oUyal dítsir, a mi benned nintsen : hízelkedónek

tartsad (Pázm: Préd. 963). Minden lépésemre szidnak, ütnek,

vernek, étkem oly, a mint serté.snek kevernek (Gvad : RP. 27).

b) Volt ott allo neppek kewzt oly (tantus) syralm, hogy (EhrC.

59). Semmi ot titoc, ki nem megtudatic (MünchC. 32). Oly ember,

kynek eg yoha vagon : homo qui habeat unam övem (JordC.

389). My vagion vram valami oly allath, hogi ky tied nem volna

(VirgC. 44). Ha uona ol liitSm (TihC. 4). c) tam MA. [,so]. Olly

nagy : tautus, so gross MA. Oz gimilsnec vvl kesenív uola vize

(HB). Oly czudas emberek : tam admirabilas homines (EhrC.

1). Bemald vala oly nagy zentsegy : tantaesanctitatLs(12). Myre

vattok oly zorgalmatosok ? quid soUiciti estis? (JordC. 371).

Oly nagy volt (ÉrdyC. 547). Az embernek szive olly tellyes

tekervényekkel és rejtekekkel, hogy . . (PP: Pa.tA. 53). d)

Olly igen : tantopere, adeo, admodum ; so heftig, so sehr MA.

Miképpen meg aza of hamar : continuo (MünchC. 52). Ha oly

yghen zeretSd ewtet, hozd eede (ÉrdyC. 338b). 01 ig8n nag

zereteeth uagon kSztk (SándorC. 1). Oly igeen vereek (CoruC.

210). Mint egy feiedelem, olly bizuást mennéc hozzáia (Kár:

Bibi. 1531). Most olly alá-estem, hogy a nyalka ifiak tsúfolnak

(Pázm: Pléd. 88). 3) [nounullus; mancher]. Doktoritok kSzzfil

oly hat száz tévelygést-is mert a mi Romai hitfiiikben számlálni

(Veresm : Tanácsk. 97).

[Szólások]. Ollyat mondó c, hogy magam is megbánom

:

non movenda loquor MA. Olyat mondok, hogy meghlnek belé

az szomszédok (Nyr.XIV.565). Ollyá tartya, mintha már

bé iktatott és hé állattatott volna a menyországban (DKal

:

Ker. 19. GKat: Válfs. IL323).

am-oUy : [talis, ilUus generis
;
jener art). Mind únilly, mind

amolly kenyérrel (Bom : Préd. 206).

imilly-amolly (Bom : Préd. 206). Imily amoly gyléseket

tartván (RákF:Lev. 11.154).

Ollyan {olwn WeszprC. 3. oUyon MA: Bibi. V.24): talis, ejus-

modi, Lstiusmodi C. [solch-, so, dergleichen, so beschaffen]. »)

Ne akar olannac lenned, a mef embSr istent keserti (VitkC.

5). Ne legyetek ollyanok, mynt az keppmwtalok: non eritis

sicut hypocritae (JordC. 369). Valaky meg maradand mjnd

veghyg, az ollyan ydwezwl : hic saivus érit (383). Olyan, mynt

istennek angiala (VirgC. 20). OUyanoc lesztec mint az isten

:

eritis sicut dii (Helt: Bibi. LB). Ollyanoc mint az bárányoc (Kár

:

Bibi 1300). Ollyannaa tewee az en zamat, mykeent az el5s tor

(ÉrdyC. 342). b) Ofan zerzetes mondatic vérbe martot ruhát vola-

ni, aki 5 testet az zegeneknec verihtekebM élteti (VitkC. 15).

Soha olly fejedelmet nem hallottam, kinek csak az olyan szol-

gálat eset volna kedve-szerent mellyet feje-vesztében pai-an-

csolt vohia (Pázm: Kai. 1766. 583). c) Nem volth ollyan rwha-

zatos mynt : nec coopertas erat sicut (JordC. 371). Ollyan nagy :

tantus (Helt: UT. Gg4). d) Mint az lucz fúnnyú ollyan fel nf.

(Mel ; Herb. 30). A tsehek Magyarországot ollyan felette igen

elpu-sztiták, hogy . . (Liszny; Krón. 318).

am-ollyan: ejusmodi, illiusmodi; dergestalt MA. Szokás,

hogy illyen nap az evangyeliomnak illyen, vagy amoUyan részét

71
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olvassák a gyülekezetben (PAzm: Préi c3. Illy:Préd. II.1851.

Példiisan folyt nyalok az auKliai iiiiillyeu s aiiiullyan szeliudé-

kekríl, agár, vizsla, kopó s több afféle fityi'-szí tacskókról,

mennél szebben a niosólékoa peszérek ni()djára (Fal : NA. 122).

[Szólások]. Hlyen amollyan lelkö németje (RákF: Lev.

1V.550).

szlnt-ollyan : similis, aequalis 81. (ebeusuj. Szinte olliau

szflkseges (UocsiG :. Préd. 38).

ugyan-ollyan: nimilis Helt: Bibi. I. V2. [ebenso, gleich]

Ollyankóppen : Uiliter; alsó, dergastalt MA. Az példa

szerint az mellyet mutatót az wr, ollyanképpeu ezinála az

gyertya tartót (Kár: Bibi. H26).

Ollyankor : tmn temixjris MA. um die zeit PPB. Ha gyó-

nást nem tehetnél, meegh es semyth ne ketelkegyel, mert az

ollyan koron (halálodJ idején) eleegh zybely thSredolmessegli

(ÉrsC. 278b. Hall: Paizs. El«b. 7). Gyaknm történik, hogy a

jjyjzedelem ulán-is al-vaszti ember gombolyagját, ollyankor

azért szükséges kfivutnftnk a vitéz példáját (Hall: HHist. II.

lOS). A tsászár ollyankor tette vezérnek, a midAn okü.s,sabbra

kelletett volna bízni a maszka tzárral való hadakozá.st (Mik:

TLev. .11). Ha pedig azt objiciáluák, sokszor volt &délyben

török had ki benn telelt, azt felelheti, az olyankor esett, mikor

a nyughatatlan elmék hogy már segítségre hivták okét (Mon-

Okm. XlV.Ul)

OUyas: talLs, talismoili Kr. [dergleichen]. Ha mi olyas hireini

lesznek, tudtodra adom (Thuraó:Lev. 11.117). Semmi ollyast

nem tanulnak, a mivel véuségekben tudnák magokat táplálni

(MA: SB. Ml). Semmi oUyas tsai)ásokkal nem sanyargattatnak

;

meghíznak és velöznek (Pázm: Préd. 25). Semmi olly.'is jó.sággal

nem tündoklottek (Veresm : Tanácsk. 34). OUyas dolog történt vele

(Fr : SzJán. 95). A ki nem oUyas, el-vehet«d (Lipp : PKort 5B).

Isten minden teremtett állatra osztót valami ollyast, mellyben

fáradgyon (Fal,: NU. 257). Az okos játszó azonban nem vet

ollyas kártyát, a melyre lesben vagyon társa, hanem annak

helyében azt, a mit ingyen-sem reményiét volna (Fal : UE. 373).

Az ellenünk tflrekedS gonoszság ugy néki k-szórflli nyers

igyekezetünket, s ollyas dolgokat vitet velGnk végbe, a mellyekre

soha se ernk se bátorságunk nem lett volna (Fal: UE. 408).

Csak arról emlékeztetlek : olya-s légyen társod, moly hozzjid

illjék (Fal : TÉ. 693). 011y;is dologban keverem magamat,

mellybJl btsflletesen ki nem g;izolok,'.ki nem fejtem magamat

(KirBesz. 48). Nem vagyunk mi az ollyas korhelyek kSízRl

valók : wir sind von dieser liedorlifiien bursch gar nicht (1Ü4).

Mikor semmi ollyas felleges idd nem volna (Bod: KOstr. 155).

OUyatén (ollattii Sylv:UT. 1.28. 11137. ollyatin Szeg:

Aqu. 11)4. ottj(aío>i7iak legyenek : similes tiant KulcaC. 189.

oUyatári Kulcs: Evang. 113. Tel:Evang. 11.467. Lép: PTiik. 11

143. oletan TihC. 5. olielan 6) : istiusniodi C. eju.smo<li, Uúv< ;

dergleichen, solcher MA. Ezek olyatanok leznek es oly yok

(EhrC. 112). CVynaltvahi olyatant ment egy hayiok : tjuasi (27)

Soulia nem volt olyatan syralm : tantus (59). Ollatanoc (tales)

uem lelettetenec, ment Dániel, Anaiii:is (BécsiC. 118. 246).

OHatanoke menúecnec orzaga : talium e.st regnnm caelorum

(MiinchC. 49). Nem olyatan az í vtji (NagyszC. 102). üFatauna

lín, mint az barom (DebrC. 382). Ollyatén, mint a mustár

mag: sicut granum .sinapis (Holt:UT. KI). Ollyatenoc voltatoc

miutazel teuelyedot iuhoc i Bom : Préd. 281. Boni: Ének. 445).

Az istennec igeié ollyatan mint az sz6uetnek (Tel : Evang. I.

130. 282 n. 1 Ib). Ne legyetec ollyatenoc mint az ló : nolite tieri

sicut equus (MA: Bibi. L491).

Olyba, olybá: (tanti (aestimare, (leudere) ; so). A pompás

uagysiigüs neveket ollyb<i jtartják, hogy . . (Tiis : Ajk)!. 186). A/

ostorozásokat csak ollybim tartott;!, mintha uom Ls S .szenvedte

volna az<ikat (Hall : Paizs. 234). Akár ma, akár holnap, mindegy,

olybá tartom, mintha régen innám kegyelmed palotájában az

jó medgyesbort (RákF : Lev. L336). Ollyba tartom rósz ember-

nek reánLszólá.sát, mint szeméten gubás ebnek ugatását (TLaly:

VÉ. n.l25).

Olyféle : (talis, talismodi ; solch-, dergleichen). Oly fele be-

tegség, melyben.. (Frank: HaszuK. 56) Bisusban, olly fele gyenge

biborbiui ltSzet (Born: Préd. 400).

Ollsók : nonnullus, nonnemo SL [manchor]. Remegett 8 dübö-

gött a sziv is ollyikban, sokban már vér sem volt, mint az

ijjedt tikban (Konyi: llRom. 13). Ollyik ollyik bé-dugá fSleit.

(NótPM. 9). Ollyikok pedig annyira rángaták (10).

Olykor ioltykorban Gyöngy : KJ. 74. oííi/koron Helt : Krón.

83) : 1 ) (olyan idfiben ; zu solcher zeit). Olykor menyen, hogy

az zeek el ne miiUyek (RMNy. 1L136). Hogy ollykoron [mikor

majd haza mennek] Srenmiel boczás.sam 5ket haza (Helt : Krón.

83). Ltt penig az olykor, mikor az sidoc husvéttya igen kSzel

volt (Zvon:Post. 1.545). Bíbort kU-ályoc régenten olykor vigol-

noc vala, mikor királyi diczsegeket akartác mutatny (n.30).

Ollykor szülétek Krisztu.s, mikor a tsászár ravóitól mindenek

bé-iratlak (Pázm: Préd. 100. 512). Nem csak olykor csalhat

meg az igasságh, mikor nem hiszed, akkor-is megh-csalhat

mikor hiszed (RendÉI. A9). '£) tunc, tum Kr. [damals, zu der

zeit]. Kegyelmed is, ha olykor még ott közel találtatik, oktassa

hozzá, mint forgas-sa a dolgot (TörtT. L82). S) [aliquando; einst).

Olykor az várasbjui Sj'unson be indúla (Kák: Sáms. A2). 4)

subinde Ver. nonnunquam Kr. (manchmal, zuweilen]. Ti, kik

törvényt adtok .sok ezer népeknek, e olykor határt tesztek feje-

delmeteknek (Orczy: KöltH. 86).

(Szókuiok). Egy ollykor: ali<iuando, cum tempore MA.

(Born : Préd. 455). Nem ió néked télben szánkáznod, oda törik

egy olykor kezed avagy lábod (FortSzer. H3b). H^ olykor,

midóu Aristoteles leauyatnl k^rdeztec (Pécsi : Szz. 101). Es egy

olykor megfogák Marótit (Monlrók. Vtt85).

OMOL, OMIiIK : ruo, succumbo MA. fallen, sinken

PPB. [stiirzenj. Keii omol : superirruit, allabitur, decidit PP. a)

Am;mt az ágra omoUian (snper lectulum cormisse), kiben Ester

fekíen vala (BécsiC. 64). Kytli niykoron laltaak Voiia az neepek,

dyczeereek wr ystent mynd hw orczayokra omoiwan: ruente.<

in facies (JordC. 92). Omlik térdére (Gyöngy: Char. 41). b)

Omolnak ram vadlány es gyolkost el zabadojtyak (EhrC. 154).

Omlanac az aitora (irruerunt per jiusticum), bog meglatuic, mi

uohia (BécsiC. 170). Omlottanac a házra: irruerunt in donunn

illám (MiinchC. 26). O reia omlananac : irruerent in eum (75).

Omlottanak en reám er5.ss5k (AporC. 3). Az emberek nyakra.

f5re oniolnac minden gonoszságra (Tel: Evang. 1.94). o) A

liaboc onilánae a halóra: Buctiis mittebat in navem (Helt: L'T.

KI). Jaj I hova ez az nagy fölyhó fog omlani (Zrin)i L26). Gon-

dolkodtam, honnan omollyon ollyan hathatoköppeu az balgátok-

nak ulmejekben : mecum ci^itavi inide tam poteuter induat

haec scriptura in animos audientium (MNyil : Irt. 50). Mag vén-

het niellyéb(il mert sok nagy gond omol (Zriiiyi II..'il). E'képpeu

fog omlani a ti bíitorságtokiiakis fövenyen épített fondaiuentoma

jó dámit (Fal: NA. 1381.

(Szólások). Hirdettetet az evangeliom abban a városban, és

a pápLstjmg falba omlott volt (Pós: Igazs. U.16Ö). Isteni

félelem nelk&l-való hamis pat%'ar azt reiuik költeni ; uiellyuek

folyamattya fellyebb spongyiába oinla (Pós: Igaza. II.

312).

be-omol : Irruo; ungestümiich einfallen PPB. [hineinstünsen,

einstUrzon). Tröt kapiiu auc nép be omla (GOrcs: Mály. 63).

Beomlott kutak (Orég : Spec. 6).

egybe-omol : corriio Kr. (ziLsamnienstiirzen). A jó lelki-is-

méretil igaz ember, ha a világ egybeomol is, retlegés-uélkUl
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temettetik a icmlilsbiin : jiistiini, si fractiLs illabitnr orbis, inpa-

vidiim fericiit ruinae (Pázm: Préd. 595).

el-omol : I) coiruo; zii boden fallen PPB. (zerffallen, um-

stürzeu]. Fel eppeyttem Danidnak lnV hazat, ky el omlot

:

tabeniaculum collapsiim (JordC. 760). Ha a k'ítj vezz5k meg
fasli>nduek, az abronchoke."! eel f&selnek ees ekkepppn mjnd a

napli hordó eloniol (WiukIC. 1251 A keiíté-snek fala el omla

íDebrC. 180). Az épület elomol fondanientoni-nélkiil (Pázm:

Préd. 53). Azért, ha elomol es romol az eccle.'iia, elfogj- és

el-vész az igaz,ság (284. 549). 2) efl'imdor PP. [sicli ergiessen,

heraitsströmen). Senky nem telty az wy bort az oo édenben,

mert gyakorta az edeent el t5ry es mynd a bor el omol (viuimi

efíundetur), mynd az éden el vez (JordC. 460). E víz elomol,

s meg Lszsza a fid (MoI: Sáni. 15). Az ny bor el szakasztya

az tímlüket és az bor elomol (Kár: Bibi. II133). Ha az ellen-

vetésec el omolnac. az tSbbiuekis oda kell szaladnioc (MA:

Scult 987).

elomlás : eftnsio ; das ausgiessen PPB. [raina ; sturz]. Megh

fewdewt engemet ymmar ha.sonlatos el omlaas (FestC. 403).

félbe-omol ? ffebischlagen, missliugen]. Omer Agával való

negociatiA Imgy félben [falb.in?] ne omoljon (Moulrók. XX^TI.

228).

test-fölomlás : íbeteg.ség] (Nad: Kert. 299).

ki-omol : 1) erunipo MA. ausbrechen PPB. [hinaiiRstürzen,

Iieraiisfallen], Bele ki omla (GuaryC. 21). Magath megh akaz-

tha, kettho zakada ees ew bely mynd ky omla (WinklC. 178).

Annera el tagiak, bogi nieeg ah bely es ki omloth vala (DebrC.

25 1. Mynden tagaday [sic] ky omlanak : effiisa sünt omnia vis-

cera ejus (JordC. 708). Palchyoyabol ky omla ew pénze (RMNy.

11.24). Agyoc veleie, bélec ki omlot (Born:Préd. 78). Az egerec

vgyan ki onilottac a mezkre, s minden véleményeket meg

ettec (Mel:Sám. 13). Kiomol vala az nép és szedic vala az

mannát (MA: Bibi. 1 129). A mi testiink-is annál srbben kiomol

minden gonoszságra, mennél inkáb' kövéredik a j-lakássa!

(Pázm : Préd. 436). 2) (efümdor ; sich ergies.sen, heransströmen].

Az tSmIk meg fakadnak es az bor ki-omol (Sylv:UT. 1.14.

Fél : Bibi. 55). Az én ordítá.sim mint az vizec ugy kiomolnac

:

t;iraquara inundantes aqnae, sic rugitns meas (MA : Bibi. 1.449).

Bóknak teli gégéjébl bor kiömlik (Zrínyi: ASyr. E6) »)

[germino ; ausschlagen, hervorsprossen]. Az vetemin kiomoUon

es nagon fel neuekeggék : semen germinet et assiu-gat (Sylv:

ÚT. I..55).

kiomlás : eruptio MA. ausfall, ausbruch PPB.

lé-omol : proruo MA. corruo, delabor, concido ; ber einen

haufen fallen. zu boden fallen PPB. Nemynemew haz hyrtelen

le omoluan (EhrC. 161). Meg knuebeit vr mendenneket, kik

leomolnak, es fel igazolt menden le esetteket íAiwi-C. 118). A
tomyoc leomolnac (llelt: Bibi. IV.52). Hatra tantorodanak es

az földre le omlanak: ceciderunt humi (Sylv: UT. 1.154). Egy

csapással minden éppfdetek leomol (Pázm: Kai. 110). A házle-

omlic, elromol (C^m : Jan. 105).

leomlás. Miczoda az dg halál ? Soc embereknec hirtelen

való leomlásoc (Bora: Préd. 694. Fél: Tan. 493).

[meg-omol]

megomlás. A .száyn,ic megomlasat gyogyittya (Mel : Herb.

116i. \Vö. Omlás, Omlott].

Omladókony : niinosns, ruinae proximusSI. Piinlallig, bau-

fállig). (GKat: Gramm. B3. CorpGramm. 313).

Omlás : ruina ; fali Ver. MA. PP. Omlás, romlás : niptura

Otr: OrigHung. 11.181. Az [ház] omlásnak zozattyatol fel eb-

rewluen (EhrC. 161). Fel akaija építeni a Babylon omlását

(Matkó : BCsák. 8). Az tévelygé.sben való omlás igen kny
(ToIn : Vig 14). Gyökerét ha megfzöd, a testnek omlását meg-

enyhíti ha ezzel táplálod (Nad: Kort. 299)

k-omlás: [.steinhaufen]. Ers városoc elpusztitatnac, es k-

iiinlasji lesznek (Helt: Bibi. 1V.62). A ház le-omlic és lésznec

romlí'isoc, konililsoc és fal romladékoc : flunt niina ac rudera

((joni: Jan. 105).

Omló : ruens, ruincsiis. ruinam minitans ; bautallig PPB.

Omlott : collapsus, dirutus ; ziisammengefallen, zerstört PPB.

Fügfaiasf gyogyit, omlot .szayat gyogyit (Mel: Herb. 31). Ha az

vizéuel omlot száyat mos, meg gyogyittya (43). [Vö. Omlás,

megomlás].

ONT (niíottak, niía BodC. 29. 30. ver hullás awag wlaa?

PeerC. Kalend.): 1) fuudo MA. giessen PPB. Mergt ont az

lelgbe (GuaryC. 6). Miképpen a mergs kego mergt onth

beleye (NagyszC. 173). Az moslekoth neki nakaba outiak uala

(TihC. 24). Ha téyel a f&lben ontod a vizét, flet gyogyit

(Mel: Herb. 116). Az vért az fidre ontsad, mint az vizet: effim-

des eam in terram (MA: Bibi. 1.173). Senkit niakou ne ouczion

(Erasm: Erk. 34). Bút rád ont még ö terhes igája (Thaly:

Adal. I.2i. 2) [con'umpo, devasto ; zerstören], Mást gyógyít,

maga rhes : a ki rak, s ont, az-az épít nyelvével, ront életé-

vel (Pázm : Préd. b4). A dolgot hasogatni kell és a bélét ontani

(Fal : UE. 440). 3) [dissipo ; vergeuden]. Az as.szony a maga

udvarát szedgye vegye jó rendben, értékénél, s érdeménél

felyeb ne hajazzon: szerezzen, ne tsak költsön, takarjon, ne

tsak ontson (Fal : UE. 87). Eiün ervel tíat Idváasz, nem tud-

ván, hová ontsad pénzedet (Fal:TÉ. 734).

[Szólások]. Boszszudat onts az pogányokra (MA : Bibi.

V.38). Kyk ártatlan veert ont nak (ÉrdyC. 524). Ky fegy-

wernek myatta vereet onttya es halalt zenwed (652b). Aki

ember vért ont : eflfuderit (He't : Bibi. I.D2) Ártatlan vér ontó

kezec : manus effundentes innoxium saugvinem (Kár . Bibi. I.

605).

el-ont : etfuudo, profundo ; ausgiessen, verschütten PPB.

(Ozor: Cimst. 206). Meg botlik s elontya az vizet (MA: .SB. 31).

Az éppflleteket fel-forgattya : az fákat gykeresti ki-tori: és

az terhes szekereket elontya (KNagysz. 1613. E4. GKat:l^tk.

1119).

ki-ont : eflfundo MA. ausgiessen, ausscbütten PPB. Kiuek

vtanna az byneseknek ew veerek kyve ontateek (JordC. 174).

Az meely kewen ky ontottaak vala agya veleyt (ÉrdyC. 545).

Telhetetlenevknek beleket ky ontanaya (DomC. 177). Olajt,

vizet hamar k forral.-inak, kiket rómaiakra kiontanak, sokan

rómaiak megkoppadáuak (RMK. VI. 174). Az bor ki ne ontas-

sek (Fél: Bibi. 13). Eflele teuelygest ontottanac ki az nepoc

közé (Mon: KépT. 26). Ki ontom az én haragomat az ellen

(Kár: Bibi. 1494). Hlyen gyalázatos szókat ontott-ki (Hall: HHist

m.92).

onton-ont : 1) indentidem fundo Kr 2) [dissipo ; vergeu-

den]. A ki si maradékját onton ontja, vett az ellen, a ki ke-

reste (B'al: BE. 599].

Ontás : 1) fusio ; das giessen PPB. Nem volnánk tarssok

hwnekyk az proffetaknak veerök ontasaban : non essemus socii

eorum in saugvine prophetarum (JordC. 429). Meg kerestetik

raytonk az ártatlan vernek ontása (WeszprC. 90). 2) [dissipatío

;

vergeudung]. Bátor egyre fáradozzanak a földi jóknak meg-

szerzésében: mind csak ontás, és hiábavalóság (Fal: NE. 66).

vór-ontás : occidio C. caedes, sangvinis efihiaio, strages MA.

; blut-vergie«simg PPB. Vérontás nekl hamm m.irHrum.=ag va-

^on (GuaryC. 38). Tarczagh megh magokat az balwanyoknak

, aldozattyoktwl, eeteteesekt%VI es %'er ontastwl (JordC. 761. Káldi

:

71*
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Bibi. 247. Zrínyi L109). Kevés vérontással el5 tudja szerezni a

kellemi békességet (Fal: NA. 226).

Ontat : (fuudi jubeo
;

giessen lasseu]. Borát az fSldre on-

tatiuk (RMNy. U.2).

pónz-ontó : fprodigiis ; verschweuderiscb). A mely varas

tékozló, és pénz ontó, veszni akar (Fal: TÉ. 779).

por-ontó : pyroblarius, pulverem uitratum profundens in

jierniciem MA.

vér-ontó : vir sangvinis Kr. [sangvinolentxis ; blutvergiessend].

Te vagy az vér-ontó, én kSnyvem hullató (Zrínyi: ASyr. 302).

Ontód-ik : (fundi ; vergo.ssen vverden]. Oltalmazzon Lsten

engem attól, hogy énmiattam tebb keresztyén vér ontódjék

(MonOkm. XIX.445).

Ontogat: fundito MA. oft giessen PPB.

ÓN (oiinot BécsiC. 300. oimat DebrC. 192. (intiat Kár:

Bibi. HalhPaizs. 123. oonath (ÉrdyC. 436): plumbum; blei

Pesti: Nom. 51. plumbum C. MA. stannum MA: Bibi. IL4.

plumbum, stannum ; blei, zinn PPB. Ónból való : plumbeus C.

Ónhoz való : plnmbarius MAL Erezte remec onnot 6 zaiaba

:

misit mas.sam pliunbeam in os ejus (BéfsiC. 300). Arany, ezystli,

erez, es vass, oon, balok es egyeeb ezen felee alatli, ky mynd

tyzSn atal mehotb, azonképpen tyztwltatyk meg (JordC. 182).

Onnat oluaztatuan feiere tflltete (DabrC. 192). Ontwl csenalt

botok (1B7). Az germek meg nehezSyty vala, mynt ha oonath

vynne (ÉrdyC. 436). Az byzon zyzesseeg ollyan, mynt az feenIS

arany, az haza.ssagbau való zentseeg mynt az erez awag oon

(ÉrdyC. 658b). Forró on, vas, §rtz (Born : Ének. 550). On zíikalos

glyobos 2127, was zakalos glyobos 300, taraczk on glyobos 623

(TörtT. 1878. 343). Az mi ón mivé az én atyámfiának itt volt,

azt adják meg (Gér : KárCs. 1^439).

fejér-ón: stannum; zinn Pesti: Nom. 37. cassiteros C. stan-

num, cassiterura MA. zimi, weiss blei PPB. Stannuni : fejér ón,

bádog Major : Szót. Harmadszor frisseit fejér-ón : tertiarium

stannum PPBl. (Kecsk: Ötv. 320).|

fekete-ón : plumbum PPl. [blei]. Fekete ónuat olua.sztana.

(Helt: Krón. 32). Az feiér és fekete ónnot oluaüzszátoc meg

:

plumbum et stannum igne purgabitis (Kár: Bibi. 1.150. Pázm;

Préd. 1226. Kecsk: Ötv. 267).

OnoB, ónas : 1) plumbosus C. plumbatas, plumbosus MA.
bleiern, blei-reich PPB. Igyenosség mérj ónos sinor : pei'pendicu-

lum MAL Egyenessen alá fggS ouas sineg : perpendiculum

Com: Jan. 103. Ónos botokkal mynd adeeg voretee, myg az

lelkót erzeek ew benne (ÉrdyC. 468b). Ónas pléh vagy twidog

(VectTrans. 20). Tanyéros kengyel vasat igen jót, ónost, szala-

miakkal, hetvenöt pénzen adgyanak (TörtT. X^m. 229). Egy

kocsilónak való féket ónos zíibolájút (ErdOrszgy. U.381). [A

kardhüvolyt) vagy zománczo.son, vagy pedig ónosan vas szer-

számmal csinálta (ÖtvMest. 66. vsz). a) (liviíuis ; bleifarbig,

bleichj (Vajda: Kriszt, III.651. Kr). 8) [gefroren, mit bagel ge-

niougt). Igen ürülöm, hogy az ónos út elótt az úr isten haza

hozott bennllnkel (LevT. 11.88). Ónos esó (Mik: TLev. 447).

Ónoz, ónaz : plumbo Ver. applumbo MA. PP. löten, ver-

löten ; staimo illino ; verzinnen PPB.

föl-ónoz: replumbo C.

meg-ónoz : plumbo C. applumbo MA. stanno obduco ; ilber-

ziiuien, löten PPB. Megónazott : incooto stanno illitas, incoc-

tilLs ; Uberziimt, verzinnt PPB. Negölt vagy hordót meg-óuozni

:

dolia *viucire plumbo PPBl.

megónozás : plumbatiira C.

Ónozás: plumbatura MA. verlötung PPR Ónozás, óunal-

foglalíiií : plumliatura PPBl.

Ónozó : plumbíitor, plumbans ; lötor, verlöter PPB.

Ónozott : plumbatus, incoctilis, incocto stanno iUitns PPB.

Onozot legyen a fazék (Frank: HasznK. 22b).

OUDÓ : 1) Ondója az kSlesnec: apluda MA. Korpa, ondó:

apiudao PPl. hirsen-spreu, hirsen-hulsen PPB. Az ács a fát

f&részeli, az esSlékje avagy f&rész hulladékja, fáiiac ondója le

esvén: scobe v. seragine decidente (Com: .Jan. 103). 2) bilis C

S) Ondofolyás : gonorrhoea MA. MAI. Ondó folyás : samenflus.".

tripper PPB.

ONNAJM, ONTíAT, ONTíÉT, ONNATON, ON-
NÉTON (onnag VitkC. 66. TelC. 351. 359. umia^f, LevT.

n.157. onnayd RMNy. IL198. onnayt, ormajt MA. owud LevT.

1.191. Lép: PTük. 1.39. 105. mnand LevT. IL20. onnan* Gvad:

FNót. 89. unnatüan EhrC. 37. onnég Helt: Mes. 38. 309. am«i-

nég Helt: Bibi. rV.129. onejd RMNy. n.334. onntytk LevT. l

170. onnend TörtT. XV.31. mnetan TüiC. 21. amiranaíA LevT.

1.256) : 1 ) inde, istinc C. isthoc, illinc, isthine ; von daiinen

MA. fvon dortj. Fel haga nemy kevvfarra es ounattlan pdicala

ott allo sokassagnak (EhrC. 37). Onnat felkele, ho^ gabona

f5ket gvytene (BéesiC. 5). Paranöolt 6nekic, bog ki mennénec

onnan (17). Ouuaton aiandokot hozuav énnekem (283). Elméne

onnaton es kSuetec 6tet sokac (MünchC. 35). 74). Onnan ky

nem yevvz: non e.\ies inde (JordC. 367. 382). Meg yedenek es

onnag el kezdenec futnya (TelC. 359). Mind el fiit'mac onnaton

(342). Hog onueet el ne evzessel (ComC. 80). Onneton kywSl

az chellaba niagatli be wethe (ÉrsC. 522b). Keth felöl wagyou

az sancz, ónnal lewyk (LevT. il91). Latnán az embert a fin

megiyedu é.s elfiitíimLC onnég igen alázatosson az erdflbeu, ki

annac elótte igen köuellyen ki i5t vala bel51e (Helt : Mes. 309).

Az Antonius sem mezsze vala onnat : neque proeul aberat

(Decsi: SallC. 47). Bizonosok valanak benne, hogy ónnal ki

menekednénec (Lép: PTiik. 1.39). Ouiuit-is gyász ruhákban siral-

mason másfelé fogtam, végre leányomat, isten tsudálatosképen

látnom i-imét engedte (Hall:HHist 11.293). 2) [ea ; vorbei,

dórt voriiljerj. Azonnan [olv. az onnan] nmloo (praetereuutes)

karomlac-uala 8tet (MündiC. 68). Mjud kyk onnan mwinak

wala : piaetereuntes (JordC. 447). Kereskewdi emberewk hogy

onnaton memienek, az zamart el ragadak (ÉrsC. 314). Tértének,

hogy az 5 zalagossa onnan menne lowa hatan (547> 3) [inde

;

daher]. Az sas keselyfit meg nem fti az meny ; onnat mondgya

Plinius, hogy régen tartottál' az királlyoc az seregbe, és nem
fttS meg ket (Cis. H4i. A vizbe ne vigyed, mert a sok viz a

lónak ártalmas, a sok janis miat, és onnét sz;tmiazik a folyó

és k.1 e|)0 (Cseh: OrvK. 24).

am-onnan (amounat Born: Préd. 561. amomiíían KazC. 74.)

:

illinc C. istinc ; von daniien MA. Többszer oly színét adg}a

dolgának, mint ha inneu-is amonnan-is, felfedve ki tetszenék

belsó titka (Fal: UE 370).

inmmen-amonnan: hinc inde MA. [von hier und dórt, von

allén seiten]. Mint ;iz harang öntésbon, oly tudós volt Melánthon

Philepis az augustán:i cunfessionak irfiia s az kunkolydija (Concor-

diaj kóimy lUá irt, iminnet amonnat egybe gázlott praedikátorkak

és mesterkék is az theologiában (Bal : Csisk. 147). Iminneud

amonnand sok levél érkezik (Thaly: VÉ. L101.>.

innen-amonnan. Innen amonnan segítsen Isorbáin (Fal:

UE. 500).

innen-onnan: hine et illinc Kr. Eennen onnan hagygal-

lyaak (ÉrdyC. 569b).

ugyan-onnan : iudidem, hiinde C. eben von daimen, von

deni ürt her MA. Az malomtól a tornyot öt álgyúval. ugjan-

onnéd törék liánim taraczkkal (RMK. VI 137).
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ONTOK : trama ;'
rast, balken PPB. (einschluss, eintrag).

OPRA (?] : ein Afrikauer Adánii : Spr.

OR (orroc MüiichC. 191. oiTok Valk:Gea 27. orh Komj:

í»Pál. 352 .sem ohr toluay sem parázna Hofgr. 129. on-gazda

Misk: VKert. !38. or Mel: SzJáu. 39. arw JordC. 433. 853. 861.

ÉrdyC. 156. KazC. 197. \Ve,'«pC. 12. Helt: UT. C6. orim Líp:

PTük. 11215. orv MA : Bibi. Il.-t. Megy : 3Jaj. ü: 170. ont Fiaiik:

Ham.nK 56. ornnac DebrC. 82. orwok ÉrdyC. 133. ontoc Helt:
|

Krón. 47. Bora: Préd. 545. it BécsiC. 189. vrroc 115. MüncbC.

24. iTu es tolvai, i-roc es tolvaiok DebiC. 306. wroz JordC. 414.

662. ÉrdyC. 77b. KrozSz;ir: Cat. L4. wnv WhikC. 142. wniot

KulcsC. 122. wnoth JordC. 57). Or: fiir, furax MA. Or, orv:

fur, funw; dieb, diebin, diebisch PPB. Wryiz? latro 1281. (Czi-

nár). Nem zabadeitha££ac meg magokat vrrocto! es toluaioktol

(BécsiC. 115). Az orvok, kik ez velagi iozagocat el vrozak

(GuaryC. 8). Az orwok el orozyak : fures furaiitur (JordC. 370).

Az paztorok cw barmokat flryz^'k, hogy gonoz onv el ue ragagy-

gya (ÉrdyC. 112). Vala ky barattyaiiak yozagaat el ragaggya

onv az (612). Az oriiok negj louat loptanak (RMNy. 11.183).

Miuden oruot, toluait, gyilkost meg neuezed (336). Or marha

(RMK. II-479). Meg találod orvodat, meg lalállyák az el veszet

marhádat (FortSzer. I.b). Toluait orrokat kerget vala (Valk:

Gen. 27). Orvok, lopók iMA : SB. 122). Az orvot, akar tolvajt

meg fogvan : eapto toe vei praedone (Ver : Verb. 239). Kit

He.sperus adót, Lucifer or módgyán el lopta, el rágatta tülem

hamarjáu (Zrinyi 11.143). Kis ort kemény vas lántz kötöz akasztd-

fához (Ben: Rithm." 167).

Oroz : ftiror MA. stehlen PPB. Walaky embert nrzand : qui

fiu-atus fnerit hominem (JordC. 56). Nee vroz (PeerC. Káli. Ne

parazualcoggyal, ne vroz (NagyszC. 358). Oroz auag toluaol

(Ozor : Christ. 407).

el-oroz : sufturor, smripio MA. heimlich ent\vendeu PPB.

Él yewnek az hew tanoythwany es el vrozyak hw1et : fiirentur

eum (JordC. 449). El vrza a leuelet (DebrC. 215). Ad meg az

pénzt kyket el vroztal (DomC. 270). Cristusnak testéét el vroz-

tak (CoruC. 108). El orzotam marhayt (VirgC. 7i. Az lopok meg
ássak es el orozzak: fiu'es etíodiunt et fturantur (Fél: Bibi. 9).

még-oroz : [bestehlen]. Népeknek alamysnaiath megh oroz-

ván (WinklC. 178). Meg akarnak orozni az kertnek gmSlcet

(ComC. 402). Meg m-zotta az zent egyhazat (ÉrdyC. 638). Cas-

telyanak megorzoy (Ver: Verb.' 98).

Orozkod-ik : abscondo, clam ago quidpiam, verbergen,

vertaschen, heimlich etwas tuu PPB. clam irrepo, furor Kr.

[sich einschleichen]. Nem szokümc bizni a tohiayhoz, a ki hol

egy varosba, hol másba oroszkodic alattomba (Gyulai : Sirah.

K6). Attyanac istenségérl, természetirl, és miuoltarol orosz-

kodic a Cristnsséra, es bizon.Wtani akaria (Vallást.Oo4). De jai,

nagy szelendek orozkodik után [Zrinyi útján] (Zrinyi 11.59).

Mi veszedelem oroszkodik utáunam, azt is tudni kivámiám

(FaI:N^. 62V

alá-orozkodik : [sich henmterstehlenj. Mennybl ala oroz-

kodot (Bom:Préd. 31).

be-orozkodü : irrepo, furtim illabor, latenter iugredior

;

heimlich hineinschleichen, imvermerkt (herjeinkommen PPB.

Csatárt, Váradhoz kSzel egy nemes aszszony hal meg és et-

szaka az koporsóba tetetik az templomban, hogy más nap el

temetnék ; egy deák beorozkodott és vélle undokoskodott

(Pázm: Kai. 219). Bé-oiozkodék éjtszaka a pápa hálo-házában

(GKat: Válts. n.l2571.

el-orozkodik: proripere se MA. suffmari se, clam diseedere

;

heimlich davonschleichen PPB. El '.vrSzkodeeg [így) ew annya-

t\\\ es el fwlameek az pwztaban tythkon ennen maga (ÉrdyC,

243). Felnevekdéi mint egy virág, é.s hamar lesz mint egy

asszii ág j lassan lassan eloroszkodol és liamiir minden idd el-

foly (KMK. yi. 108). Ot elorozkodée tllec az erdben (Helt
:
Krón.

42b. L;md:Ujsegits. 11.456. MA:Scult. 702). Vesd a pad allá,

es el oro.szkodiál tlle (Vallást. Ss. 4).

föl-orozkodü : [sich liinaufstehlen). Mikorou azegj-ic estuo

a garádiczon fiilorozkodot vólua a királyi i)alot;iba (Helt: Krón.

31b).

ki-orozkodik : [sich hinausstehlen]. Atyámnak hazából ki-

orozkodam (TelC. 292). Kiorozkodánac a seregbl és haza futá-

nak (Helt: Krón. 133b. 122b). A kiralls nem mere megh maradui

benne, hanem ki orozkodek (Lép: PTük. 1.131).

Orozkodó: latenter irrepens Kr. [iusidiosus; lauernd]. A

világ tengerét, orozkodó habjait, csendes szemmel tekingeti (Fal

:

NE. 41). Az orozkodó halál reá is irányozván nyilával, nehéz

betegségbe ejtette (Fal:TÉ. 679).

Orozva : clanculum, occulte Ver. fuitive, furtim MA. heim-

lich, verstohlen PPB. [hinterlistig, meuchlerisch). Orozva el

rántom: subripio MA. Forrasoc, kiébl vrozuan lattatnacuala

vizet mereiteniec : furtim videbantur haurire aquara (BécsiC. 23).

A feizarne ázzon nekit fogadót reiaia, hogi eyel megh ölneie

vrozua e zent Amborust (DebrC. 20). Mynden eztendewbe vroz-

vaes reya yartak azok az nemet falwyak az valwssy erdewre

(LevT. 1.216). Orozva is tudakozzál (11.61). A sidoc fSlderl

orozva hosztanacel: furto sublatus sum (Helt : Bibi. 1. F4). Hogy

üczet az kutbol orozva ki vonna (Ború: Ének. 561). Orozva el-

metfzé az felsruhájánac az szárnyát : silenter(MA: Bibi. L268).

Orozva jöttei el : clam venisti (29). Orozva maró eb (Mel : Sz-

Ján. 409). Edgy orozva maró ember csak kevés híjjá lón, hogy

Cárolus n. meg nem 5le (Liszny: Krón. 306).

Orozva-való : fnrtivus [heimlich] ; furtiva : orozva való

szerelem, titkos szerelmeskedés : voluptas, Venus furtiva PPBl.

Orzás : furtum, raptura MA. rapiua ; diebstahi, raub PPB.

Orzásoc, ragadozásoc : fúrta, rapinae Com : Jan. 192. Az Izrael

ffyay atal hagaak az parauczolatoth, es wrzaasth teenek az

athkozot morhabol (JordC. 297).

Orzó, orozó : lur, furax, raptor MA. dieb, diebin, lauber

PPB. Orozó mesterség (Vajda: Kriszt. U.235).

Orzott: furtivus; gestohlen PPB.

Orság (orwsag WinkC. 178): furtum MA. furacitas; dieb-

stahi, raub PPB. Alohad vrsagnak (furtum) lenny felettebualo

alamyznakot (EhrC. 78. 79). Ember ldkésec, VTsagoc, hamis

tano.sagoc: fiu-ta (MimchC. 43. 153). Az gonoz emberek adnak

gonoz tanalchot, az or ember orsagra, az ragadozó toluay ra-

gadozassra ((DomC. 162). Ne tig orsagot (Sylv: UT. L112). Min-

denféle gonoszságok, orságok, gyilko.sságok köztünk eláradtanak

(ErdTörtAd. rV.337). Valamely az mesterek közül orságban,

avagy paráznaságban találtatik, annak me.stersége letétetik

(KecskTört. n.282). Az lopás es or.ság : fiuia (Ver: Verb. Szót

18).

ÓRA : 1) hóra C. MA. stunde Ver. PP. a) Nemde tyzenkeeth

oraya vagyonee az napnak (WinklC. 321). Az completa horayanac

vtanna (VirgC. 140). A napnak hatodik oraia (DebrC. 74). Adgyon

isten gazdag rmfl órát (MA: Scult. 141). Órája vagyon már az

álomból felkelnünk (Illy: Préd. 1.19). Már hét az óra; kilencz az

óra (Mik: TLev. 71). Már a szabott óra cseng (Thaly: VÉ. L316).

b) Ázzon nappon es horan az angyal ez frátertól eltére (EhrC. 18).

Az áldozatnak horayan yeleueek ew neky wr istennek zent angyal?

(ÉrdyC. 344b). Eeynek negyed horayan (JordC. 399). Mikorou az

vtolso horan vohia (VirgC .107). Tizenegy órán [1 1 órakor] (Alv

:

Püst. L583). Készek minden órán valakibe veszni (Fal: UE. 478).

c) Mely horaban (CornC. 6S). Ezen horaban : eadem hóra
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(JordC. 312). Ez éarlosagos horaban (NagyszC. 36). Az borába

meg vigaszéc az aszszonyi álat: salva facla est ex illa hóra

(Helt: UT. Cl). Érsek-Újvár jegyben vagyon, minden órában

mienk lesz (RákF: Lev. 1.125). Alig érkezik a jílvevény úrfi,

azon órában reá küld a kocsi.sokra, parókásokra (Fal
;
Nü.

256). d) Kilenced ora koron (TiliC. 19). Hat órakorban :
circa

horam sextara (Fél: Bibi. 197). Az napon két óra korra vacso-

rán jelen leuui ne nehezteljen (LevT. 11.359). Mikorontan az

niez5l)en vagy, és tudni akarod hány órakort legyen, végy fel

egy sz;ilma, auagy fíi szállat; immáron meg írtam az dél el6t

való órákat, 6t órától fogua délig, az az tizenkét órakorig (Cis.

N). Távul bujdosva Írdogáltam jobb ré.szét és csak pihen órák-

kor (KaI:UE. 362. 195) Az elidízött órakor más nap együtt

valának (Fal: TÉ. 698). e) Horarius : egy óráig való, tartó

PPB!. Germeksegemt51 foguan ez oraiglan (VitkC. 25). Yniatko-

zunk mynd harmad orayg (VirgC. 83). Egi oraig való ulomor-

gatas (DebrC. 184). KojKirsoban feküuec harmicz hat oraiglan

(Born: Ének. 46). I ) Óránként : stundeuweis PP. Éyel napwaal

orankeed (ÉrsC. 316). Az wr istent uaponkeed horankeed keer-

yi'k (ÉrdyC. 19b). Melyrfil teszek dispositiót Keczer Sándor el-

érkezésével, kit Ls óráukint várok (R;ikF : Lev. 1.619). 8) horo-

logium C. MA. uhr Pl'li. Az óra járásiibólis megítélheted a

várast : ex horologio cívitatem judíca PP. Kenyergettem nagy-

ságodnak egy öreg órájért (ÉrdPorta. 183). Adtunk egy cris-

tályba foglalt, uj formán isinált órát (Radv: Csal. 11.190) Az

óra ütött kettt (Zrínyi 1.50). Az órát folyásában, egy peczkets-

keben-valo fogyatkozás mog-akasztya (Veresm: I^ev. 259). Két

felfüggeszti gömböly órák (Moulrók. V1U.41).

[Szólások]. Szerencsétlenül, rosz-órában: ínausíjícato PPBl.

Segghi óraia: venter est suum cuique solaríum (Oecsí

:

Adag. 206). Se órát, se napot ne várjanak, hanem

praestálják jó fegyverrel szerszámmal (RákGy:Ijev. 219).

áiló-óra. A maga talpán álló, vagy más, fíiggS és 'zeb-óra

(Fal: NA. Ul).

árnyék-óra : 1) horologíum .^olarium Non. 4. solariiun

ecíatherícon MA. *seíathericon horologíum PPBl. sonnenuhr,

sonuenzeíger PPB. Nap arníkára mutató hóra : solarium C.

Nap fénnyel szolgáló avagy ániyéc órac : solaría seu scíoterica

(Com : Jan. 168). S) compassum Major: Szót. A hajóban óra

kéváutJitík, mellyet közönségesen compas.sum, árnyék-órának

mondásak (&lad: Evang). 150).

CBénget-óra : [schlaguhr]. (ErdTört. 1.43).

falravaló-óra: (wandulu-j (Radv:Csal. 11.276)

fél-óra : semibora C. [halbe stunde). Ide csak félóra urasiig

majoiia (Gvad: RP. VI. cikk.).

fertály-óra : [viertelstunde]. E15-veszík a trét.selést s egy

fertály-<iráíg két annyit mondanak, mennyit a pap huzomos

egy-óráig (Fal: NA. 146).

folyó-óra : clepsydra 0. arenarium MA. clepsammium,

horologíum arenaríum ; wa.sseruhr, sanduhr PPB. Folyó, víz-

lopó órác: cle|>8ydrae Com: Jan. 168. saudulír Com: Orb. 157.

(Szentm: Kaim. U. Szöll: Dáv. 78).

függö-óra : horologíum pendulum Kr. (wanduhr). A múlt

éitszakán, függ-órámnak minden portzonését hallottam (Fal:

NE. 5. Fal : NA. 141).

kerekes-óra: rotatum borologinm PP.

nap-óra : solarium ; sonnenubr VVF.

napámyék-óra : [solarium; sonnenuhri (MA: Taiu 1320).

*liyakba-vetö-óra : horologiimi vi:iticum PPB.

öröm-óra : [freudenstmide). Virágzó asztendfiibez képest

üröm-órákat jegyez-el magának (Fal: NA.' 156).

BZÓlló-óra: [scLlagulírJ (Fal:Jegyz.)

üveg-óra: clepsydra MA.

ver-óra: schlaguhr KirUesz. 124.

vizlopó-óra. Folyó, vizlopó órác: clepsydrae Com: Jan.

168.

zsebbevaló-óra : [taschenur, .sackuhr). íMík : TLev. 374).

ilalUim mintha valami órai>ercegést hallai.ék, azzal vetem

.'üzememet arra az aszlopra, hát az zscbbevaló órája ott vagyon

(Haziink. 1282).

zseb-óra : cu Ugy jár lábok mint a 'zeb^rának gyenge

kerekei ; aijró-lépvo s [lertzenve (Fal : NE 34). Minden órának

legkís.sebb folyaniló ré.szctskéjét rendire igazított mértékkel

tültegetik és ugyan azért szeretik a maga talpán álló vagy

más, f5gg5 és 'zeb-órákat (Fal: NA. 141. 145)

Orabéli. Ez légyen elég ez orabéli tanúságunkra (Zvon:

Post. 1821)

Órácska: I) horula MA. kleine standé PPB. Egy múlt

órácska is volt számos fldSni (Gyöngy: KJ. 79). 3) [kleine uhr).

(Radv: Csal. IL122)

Órai : horarius MA. [ulur). Órai mesterséggel forgó petsenye

sfitS nyárs : veru automatum ; bratenwender auf art einer ulír

gemacht PPB

eggy-órai: horarius C.

Órányi : [stunden langj. Három horany ydS : borarum

trium intervallum (JordC. 720).

Órás : horologíarius, óracsíuáló Sí [uhrmacherj. Órás [veze-

téknév XVL száz.] (Nyr. IX. 365) Órás legény (Bod: KOstr.

49). Az órás megtsinálváii az órát aztot fel tekeri (Mik : TörL.

121).

ÓRAl : declamo, audacter dico PPBl. [eiiie rede balten,

deklaraíreu]. Verba a Uitínis deducta l'ngari formánt per á I,

ut formál, dictál, orál, declámál (CorpGramm. 239). Óráló

szék [catheiha] (DBeukó: Flór. 223b). Prédikál, orál ritmizál

néki, holott egy pap nints Erdélyben, a kit meg-uem bántott

vóbia (Bod:Pol. 125).

Órálás : órátzío ; declamatio PPBl. [rede, deklaniatiooj. Orá-

láshoz való : dedamatoríus ('.

ORBÁNC : olepliautiasís, vei scabiei lopraevo siwcies atfecta

plerumque membra iiifestaiis et cutem circa vulnera siibalbican-

tibus niaculls deformaiis MA. gutta rosacea, ery.sípelas; rolee

weíublatteni-angasicht PPB. terjed kelés ; lierpes Major : SkíL

(rotlaufj. Tüzes orbántz: berijes PPBl. Orbanczot es egyéb

tüzes fakadast gyógyít (BeytheA: FívK. 12b). Hólna allyát el

futa a szederíos orbáncz (Szentm : TFiú. 10). E^y (5 nemes

asz.szonnak emljét el-fogtavala tellyosséggel az orbáocz (lUy:

Kat 5).

Orbáncos : elephantíacus MA. pusuloKiis PPBl. eryájiola-

todes, guttatas; der ein kupfericht gesicht hat PPBl. [mit rot-

lauf bohallet]. Orbánczos a Iába a'örtT. X1X.220).

Orbáncosod-lk : [mit rotlauf bebaflet werdeu). Az feje

megli orbáiu-zo.sodváu csac h<auiar megh hala (Priig; Serk. 9iil).

[Orbáncoz]

fSl-orbáncozott. A bánat miatt kípetsenyé-sodett, és fol-

orbáiu-zozott .szíveink (GKat: Válts. 11562).

ORBONÁSZ. Orboaás [így] ; Epírota, ainwobner von Epí-

rus ; Urbouás-oraulg : Epírus PP. Ueorgius Orbouaz de Cras-
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-..uw 1S05. (TiidTár. VI.63). Orbonáss Kpirota, Albauensis

1 li'lt t KriSn, laga n.83'2. Krj.

ORDA : fyrusis ; niolken PPB. caseus dulcis Sí. Sajtját,

iihiját, l)Preiiczéit, vaját meg tudja csinálnia (Nád:Lev. 137)

l'rdát (ÍKV], vajat hozott (Gvad; KP. l-íü).

édes-orda: mollis caseiis, caseus recens PP. PPBl.

Ordas. A tmós étket, ordas tejfel&s lével i^en szerettem

(Betlil; Élet. 19ü). Ordas loves : tyrcsis ; csóré, sav(S-leves (Beukí

:

Traiis. 1.402. Kr.).

ORDAS : fekete taikás szfirfi, pl. kutya, farkas SzD. [wolfe

grau, .fchwai-zgrau, gestreift). A nyiilnak háta ordas és barna i

(ACsere: Enc. 20P). i

ORDÉR, ORDÍIjY : (ordre). Kegyelmed az eWbbeni

orderem szerint dolgait iigy kormányozza, hogy még az ellen-

ség által-költözése elítt velem a Tarna-mellyékén megegyezhes-

sék (RákF: Lev. 643). Ordere azt tartja Orosz Pál uramnak,

fájják az készült, mingy:irt iuduljanak iThaly : Adal. 11.345).

Nyir-Bátor ordelyben nekünk ki van adva, ott nyugvásunk

lészen, az is meg van írva (317).

OTtT>TTJ ÁT. : [in sacerdotum munerum recipére sollemni

ritu; ordiuirenj.

meg-ordinál : x- Az ég felé három ujjuukat tartottuk, a cre-

dót nagy buzgón mi itt elmondottuk (a crédón értettetik itt az

esküvés, mikor az uj katonák Ö Felsége bivségére hitet tesz-

Dek le) ; már most voltunk igaz hadi presbiterek, és már meg-

ordinált katona emberek iGvad: RP. 88).

Ordinálás : (ordinatiouj. Az ordinálás merS czul'-jatéc (MA

:

Tan. 1126).

ORDÍT (ordoythwnn JordC. 840. 94. oráoyíany ÉrdyC. 433b.

oriifi/ívan DomC. 48. ordiht 19. ordcíanni, ordííanni Ver..): ululu,

irrugio C. ululo, rugio, rudio Ver. confremo PE^Bl. brüllen, heu-

len PPB. Igen ordit: exululat C. Reá ordít: irrugit MA. Lata

a zait es a sírokat es a soc ordeitokat : ejulantes (MüuchC. 80).

Pokolbely evrdeg, mykeppen az ordeyto orozlan kerenguen

keres (OmC. 46). Gyakorta zyvynek zevpevgesetevl az ev jmad-

sagy kevzevt ordeht vala iDomC. 19). Az erdegök kezdeenek

ordoytany (ÉrdyC. 433b). Szembe nem ál az ordeto fai'kasokcal

(Mon : KépT. 4). Az 6rd5g5c syunac, ordetnac (57). Az villamás

vtáu ordit az mefidrgés (Kár: Bibi. 1.535). Az farkas ha ordit,

pokol vd5t legyez iCis. G3). A Hektor testét meg-szaggatott

köntösökkel, tsak-nem ordító jajgatással viszik-tel fényes Hiúmba,

és le-tészik ott a kiriUyi palotában (Hall: HHist 111.175).

meg-ordit

[Szólások]. A sereg-is magát véle meg-orditá (Kónyi

:

HRom. 139).

Ordítás : ululatus C. Ver rugitus MA. [das brüllen, heu-

len). Kiimyülzeng ez a hely orditásokkal : locus circumsonat

ululatibus PPBL Mikor ezeket moutakuolna, Ion na^; siralm es

ordeita-s annag eghazban mendénéknec (BécsiC. 25). Ordoytas-

uak zozattya nag mezzé hallattateek : vox audita est et ululatus

(JordC. 360). Megh bolondula &s ordeytasth kezde tenuy (DebrC.

553). Az balnaunak papy ordeytasth teenek es az papy feyede-

lem zent Tamás apostolt atal veree (ÉrdyC. 169. 562). Ordetas,

siras (TehEvang. 1.123). Mint az oroszlámiac ordítása, ollyan

az királynae rettentése (Kár: Bibi. 1.614). Ezen a hirtelen vál-

tozáson megrémülnek, és ordítással azt kiáltyák (Pázra:Préd.

16). Zeng Szakmarnak vára elájolt labauczok, ével holt soU

ráczok eS orditásoktúl (Thaly . Adal. 11.75).

farkaa-orditás : [wolfsgeheul] (Mon: Apol. 316).

oroszlán-orditás (Pázm: Préd. 1112).

szamár-ordítás : rudor C. ruditus, vox asiniiia MA.

Orditat : (das brüllen, lioulen). Zo magatsagocbau hallatot

siralm es na^ ordeitat: ululatus (MünchC. 17).

farkas-ordító. Farkas ordító téli(Fal : Jegyz. 933).

ORDONÁNC, ORDINÁNC :' [ordonnanz]. Az bojtos

kornyéta tekereg, az ordináncija bomlik, sjirbau fetrong (Thaly

:

Adal. 11.353). Kérte, ordonáncz t;i.skájába tegye, hogy itt volt,

óbester .azt é.szre ne vegye (Gv.ad: RP. 133).

ORGONA (orgatia DöbrC. 214. Kár: Bibi. L524): orgánum

MíV. orgel PPB. Vizi orgona : hydraulos C. PPBl. Menden népec

SrShiekuala nembérieckel es zízeckel es ifiackal orgauacban

es hegedcben (BécsiC. 44). A fSzekre felczuggeztettuk mv

orgonáinkat (AporC. 107). Kiirt, hegedíi, dob, orgona, cymba-

lim (SándC. 17). Vygadnak az orgona zoban (ApostM. 4). Az heged-

szót, lantot és orgonát nem Dávid lelte, kezdetben muz.sikát

Tubái lelte (Tin. 228). Dicséljétek tet orgonával és czitaraval

(Oftíc 186). Az orgona lyukas szárú Mrdókból áll (Com: Jan.

169).

Orgonál : cano organo Sí. [orgeln, orgel spielenj. Orgonal-

nac, fintzolnac, énekehieo nfki (Vallást k3).

Orgonálás : [orgelrausikj. Haliam meud az éneklést es az

orgonalast (EhrC. 74. ÉrdyC. 564). Dicsérem atte nevedeth

en zamnak orgonalasaval (üebrC. 562. NádC. 129).

Orgonás : pitbaules, organicas, organista PPB. [organist,

orgelspieler], Vizi orgonás: hydraules PPBl. Orgonás [veze-

téknév XVI. sz.] (Nyr. 1S.365). Orgonás Ferencz. (Gér: KárCs.

IU.296). Ne hogy orgona légyen a templomba, de orgonás ne

légyen (Bod: Pol. 208).

ORGOVÁITY. Növi quendam camiiestrem locum, juxta

oppidum Gmör, bix: nomiue vocari ; atque etiam in planis

terrae Jazygum, edoctus sum nomen hujmmoili dari (Otr:

OrigHung. 11.84).

ÓRIÁS (orjas MA. MA: Bibi 1.6. 132. Com:Orb. 89):

gigás C. riese PPB. Ver. Olly nagjnak irattá magát mintegy

óriás : colossicum se pingi jussit PP. Nem esec le itiactol, sem ver-

tekmeg ötét kiralnak tiay, sem magas orya.soc (excalsi gigantes)

vettec magokat az ellen (BécsiC. 45). Erwende mykeppen

oryas : exultavit ut gigás (KeszthC. 34). Oriasokath megh gewz-

tel (WiukC. 93). Oryaas fayzat (ÉrdyC. 593b). Óriás rövid

nap meg-rontatik az isten igéjéMl (Czegl: MM. 33. Káldi:

Bibi. 288. Zrínyi. 1.59. 98. 17. 9.) A sisakos orias: Orion [a

csillagzat] ; orias kutyája : canis major [csillagzat] (ACsere

:

Enc. 100). Óriás: gigantes solemus illó nomine vocire; etiam

homiiiem supra modiun altum et vasto corpore praeditum

vocamus nagy óriás (Otr: OrigHung. 11.62).

Óriási : giganteus C. MA. [riesig].

Óriásoeska. Orjasoczka : gigantulus MA. ironice ein grosser

kerl PPB.

ORIQrCÍÁIj. Origynál : literae originales ; die urschrift, das

originál PPB. Az originalt, azaz, a jószágnak eredetirl való

levelet hozza el (Ver; Verb. 76). Originál levél (Megy: 6Jaj.

IV.23).

ORJ. Orja az disznouac : unctimn MA. rückgrat vom schweiü

PPB. [rückenstück]. Vad disznó orja : *callum aprugnum PPBl.

Dorsum animalis, ubi costae cum spinis dorsi arcte juuguutur,

vocamas orja (Otr: OrigHimg. 11.63). lígy zeep feyeer kölykchke,

kyuek az hataa orya tarka barka volna (ÉrdyC. 501). Husuet

uapian : zentelt borin hus susaual [olv. sasauai ?], parey orial

(LevT. 1.43). Káposzta oijá\al (Radv:Csal. III.44). Meg volna

szalonnán mind sodor s mind orja (ErdTörtAd. 11.328).
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disznó-orja: 1) *spina síiilla PPBl. fschweinsrückeiij. Els
tál étek légyen káposztás lu'is egy disznó orjával egészen fejes-

tül (KecíkTcirt. n.3ü4). 2) portulaca ; burgel, grensel
;
porczin

ffi Mel : Herb. 33.

ORMÁN, ürmángallér : focale C. Ormán : 1) schurztuch;

2) kragen ; S) zinn (?J Adámi : Spr.

OROM (orum 1386) : piiuiaculum, pinna MA. fastigium

;

giebel, zinne PPB. Ház oronija, torony uroinja: pinnaculum

MAI. Koinlouz orm 1208. (Jeriiry). Ad apicem unius montls vulga-

liter orom vocatum 1237. (Wenzel XII.467). Lociis revrfaorumya

1386. (Nyr. V1.168). Allata ftet templomnak oromiara: super

pinnacnlum tampli (DobrC. 302). Templom oromja frel : Evang.

1.506. Kr.).

ház-orom : [fastigium
;

giebel]. A tSrSkec egy ház oromra

az czonttyát fel téuéc (Helt: Cane. 113).

Ormó. Pinnaculum : báz avagy torony ormiija, mellyre a

szél annyát, vitorlát, és a kakast szokták helybeztetui PPl.

Ormója a káposztának (Szakácsmest. 2).

Ormóa : piimatus, fa.stigiatii.s ; zuge.spitzt, giebel habend PPB.

Ormós fedel láda: arca camerata, lade mit einem krummen
deckel ; ormós koporsó : sepulcrum cameratum

;
gewölbtes grab

PPB. Tetés, ormós; pinnatua PPBl.

[Ormoz]

Ormózott. Ormózott héja a háznak ; pectinatum tectum
;

mit stocketiir u. gesSumen ausgearbeiteter obor-zimmerboden

PPB.

Ormos : fectus, cameratus, fastigiatus Sí. pinnatua MA.
Pinnatus : tetes, oromos MAI. Posse.ssio Ormua vocata ? 1359.

(ZichyC. III. 154).

Ormoz : tego, camero, fastigio Sí.

Ormózat : fastigium Kr. [giebel]. Kói'al ormoza^a : muralis

loriea, pinna, crejiido PP. (Pázm: Préd. 4i)4. Pázm: Kai. 1766.

376. Kr). Vár ormozatja (Prág:Serk. 1«0. Kr.). Toldalékok

[az épületen] a ki vetett, erasztett ormozatoc, parkanyoc, esz-

terhác (Com: Jaii. 107). Nem az ormozaton, vagy a kéményeken

szokott a sas fészket rakni, mint a gólya (Csúzi: Síp. 719).

Tengernyi sok nép gyülekezett öszve, még a házok ormozatját,

tsatomyait, és a szomszéd tornyokat is el lepték (Fal: TÉ. 651).

Ormozatos : liabeas tástigium, fastigiatus Kr. [mit einem

giebel] (Prág: Serk. 222. Kr.).

Ormózott : fastigiatus Kr. Ormózott héa a háznak : tectum

pectinatum MA.

OROSZ (unuz): 1) Ruthenus MA. Uussiis, Moscus; ein

Russe PPB. Oro.szország : Russia PP. Uruz, jobagio regis 1217.

Orosz [személynév] 1398. (Czinár). 2) janitor, satelles MA. ad-

mis.sionalis
;
portner [pfórtner] C. torhüter, portner, trabant PPB.

(Rutbeni olim custodiae domus regiae in I lungaria praeerant,

hinc janitoris significatio Kr.).

OROSZLÁN (oroszlnnyuc Born: Evang. 78. oroszlány Zrí-

nyi 1.1U8. Páp: KeskÚt 243) : leo C. Ver. MA. löwe PPB. Orosz-

lány [.személynév] 1398. (Czinár). Kyk owbenno byendnek, tezy

ewkewt menden seregnelkenl nyomtatny es yartatuy nemczak

farkason, de os orozlanon es sárkányon (EhrC. 147). Menden
xalaki kerest kerend harminc napiglan valamel istcntíl es em-

bertiM banemíac le t6lled kiral, az orozlanoc vermébe ereztes-

sec (BécsiC. 1 45). Fenee orozlanuk (SándC. 7). Orozlannal erSs-

sebbek (NagyszC. 68). Mint a fene orozlan rea lierteleukwdek

(VirgC. 26). Ku orozláu (Helt : Mes. 362). Siuo t% oroszlány

(Mel; SzJán. 233b). Sívó rívó oro.<!zlány (Mad: Evang. 1541. Orosz-

lány serénye (Laud; UjSegits. 1.161). Az oroszlány szíigyeí, nya-

kas áHat (Ho6fm:Préd. 5). Melynek csinalattya az mint neki

tetzet vala almában, orozlany kepü volna (Forró; Curt. 5).

Oro.szláii ellen .semmi egy bárányka (Tlialy ; Adal 1.20).

[Szólás<jk]. Oroszlánt ijesztgetsz árnyékkal : umbr4 leonem

territas PP. Oroszláu-bór vagyon rajta ; obit eum pellis leonis

PPBL Rókába, ha nem használ az oroszlány-br (Fal: NE.

IIL47).

anyaroroszlán : [mutlerlöwin]. Minth anya orozlan balot

el z,'igga(t]uan elo herteleukedeek (PeerC. 24).

nöstóny-oroszlán : lea C. leaena MA. löwin PPB. (Zrínyi

1.188).

Oroszlánesa : leunculas BécsiC. 261. [junger löwe].

Oroszlányi : leoninus C. MA. [löwen-]. Oroszlányi bátorság

(Pázm: Préd. 1199. Kr.).

Oroszlányocska

:

306 i.

[leunculiis; junger löwe] (Káldi: Bibi.

Oroszlános, oroszlányos: I) Wruzlanusmunustura 1247.

Monasterium Orozlanus 1250. Oozlauos [lielység] (Vita S. Ge-

rardi 1 1. Endlicber 218). 2) PíSwentaler ; oroszlános tallér, hol-

landi eziLstpénz, meljTe oroszlán van verve]. Ajúcdékpénzt adtam

hat oro.s-iláuost és négy egész tallért (MonTME. 1.238). Hat

rókabórért fizettünk nekik 4 oroszlánost (239).

ORR (ar, <iminkba AC«ere: Enc. 132. 243): I) nasus C.

[uasej ro.strum ; schnabel Pesti : Nom. 62. Madarak orra : ro,strum

;

az elefánt orra ; proboscis, promuscLs C. Fitosotska orrú, lapos

orrú : simulus, simus ; fel-fitiilt orrú, fitakos orrú : silus PPBl.

Sima orrú : simus C. KeselyU-orrú : silus ; tompa orrú : simus

Nom.'' 197. 199. Kezdek niegnyttny orrokat ; coeperunt aperire

ro.stra (EhrC. 140). Órogh zemey, ygyenes orra (ÉrdyC. 507).

Allaz tartvan az te orchadat es orrodat az feviden mykeppen

az dyzno (MargU 73). Oraba ueuen a holló a kenieret (DebrC.

224). Befuua az 5 orrába az el5 lehelletett : in faciem (Helt

;

Bibi. I. A : 3). Karikát vettec orrodban mint egy bialiiac, és

máshoua hoyszogattlac (Helt: Mes. 293). A pora igen iü az há-

tadon való sebre, sfilt az orrában, és Antal tfizet meg ront

(Mel: Herb. 90). Az két fül, az két orra lik és az száj (Kopaszs).

Az orra-vére-folyásáról (cím) (Web; Ámul. 103). Horgas orrot

adott az isten a sa-skaselyíinek (GKat: Titk. 669). Orrom alja

épen akkor uioho.sodott, a piliét pödröttem (Gvad: RP. 86).

2) (pars aiitica ; vorderteilj. A fúvóiak vége vagy orra : acro-

physium PPBl. Locus Nogerdeuorra 1319. (ZicliyC. tl64). Szi-

getnek az orránál csinált jó sánczot (MonIrók.XV.525). A tollal

avagy pennával, mellynec az orra, kózép basitékja a penna

csináló késetekével alkalmaztatic ; ciíjus crena scaipello tempe-

ratur (Com: Jau. lö). A rúd orrában vettetnec a szflgyelS

hámról alá f&ggS nyaklóc (87).

[Szólások]. Orrában szól: Aristili more loquitur ; er redet

durch die nase PP. (Decsi: Adag. 313). Orrod is meg mutat-

tia, ho^ hazug va^ (Decsi: Adag. 300). Meg iíit Antal Budáról,

z51d ágat hozót orrában ; profectus ad apaturia, rediit raaio

(Decsi: Adag. 203). Az kik teneked ezt ümácsoljjik nem jó-

akaróid egyátaljában éanem néznek tovább orroknál
(LevT. 11.236). Orrodnál fogna hordoznak légedet:

in cotyla portaris (Detsi : Adag. 171). Egész felföld terekké

Ié.szJin vala, az palaíizk orrunkról el esik vala (Tm. 136.

170. 439.). Felduzzasztyák orrokat a helvetiák (Pázm: Kai.

523. Kr.) Solia nem lé.szen neked bíczflleted, mind czak az hamu-

ban kell néked ílned, noha orrodat fen hordozod (Fort-

Szer. K2). Orrát fintorgatni: nasum crispare PPBl. Orra fin-

torgalásával valakit meg-gunyolni : uaso *adunco saspendere

PPBl. Nem látnék annyi desperatus lefiiggesztett orrú

embereket (RákF: Lev. III29U). Félen tartod az nagy

orrod kevély Pozsony vára (Tlialy : Adal. II 243». Orrát
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verni valakiiioU : eiiuMi iiiiseiititülii'r [;i''xí" Pl'B. Az torma

orrodat tekeri (Zvoii : P;Í7.niP. 330). Szortyogni orrával : ron-

cliúisare Major; &iít. 111. Ha R'ildiiinus koty Httyet vét Luter orra-

alá, a"! mondásit niPí-liaziittollya, jánilionil cselokeszi (Pázm

:

LnlhV. UOi. Az orrod eltt vagyon, tsak fend reii, a fogadat:

e.s ist fíir euere uasen, spitzet nur d;is inaul dmauf iKirBosz.

113\

csont-orr : [rastrum ; sclinabel]. A madaraknak fogok lie-

lyetf, kettós és válus tsont orrok vagyon (Misk: VKert. 6).

hajó-orra : prora C. clieniseiLs MA. ro.»tia PPBI. Hajrt orr-

ban ül6 révéíz : proreta C. Hajó orra igazgató : proreta MA.

Haionak orra: naviculae prora NémGl. 354.

eb-orr. B3x)n-okra ne kössük, édesen (Amadé: Vers) 143).

fltos-orrú: simo PPBI.

hegyes-orrú. Hegyes-órrú Iseszeg : stiu-io PPBI. Hegyes

orrú penna (MNyil. Irt 344).

horgas-orrú : gryphus C. rostro* obuneo PPBI. [mit eiiier

gehogenen uase]. Lata eló ySny egli horgas orrw tSrpe emberth

(PeerC. 66).

madár-orra : rcstrum MA.

nagy-orrú: naso Nom.' 197. MA. [grossnasig]. Nagy orn'i,

Kis orrú [vezetéknevek XVI. száz.] (Nyr- IX.365. X. 227. Zrinyi.

11.120).

penna-oir: cuspis calimi Kr. (Pázm: Kai. 1766. 129. Kr.)

sereg-orr: [acies; spitze des lieeres). Vitézi a sereg-orrou

nag kesalkodasokat theznek (NagyszC. IIH. Mikképpen ha a

sereg-orron atte ellenseghid köziben az er5s viadamban bee

menneel (23. 22). Az sereg orron és spitzeii megyén vala (Görcs

:

Máty. 16).

sima-orrú: simus C.

viasz-orr. Az eretnekek könyve viasz orr (Toln: Vig. 88).

Orrant : [megszagol, megsejt]. Kiilsfi nyavalyáját nem orrán-

tottam egyebet (MonOkm. XXIII. 136i.

Orratlan, orrotlan: carens naso MA. der keinenase hat

PPB. Orrotlan czimpa avagj- csonka orrn (ExPrinc. 196). Orroth-

lan Kozma [uévj 1484. (Nyr. V.510).

Orratlanit ; denaso MA. die nase abschneiden oder beis-

sen PPB.

meg-orrotlanit : denaso C.

Orrocska : parvus nasus MA. [naschen]. Onocskája a ma-

dárnak : rostellum MA. PP.

Orrol : a«pemor, na'íiim stL^pendo, item : stomaclior, aegre

fero, indignor : verachten. eine krumme nase maciién, item

:

nngeduldig sein PPB. ók ott alattomba súgna bngnak vala,

hogy bfilcz vezerec nincz, ászt 5c oroUyác vala (Tin: Ének.

130). Vendég vton iarot igen orolyatoc (Hofgr. 265). Igen orollya

ez istenes tanúságot az tast és vér és nem tetzic az (MA : Scult

103X Mondhatatlan igen orrollyák az atyafiak, hogy sz. Bonaven-

tura bódüg aszszony sóltárát írta (Pázm: Kai. 781). Az jót gonosz

véghre magyarázzák, és azt orollyák, hogy ChristiLS az bflnöso-

ket magához fogadgya (Alv: Post. 11.74). Igen orollyák a tévely-

gk a bérmálás szentségét (Barna: tsk. 242). A székely nemes

emberek orrolják vala az 6 jobbágyoknak megszabaduiá.si'it

íErdTörtAd. I.46i. Nincs hitele, Rédey uramat orrolja OlonOkm.

XXIV. 532). Ezt orrollya a gonoszra vetemedett tündér világ

(Csúzi: S'p. 311).

Orrolás : indignatio, stomachatio ; zom, unwillen PPB.

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁR. U.

Orrondi : n.tso Kr. Mellyhoz lia.>ioiilót, még amaz fabidázó

OrrondiiiaU metaniorphosisabaii sem tapasztalhatok (Csúzi : Síp.

277. 307. Csiízi : IVomb. 221).

Orros : uasiitus
;
grossnas Ver naso, nasutiis, nasatus MA.

rostratiis PPBI. Gregorias dictus Orros 1320. (ZicliyC. 1.176).

Orros [vezetéknév XVI. .száz.] (Nyr. 1X365. LevT. 1.270).

Orrosocskás : nasutulus MAI.

[Orroz : in formám nasi effigio, fastigio Kr.]

Orrozat : [pars antica] vestibulum MA [acies ; vorderteii

spitze] vordach, vorsprung des hauses PPB. Evv retteuetös ördö-

göknél niynth az yol megh zörzeth seregöknek orozattya az

ellensegöknel íÉrsC. 521b. KazC 61. TelC. 332). Megveréc az

Izi-aelitákat, és a seregnec orozattyából leuágánac a mezben

mayd négy ezer embert (Helt: Bibi. 11.118). Ot délre épfitéc

Szebent, egy magasságnac orozattyán (Helt: Krón. 24b). Az

ólai ftgrul, kit az haionac orozattyaba fel tettenec (Tel : Evang.

1.465). Meg fitötte a meny a sz. Miklós egyhaza sanctuariomia-

nac orozattyát, de chac egy nehany cherépbe tött kárt aheia-

zaton (Tel: Fel. 195b). Retenetes mint a seregknec orozattya;

terribills ut castronim acies ordináta (Énekek Éneke M.5). Egy

türkises arauyjis kantár .sziigyelö.stc11, orrozatjával együtt (Radv

;

Csal. 11.357). Mely öszve.szakadásnál való magos orozaton s

szegelet nagy parton fekszik az hires Nandorfejéi-vár (Monlrók.

VTIL384). Viseltes, majczos fék ehhez türké.ssel rakott virágos

aranyas orrozat (XXrV.174). A sisakjának orrozattyán lév vas-

is el-szakad (Hall; HHist. 111,132).

hegy-orrozat : [promontorium ; vorsprung eines berges].

Czoda szép hellyen Eger vára vagyon, az völgyre fekszik egy

hegy orozaton (Tin; Ének. 136).

sereg-orrozat : [acies; sehlachtordmmg]. Rettenetes myn

az meg zerzöt .sereg orrozat (ÉrdyC. 490). Állanak az sereg

orrozattra az ellenseeglmek ellene (581).

- Orrozó, Orrodzó : orrodzó .szíj a ló-szerszámban Kr. Ara-

nyas szerszám zabola nélkül, orrozóstúl (MonOkm. XXin.350).

Két fék, szügyellöstöl, arany, hasonló köves orrozójával (Mon.

írók. XXIV.142. Gér; KárCs. rV.452). Egy pár puskatokra való

varrás ; orrozóra való is kett, scofiummal (Századok XXII.

157). Ezüst szerszámáról le hlt orodzója (Gvad: Or.sz. 51).

OB.S : Szeged táján a ra. reve.s, taplós, ors fa, ors füzek

CzF. [morschj. Meg gyújtván tipláját, pipámra rátette egy darab

ors fáját (Gvad: FNót 9i.

ORSÓ {oorsoo ÉrdyC. 414b. irsi MA: Bibi. 1.574) ; 1) fnsus

C. Ver. MA. spindel PPB. Com ; Orb. 119. Az ew kezeet vetee

eröss dolgokra es az vr/ay oorsoot fogdosauak (ÉrdyC. 414b).

Gusaliat es orsót forgata inkab hoimem mint feguert (Szék;

Króu. 35). Bottyat el haytvan orsoiat pergete (Petki; Virt 11).

Fonalat fouynac akár újon forgó orsóval, akar a keréken forgó

rockával : sive girgillo, sive ftiso (Com : Jan. 97). Rockát és

orsót pergetet (Tyúk: Józ.s. 142). Pergetné az orsót, s véle fon-

dogalna (Laiid: UjSegits 11.305). Vigyétek a tzre az oi-sót,

matólát, gombolítót (Fal; NA. 194). 2) A hanyotlot mellyekes

vonasu orsó vagy orsoszabasn: parallelogrammám obliquangu-

lum AC.sere:Enc. 65.

gyalog-orsó. Orsó, gyalog orsó : .spindel KirBesz. 135.

sajtó-orsó : prelum C. Sajtónak orsófája : cochlea, sucula

;

die trotten oder kelter-spindel PPB.

Orsós. Deszkás egész folyosója vagy altáuja orsós olosz-

fákkal elkészül vala (Betlil:Élet 11.250). Az magyar hintó is

kétféle vala, egyik kétféle ereszts, a második orsós (Monlrók.

XI.364).

72
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Orsóz[-ik ?] : (se amoliri ; sich trolién]. Egy karácsontájija

liáwikhciz liayji orsozának, pironkodáiiak (ErdTörtAd. L33;.

Orsózat. Faragott márványkfibl való orsózati, párkányo-

zási már megvolnának íSzal: Krón. 203).

ORSZÁO (lírazay HB) : I) regio MA. regniini Ver. ein

reiiili PPli. (landj. Az ország széle : extreiiium regiouis PPB.

a) Oggun niiuihi uruzagbele vtot (HB). Ha en orzagoninac

fölét niégkórendéd es adatic neked (líécsiC. 59). Mennecnec

orzaga (MünchC. 18). Az menyey orzaghnak ffya.v (JordC. 396).

Mas wton nieenenek bw orzagokbaii : per aliam viam reversi

sünt in regionéin suam (JordC. 3^9). Meg mwtata hewneky ez

vylagluiak niynden orzagliyt (363). Istennek orzaga : regniim

caelorum (361). Aggyá az ew zent or^agaat uiy halalwuknak

wt^nna (ÉrdyC. 338). Vygen az erek eeletlinek oi-zagara (515).

Yme zereettelek teegedet eez may napon neepeknek es orzagok-

nak felette (342). Walamyt kerendez, meg adom neked orzagom-

nak feleyg: iisque ad dimidium regni mei (Patti : NTest. 81).

Attól tartottak, hogy lia ítet elbotsáttyák, a romaiak el-foglal-

lyák országjokat (Pázm : Préd. 186). Ezek alatt, az szomszéd or-

szágok emészt hadak alatt az török .sem mulatá dolgát (Pázm

:

Kai. 437). Ország szerint való nyavalyáé (MA : Seult. 1062).

Ország gubernátorra választottak : in gnbernationera regni electus

est (Vpt : Verb. 263). b) Zereéen orzag : Aetliiopia (BécsiC. 1 1 . Jord.

C. 9. MA: Bibi. II. 16). Lengyel ország (PeerC. 311). Magtér orzag

(DomC. 126).MeeneBologaar orzagra es ghorSg orzagra (ÉrdyC.

401). Magyar orzag (ÉrdyC. 544). Britannia orzag(ÉrdyC. 591). Becli

orzag : Anstria ; Österreidi (Pesti : Nom. 65. Görcs: Máty. 60). Sclo-

vácorsziig fHelt: Krón. 2). Csech-ország (GyBng}': MV. Elób. 1),

Szeremország (Szeg : Aqu. 47).S)fc«mitiae, diaeta ; laiidtagj. Mynd
az orzagoth ew ewzwp hyvrata (RMNy. 11.86) Fejérváron együtt

tanáltam az országot ; ma délután az or.^zág [az országgyfilés]

eloszla (Alonlrók. XVIII.40í. S) impérium C. [regierung, herr-

schaft] Orzaganac, Vll. eztondeieben : septimo anno regni ejus

íBécsiC. 53). Predicalvan isteimek orz;iganak evangeliomat

(JordC. 364). Ywyen te orzagod : adveiiiat regnura tunm (370).

Merth wre orzaag: quoniam domini est resmnni (KulcsC. 42).

Országra híja Kristus az övéit, mikor azt Ígéri, hogy valakik gy-
zedelmet vésznek a h(SnökBn, azokat királyi .székibe ülteti (Pázm

:

Préd. 17). Az pogányok meg-esmérik CSiristust, és egy királyi

országa éppittetik -néki (Pázm: Kai: 561).

(Szólások). Országokat járni: obire terras PPBI. die

liinder .sphen, besnchen Adámi: Spr. 195. Országonkint
re^ionatim C. von land zu l;md PPB. El kyldezeenek zeren

zerte niynd or/.íigonkeed varosonkeod, hogy meg korfisneek(ÉrdyC.

410). Országul: országgyfllésben, mint az országnak kép-

viselói?CzJ^. ország^képében, MNyelvészet V.424. Országol akar-

nác á vétséget vizsgálni 'íl lelt: Fírón. 201). Hogy értünk orszji-

gvil böjtöltök s imádkoztok, istenes s hasznos cselekedet (Mon.

Okm. XXIV.277). Küld«ttiink~fel országul az ó nagysága méltó-

ságos propositoira való replicát"! (TörtT. \7.92). Tetzet azért

nékünk ogé.sz országúi, három nemzetül, hogy csv'íca vám in

perpetuum tolláltassék (CompConst. 34),

menny-ország (mmyonagh ÉrdyC. 556. mmyorsag Ozor:

Christ. 22.1 mirtíyország Zrínyi 1.58. míri" orxzag Sylv: UT. I.

136): caelum beatonim, regnum caelorum; himmelreich PPB.

Fráter Rufen mykoron ineglen' ehiala, cristostol vala menyor-

zaghan mog zenteltettek (EhrC. 55). Predicalwan menyorsagnak

evfangeliomat : praedifana evangélium regni (JordC. 381). Meny-

orzagra tekeentwen: aspiciens in caelum (399). Te neked adom

menyorzaghnak kwczayth : tibi dabo daves regni caelonun

(405). Eengemeth meg halgata "menyoraagbol : exaudivit me de

monte sacro suo (KulcsC. 4). Koré a menorzagnac dicoseget

úemye (TelC. 39). Zömeit meniorzag fele emeluen (WeeeprC-

51). Ez zozat el halatik meniorzagbaes (VirgC. 115), KSnyíi

pokolba menni, de nehéz meuyországba (Decsi: Adag. 192). Az

menyországot könyörgésén adják, szenvedésen adják (MA ; Scult

45). Vallyon tagadhatod-é, hogy a parantsolatokuak meg-tartá-

sával bé-férhet6nk a mennyországban ? (Fal : NE. 66).

mennyországbeli : (caelicola, caele^tis ; im himmel w. ilr-

nend od. tetindlich]. Tezen jnnepet mynd az menyorzagbely

zentekrevl (ComC. 59). Mynd az menyorzagbely zentek sémit

ot nem haznalnak (VirgC. 119).

ménnyországoskod-ü : delictor in regno caelorum Kr.

Sok világ-leánya tsak so-la-re-mi-fa kArfil menyországoekodik

(Fal: NA. 163).

tündér-ország: [feenreich]. Nem hiszem, hogy egy nem-

zetbon is volna annyi mese és szófiabeszéd a tündér országról,

mint a magyarok között Erról beszéllenek a leányok a fomV

ban és a kalákában. — A közönséges példa-beazed szerint

Erdélyoi-szág tündérország (Holtakkal való barátság 1733 ?

1783? Hunfalvy: MEthnogr. 252).

vendég-ország : (regio extema ; ausland). Magyarorpzáa-

ból lehet kovés hada, vendégországbúi késón indult hada (Tin.

148). Kezdek hirdetni nagy sok országokban, hogy egy sziget

volna egy vendég országban (371). Melly ország magában iga-

zodic, vendég országoc észt igen rSttegic (Tin : Zsigm. 42). Ven-

dég országokból néki soc hada 16n (Helt: Canc. ll)i

Országbeli. Péter kjTal teezen vala nagy nyo[mo)rwsagot

ez'zeghen orzaghhelyeken (ÉrdyC. 396). Az országbeli kfeség

fell így ln az alkuzás (MonTME V.23). Országbeli uraim:

Quirites (üecsi: SallC. MNyelvészet V.424).

Országi : ad regnum ))ertinens Kr. SanI, Dávid az oreaghy

kyralsagnak byrtokaat nagyobban zent alazatossaglx)l eerdem-

letteok (ÉrdyC. 390). Lásd a zidók setétségét, kik magok or-

szágában mog nem ismerik, a kit idegen országi királyok fel-

találnak niilok (Pázm: Préd. 186).

Országol : 1) i-egno MA. regireu, (be)her8chen PPB, a)

Ki neky (>-,stennek) m\g»], vele orzsagol (így] (EhrC. 1C«|

Nabuhodonozor, assiriosoknak kirala, ki orzaglaala Niniuent

nag v;u-o.s;iban, viua Arphaxat ellen (BécsiC. 11). A^fpi vr istv.

neki Dauidnac 5 attanac íekit es orJt'igl lakobnac hazában

(MünchC. 108). Orzagol órílkól rflkke (VitkC 103). Wr ezenyk

orzagl: dominiis regnabit in aeternum (KulcsC. 17). Vr orzag-

lot ékességben (AporC. 53). Orzaghlwnk ez felden : regnabimus

in tcrra (JordC. 894). Orssaglot az ellensegin (Mel : SzJái i

! 461). Venus országol az bólddal-eggyfitt (KNagysz. 1613. E,

KBécs. 1572. Ev2) Én általam országolnak a királyok (ri>

\ Préd. 1.355). Ha a király bujasiigból, maga kiviiusága és g>>

nyórfisége szerint (ex libidine) országol, kegyetlen ur (Com:

Jan. 139). Azzal .szerzetté az apostoli titulust, mellyel a ditsfi-

ségesen országló Maria Tliérésia niegersitett (Bod: Pol. 4). b)

Nem lezi^u oth urogseg merth orzagol zenth zeretetnek e^ volta

(SándC. 1). Ne országollyon a ti halandó testeteken a b&n:

non regnet peccatum in vestro mortaU corpore (Land : l jSegits.

IL7). Adná i.stou bár ugy volna, hogy az igaz reformala vallá-

son valók között, semmi gonosz erkölcs, semmi undokság ue

országolna (Pós: Igazs. 1.361). Az alatson nemt(>leu elméken

teli hatalommal országolnak (a szivünket liáborgató képzések)

(Fal: L'E. 366). 2) (vagor ; imilierscbw-eifeu]. Az bolondnac

szemei országolnac az l^ld k&lsö részéig : oculi stultorura in

finibus terrae (MA: Bibi. 1.563).

Országlás : regnatio ; behersthung, r*ginmg PPB. guber-

natio regni M.\: Bibi. 1.384. Nag lezen orzaglasa, mert nieeler-

segonibJl tudom (ÉrsC. 453b. Helt: Bibi. 1(2. Zvun: ÍVst. I.IKI.

Ezeket az országlásuak társa Vonus mcg-enyhiti (KNagyia.

1613. D5). A királyné asjszonynak friss életet, hoagaais ország-

lást (Bíní: Préd 021
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Országlat : v Ó orzaglattimic- XII oztendeiebeii (aiuio XII.

regni siii) Nabiihodoiiozor viua Arpliaxat elloii (BécsiC. U).

Nem akariuc ennet' orzaglattat mfliaitonc : iiolumus hunc reg-

uare sxiiier nos (MiinehC. 154b).

Országlattat : regnare facio [lierschen lassen). O feiebe veté

az orzagnac kuiüiiaiat es Stet orzaglattata (fecit eam reguare)

Vasti heíen (BécsiC. 53).

Országoltat: c« Wram isten, te országoltattad a te szol-

gádat: tu regiiare feoisti serviim tuuni (Illy:PréJ. 1.50. Káldi:

Bibi. 296).

Országló : (regnans] regnator MA. regirer, belierscher PPB.

[herscliend, liei'sclier]. Lez hozza hasonló es wuete orzaglo

(VirgC. 88. fi4). Országló királ (MA: Bibi. V.IB), Ez országló

királynac oltalmazása (Csi'iziCseh : Edom. 207). Versent élhetsz

akárminS országlóval (Kónyi : HRom. 75).

Országos: 1) (regni, publicns, generális ; landes-J. Kyjljdee-

nek Endrének e.s Bélának, Leueuteenek kíwetSketli, bogj- ne

bannaak el vezny ez zegheen orzagot, mert ewk volnának ter-

meezet zerent valo orzagns wrak (ÉrdyC. 396b i. Ket er'is or-

szágos ellenkez kiralyokuac viadallyarol (Born: Préd. 238).

Feienkent búlcz országos had visel feiedelmec voltac (Decsi:

SallC. El. i). Országos gyfiles : conventio generális (Ver: Verb.

28. Tus: Ápol. 259). Országos birodalom : impérium regnonmi

(Pázm: Préd. 97.3. 1146. Kri. Orazágos czimbora : eonimunis

conspiratio (Pázm: Kai. 967. Kr.). Országos kár: publica oala-

mitas (Pázm : Préd. 306. Kr.). Országos nyavalya : morbus gras-

lus (1147. Kr.). Galliáia, nem csatával, hanem országos haddal

ménének (Pázm : Kai. 436). Országos komoniik : fiscus (Uly

:

Préd. 11.502). Ha a tanátsban valamelly országos dologról

végeztek is a tanáts urak, de kiki nevetéssel mondotta ki a

voksát (Mik: TörL. 109). 2) in.signis, magnus, generális, excellens,

praecellens SL (gross, berülimt]. Orsz;igos háború : bellum mag-

num (Pázm: Préd. 1104). Az nyilván való és országos hazugság

volt (MA: Scult. 318). A mit itt amott ellene mondottak, utcán,

piacon, visszadoboltassák országos gj'alázattal (infamia notoria

Kr.] (Fal : NE. 94 1. Amint tapasztalom, or.szágos követségben

[deputatio nnmerosa Kr.] foglalatoskodol ezen böcsületes tálasod-

dal (Fal: NA. 131). Sok aprólékos dolgokból országos gond

[cura ingens Kr.) támadhatott volna, de ideje kor.án kiadván

rajtok, múltak (FahUE. 427;.

ORT : quadrans floreni vei quarta pars thaleri MA. Kr.

quarta pars ponderis, mensurae aut monetae ; der oder das

ort, der vierte teil eiues gewichtes, eines masses, einer míinze

PP. Adtak egy siklust, az az egy ortot, vagy mint egy húszon

üt magyar pénzt (MA: SciUt. 998). 1 lat grispan, 1 lat sz,ilamiak,

1 ort gáliczk, egy ort salyétrom (Kecsk:ÖtvM. 286). Egy

arany fél ort nyomó kénkfi, egy arany fél ort nyomó bork,

másfél lat só, egy ort szalamiak, egy ort salyétrom (287).

Mérj egy nehezék zománczhoz fél ort nyomó rézjjort (318).

ORTÁJjY (wríóíyhoz MA: Tan. 143): judicium, sententia

Kr. [urteil]. Nem soc tanácz vtán, ki hozác az ortállyt az wrak-

nac tanáczából, hogy Hunyadi Mátyást választottic volna magyar

királya (Helt: Krón. 114b). De óh hazájába igen kívánkozó, s

ez appetitussal magának vétkesen kedvezS bíró, más Iflii itt az

orta [így ?] mondó (Monlrók. Vin.371).

Ortályoz ^urtályozDi, itilni MA: Tan. 143) : discepto, jurgor,

tergiversor MA. litigo; zanken, streiten PP. Ortályozó Jesuita

(Czegl: Japh. 119).

Ortályozás : disceptatio, litigatio, cavillatio MA. z;uik,

atreit PPB. Ortályozáshoz folyamodnak olykor (Veresm: Lev.

287).

ORVOS (vmiu: EhrC. 101. mtiMsag 5. 91. KazC. 112. vruns

MüncliC. 29. 115. NádC. 701. NagyszC. 266. itiruosok KulcsC.

Hl. uruos TihC. 216. vrtuos CzechC. Mriísság LevT. 11.87.

ACsere: Enc 195. orws WinklC. 250. orwos .lordC. 56. ÉrdyC.

199. PozsC. 4): medicus C. MA. arzt Ver. PPB. a) Beteghez

járó orvos : clinicus ; keni orvos : iatraleiptfts
;
paraszt orvos

:

empiricus C. Vruusok ewrewmest yllotty uala es vygaztilyauala

sebyt ewnekyk (EhrC. 101). Nem kéllfi az egezécnec vruos, de

a gonoiol vallocnac (MünchC. 29.115), Nem zyksHgh az eghees-

segbolyeknek orwoss (JordC. 379). A koroknak keresnk vr-

uo.st (DebrC. 127). Miképpen az ers orvo.s, vodfel ;iz te bay

viuo feguerdet (NagyszC. 24). Oi-wos dactor (Pesti : Fab. 38b).

Beteg es seb gyogyito oruos (Born : Préd. 555). Myrothecium,

az az, orvos patika (VSzentyel : Pat. EWb. 18). így neked

betegségedben nem kellene az oruo.st, barbélyt, vagy .szomszé-

dodat segitségill hinod (Bal : Csisk. 457). A jo orvos a nyava-

lyának gyökerét kinyilatkoztattya (Illy: Préd. 1.284). b) Monda

neky az bezedknek uruosa : tugiad azt uitez, hog az kiral te

hoziad ketlkdigh (KazC. 91). Heródes kjTal vaksaghnak

i myatta el reekentee az ygassagot es az nemes lelky orwosth

(ÉrdyC. 524b). Az lelky orwos azaz az gyonto hoza menweu

onzolya wala (ErsC. 424 1. Az oruos Christushoz térölnec (Kulcs:

Evang. 413). Nagy lelke fájva keresi az orvos Christust (Zvon;

Post. 1.501).

[Szólások]. Longae regum mauus: Az ki wráual prl, Isten

annak oruossa (Decsi : Adag. 9). Czac isten ennek oruosa

(131). Semmi orvos néki nem is használt (Poenit. 9).

barom-orvos: veterinarius MAI. [tierarzt].

f-orvos : archiater C.

ló-orvos: [tierarzt] (PP: PaxC. 1774. 337).

öszvér-orvos : mulomedicus MAI.

szem-orvos : ocularius MAI. [augenarzt].

Orvosi : medicinalis PP. [medizini.sch]. Orvosi erejíi virág

(Bod: Lex. 159).

Orvosit : medeor, medico Ver. SK. [heilen]. Izzadással, ffi-

mosással, és füvekkel az fejedre való rakásokval orvosított

(Thurzó: Lev. 244).

Orvosol : medeor, medico C. medicor MA. arzueien,

heilen PPB. Igen ió vele oniosloni (Mel : Herb. 159). A korokat

nem alkolmatlan vruosoliok (DebrC. 127). Minálunk nincen

neue ez ighenek (koUirium), de sok .szóval orvoslani való zer-

nek ma^arazhatnok (RMNy. IL47). Hogy tanítványinak kétel-

kedését nieg-gyógyítauá, úgy tetteti, mintha maga kételkedését

orvoslaná (Pázm: Préd. 39).

meg-orvosol : medicor, sano, cnro ; heilen, arzneien PPB.

Sályaból tsinált orvos-sággal megorvoslom: salvio C. Az emberi

nemzett meg uruosolnan (WesziirC. 20). Ew malaztus nyel-

weewel sokakat leelekben megorvosol (ÉrdyC. 501). KegySs

vnvos meg vrwosolyad (Born: KTud. 29). Oruossá tttem ma-

gamat és a louat akarám megoruo.s.solni (Helt: Mes. 306). Az

férfi az erdn le vágja az cserfa fiatalt, mellyel osztán meg

orvosollya az gonosz aszszonyi-álatot (MesésK. 31). Kariát bo

ktttéc, hogy meg orvoslanác (Kár: Bibi. 11.136). A cserépzete

bomlott meg, melyet 20 foiintal meglehetne orvosolni (KolTört.

406). O nagj'sága-is eddig való szabadságtalanságainkat meg-

orvosollya (CompConst. 11).

mégorvosolás : medicatio ; heilung PPB.

megorvosolhatatlan : immedicabilis, insanabilis ; unheil-

bar PPB. Orozlannak eppeeye ew borok es megb orvosolha-

tathlan jáspis meregh (JordC. 275. Zrínyi 11.164).

megorvosolható : medicabilis : heilbar PPB.

Orvoslás : medicatio C. MA. [das heilen, heilung, reparation].

Orvoslást gyakorolni : facere *medicinam PP. Orvoslásnak tu-

72*
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(lomanya (Frank: HaaaiK. d). Lábaim orvoslásjihoz kezdett

(Kár: Élet. 11129). Sok orvoslás utáii fellábodtani (Moiilrók.

XXVII.28). E meg-l8tt dolognak gyalázattya nem Lsak tíged,

és a te házadat mot-skolta meg, hauem az egész górSg ueni-

zetséguek betsflletibeo forog eiiuek orvoslása (Hall: Illlist. III.

65).

Orvosló : inedieiLs C. medicans ; dur die arziiei gebrauclit

PPB. Ibeilend, heilkraftig]. Az S dragalatlios wrwoslo zent were

orchayan es melyen ala foly wala (ÉrsC. ímb). Keser5 de or-

vosló purgatiot tsinált (Megy: ;ijaj. Il.Sd). Amaz test orvosló s

lélek veszt'i Blaudrata (Bal : Csisk. 19). fízemorvosló (MA: Scult.

250). Orvosló patika (íx'imb: Isp. 69).

barom-orvosló : cteuiater MAI.

Orvoslód-ik : [(xiiLsjmesco ; sauirt werden]. Ha nem orvos-

lódnak difticultásink, Bécsben is felküldünk (MouOkm. XV.

289).

még-orvoslódik. A melly gono.sz meg-orvoslódott vala,

ismét mog-újúl : i)»;ie eon.sanuis.se videbantur, recrudescunt

PPBl.

Orvosolhatatlan : immedicabilis, irremedicabilis MA.

Orvosolható : medicabilis C.

Orvosoltatás. Ártalmas emberaec az szárán való omos-

soltatás (C;ís. J3).

Orvosság: 1) medicius, remedium, medicamentum, medela

C. pliarmacmn MA. arznei PPB. a) Mérög ellen való orvos-

ság : antidütum ; ken orvosság : enehrista C. Mindenre hasznos

orvosság: pauchrestnm *medi(anientum I'Pl. Zegenmyat zerez-

uala eleuelatny yduesscgnek vruussagarol (EhrC. 5). Ew beteg-

ségekben nem olnekuala vnuissjigokual (91). Ileyaban vozeu

az oly ember oruossagot, kynek nem zevkevs (ComCJ. 61). Ky-

ket meg .sebeseyt, azoknak iduesseges oruosagot ad (DomC.

37). Nem zikseg az egez embereknek az ornosag (VirgC. 18).

Kezerytek wtet, hogi venne oruosagat zeniének (36 1. Mesterség

meg calnia es (mnet venne orvosságot, honnét sertett ellenség

(DöbrC. 242). Onvos.saagokuak patykaaya (OzecbC. 67). A |X)rát

az i) vizénél cziuáld íiszsze, minden oruossagra io (Mel: Herb.

90). Étet orvosságok, mellyek a vad-husmak meg-emészté.sére

valók (pl. pokoMJ (PP : PaxA. 62). Estvéli bor ital ha fájtat-

tya fejed, s roszsziil vagyon attúl mind az egész tested, ez

legyen orvosságod néked attni, hidgyed : reggel ismét azzal

á.sztassad a beled (Kelv: SchSal.' 7). b) Niucen haznalatosb

orvosság, kinec myatta ellensegeknec seregi meg gSzlietetnec

(VitkC. 70). Zent orvossággal niegvigazic (NádC. 5). Ijelkeknek

es haznalua az liA orvo.síiágawal (JordC. 706). Wrwossagnak,

yozagnak kencbye (Poz.sC. 9). Az ilyen nyavalyáknak leghasznosb

orvosságával az békesség és tfiréssel kötözze Kd. .szübeli sebeit

(LevT. 1L256). A mi kegyes atyánk, a nagy isten, orvossjigi'il

botsáttya reánk a tsapásokat (Pázm : Préd. 46). Az irott torvény

elott-is, bizonyos orvossága volt az kisdedeknek, eredend bim-

bSl ki-tisztulá;joknak (Pázni: Kai. 474). 2) [ars inedica; heil-

kundej. Én sem tanóltam orvosságot (Helt: Mes. 306). Nem
mondliatod, hogy az orvosság szabó me.sterség légyen (Pázm:

Kai. 711).

szem-orvosság : eollyriuui ; augeuiirznei PPB. Szemgyó-

gyító orvossíig (MA : Scult 179).

tisztító-orvosság: [pnrg.itioj (Hall: Paizs. 230). Peiakendí,

hastietíló orvo.s,ság : cly.slor iSziksz;ii 1"B. MAkad. Ért«i. 1S47.

328).

Orvosságos: iiiedicanientosus C. MA. [heilend, heilkr.TitigJ.

(jy/igyitó erejíi, or\o.*iiígos: mudicus ; orvosságos bor: *medi<yi-

tniii nieriim PPBl. losiisnak or\vo.ssagiis zent keeimyanak

halálának meltossagabol, mynd az zenieknek eerdemekbt'l

(ÉrdyC. 366). Egy nyakravaló, orvosság(« kövek vjuinak benne

(Kecsk: Ötv. 2.")3). Egy pár orvosságos arany peret-z (no). Or-

vos.-i;igo3 terjéket ké.szített, mellyel a kigyo mérgét eloszlatta

(Hall : HHLst. 11.336).

Orvosságtalan : carens medicamento Kr. [irrevocabilis

;

nielit gntzumaclieii. iinwiderruHich]. Kegyelem nélkftl örílk és

orvosfüágtalan kárhozatra veté az angyalokat egy vétekért

(Pázm: Préd. 772|.

OSON, OSONT: clain alieo, ftirtim dlsced(j, profngio Sí.

(sehliipfenj.

el-osont: ;v (Mik:TLev. 231. Kr).

ki-osont. A tanátsházból ki-asonfani, eloroszkodni : suhtra-

here se e.x curia PPBl.

OSTÁBLA, OKSTÁBIiA : alvens MAI. alvens lusoriiu<

PPBl. [dambrettj. Ük.stabla: bretspiel Pesti: Nom. íNyr. VII

291). Oxtabla : fritillas MA. Ostábla faji : scrupiis PPBl. Ostáb-

lán-való ravátolyotskak : latiunculi PPI. Házatokban minap

szélleltekinték, .s(Jiol én raak egy könyvet sem láthaték, pinte.s

.serleget, oxstáblát láthaték (RMK. IV.209). Egy okchtábla, kinek

az karikái raontos és az közepi alabástrom kö (Gér: KárOi.

IU.365).

Ostábláz : im brette spielen KirBesz. 10.

OSTOBA : obtiisus, inscitiis, incomis, bardus C. rudis,

iners, insulsiis, stolidns MA. (dumni, blöd). Ostobán : obtu.ie C.

obtuse, stolide ; uiiverstandlich, tíiricht PPB. Ostobául : insnb-

tiliter, iasiil.se C. obtuse, stolide MA. Gorombáé és ostobiic:

banli af()ue blitei C'om: ,lan .)4. Ostoba ember: *plumbens homo

PPBl. Ostoba ember: Boeotiea siis (Decsi: Adag. 71i. Sziuee

ostoba vagy kemény vala (Kár: Bibi. IIL37). Ostobául tévjlog-

nec azof, az kic azt Uiniltyác (MA : Scult 60.")). Ostobák, és

tudatlanok (Illy:Préd. 11.329). A \izekben úszó állatok mind

ostobábbak a földi állatoknál (Misk: VKert 514).

[Szólások]. Ostoba mint az b:tluány (Decsi: Adag. 156). Ostoba

mint a székely (Kisv: Adag. 47).

barom-ostobán : lírutali stupiditate Kr. [bliid wie ein tier].

BarcJin (jstobán júddegelúiik minnyájan a világra, tanulással

válik ember belSlfiiik (Fal: UE. 410).

Ostobácska. I^dé melly ostobátska vagy, miképpen teKzed

magad (siitVá iKer: FelsK. 178).

Ostobálkodik : [stultizo ; sieU dumm benehmen, dunim-

li.iteri tr»ilien (GKat:Titk. 828). Ostobakodik (Toln: Vig. 304).

Ostobaság : niditas, stolidiias ; ungesctiivklichkeit, lóriiéit

PPB. (dimimheit).

Ostobáz : [stultum dico ; dmum st^ielteuj. Igen ustobázod a

cjilviiiista tanítókat (Pis: Válasz. 306).

Ostobit : mente spolio, lacio stupidom Sí. (dumm macheu,

abstumpfen). A sós étkek látást cistobítnak : unint res salsrie

visum (Felv:SchSaL 24).

meg-ostobít : cv Ez oly hirtelenséggel megostobittya ;iz

embert (l)Bún: Hészegs. 8i.

Ostobul : stolidesco, stolidus 6o Kr. [dumm werden, ver-

(linnmeiij.

meg-ostobul: obstupesco Kr. fdunim werdenl iKiildi: Préd

7. 17. Kr).

OSTOR (lív'tír Pe.sti: Fab. 78. l'asti: Me.sL 1','. n JÍimjzL-lttat

107 1: 1) tiagriiiii, nia.sti.\, sciitii-a (.'. dagellum \'ur. (wit-iclie, geU-

sel PPBl Bikabórb^l tsinált o.stor : taurea L'. Vas ostorokkal

:
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scorpionibiis NémGl. 119. Mert ke^es vag, irgalmazib ueknli

6s te ostorodban gSa'idelniezietimeg mfbaniissa^nkat (BécsiC

25). M.vkoron zerzetli voiia oly mynt ostortli kys kStelokbol,

luyiit ky banya !iz templomból bA yobokat es okreket (JordC

tí2S). Een ellenem erwlnek vala es eziiuo gywlenek es gyey-

tettenek en reyam ostorokafh (KnIfíC. 81). Byroi] wkefb wa-s

ostorai : reges eos in virga ferrea (KulcsC. 3). A szivetlen ember-

nek kell ostor bálára (Czegl: MM. 136). 8zirmo.s ostor (Fal:

Vei-s. 913). 2) plaga Vél : Bibi. 60. [plage, lieimsucbnngj Isten-

nek igaí»lga ez ilien ostort boczat emberekre (VirgC. .56). Kit

az \T Lsten korsjignak ostoránál meg sanyarita (100). Kfllemben

ezntal minden on ostorimat road bocbatom ; oranes plagas meas

(Helt; Bibi. I.FfS). Az proplietak az engedetleneket istennek sok

fele ostorinal rettentik (Kél: Tan. 12). Lsten ostora (MA: Bibi.

L8). Acbábra iszonyú ostort j5veud511e Illyés (Pázm : Kai. 804).

Üdvösségemre szükséges atyai ostoriddal meg-is látogass

(Pázm : Imáds. 7). Az istennek ostorát nevellyiik (Kor: Préd.

11.492). Mibeut ide érkezett Bertsényi ur, mindjárt anagrammát

tsinált a váro.s nevébl [Rodostó), és e jött ki beWle : o.stürod

(Mik:TLev. 72).

(Szólások). Kitába, s t o r b a, tzafllja fontt baj (SzD: MVir.

200).

br-ostor: terginns C. Ökörbfir-ostor : flagellum e pelle

bovina (Pázm: Préd. 504. Kr).

hajt-ostor: [pferdepeitscbe). (Born: Préd. 562). Ökör liaytó

Mtor (TörtT. XVIII.226).

kút-ostor. Tolleno: kt kaukalék, kút-ostor, kút kerék,

ki'it gém PPBI.

lóhajtó-oator : (pferdepeitscbe). CförtT. XVIU.22(J).

négyellö-ostor : [oclisenpeitscbe]. Meg vallom ekétfii ve-

zéré tétetni, négyelI5 ostorért sceptramot cserélni, nagy volt

sipak belyet sisakot fel vemii (Orczy: Nimí B6b).

Ostorka : [flagellnm ; kleine peitscbe, geisselj. Hátadat vered

te sznros ostorkakkal (Oegl: MM. 189).

Ostorocska: scntieula MA. kleine peitscbe, karbatscbe

PPB.

[Ostorol]

meg-ostorol : [flagello]. Be teflesednec mendenec, melTec

ima vadnac embeniec tíarol ; mert adatic poganocuac es nieg-

karomlattatic es megostorlattatic : agellabitiir (MüiicbC. 153b)

Fel emeltem ártatlanok k5z5t en kezeimet es meg ostorlattam

mend estig : fiii tiagellatus tota dio (AporC. 26).

Ostoros : plagasus MA. voll strieraen und wimdeu PPB.

Ostoroz: flagello Ver. MA. geisseln, peitscben PPB. Osto-

rozya vala ew magát (MargL. 62). Ha magát ostorozna vérének

ky outasayglan (ErsC. 22). Ostoroz isten sanyarwsagbnak ostora-

nral (205b). Az Isen ver, ostoroz, saitol(Kár: Hal. X.3) Szabadé

a romai embert, es meg nem senteiiciásztat ostorozni ? (Helt

:

ÜT. n.3^. Inkáb' akarja, hogy ítet meg-.szóllyák az emberek

bogy sem az embert mindgyárt ostorozza (Pázm : Préd. 5).

ki-ostoroz : flagris ejieio Kr. (hinauspeitschen). (Pázm: Préd.

470. 636. 982. Kr.)

meg-ostoroz : flagello C. flagris caedo
;
geisseln, mit peitscben

seblagen PPB. Örizkeggetec emberectSI, mert viznec tfltSket ?'

tanalcocba es 5 gSlekezetekben meg ostorozuac tfltfiket (MünchC-

31. JordC. 383). Ostorok, nyomorúságok, hesegek, zomyvsagok,

ezek mondatnak Ádámnak kevtelynek, mert ezeknek myatt^i

ostoroztateek meg (ComC. 141). Ez szót akkor az király meg-

HtAllji, jó tanácsát istennek nem gondola, azért ötét igen meg-

ostorozá (RMK. VI.76). Nám az atya is, mely fiát szereti, meg-

ostorozza, ótet jóra inti (VI 101).

mégostorozás : fustigatio, flagelatio;abpriiglung, peitscbniig,

geisseUmg PPB.

Ostorozás: flagellatio; geis.selimg, peitsclinng PPB. Az
al.'izatossag ygen nagy yozag, kynek nyero.se nekyl az ygeb
yozfigb, akar my legyen az, tndnya illic: beyteles, ymadsag,
fohazkodas, ostorozás, nem yozjig (VVeszp(;. 139). Nem zenueted
meeg az en testemen való vereségeket es ostorozilsokat (VirgC.

35). Gywtrelmet tenni bwitwiesel es o.storozásal (90). Ostorozas-

beli zent vereet bullata Cristus (CoraC. 210). Az ostorozásokat,

és tfimlóczSzéseket cíak ollyban tartotta, mint-ba nem-is (' .szen-

vedte volna azokat (Hall:Paizs. 234).

Ostoroztat : fflagellari jubeo
;
peitscben lassen). Mikoron a

zfizeket ostoroztatnaia, zent Antid lenelet b-ata nekih, kiben

igen meg fedde 5tet (DebrC. 120).

még-ostoroztat : <v Semmy balaba való ygyet ew benne
nem lelek, azeerth megostoroztatom ees el bocbatom (AporC.

181).

OSTROM (síí-umloftak, sírumlastli RKT. 1.288. ustnm Mon.
írók. III.52. Diai. 80. Tbaly: Adal. n.46. isthorom LevT. 1.161):

pugua, proelium, aggressus, impetns, agresslo, oppugnatio ; scblacht,

anfall, bestreitung PPB. (stnrm, belagenmg]. Ostrommal meg-
veszem

: e.\i)ugno MA. (CsomaC. 36). A tSrokec ostromnac

menénec (Helt: Krón. 106. 39b). Lsthoromnac mennek, ba-

lod napra megb wezyk az akaragiok zerentb (LevT. 1.161).

Varasát osti-ommal megvette vala, királyt az ostromkor meg-
ölték uala (RMK. IV.153). Ostromnak méné sok ezer néiiével,

elsó kerítést megvéve ostromval (VI.165). Végeze Titus, nem
sokat késdék tle sok nép ostromnak vétettetek (VI.166). Az
egész hadat ostromnak bocsátja (Monlrók. UI.162). Harmad
iBti-omot tn Terek Bálint (52). Táborát Castriot ám eléb viué,

bogy deréc ostromkor tábort meg Hné (BFaz : Castr. D). Vég
ostromot várnac (Görcs: Máty. 15). Ustromboz keszettte ezeket

(Diai. 81). Lövék az nstromon meg (Gér: KárCs. IV.194). Mind-

járt ostromnak ménének, mely gorombaság volt (TörtT. IV 53).

Mind lovast, gyalogot búsúltában ostromnak akarta vinni (RákGy

:

Lev. 176). A sok osti-omokban minden nap fogyott a népe,

Mahumet pedig a maga népét nem kiméllette, és az ostromok-

kor, a ki csak vis.sza fordult is, maga ölte meg (Mik: TLev.

63. 60).

Ostromol : oppugno Ver. impugno C. MA. stürmen, bekrie-

gen, be.streiten PPB. (belagern). Valamelly leányt ostromlani:

*attentare pudicitiam puellae PPBI. Mykeent egy mereez bay
wyívo vytez wgyan ostromlya vala es vyya vala anyazent egy-

hazat (ÉrdyC. 373b). Igen nagy ostromok volt, hogy bajnalkort

kezdötték el, kilencz óráig ostromlatták (Gér : KárCs. III.275).

A Kristus emberségét a bíintiíl meg-válva, minden fogyatkozások,

üldözések, romlások úgy ostromlottak, mint a .szállott vár bás-

tyáját (Pázm: Préd. 1273). A gond, méreg, kárvallás, alkhatatlan

ostromolják szivét (Fal : NU. 262).

még-ostromol : impugno, oppugno MA. [belagern, bestür-

menj. Az kego az 6 fezketb meg ostromba (TihC. 16). Nem
ostromliata megb az buiasag (KazC. 151). Oly bátorságot vnek
az mnsulmányok, hogy Constanczinápolytis meg mernék o.strom-

lani (Pázm: Kai. 436.1.

mégostromlás : impugnatio, oppugnatio MA.

megostromoUiatatlan : inexpugnabilis MA.

Ostromlás : impugnatio C. oppugnatio MA. [belagerung,

sturm). Az rdg barom fele ostromlást tn lesiis hite ellen

(DebrC. 208. Zvon-. Post. Ll2).

Ostromlat : [espugnari jubeo ; bestürmen lassen, belagern

]. Titus valóba kezde a várost vitatni és o.stromlatni

:
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(Tel: Evang. n.620). A várost igen kezde ostromlattatni (Szék:

Kríii. 73). !

OSTYA {hostia JordC. 61. ÉrdyC. 406. hostya CornC. 380.

l.nsfa BécsiC. I.'iS): lioslia ; liostien, opfer PPB. [hostie, oblatej.

Megtbéatkozic liost'a es áldozat : deficiet ho-stia et sacrificium

(Uéc'siC. 138). Aianlaimiiac ostyát a ierent, ment raoudattatot

vniac t5nieneben (MiincIiC. 111). Aldozanak wr y.stermek beke-

se^has hostyakath (JordC. 61). Az licstya liarüm reezre zeget-

tetyk (^CornC. 380). Az nehezkfis zwz nem e^ob, hanem az raegli

zpiitelth csstya, melet vvysel a pap (ÉrsC. 32öb). Atta AnAnmagath

myerettAiik sentli ostyát es aldozatoth az elAistennek : tradidit

semetip.sum pro nob'us oblationem et hostiam deo (Komj; SzPál.

295). El vAttem az elAisteiinek kellemetes es kedues ostiaiaf,

aldozattyat: hostiam afceptam, piacentem deo (321). Hire sem

vala a régi .sz. vallásiján a feszRIetes ostyának, hanem Sándor

pápa mhelyében kele-ki 119. esztend tájban (MatkcS; BCsák.

430).

édes-ostya : crustulum PP. ungesauertes brot, himmelbrot,

hostie PPB.

OSZLOP: 1) columna, styins, colossus C. eolumna, pila

;

siinle Ver. gros.'ses bild, bildsiiule, statue PPB. [pfeiler, stütze|.

Vizbe felvert ozlop : scapus ; oszlop feje : epLstylium C. Eluéué

5 or iegét az ozlopokrol ; abstulit conopoeum ejns a coUimnis

(Béc.«iC. 381. Az oszlop statua na^ uala, feie araúbol (122).

KSdnek oszlopából bezel ^ hoziaiok (AporC. 60). El tfirek a

baUian istent mind az ozlopal egietmben, kire tetetSt vala

(DebrC. 185). Ne ymaggyad az oth való ysteneketli, de el tír-

yed az balwanoknak oszlopyth (JordC. 60). Ne ymagyatok bal-

want, se ozlopokath (sculptilia) ne faraghyatok ty magatoknak

(113). Jnpiter istennek ozlopaat te liozyatok kyldette (ÉrdyC.

358). Egy fénes oszlop tfiz mint egy hiyv kalauz elSttec megyén

vala (Hofgr. 39). A fólyhS oszlop eltt, melly istent jegyzett©,

az egész sidó nép le-bornia (Barna: Isk. 213). Az oszlopoknak

pártj'izati iLipp: PKert I.I9). Az Isten más agyagbi'il formálta a

neme.seket, ngy bánván vélek, mint a kép-faragó valamely o.sz-

loppal (Fal: NE. 64) Az épület falai mind azon alaba-stromkö-

bfil állottak, és lapos felfutó oszlopok hyaciiitból (Fal : TÉ. 677).

Hegyes oszlopok, kutak é.s a mit a szem Uivánhat, meg vala

benne (678). 8) [stütze]. Ania zent egihazba tön nagi doktorra

es erSs ozloppa (DebrC. 208). Az remeaseg oszlopja az bitnek

(Fél: Tan, 292). Szeginy hazánk egyik ixszlopa (Czegl: MM. 3).

[Szólások]. Egy oszlop nagy ember elStted ál vala

(Hofgr. 20. RMK. U.lOl. 102).

bálvány-oszlop : colossum Com : Jaa 168.

érc-oszlop : [columna aerea]. Cristoffot egy erez oszlophoz

kt(Veek es tyzes langal kSnSI veweek i ÉrdyC. 437).

fejes-oszlop (Moln: JÉp. 149).

jegy-oszlop, jel-oszlop : monumentum Kr. (denksiiule).

Az wnuic iegy oszloppá a határon (Helt: Bibi. IV.37). Jel ofoilop

(Káldi: Bibi. 283).

kép-oszlop: statua; bildsiiulo Sí (Helt; Bibi. IV. 192).

kereszt-oszlop : (kreuzstangej. Az ablaknak kereszt-oszlopi

(Hall:HHLst UI.40).

kifolyó-oszlop. Kezfpbeu a pialzon egy czatornás kut

vala, kinec r<;z vala a kózepsfl ki follyó oszlopa (llelt: Króa

168b).

kö-06zlop : obeliscus C. [columna v. statua lapidea; stei-

nerue süule]. Zerezteteek wr istentl, hogy ew lenne zent Írás-

ban, anya zent egyháznak egyk kew ozlopa (ÉrdyC. 262). Hogy
az eelew Lsteu hazának kew uzlopa ea tjuiiazya lennee (ÉrdyC.

516). Az k8 oszlopból .szol (inekic (Szék: Ziiolt. 101). Meghagia,

ho^ 5tit a kSzep ki'i oszlophoz vigie, kit mikort a giermec meg

szeiTet volna (Szék: Krón. 26 1.

oldal-oszlop : [columna laterális). (Mad. Evang. 154).

pelengér-oszlop : cippos PPBl. [pranger).

rakott-oszlop : pila
;
pfeiler Nom. 32.

só-oszlop : [statua salis ; snlzsanlej. Az parancholatnak ellene

teuen, legottan valtozek so ozlopa (VirgC. 144. TelC. 382).

szégyen-oszlop : iufiunis suggestus Kr. [pranger]. Sovány

tréfa volna az, mikor egy szeraérmetes ártatlan sz&zecskét a

szégyenoszlopboz csatlanál (Fal: NE. 90).

tz-oszlop : [feuersaulej. Zent Etfren lata egi thíí ozlopot,

a feie zinte az eget eri vala (DebrC li'3. Mad: Evang. 26).

támasztó-oszlop (Mel: Jób. 21)

Oszlopi : columnaris Kr. Oszlopi eróvel : fortitudine culum-

nis propria, fórt magna Kr. Azok, kik legtöbb jót vettek Leo

ui-unktól és kiknek oszlopi ervel támogatni kellene az orszá-

got, azok döntögetik, rontják, bontják (Fal : Const. 837>.

Oszlopocska: columella C.

Oszlopos : columnatus ; mit siiulen unterstiitzt PPB. Oszlo-

pos bá.sfya (Fabii: Orsz. 245). Oszlopos ágy (Radv:C8al 11.

344). Oszlopos .szekér (1L225). Adott A maga vörös oszlopos

velenczei kárpitot (197). Addig járták a világot, míg 5ket vala-

melly hóhér felkapta, oszlopos gialotájába szépen befogadta (Fal

:

NE 25). Dupla oszlopos folyosó kerítette az épületet (Fal: NU.

340).

Oszlopozás : columnatio ; saulenwerk PPB.

Oszlopozott : o,szlopos ; columnatus ; mit siiulen miterstützt

PPB

OSZOL : dispergor, dividor ; zerstreuet, geteilet werden PPB
[sich teilen, sich zerstreuenj. Kyk myud h\^iieky enghettenek

vala, tetowa ozlanak ; dlspersi simt (JordC. 724). Ket felee

ozla a vyz : divlsa est (JordC. 39). Ket felee ozla az sokas-

sagh : tissa est multitudo (.lordC. 784). Seregekre ozoiwan

el kezdyk az zent mennyey enekleest (ÉrdyC. 14). Mykoron

az harmadnap tel tóit volna, m>iid haza ozla i ÉrdyC. 509).

Igen hamar vártákra ók oszlanak, szí'mtalan lövéseket indíta-

nak (RMK. ^^.165). Senky házálioz ne oszollyon : nec .suam

quisque intrabit domiun (MA: Bibi. 1.237). Az világi jóc nem

mindenkor ugyan azon egy embernél maradnao, hanem idestova

oszolnac (579). Ket fele Scithia vágjon, és ez o-izlani kezd a

Tanais folj-o vizrSI (Helt: Króa I). Mihelt oszlani látták hada-

inkat, fogták, arestálták, vitték urainkat (Tbaly:AdaL I.lüOi.

Járj el bátran dolgodban, tapasztalni fogod, hogy a félelem

oszlik (Fal: BE. 597).

[Szólások]. Az ember is, mikor ditsírik, felemelkedik, és

hiúságra oszol, ha heános, mint Nabudiudunozor (Pázm

;

Préd. 49).

el-08zol : palor, dispalor MA. dissipor, dividor ; zeretreaet,

zerteilet wenlen, hin u. her .schweifen PPB. [ách zerstreuen,

sidi auflösen). Zent fráterok, kyk ez vylagutmya elozlottakuala

:

dispersi erant (Ehi-C. 93). Ellensegi ozolanak el ea fv««uiak í

ziue eliM : dLssipentur inimici ejus (IWbrC. 126i. Megli verJm a

paztortb eea elozolnak a cliordanak yhay iWinkIC. 152). El

ozlottanak az apostolok (Érdj-C. 542). Ymachagra elozlottanak

az fráterek (616). Ez velagnak negj- legere el ozlanak (VirgC.

52). Elhymtóth ozlotb gondolatidat tartoi)-al e^n es íiue

gjytenód (NagyszC. 84). Égibe gióitlii az kódíket, melliek másod

napon el oszlónak (KBécs. 1572 E). Láttam, hogy eloszlana

tóiem az nép: vidi quod populiLs dilaberetur a me iM.\:Bibl.

1255). Ollyan, mint a kementee fSsti, melly késedelem-néikfil
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eloszol iPázni: Préd. 70V Kivámim, Uram, lingy oUiszolIjíik és

te-veled legyek iPázm: Imáds. ISi. Huburók, melly meg-t";ik;id

vagy eloszol (Mad: Evaup. 8'Jl). De minekeltte a partra jutiia

(Nagy Sándor), el-oszol a jég, és a lovat el-burittya a víz (Hall;

HHist 1.22). Az t8bb helyeken való gyülekezetek Ls eloszlék,

rezgelfidések megszünék (Szal : Krón. 8."i). írja kegyelmed, hogy

ha el oszolna az vezér, talán kegyelmed küünne, én nem

látom módját, hogy kegyelmed kijüune, mert azt az emberek

másra vélnék (RiikOy: Lev. 49). Ha ezen hírekre nézve az

fels5 hadak el találnak oszlani ; portára sem lesz kit küldenem

(RákFiLev. 1.642).

eloszlás : dispersas C. dis.sipatio, divisio ; zerstreuimg, tei-

lung PPB. A vendég eloszlá.sa utánn : misso convlvio PPBl.

Az ai>astalocnac elozlasoe (MiinchC. Kai.). Vr lervsalemet meg

rakván, israelnok el ozlasat meg gSiti (DöbrC. 226). Az ina-

szakadozás az inaknak el-ozlásából, meg-óldásából történik (Mad

:

Evang. 138>.

eloszlott : diviaus, dissipatus ; zerteilt, zerstreut PPB. Elosz-

lott, elszéledt vitézek : milites dispalati et dispersi PPBl. Yele-

neenek h&nekyk oly niynth elozloth nyelw zerent, mykeppen

tyz ; vi.>iae sünt eis dispertitae lingvae instar ignis (JordC. 709).

Hoé eloszlottak es el teuoliSttek volnának (Fél: Bibi. 14).

ki-oszol : (dispergor ; sich zerstreueu). Az erekre ki-oszol

;iz étel : cibus in venas *diditnr PPBl. Mynd ky ozlanak az
j

tanoythwanyok ludeanak tartományban : dispersi snut per regio-

nem (JordC. 723). A hiuSk mind ki ozlanak a varosból (DebrC.

153). Idesthowa, ky thyszara, ky howa elethenek kere.sesere

ky ozlotthak (RMNy. n.76). A k5znép és cselédek szakmányolni

es a k5zellev5 sz515 hegyekre cseresznyészni igen kioszlottak

vala (Szal : Krón. 284).

meg-oszol : dividor, dispergor ; zerteilet, zerstreut werden

PPB. [sich teilen, sich spalten]. Mynden orzag evv magában meg-

ozolwan el pwztwl : omne reguum in seii)smn divisum desolabitur

(ÉrdyC 30b). Isthwan kyral halálának «ianna ez magyar or-

zagh bely ueep meg ózol egymastwl [pártoki-a szakad] (544).

A nep mikoron lattá uolna az 5 ártatlanságát, meg ozla [lázadni

kezdej (DebrC. 158). Ha en-rdeg eivrdeget fog yzny tehát

meg ozlot ewnen magába : adversns seipsum dis.sidet (Pesti

:

NTe-st. 24). Megoszoluan fi maga ellen : divisa contra se (Fél

:

Bibi. 19). Mikor az nyelvec Babyloniánál megoszlánac (MA; Bibi.

1.9).

megoszlás: 1) divisio, separatio, disper.sio; teilung, zer-

streuimg PPB. [aufiösimg]. Szent Palis fl maga felíl ászt ielenti,

bog futását el vegeszte, es az fl megoszlasanac ideié ielen vagion

(Fél ; Tan. 490). Az tábor eloszlása alkalmatosságával oly gon-

dolatba lévén, hogy kegyelmed minden ezredes-kapitányoknak

és actu commendérozó tiszteknek az ezrek megoszlásokat aimak

rendi szerint tudtára adta, áztat senkinek nem intimaltam

(RikF: Lev. L654). 2) [dissensio ; spaltimg, zwiespalt]. Hadagh

[hadak] leeznek, népeknek meg ozlasok, gywlSsegSk ees kewel-

seg5k leeznek (ÉrsC. 527). Ilién egi mastol való el zakadas es

meg ozlas k5zfitt5nk ne légion (W'eszprC. 84).

megoszlatlan

:

Micae 10).

insolutus, indivisiis Kr. [imgeteilt] (Bíró:

(Oszladoz, még-oszladoz]

megoszladozhatatlan : [indissolubilis ; imauflöslichj. Az

örktSl fog\-a magától szinte való és megoszladozhatatlan

egysegfi Elohim (GKiit:Titk. 1).

OSZÜjÁS : I ) divisio, dispersio : teilung, zerstreuimg PPB.

Apostolok oszlása : divisio apostolorum Kr. Megozlatot 8 zfiuöc,

bezelTetec éktelen ozlasnac igeit : divisum ast cor eorum, lo-

quimini verba [dijvisionis inutilis (BécsiC. 194). Oztha nekyk az

foldeth ozlasnak ketelewel : funicnlo dktributionis (KnlcsC. 194).

Erthetyk az ot glekzteknpk egima.stol elu,Hla,sat auagi ozla-

sat (VirgC. 117). Az apostolok oszlása e.stéjén (LevT. II.3fi).

Rendelenok pajxikat az í> oszlásoc szerint ; statuerunt .saeerdotes

in ordinibus .suis (Kár; Bibi. 1.423). üszlis, ki ackor .szíilctic,

mikor az nyelvec Babyloniánál megoszlánac (MA ; Bibi. 1.9. 150).

Az lóra walo arany lanczok keoz-eol az legh nehezebbiketh

Bagdi Istuannak hagiom, oszlásában (a reá es tíibbi hagyatékba]

ne tudgiák, hanem annelkeol adgiák oda neky (Radv; Csal.

Ill.nsb). 3) discensio BécsiC. 7fi. [spaltung, zwiespalt]. Menden

nemzeteknec e*gessegét 8 ozlasockal ;megtSrne (Bé(aiC. 76).

Gonoz nelv, ki partolasocat es ozla.socat nem z8n81 fel tamaz-

tanod (GuaryC 16). Atty kegtlensegtSc ozlast t8n isten kSzt

es ty k8züttet8c (DebrC. 385).

[Szólások]. Jószágok egy oszláson való attyokfiaira

szállana (Ver:Verb. 70). Trös Péter egy oszláson volt a báty-

jával (Nyr. XIV.219).

1. Oszlat: 1) divisio [zerteilung, zerstreuimg]. Hog ne adat-

nanac 8 feleségéé ozlatba: ne darentur in divisionem (BécsiC.

16.1. Ki meg osztotta a ueres tengert ozlatokba (AporC. 106).

2) dissensio MünchC. [zwiespalt]. 5 érte ozlat lót glekezet

kzt (MünchC. 185. 189b).

2. Oszlat : divido, dissipo ; zerteilen PPB.

el-oszlat: dissipo, disjungo MA. zerteilen, zerstreuen PPB.

Eloszlatni a dagadást; tumorem solvere, discutere PP. Thy

nywgolmas elmetekei ozlassatok el egyebeknek bozzwsaagh

theetheleth (ÉrsC. 201b). Eloszlató orvos-ságok (Cora: Jan. 217).

Orvosságos terjéket készített, mellyel a kigyó mérgét elosz-

latta (Hall; HHist. n.336).

meg-oszlat : dissipo, divido ; zerstreuen, teilen PPB. Meg-

oszlatá az ur az én ellenségimet ; divisit inimicos meos (MA:

Bibi. 1.281).

Oszlat-ik: dividor, dissipor; zerteilet werden PPB. Az

birodalma neg részre oszlatec (Szék; Kjx5n. 58). Minden orszá-

gokra oszlattatol (Helt; Bibi. l.Zzz3.) Kftimb kiilSmb részekre

oszlatik az ecclesia (Szathm : Cent. 99). A jószágnak annyi

részre kell oszlatni, mennyi ember nevére szolland az levél:

in tot debent dividi partes (Ver: Verb. 85).

el-oszlatik : [dividor, dissipor] dispalo MA. [sich, auflösen,

sich zerstreuen] bin u. her sh'eifen PPB. Ha embernek tagja

eloszlatandyk az egheez testtSl (ÉrsC. 244). Mind elozlatnak

negi zerbe auagi rendbe (VirgC. 117). Kivannya halálát hogy

eloszoltasson (Pázm: KT. 37).

meg-oszlatík : dividor [sich teilen, .sich spalten]. Menden

orzag n8n benne megozlatot : omne regnum divisum contra

se (MünchC. 36.). Nagy banatwal zjue meg ozlatek (ÉrsC.

44b). En lelkSm megoszlatol, byn8m mya zaggattafol (CzechC.

I

29). Megoszlatotté a Christus? divisus est? (Helt: ÜT. s7).

Oszló : dividuus Kr. [sich teilend, zu verteilen]. Vér sze-

rint való es oszló attyafiai : in fratres ejus carnales, aut condivi-

siouales (Ver; Verb. 96). A ház hely oszló ltt volna (Radv;

Csal. in.343b).

Oszlód-ik: dividor, dissolvor Sí. [sich teilen]. Oszd 22

részre, mert annyi részre oszlódic (Helt ; Arithm. E6). Az alsó

meg ueuezi és meg mongya hány részre oszlódét és szegdel-

tetet az egész szám (uo. K).

Oszlott: divisiLs, disiiertitus, geteilt, zerstreuet PPB.

Oszolhatatlan : iudivisibilLs C. [unteilbar].

Oszolhatatlanság : individuitas Kr. [imteilbarkeit]. (Csúzi;

Síp. 12. Kr.).
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[Oazoltat]

el-08zoltat: fdivido; zerteileuj. Ez a bizakodás ollyaii,

mint a fst, nielljot a szél el oszoltat (Pázm: l'réd. 176).

OSZT (wzías CodPatr. V.86. vzlyaat [olv. : cjíyaiiala] EhrC.
7): partior, divido MA. teilen, zerteilon, aasteileu PPB. a) Asi

soror, ky az kovsaegiiek riiliayat tárgya <» ozgya vala (MarsL.
39). Oztyaak yozagokat moortekneel kyl alaiiiysnaban (ÉrdyC.
512). Cristusnak nioennyey aztalarol zenteseegSt ózta Í255).

Mykoroti az kegyetlenek az bytangot oztanaak, tSiteenettel

eegy iambor veen ember ywta oda (r)48b). b) Ew nokyk oztaa
Moyses [a szekoieket)

: tradidit ei.s (JordC. 131). Meeíi el es

agy el myiideneket, kyket byrz es uzyad zeglieenyekuek es
yewel, kSwess engbemot (ÉrdyC. 57fi). M\Tieniew.tyztSket oztot

wr isten az ew byweinek (87). ErdeniSt ozt k)-nek ínynd ew
oerdeme zerent (.59). Veretli boeiatia, liabiak oztya (TihC. 16).

Es ezeknek kezec alla o.szta az egész sereget (Helt : Krón. 28b).

c) Annyira fi griede annak ineg lioldnltatására, hogy meg
attyatol rea sziillott országátis vitézi es (MTt népei kfiziben o.«z-

taiiáia ([^p:PTiik. 111,121) d) Reá o.^ztja : addivido, artpartior

Kr. Azerdeyet magokra oztottak (LevT. 1.21,^). Menyg nekwnk
len, addyg reayok oztoyok (248). Ha az bor el nem kélhelbewtli,

rajok üztliotliak, e.s az aratli meg wethek raytbok (259). BiidHs
lK)roddal az népet bosszontod, férges szalonnádot mind reájok
cx«ztod, senvedét, balaiidát mincrreájok hányod (KMK. II.1U6).

Ezt a kiilöníis áldomtistfa jó i.steu fejenként úgy'o.sztotta reánk
(Fal: NE. 891. Órok ke^ervas kínokat o.sztottál fejnkre (ívd:

NA. 132). Maga osztya má.Sükra a magasztakisokot (Fal: VK.
462). 0.sztja oszét a sokféle ha.szontalan.ságra (Fal: HE, 599).

e) Négy részre oszt ; ciuadripertior ; három ré.szre osztatoti

:

tritidus, tripartitus ; tized allyára o.szt :':decuriat C. Sok részre
osztott: multiparlitiis PPHl. Az t, fSldec székekre vagyon uszt-

uándlelf: Krón. (ib). A'gíirfig nyelv négy féle szó-ejtésre osztatott

(Molri: JEpiil. 171) f) Tagcjkbíi osztatott : interdatas C. Osztua
vadnac székekben, kiknek ez uevec Czic, Gyirgyo (Ilelt : Krón.
20b). Egy .szín alatt ogyeliti, a mit Cbristus kettben o.sztott

(Hunn
:
Ti-acta. 48). g) [Kétfelé oszt : biiiennio C. Három felé

kellene osztanod (Helt: Aritbm. Ü8). Rubaiat negi fele óztak
(WeszprC 106). Ha a 90 kOblüt egymá.s között báromfelé oszt-

juk, tebát az 6 részére csak 30 kötólre való megyén (Haz
1.373).

(.Szólások). Az egyházi jövedelmeket az régi jámborok ado-
mánya, testamentoma és átka-ellen kap.sira vetik s kardra
osztyák (Pázm: Kai. G32). A gazda-;tszszony is siUiien osztya
a korságot, a gutát, hol ezt, hol amazt ütteti véle (Fal:
NU. 299). Igíizíln ebbíl is 6 nékem r é sz t o s z t a, mert a keresz-
ténység magával így hozta (Gvad: RP. 45). Noha most szép
színt oszt fe.stett szóknak pompája (Thaly: Adal. 1.2).

[által-08zt|

általosztó: diameter C

el-oszt
: divido, imrtior, dLipertio, distribuo, diriboo C. zer-

toilen, austtilon PPB. Százamként elo,sztom : i-enturio C. Kny-
veknec el-o.sztott részei; tömi C'om:J!ui. 157. Ijoniald men-
dennemew iozagat elozta : dLstribuit (EhrC. 7). Elnézi 6 feéuerit
es 6 fozlatit elozta: disporgit (MílnebC. 136). Az barmokat
elztök

:
pocora divisinuis (JordC. 201). El oztotta három rend-

ben (ÉrdyC. 557). El ozyafok w hazat : distribuile domos ejns
(KulcsO. 116). Hogi ez fwlwl meg mondót lizteket kwzwtwk
el oztana (VirgC 74). Észt az számot ozd el hjíronmial
(Helt: Aritbm. F3). Az hadi nyereséget az hadi feiedelmec egy
néhány magokkal el (xsztyac vala: prjiedas bollii-as im|)eratores
lum paucLs diripiebant a^ecsi : SalU. 36). A számoc elosztaá-

.sauae egymiissal (Com: Jan. 163). A jeles gyomor m..gtartván

az étket megeméazteni, és minden erekre eioaztya (Illy; Préd.

I.3U9). Szél támad, s el-osztvíiii a fellegeket, meg-tisztéttya az

eget (Csúzi: Síp. 531).

elosztatás : [einteilungj. Hasonló az ollyan épitA mexter-

liez, a ki sok csudálatos oszlopoknak egybe-gyfijtésél)en hely-

liezteti kötelességét, azonbiui az épület el-o8ztatá.sárúl nem
gondolkodik (Hall: Tel. 307).

elosztó : partitor C. diribitor PPBl.

étek-elosztó : cibicida, struetor ; tálnok, étekkel liáiió

MA. MAI.

elosztás : divisina C. divisio, partitio MA. teilimg PPB. Nem
ozlhbatbjok wgjan rayok a bortb, ani)Tith az elewtb celeketbf

uek az bornak rajok walo el ozthasabíui (LevT. 1.224).

eloBztatlan: insortitus C. [ungeteilt].

eloszthatatlan : insecabilis C. (unteilbarj.

íbl-oszt : divido, distribuo, partior ; teilen, zerfeilen, aufteilen

PPB. Nyertem ezt mind koldiilá.'isal, de nem is oztom fel, hidd

el, eztet má-ssal (Gvad: RP. II. cikk). Bár édes atyádat lassan-

kint fosztottad, szép keresményedet velem felosztottad (Gvad:

RP. 66).

ki-oszt : erogo, distribuo Sí. [austeilen]. Vgyan ez esztend-

ben a romai papa b5w Ijnlczut oszta ki (Helt: Krón. 64). Az

udvari quártély-mester az udvari nyári táborozásunkban, kinek-

kinek qnjírtélyát és szjillásat kiosztlias.sa [kiosztássá], legfSbb

hivatalja lészen (TíirtT.= 1.1,59).

meg-oszt : divido, ercisco C. zerteilen, treunen PPB. s) Meg
oztac ó rubaiat úilat creztuen : diviserunt vestimenta ojas

(MiinchC. 68. JordC. 447). Meg oztom en sátoromat: partibor

Sichimam (KulcsC. 142). Hogy niywel nagyob bekewel lakiiat-

nanak egni;Ls.sal, oztaak meg barom reezre az yozaagot (ÉrdyC.

421i. Az Morua viz megoszttya egymástól Morua országot és

Magyar orszjigot (Helt: Krón. 116). b) Meg oztaak ewnkSztók

az en rwbamat (ÉrdyC. 187b). Az tSldet megosztottácvólt 5

magoe k<5zfitt (MA : Bibi. 9). Ha az boldogságos szentek egyihas

kfizStt meg o.sztaiiáiak, az kússebbiknekis iutua annyi benne, ki

az oge.sz fSldnek kerekséget meg halladnáia (Lép: PTük. III.

280). <!) Megb ozthwmi my veIe^^'nk ew zent attyanak erekkee

meg maradandó oreksecgeet (ÉrdyC. 54).

megosztás : divisio ; teilung PPB. El- avagy meg-osztás

:

divisio (a számveté.sben] (Bíró: O.sk. 12l.

mégosztbatatlan : indivisibilis C.

osztton-oszt : [identidem distribuo ; fleissig austeilen]. Nemel-

lyec az magokét ozton oztyae, es mindenec elég vagyon (Bom :

Préd. 400).

széllyel-oszt: [distribuo; verteilen) (Zrínyi 134).

Osztály : divisio Sí. [teilung, erbtcilung] Terra ozdalbugh

uominalaV 1281. (ZicliyC. 1.49). Izentliek, hogy welek elntmne

[elmenne?] nominemeti ozthalra (RMNy. III. 120). Ha addig, az

nu'glen az osztály meglenne, [a 200 forintot) meg nem adná

{IjevT. 11.312). GyiljíSn ido Kd arra az nyomorult osztályra,

mert lehetetlen dolog, hogy inunár tovább legyek egiiitt az

Mihály tiammal (328).

Osztályos : divüiionali.s condivlsionalls SÍ. [condivident, mit-

erbc). Ü.Tztályos atyafi : cognatus, condivLsionalis ; osztályos levél

:

litera divLsionalis SÍ Kot falw, mely jozagh Lstwan vrammal, és

az «• attyafyaywall egietemben osztállyos joszagwiik wolna

(RMNy. 11.236). Einiokem nem oztallos attyamfya volt zegoyn

Ladamer Balyntli (III.47). Miiilh ha en kegyelmeddel osztályos

volnék (LevT. L219. U.270). Osztálosi ax Uteni jasiuik (GyCogy:

Char. 144).
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[Szólások|. Ha maradékit epjébln'ii osztályossá nem

tette, lianeni fogyatkozjisibaii. én ítet szánom inkább, mint-

sem dicsérem (Kai: NK. 13). Férjhez nioiit. hogy osztályossá

tehesse maradékit bíiltsességében (Fal:TÉ. 660). A ki maga

kiiitsében másokat böltsen osztálo.ssá tészen, terhét teszi le.

(Fal: BE. 600).

Osztás: divisio, divisus, partitio C. teilang PPR Adad 6

fiokat fogságba es 6 nienden ragadozatokat ozta.sba: dedisti

omoem praedaui in divisionom .<orvis suis (BécsiC. 29) Kesében

ky neky az ostasba jnlhoüi woltli (RMNy. U.28).

fiun-osztás : [?] Ejusdem possessionis veuditiouem ratifieau-

dam, Síilvo jnra ecclesiae nostrae, in eo scilicet qiiod si qui de

ecclesiae nosti-ae famihis mixtini quod vulgo fyumrata.s dicitiir,

agros etc. possederant u-'^que modo, sic in fiiturum possideant,

ducimus, 1297. (CodPatr. V.86). [Vö. PIÜ, jószág-osztás]

fold-osztás. Elvégezéc az f51d osztást: iiartiti smit terram

(MA: Bibi. 1.210).

jószág-osztás : [divisio bouornmj. Valakit jószág-osztásra

kénszoríteni : faniiliae herciscundae aliquem postulare PPBI.

Az atyafiak es az fiak k5z5t való joszag osztásról : de divisione

bonornm inter fratres et filios eorum (Ver: Verb. 98).

jutalom-osztás : remmieratio, distributio praemii Kr. (preis-

verteikmg] (Pázm: Kai. 1766. 504).

konc-osztás : [praedae divi.sio ; verteilung der bevite].

Bukefal barnáján repül, ha a konczosztásra kerül (Thaly;Adal.

II.191b).

kvártély-osztás : *i>2állás-üsztás ; domiciliorum, contnber-

nionim metatio, designatio, attributio; bestellung der herberge,

qnartiennachung PPB.

rész-osztás : [divisio, pai-titio: teiluug, aufteilimg). Oztaak

az oizagot három reezee, meel reez oztas habonv.sagnak gyo'-

tokoza.sa lewii (ÉrdyC. 397).

szállás-osztáa : kvártély-osztás ; domicilioi-uni, coutuber-

niomm metatio, designatio, atti-ibutio'; bestelhuig der herberge,

quartiermachung PPB.

várta-osztás : [verteilung der waehe]. Várta osztásnak ilyen

módja vala (Tin. 119).

zsold-osztás : [stipendiorum distributio ; soldverteilung, ver-

geltung]. Irfeny ygaísag mynddenuek eerdeme zerent fyzet,

ez eellyen zöld oztaas nem volna, ha senky erdemISye nem

volna (ÉrdyC. 90b).

Osztat : [dividi jubeo ; austeilen Utssen]. Mynden yozagaat

zegheenyeknek oztataa (ÉrdyC. 520b).

ki-osztat : c« Hjirmincz köblit [a búzának] Ardóban és

Begányiban új fejében osztattam ki és bevetettem (Radv: Csal.

ra.357)

Osztatlan : indivisus SI. Osztatlan attyafiak : fratres indi-

visi [nem osztozók] (Ver: Verb.).

Oszthatatlan : indivisibilis C. individuus SI. [unteilbar].

Osztó : divlsor C. Ver. partitor MA. teiler PPB. Jelosztó

vitéz : tesserarius MA. Sátor-osztók a táborban : meusores Nom.

1621. 331. Umak zova teznek [tznek] langiat oztoia (olvasd

:

oztoie] : vox domini intercidentis fiammam ignis (DöbrC. 74).

abrak-osztó : [az olvasó gúnyneve]. A vagdalt hurkát, az

abrak-osztót nagy sokan forgatják, ezei'szer egy nap ha meg-

számlálják, imádságuak tudják (RMK. 11.205).

M. NTELVTÖET. SZÓtAk. II.

alamizsna-osztó : [almosenier]. Pnsiieki alamizsna-osztó

(Szeg: Aqu. lü:|i.

ács-osztó. Alczosztó: dimetiens C.

cipó-osztó : [proviantmeister], Fráter Gyergy, ki czipó-osztó

vala (Müulrók. ni.33).

föld-osztó : agrimensor ; feldmesser PPB.

jutalom-osztó. Jutalom osztó bíró: kampf-richter (Com:

Orb. 277).

pénz-osztó : [zahlmeister]. Az mas penzosto semmit nem-

tbg tizetuye (LevT. 1.221).

szállás-osztó : hospitiorum designator, metator
;

quartier-

meister, lierbergbesSelIer PPB. A qnartélly mesterek és szállás

osztók [a hadseregnél] (Rák: Art. 31. KecskTört. n.507).

széna-osztó [a hadseregben] (BethI: Élet. 226).

Osztód-ik : (^vidor, dissolvor, dispergor SI. [.sich teilen, geteill

vverden]. Gróg ország mai napon 6 részre osztódik (Konstaut.

32).

Osztogat : distribuo MA. austeilen, zerteilen PPB. [auf-

teilen]. A bfiufi.«s5c oztogattác mnekSnc alamisnaiokat (VitkC.

45 1. A zegbenyeknek oztogataa yozagaat (ÉrdyC. 527. 612).

Egyházi zolgaloknak nagy beusegel oztogatya vala (VirgC. 85.

106). Osztogatuaiac az evangeliomi kenyeret (Tel: Evang. I.94b).

Kezde az országot szerin-szerte osztogatni pspekségekre (Holt:

Krón. 29). Mikor a ti ebédeteket, auagy felestSkSmeteket osz-

togattyátok (Vás: CanCat. 572 1. Úgy s annyit osztogat reánk,

a mint tetszik szent akaratjának (Fal : NE. 100). Pecsétet

nyomjon a tejes, vajas, edényekre, netalán a szolgálók a szom-

szédságra osztogassanak benne (Fal: NA. 192).

el-osztogat: distribuo, dilargior, elargior C. dispertio, dis-

pertior MA. versclienken, austeilen, zerstreuen PPB. Elo.szt(v

gató : distributor MA. austeiler PPB. Minden iozagat istenért

eloztogatuan, Ivvn az zent euangeliomi zegeni (VirgC. 86). Azok-

ból el oztogassak, kinek Itinek amint zikseges (128).

elosztogatás : distiibutio, dispersio, dispersus MA. austei-

lung, zersteuung PPB. Mykoron haza teernenek, legottan levn

az ev jozagoknak el oztogatasa zegenyeknek zvksegevkre

(CornC. 400). Nem számlálom it el5 az f5ldnec el o.sztogatását

az sido népeknec (FortSzer. 5).

ki-osztogat : prodigo, erogito C. elargior, erogo MA. dis-

penso PPBI. schenken, ausgeben PPB.

kiosztogatás : erogatio C. elargitio ; das au-sgeben, aus-

schenken PPB.

osztton-osztogat : [eifrig austeilen). Nemellyec az tu-

laydonit ozton oztogattyac, mégis Icazdagoc; nemelyec az

maset ragatton ragadgyac, mégis szegényéé (Bom: Evang. IV.

303b).

Osztogató : distributor C. austeiler PPB. structor [étek-

elosztó] Erasm: Erk. 50. Az vr vaczoraiaban nemei rendbeli

czelekedetek néznek az osztogató szemelire, nemelliek az veuSkre

(Fél : Tan. 409). Az én isenem, ki minden jóknak kútfeje és

bóséges osztogatója (Radv: Csal. III. 192b).

alamizsna-osztogató : [almosenier; alamizsna-osztó] (Helt:

Krón. 31).

Osztogatás : distributio C. partitio Ver. austeilung PPB.

Az kenyérnek zegesenek oztoga[ta]sa, az az, az oltary zentseg-

nek vétele (ComC. 24). Az isten titkainac auagy az misenec

zolgaltatasaban osztogatás legyen^;(Zvon: Osiand. 24).
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alamizsna-osztogatás : lalmosenvertoiluiig]. (llly : Préd.

11.175).

Osztoz-lk: I) partior Ver. liercisco, dividíj ; teil6n PPB.

[teilon miter oiiiandBr). Nyer-e laszoii li;dH.szcikimk, az fékével

kaszisok osztoznak (UMK. 1.7). A injt keznlxi attaiiak, wgan

iiala wagon, nem oztlio/.yk senkyel (LevT. 1.7). Kd mi velünk

nem is osztozott Réuay Ferencz ezitó marháival (LevT. 11.261).

Most az Í8|)otaljoknac i5uedelme eliac Lsten tudgya hona kel,

az is|)otaI mesteréé es egyeh ragadozóé o.sztoznac soc helyen

uollo es nendefíe.skednec belJle (Tel: Evang. 1.353). A farkas

kiitön bekeesj hegyen való sz/lli'íkkel hiirom fiam osztozzék

íKadv:Csal. HI.32.íb). Immár meg láthatja a posteritasom,

hogy hányan osztoztanak az én atyáim, s azért nem is csudá-

lom, hogy kevés jutott egy részre (Haz. 1.135). Mit nyertek

fetsélve pazarlott kintsekkel '? azt hogy idegen had osztozott

ezekkel (Orczy : Kolt-Sz. 42). S) (ri.xor ; zaiiken]. Az nap reggel

morga s o.sztozék sokat Házi Jáno.ssal (ErdTörtAd. 11.20).

meg-osztozik : fpartior; sich teilen in etwas). Úgy osztó-

zának meg a kenyérrel (DebrC. 115). Ha az zeutSk meg oz-

toznaanak ez nieíiorzagwal, tSb ywtna eggyknek zaaz enneneel

niyntli oz f6ld volna (SándC. 12). A birodalom ket fele szakada,

mert a ket feiedelin vele meg oztozec (Szék:Kr(jn. 3R). Meg
osztozanac a na^; Síuidor birodalmánál ill' szin állat lio^ . .

(5S).

Osztozás : divi.sio, diribitio ; teilnng PPH. Ty menyorzagban

mentfik, énnekem kedeeg ez feldet haggyatok, nem ygaz oz-

tozaas ez (ÉrdyC. 501b). Az hísekkel vigan tött fi nagy lakást,

nyereséggel szépön vélük osztozást (Tin. 305).

Osztozat : [osztozás ; divisio ; teilung]. Kibeol sokatt ki

veottek Hagiraassi Miklóssal való osztozatkor (TörtT. 1878. I.

150).

Osztozatlan : indivlsus, (pii non divisit patrimoninm ; imge-

teilt I'l'B. Az jcKzaglian osztozatlanok : in bonis patoniis indi

visi íVer : Veri). 84).

Osztozód-ik : fpartior ; teilen luiter einander]. Nem egyen-

lképpen akamac osztozodni (Helt : Arithm. E5).

Osztozódás : (divisio ; teilnng]. Osztozódisban is vagyok

vele ez idei jövedelembl (THonOkm. XIX. 123).

Oztoztat : [dividere jubeo ; zur teilung veranlassen]. Megy
oztoztassjik (ErdOrszgy. 394).

OSZPORA: inimmns asper PPBl. a.sper, török kis ezüst

pénz, cireiter egy polturát éri (Erdélyben is kelendí volt 1555.

táján; 1. Kumy: Mon. 1.335. Kr.). (ifi o.szpora volt egy magyar

forint KMK. 1II.408. Békével Maroson el-általevezé fa haliW,].

marok osz|x>rával azt a bék niegtizoté (Tin. 43). Bárson subát,

ezflr oszporát ada az Keisefnek
; hatvan forint érö szablyát

ada Gz vitéznek (283). Tallér LIIII, ozpora LIH ; ewt lieyan

barom zaz ftiller (RMNy. 11.171). A soc drága kénezet széllel

takariac vala, arany forintokat, ezflst oszporákat (Helt: Cauc.

102). Az obulus tett eg oszporát seg fillyert (MehSám. 37).

Az o.szix)ra csak annit teszen, s nem töbljet, mint az magyarok

közíltt egy pénz (Levelek és Okiratok I. Rákóczy kel. üssze-

kmt, tört. 138. 1633.). Végy egy forint fejér pénzt és egy tal-

lért, olvazd öszve, vess egy oszpora nyontó nisikát bele (Kecsk:

Atv. 308. SzékOkl. 11.125). Ez üdA alatt vfltteni egy fejér török

ösztövér lovat 2800 oszporán (ErdTörtAd. 11.158). Aranyas t6-

kiltske 23 oszporán (Törtl'. 1878. 1.157). Malo.sát erdéli ejtel

oszi)ora 8 (TörtT.* 1.176).

OSZTOVÁTA, É8ZTOVÁTA : textoria tabula ; weber-

stubi Pl'B. Az esztováta mellé fiivén, lássuk mint szSd&gél

Pós: Válasz 128).

OSZTRIGA. Ostriga : oocklea, ostreum ; schneck, muscliel,

meerschiit'ck PPB.

ÓTA, OLTA, ÓLTA (mhltol MünchC. 125. az u!tü\tn\

fogva Megy: Uial. 2. wlta JordC 380. 403. ez vita Helt:Mes.

126. oz iiMtí'il fogván Petli/S: Krón. 36): a, ab, ex SL fseit).

Vilá;;teremtetéso-ulta, gyerniekségeulta, pro : világteremtetésé-

tSl, gyermekségétál fogva Innen vagyon aziilta, niiulta, a vagy

.•i mint némellyek szollnak : az ultátol, minltatol fogí'a (!Kat:

Titk. 1118. Aziilta, azúlta: ex eo; seit der zeit, seitber I'P.

Tyzen ket ezteudS wlta fogwa weer kórságot zenwed vala

:

duodecim annis (JordC. 38(J). Harmadnapwita fogna vannak

en velem: tiiduo perseverant nieenm (403). Vasárnap óta foftva

(I^vT. 11.241. Régóta fogva (1161). Az kit neked is mutattunk,

sok szines selyemmel varrott [himzA minta ; itt hiányzik az idít

jelent fónév] oltán fogva nála vagj'on (no.). Ez \'tta fogva

(Helt: Mes. 126). Az oltátol fogva (Liszny: Krón. 2871. Az óltá-

t('il fogva (Tof: Z-solL 616). Az olátol fogvást (Konst. 24). Sok

e.sztendóktól óta jobbizUen nem aludtam CfudTár. 1839. 363).

OTROMBA : immanis, graudis MA. inargulus PPBl. greu-

lich, gro.ts PPB. (roll, plunip]. Senki .sem erezti vy otromba

poztouae (panui rudis) folfat o ruhába (MünchC. 29). Tevnek

pgy otromba faragatlan kevuet az zekrenre auagy ko|x)r.-iora

felynl (MargL. 107). Az gyermek kezde iuiz mynor frátereknek

zokasat íartany, kemény otromba ketolel ewedozny (ÉrsC. 363).

Otromba étket eeznek vala iPéldK. 15). Oly otrombák ev er-

kevlehevklien (Cornf. 158). Goromba és ottromha tévelgése ez

az sidoknac (MA : .Seult. 320). Nagy otromba hazugság (Veresm

:

Lev. 222). Sokan nagy otromba si)dorokat, kupa sereket akasz-

tottak . . (Pázin: Kai. 134) Abbim a nagy ros.sz otromba és

tudatlan könyvben (Bal: Csisk. 38). O maga szavával mondgya :

botoUy ostromba [sic] Bonase (Sámb: SKérd. 788). Otromba

nagyságú négy lábu állat az elepliant (AOsere: Eac 203).

Otrombaság : immanitas Kr. (grobhelt
;

plnmpheit, roh-

beit| (Holt: M(w. 111). Tévelygésének otromba.ságát rainlette.

tsinogatta (GI<at:Titk. 111. Az fi testi szfiletésének otrombasá-

gábol kisikároltatik és ki-rásjwlyoztatik (Ulíat; Válts. II.I()54i.

Az írásban ez az nagy otrombjiság, hogy semmit az íminiik

eredetire nem néznek, liiuiem tsak az mint az szó a ki mon-

dattatá-sban asik, ugy irják ki (CorpGramm. 699. GKat.).

Otrombit : (plump machen]. Fogait megotrombitotta a vén-

ség (Czegl: Jaiih. 8).

Otrombul : immanis tio Kr. (plump werdeii]. (Huaiti : Aen.

31).

OTT (oolk: ibi KulcsC. 43): ibi, iuibi, istic C. illic, ibi; dori,

allda MA. Ot is bnt smerni, bolot nin(:en (VitkC. 65). Fuss

Egiptomban es leg ot niynd addygiau, myg neked hyrre lezem

(JordC. 359). Hadd el ot te ayandekodat: relinque ibi niuini.s

tuum (36b). Valahol vagyon te kenczed, ot v;igyou te zywcd

ees: ubi est thesaurus tnus, ibi est et cor tuum (371 1. Men-

orzagban ha iutíuidaz, ot meg esmerSd attyadatli (SándC 1).

Ot az pisinknek clwte ez fráter napnak enekotli cnekHÜetek

meg (VirgC. 16). Az ot aloknakh elwte (24). Ot az helyen

annak-okaert tevék az kopoiisoban az Jesiist (Szár: Cat. E3)

A tsillag egy istálló-felett meg-álla, és ik-ia ott meg-álláuak

(Pázm: Préd. 189). A hol sok jár, ott ritka a kár (Fal: UE
498).

am-ott : illic C. ibi Com : Vest 132. fdort, da, aii jeuer

stellej. Ha ki mondaud tfiuektek : im it vaj^n Xs (ChristusJ

auag; amot, ne higgutec (MünchC. 59. JordC. 5S8). Aly itt a te

ég(^ áldozatod mellett, én amot varom : sta hic juxla Lolo

caustum tuum, douec ego obvius pergain (Helt : Bibi. I.Ccc^

Nem chac imit auagy ainut, hanem az véghetetlen karliozatbau
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(Moh: KépT. 319. MF.). Amott ferepély fa sokat Sszve gyfijtto,

vagy mese. vagy játék, kerékben keverte (Orczy : Nimf. C2i.

imitt-amott, emitt-amott: illic istic; da und dórt MA.

(K;ir: BibL I.óö7i. Az 6 szent igéjénec imitt-amott széllel kiter-

jesztésében (MA : Scult. 1073). Emitt amott Károlyi sok szokat

írt a isten szavai kAzzé (Pós: Igaz.s. L50. Bal: Cslsk. 415. Gér:

KárCs. IV.365).

itt-amott: cu A mód nélkül való szabadság itt amott hol-

mikor ejtett sebeket mind a két renden (Fal: NA. 203).

ugyan-ott: [ibideni; ebenda] (ÉidyC. 594. 656). Ha Székel

Istvánt Sámbár szemessebben olvjvsta volna, ugyan ott okát-is

meg-találta volna (Matkó : HRoml. 5),

OtttO. (otlon Zvon:Post IL44.): 1) iuibi, ibidem; allda,

daseibst MA. Ben uoltam eu attyamnak zent egyhazában meg

annak felette aldot te.stett vewk ottan : ibidem (EhrC. 74). Yra

megh az ewangeliomot gb5r5gh nyelvn az ottan való hyvek-

nek íJordC. 705). Holott a félelem ottan a becsület (Klsv:

Adag. 522i. 3) öiufestím, protinus, statim
;

geschwind, all.'o-

bald MA. a) Nem ottan vége: uondum ast finis (MiincbC.

58). Ottan monda: timc difit (JordC. 363. 40). Es ottan megh

el leiette: et statim oblitus e-st (833). Kyk kereztseegnek

wtanna ottan ky mwlnak (ÉrdyC. 21b. 127b). Ottan azért hazahoz

vywee (337). Twled ottan eltauozik (\'irgC. 21i. Kirali székibfil

esek ki hátra, kit a sok jó vitéz ottan ragada (RMK. IV.163).

Valaki be menne, ottan meg ölettesséc : si quis ingressus fue-

rit, interficiatm- (Kán Bibi. 1.393). Az bizonios ielekbfil ottan

meg érthetni, ki ereibl czelekódtessenec (Zvon: Osiand. 209).

Els5 conciliom-után ottan hamar, Constantzinapollían, reá gyftl-

nek Constautiuus ehászárra (Veresm:Lev. 207). b) Mihelin

meg zerzeh, ottan kih mulek (DebrC. 25). Mihént megh h.ala,

ottan megh mosdek (Lép: PTük. 1.62). Mihelt az meleg éri,

ottan ismeglen lábra kel (Cis. F^2). Ottan nagyob' terhet vet-

nek az egyiptomi tyraunusok az isten népére, milielyt isten

szolgálattyára igyekezik (Pázm : Préd. 24). C) Leg-ottan hog ez

fráter be mene, az evrdeg ottan ky mene (DomC. 233). Alig

tSltSttem el szüleimnél fizenkettodik esztendmet, hazámból

ottan hamar kibudostam (MA : Scult. 3). d) Mynt ember

balalns bynben esyk, ottan el kellene karhozny (ÉrdyC. 52).

Mynt az hayoczkaban be hagot voua, ottan megalla az zel

:

cum ascendissent, ces.savit ventus (JordC. 400). A mint a ke-

nyeret a kemenezébl kiveszik, ottan ketté szelik (PP: PaxC.

113). e) Mykoron zent Vyd mynd az ew mestereewel az temlecz-

ben v}-t«tt vona, ottan lee zakadozaanak ew rolók az vasaat

[vasak] (ÉrdyC. 337b). Ha meg akars hazassodni, tehát igen if-

fiat ne végy; lia itfiat vész, az ottan kezd ész hayiaidat meg-

vtalni es nagy nyomorúságokban kezdesz miatta lenni (Kelt

:

Mes. 359). Valamikor ezt meggondolom, ottan ezt kell kiálta-

tanom (MA : Scult 4 ). Midón hozzád nyiiytom könyörgésemet,

ottan ftitni látom ellenségimet (MA: Bibi. V.26). Ha penig azt

kezdic felelni, ottan oda leszen az papanac felséges volta

O&ztT: IgAny. 364). f) Az latrok mennye ezth hallak, az zyzet

ewk ottan el ragadak (ÉrsC. 517). 3) sane MA. sallem Káldi : Bibi.

277. [wenigstens]. Ha a Kristus alázatos jövetele szeieteti'e

nem gerjeszthet, oiian az itilet félelmétl indíttassunk a testbe-

öltözött istennek bötsüUetes fogadására (Pázm: Préd. 3). Gon-

dom nagy volt az elkezdett dolgomra : de talán csak szükség-

tek sincsen arra ; annak mondom ottan az ki meghallja (Tlialy

:

VÉ. L.54). 4) sive, aut [?] MAi 5) licet [?] MA.< PP.

ingyen-ottan : [confestim ; sogleicb]. Mene az képet bévivé,

ingyen-ottan lehullának az bálványok (RMK. L43) Kit az király

hogj- meghalla, álmát ottan hátrahagyá és ágyából felszökellék,

iogyen-ottan letérdeplék, az nagy istennek ad bálát (45).

leg-ottan : confestim, illico
;
ge-schwind, allsobald MA. Aka-

moraba hogy mene, legottau lehagyta magát az agyra (EhrC.

4). Legottan kedeg ho^ nap felkele, felakaztac Olofernesnec

feiet akSfalokra : mox (BécsiC. 41). Azoc legottan haloioc meg-

ha^'uan köuetec Stet : continno (MiinchC. 20(. Tahat kezde

zidalmaziii, es leg-ottan kakas iola (66b). Senkit nem valuala

viga.stalot, de meg meuettetic vala ; legottan yelSnnen ISnec az

k61c5u5z5c iutuen otet Snekic meg fyzetni (TelC. 85—-6). Leg-

ottan men be celládba (VitkC. 42. 44). Es legottan egybe for-

radanak h\\ czontyay : ilUco ver (JordC. 714). Hogi neki ada

ez áldomást, legottan minden ke.sertet w tnie el tauozek

(VirgC. 19).

ottan-ottan : 1) subiude MA. [allsogleich] Sisifus taszigál

a liegjTe egy öreg követ, mely ottan ottan aláhengeredik.

(Pázni: Préd. 1079). 2) frequenter, identidem MA. [hie und da,

daiin imd wann]. Eleiben akadó: obvius, begegnend, ottan-

ottan elforduló (Com: Vest. 138). Régen megposhat historiács-

kákat ottan-ottan el5-ugrat (Pázm : LuthV. 4). Az czillag ottan-

ottan elenyészett, ismét megláttatott (MA: Scult. 119). Álnoc

szolgác mikor uroc szeme ell ottan-ottan el rytik magokat

(Zvon: Po.st 1162. Zvon: Osiand. 194.) Ottan-ottan ez szo hallat-

tatott szaiábul (Lép: PTük. Lllü). BSnben esnek ottan-ottan,

de nem esnek-el halálos-képien (Pós : Igazs. 1.501). Ottan ottan

el-vegyed : identidem (Com : Jan. 159). Obvius : eleiben akadó,

ottan ottan elforduló (Com: Vest 138).

ugyan-ottan: ibideni, inibi, illico C. eben, allda MA. Vr

ysteu akara meg yelenteny ez felewl mondót polgaroknac zent

Fferencznek zentseget, mykoron lakoznak vgyanottan (EhrC.

147. DebrC. 119). Hozza hiua egizer, hogy eyel vgian ottan az

w hazába halna fVirgC. 81. Fél : Tan. 245).

Ottogyol (otogyal EhrC. 26. ÉrsC. 426. oltogyel: ibi EhrC.

58. Sttógyd? VitkC. 5. 41. 42. 52.): ibi, illic SI. [dortj. Myko-

ron Parusia feldebeu voltuolna, volt ottogyal uemy ayoyfatos

embernél vendege hyuatott (EhrC. 26). Ottogol gölsegben val-

lottam ket lelemesekuec gonossagaert (BécsiC. 194). Ottoéel

meudeneknec eltt ruhaytl meg foztatéc (VitkC. 87). Menetek

betlehembe, ottogel kerdezietec meg (DebrC. 334).

Ottogyon (ottogyan JordC. 200. 565. illic 631. TelC. 247.

Pós: Igazs. 1316. ottogyon uo. 399. 603. otlogin? Sztár: Akhab

18. ottigen'í Helt:Krón. 11b): 1) illic; dórt MA. Bee menwen

lakoznak ottogyan: iutrantes habitant ibi (ÉrsC. 7) Vitessec

az hegre, es ottogon megfezittassec (NádC. 247). Holot abbyn

beulkdt, ottogon a malazt inkab fSltte zokot beulkdni

(NagyszC. 80. 92. WinklC. 199). Es meg szallanac Erdeibe

kic mind e napiglan ottogyon lakoznac (Szék: Krón. 122. 197.

Szék: Zsolt. 134. MA: Scult 129). 2) [confestim ; auf der stelle]

(MA:SB. 81).

ugyan-ottogyan : [ibidem ; ebenda] Mykoron (a diósgyfiri

porkoláb I wgj'an ottogyan való kalastrombely ewseketh habor-

gathnaa, essenek az wr istenhez es zent ewseykhz kenye-

regween, hogy segheytenek meg ewket (ÉrdyC. 633).

Ottvaló: [ottani; illius loci; dortig, dórt befindlichj. Az

többi ot való sokaság iZvon: Post 11.257. Bas: Credo. 140).

Hogy ha az ott való állapathoz tudtam vohja magamat alkal-

maztatni (MA : Scult. 7). Az ott való népec (720).

ÓV (oyni Bom: Préd. 465. meg-i5;ták Pós: Igazs. L314. ojá

magad Felv : SchSal. 36. megonyi Ború : Préd. 85. 6hm Illyef

:

Jephta. 30. meg ohni Lép: PTük. L203. Az imperafivas a

CC.-ben s a XVL sz. nyomtatványaiban is többnyire : 6gy-)

:

Óvom: caveo, tueor MA. [hüten, bewahren, schützen]. a) Ogad

hoé valaki mégné ésmerie ho^ ide ittél leg : cave (BécsiC. 7).

Nem ohattyuc hogy magzatinknak halálokon ne keseregjfinc

(Tyúk: Józs. 102). Isten ójjon attúl (Czegl: MM. 88). Ojon isten

attúl, hogy kárhoztatfaknak itíllyen mindazokat, kik az pápista

hiten voltak, és vannak (Pázm : Kai. 169). Óvd színedet a reám

73*
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való gyfil81ségtSl (Bal: Csisk. 150;. Ojjon Isten (SlatkótBCeák.

19). Ódd a csákáuytul gSrbedet (157). b) Óvoui magam: vito

C Elkerülüm, magam (Woni, távoztatom: caveo; ódd magad a

kutyától : cave caiiem PPl. Ogyad magadott : c-ave, iie (ElirC'.

32. 48). Ogj'atok magatokot (140). Ogyad magad, hogy: cave

ne (JordC. 74). Oyatok magatokat emberekthvvl : cavete ab

hominibus (323). Myndeii ember oyya tewle magaat (ÉrdyC.

94). üoyya otalmazya magaat (526b). Oiad magad (TihC. 86).

Ogyad magadat (VirgC. 1. 45). Ogyatok magatokat (52). Sok

rJtteiietes álmoktól altumban mint óba.s.sam magam az én

íigyaraban ? ( RMK. IV.226). Ottac magokat fegyuereckel (Boni

:

Ének. 178). Hogy az íSsiioasegtSl minden magát oyia (370 1.

Mo.stan t'eredfitSl ód magad egé.sségedben (Cis. L.) Szükség az

francziis embertfll magmikat onimc (Fél : Tan. 499).

[Szóli'isok]. Nem ó h a t o m szó nélkül (GKat : Grad.

Ajánló lev.).

még-óv : caveo, custodio PP. [beliiiten, tewahren] a) Azt es

megli ogyak, hogy fwsuensegbewl ziigodasnak helye ne legyen

(VirgC. 125). Idwes!5eghcet meg obatnaa (ÉrdyC. 338). Az

prophetiai i6uend6!esuec igassagat bamissjignac gianosagatol

meg nem oliatna (EsztT : IgAny. 464). b) Magam tlle meg-

óvom : praecaveo C. Valakitl magát megc'mi : devitare ali

quem PPBl. Oyatok meg magatokat az hamys proti'etaktwl

:

attendite a fal-sis prophetis (JordC. 373) Meg ooya;ik magokat

myndeu fortelmoktovvl (ÉrdyC. 658. Wgekezet arra, hoé magát

minden bontól meg oggia (Ozor: Chiist. 82). Meg oyatok ez

utálatos madartul ty magatokat (Mel:SzJán. 433). FAlStte

ygAu megh ogyak magtikath hogy azoknak zep edAs es hy-

zv^'lkv^dN^' bezedíknek myatta megh ne czalatkoztassanak (Komj

:

SzPál. 36). Meg ód magad mert meg rúgh (Decsi:Adag. 24).

Megódd magad, bort ne igyál: cave ne bibas viuum (MA: Bibi.

1.230). Meg ohiad magad (Mon : KépT. 127). Meg kell magim-

kat opunk (Mad: Evang. 441).

Ód? Odaui: cavere, hüten Ver. (Ógyni (?]: cavere, tueri,

defendere, protegere, ójni, óvni, óni Sí.)

Óhatatlan : quod caveri vei vitari non potest, inevitabilis

Kr. (anau.sweichliel), mivviderstehlich] (Pázm: Préd. 958). A
gy5ztes sereg óhatatlan (Gvad: Kár. 133).

Ósz, óz, Oszszom: tutor, tueor, caveo MA. |hiiten, bo-

wahrenj. Tutor: o.szszom; caveo: elkerlóm, magam oszom,

tavosztatom MAI. Osz.szom : tiitor, tueor, caveo PP. Oszni,

oszszimi ; defendere, protegere, tueri 81. Ozy[aJ uala vele zoka-

ualo lakását: cavebat cum oo morari diutius (Ebr. c. 12). Ev
magaat gonoz peldatwl ózza vala (llorvC. 252).

még-ósz : c« Ha meg nem oszod (salvaveris) eletedet,

holnap reggel megSlettetól (Mel : S;im. 79). Szerontse szárnya

emellye sorsodat, de hogy ^rtelem rósz kívánságodat el vezé-

rellye, meg oszod magadat (KTör: Sz.Ján. 23. Kaitól meg ózá

(BFaz: Assz. 45). A kiktfil intett Kristus urunk, hogy meg-

ósznók magimkat (Veresra : Tan 203).

Ótalom, oltalom loíAamazoni RMNy. 11.158. uíícimazni

DecsiC Préd. 54): I) clientola, patroeinium, propugnatio,

refuginm C. defensio, praesidium, tutamen Ver. protectio

MA. [.scbuta, obhutj verteidiguug, beschirmung PPB. The ol-

thalmad alaa fwthanionk: .sub tuiuu pni08idiun\ confugimiis

iFestC. 165). Zyz Mariának neve es oltalma ala (MargL. 4.)

Mynden olt^dmal ewryztesok az zyw, hog az or lieuemenyen

(,VirgC. 136), Magok othalmaba chelokethek (LevT. 1.225). Palota

igazgatás, ország oltalom iiz te dolgod (Pázm; Kal.455). !í)

defensor EhrC. 22. protector KulcsC. 27. 30. [schutz, schiitzer).

I.«\vn olsew oltalma fratiT (EhrC. 22). Mennek wteue ó oltal-

moc: defeusor eorum (BécsiC. 22). The tyztL;isagnak tyrta

othalma [»z. László) (GyöngyC. 2). Kristus otalmam enneköm

' (DebrC. 144. TihC. 139). Legyetek oltalma minden igazságnak,

legyetek rontója minden hamisságnak (UMK. U.177). Minden

remenseginmec oltalmi meg Sletec: generis praesidia omnia

extinct'i sünt (I)easi: .SallJ. 12). Az nr oltalma az igazaknac

(
(MA: Bibi. V.18). örállója és feje-lelett vigyázó ótalma aimak,

! a ki ótet szereti (Pázm: Préd. 631), S) (praesidinm] besatzuug

PPB. Azharez ntan negyedik napon, az oltalom felteben l)elóle

ki szSkven, el foglala (Forró: Curt. 32).

[ÓtalmasJ

Ótalmasság : [defensio, protectio ; schutz). Megmondotta

nekik, hogy az veszedelem rajtok vagyon, e« hogy sem eö,

.sem királyné aszony nem elég az oltalmassiigra (TörtTár.

1.243),

Otalmatlan : improtectus MA. immunitus PPBl. unbede<'Ut,

unbeschirmt PPB.

Ótalmaz: patrocinor, protego, tueor, tuto, tutor, 8«r\ü,

defeudo, defenso, propugno C. Ver. MA. verteidigen, beschiitzen

PPB. [bewahren]. Más ellen oltalmazni : ab injuria aliquem

custodh-e PPBl. Otalmaz ez hythnek ereywel: cantodit per

tidem (JordC. 843). Ótalniazzon gonoz hyrtewl es testy zepIJ-

tewl erekwl erekkee (ÉrdyC 341). Vr téged oltalmazon (VirgC.

19). Emliereketh oltalmazzak elleasegtwl (15). Oltalmazd maga-

dat (131). Kyt kellyen oltalmazni az jozagba (RMNy. U.152).

Kitl oltalmaz minket mi mennyei attyanc (Helt: Bibi. 193).

Kétszeres munkátúl órómest ótalmazom magamat (Pázm: Kai.

640). Oltalmaz s pártodat fogja (Tof: Zsolt. 40). Eszedben

velietd, kegyes olvasó, melly nagy Qgyvel, bajval kellessék a

hamisságot oltilmazni (GKat: Htk. 327). Hogy bennetek az

kóborlók ellen oltalmazzon iTheHr: Nyelvk. 21). Priámiis királyi

székibl fel-ugrik, és nagy szorgalmatossággal oltalmazza a

követeket, hogy a veszedelemtól raeg-szabadithiissa (Hall : IIHisL

m. 91;. Arizzd meg a hazát ellenség hadától, oltaUoazzd né-

|)eit bels szakadástól (Orczy: Kiütsz. 59). A gyapjú a meleget

oltalmazza (Illy: Préd. 1.107 1.

még-ótalmaz : vindico C. protego JordC. 72. custodio

JordC. 858. [verteidigen, beschiitzen). Mynden vezedelmtheel

mynketh megh oltalmazy (WinklC. 40) De az gyermeket meg

oltalmaza ez tábla (DomC. 172). Az vr isten ez zent zvzet

meg olt'ilniaza (MargL. 30). O tSle magiuikat megotalmaznunk

(BodC. 1), Az ragalmassagtul meg kell otalmaznia magát (BodC.

15), Teghedet az en yogommal megh otalmazlak (JordC, 72).

Fa vylagnak ragadwaiiyat^vl meg otalmazya (ÉrdyC. Isb), Kyk-

nek erdemeknek myatta ófcilmazzon meg n\ynket myudden

gonoztvvl (ÉrdyC, 338), E» kezéének amyeekaban ótalmaza

meg enghemet (342), Myudden ez vylaghy ;zepliségt\Vl meg

otalmazwan az ew elkíczeet (ÉrdyC, 242b). Magamath minden

byntel meg oltalmazom (GyöngyC. 53). Vratokat meg llyethók,

hogy meg otalmazzanak ha bo nem jen'teky.s, mert czyalatsag

esyk raytatok (LevT. 1.358). Nandor-Fejér-várat meg szállá: de

isteni csudákkal Hwiyadi és Capistráuus János emberségével

még ez egy úttal meg óltalmaztaték (Piizm: Kai. 440.1. Meg

oltalmazzak egymást az jószágban (Ver: Verb. 135).

Ótalmazás: defen.sio, tutiunentnm, tutela, cautio C. pro-

tectio, [iröpugnatio MA. tuitio PPl. boschirniung PPB. Adal

annac trt az idegeneknec oltalmazására : in defensionem alieni-

genanim (BécsiC. 29). Gonosban otalmazasa leegyen (ÉrdyC.

572.491). Zent üamiuicos evziie evlehioen zerzetenek fyaynak

sokassjigat zeretotuek kyvalt keppen való karyajTal ös oltal-

mazásnak jeles evryzetyvel (DumC. 189).

Ótalmazási: tutelaris, tntelariiis MA.

Ótalmazat : (praesidium ; schutz). Zent lanos enangelistaat

ew zyzesseegenek otalmazattyara valaztotla vala (ÉrdyC. 640).
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Ötalmazatlan : indefensiis C iiiprotectiu: MA. unbescliiitzt,

uobewliirmet l'PB. Meg-sebpsítteti, megfileti iiijiKát iukáb, bog.v

sem tíait óltalmazatlan Imdgya (I'Azm: Piéd. 179. 1180). Min-

denét oltalmazatlamil veszti (FMMinerva 1.177 1.

Otalmazdogal : defensito C. defenso MA. [verteidigeo,

entscluildifren], F5 száiidékoc, hogy az 5 kfllteinényekbeü nieg-

maradgyiuiak és azt oltaliuazdogallyác (MA: Tau. 1082).

Otakaazgat: ideiitidem defendo, de<en.so Kr.

Ótalmazgatás : [defeiisatio ; eiitschuldigung]. Sok által látó

óltalmazgatásnak pók bálójával enyegetik és födözgetik veszett

igyeket (Pázm: Kai. 113).

Otalmazkod-ik : se defendere, tutari SL [sicb büten).

Elleiis<ígtól óltaliiiazkodoi : defensare ab hostibus PPBl. Taláai

óltalmazkottak volna a Calviniis tudomáuyáhil (Matkó: BCsák.

158). Arra intette a vitézeket, hogy ragadománytúl, és ártat-

lanok veréséiül óltalniazkodgyaiiak (Pázm: Préd. 1177. Land.

UjSegits. LU. 16. Hall: HHist. 1.65. Hall: Paizs. 504. TörtT."

1.236).

Otalmazó : p.Htronus, protector, defeasor, propugnator, pio-

puLsator, c-aiitor C. defeasor, tiitor, vindex Ver. tutelarLs MA.

verteidiger, beschirmer, vormund PPB. Otalmazó sereg: prae-

sidium C. Een ydwessegemnek otalmazoya : cornu salutis meae
(KiilcsC. 28). Az angyalok my iieko\vnk otalmazoynk es zol-

galoyiik (ÉrdyC. 553b). Kfiszála és oltalmazoja a tSvis&s disznók-

nak, azaz, befogadója a tövises gazdagoknak (Illy: Préd. 1.559).

Óva, óván : caute, provide, circumspecte Sl [behutsam,

vorsicbtig]. Tezyk vala az bozzvsagokat, de jgen oiia, okosson

(MargL. 89). Lássatok bo^ ovan iariatok : videte quomodo caute

ambuletis (DöbrC. 351). Nagy gyeugeu obua nynl bozzaia

(Boni: Evaug. IIL344). Oua bordoznaiac (Tel: Evaiig. L561).

Járjatok ova: caute ambuletis (Illy: Préd. 1.270). Oua as titkon

czelekedik az gonossagot (Fél: Tan. 470).

Óvást: caute; behutsam PPB. [langsam]. Óvást járni: gradu

snspeuso ire PPBl. Lassan lassan csusza-bé ez szokás-is, aprón-

ként, és igen óvást (KCsipk: Pápist. 315), Igén óvást s t;ipo-

gatva kell az e'félékben járni (CorpGramm. 711). Óvást és

tapogaha járj (Megy: R.Jaj. 11.27). Igen csendesen s óvást

bánjék minden occuperantiákkal (Cserei: Hist. 408).

Óváa: cautela, cautio C.

[Óvó]

maga-óvó: praecautor C.
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Ö (vv HB. hw, hew, hwV., Auitet, Aetotet, JordC. [Móz. IV.

ktinjve 1. fejez«téij;. a 872. lapig, kevés kivétellel (ewee 117.

no 121.); azuUiii Món. V. k. végéig ew, cirk, octet; az evau-

geliomokban megint : /uo, /leif, stb.] az hó zfileyliez haza tere

Telt', fi. hw ÉrsC. 1. ^u'k LevT. 1.37. híj neky aggyad 4r>.

az J/W arwaynak UMNy. II. 59. flmagát: seipsum Sylv: UT.

18. szükséges il neki Mon: KépT. Ib. v. benne Tel: Evang. 12b.

stb.): a) ipse C. Ls, ille MA. [er, sie, esj. Ó hiuattatii; Elime-

leliuee; ipse vocabatur E. (BécsiC. 1). Mykoron hew keesertetyk :

qiuim tentatur íJordC. 832). Magam is azt cselekedném, ha

volnék (RíikF : Lev. I.48y). b) Dragalatosb az alazatossagh, mert

5 mindSu lelki jónak gökere (TUíC. 1). Negyed tiilaydonsaga e

napnac, mert 6 igSn fens (NagyszC. 223;. Talalya ovvtet [a

lukat) iresseu (Pesti : NTest. 25). c) Mend vv foianec halalut

evec; bulsca.ssa mend vv bunet (HB). felesége (uxor ejns)

liiuattatic Noemiuec (BécsiC. 1). Josepli az hw vra; Jaseph

vir ejns (JordC. 357). Az yö'ywnak ew elmeeycet Jesustol el

zaggatlmaak (ÉrdyC. 337). Ew idwezyty az w neepeet ew
bynekbfli (343). Az ew zent fyanak halála (VirgC. 2). Kevuet-

ueen ev anyának taualchat (ComC. 2). Veszet ennec ö dolga

(MA: Bibi. V.3). A szent penitentia, az o hatliato.'üigAért ke

resztségnek hivattatik (Illy: I'réd. Elíb. 1.4). <l) Ö folsége:

sna niajestas ; ö kegyelme : sua gratiositas Kr. W felsége (LevT.

1.12). Hew kegelme íRMNy. 11.105). Czjlszíiriuik 5 felsége

(MA: Scult. 110). Sámbár Páter 6 kegyelme (Matkó: BCsák.

10). e) lorgüssun vv neki (HB). Ewnil! [ewneky] yewueset

megtuda: adventum illias praasentiens (EhrC. 77). O elStte

való [in conspoctu ejiisj kialt;ism (DöbrC. 21). \\iieky ruliaya

caiiaya vala jgen o es megzakadozot (MargL. 38 1. Evrola három

tauoLsagok mondatjiak (C'oniC. 5). Myndeniiel raeltob leen ew

belee [magába] fogadny atya wr ystennek mebebSI ky zfirma-

zoth magzatoth (Tlien rC. 94). Isten annak iai.s.sa, kiuek benne
roménsége (l'Azm:Préd. 173). f) Voteve wt ez vilagbele;

zobodiicha vvt nrdtmg ildetuitvl (HB). Vetek be vtet eg o éa-

toniaba (GuaryC. 24). Vwttliynk yniadny liwtet : venimus ado-

rare eum (JordC. 358). Kyk zerotyk Ateth (SándC. 1). Fogd

meg 6tet (DebrC. 293). Az pispek wiet fel emele (VirgC. 17).

így szoktat 5is minket az Stet kSuctesre (Born: Préd. 425).

Kóuetec fitet (Tel: Evang. 1.114). g) A^atoc énnekem vramuac

kereztet, es en eluiszem 8tet (VitkC. 85). Meg álda Isten a lie-

tedic impot es meg szentSle 5tett : et sanctificavit illum (Helt

:

Bibi. LA3). h) [plurális genitivus: íi' HB. attya sjTattya édes

zylStteed, zolgaak yw wrokat ÉrdyC. 512. [de:| mykoron nagy

yd tSlt volna benne ew keserwes varasokban u. o.J Isten iv

uimaAsaguc mia bnlsas.sa w bnnet (HB). Az egliy madarak
Sryzyk vala ew zent testeket (ÉrdyC. 338). Kykiiek f abra-

zattyok retteuetfis (KazC. 3). Az regi v^neknec fi iart vtokat

nyomdozzac (Pécsi: KzftzK. 57). Minden ajándékjoc: ciiocta

numera donaque eornm (MA: Bibi. 1137 1 Eddig a magyarok

tellyes 6 életekben leginkább kétszer verettettek-vala meg
(Liszny: Króu. 273). Coníiscáltattanak Ak minden jijezágok, se-

questráltattanak ingó-bingii javok (Tbaly : Adal. 11.382). i) Ew
nekyc kewlewmb kewiewmb zeppesegerewl : de ipsornm varie-

tate puleherrima (EhrC. 140). Paranczolaa liAiiekyk: mandavit

eis (JordC. 707). Az koron zol wnekyk : tmic loquetur ad eoM

(KulcsC. 2). C kzttök kerdeszkednek vala : qumn quaerereut

inter se (Sylv: UT. 1.50). j) [plurális nominativus: kérdezi 5ket

es Skec felelenec DebrC. 334. hogi óieiis zeutlhetneik az oltári

zentsegót WeszpC. 48.] Heivk byryak az feldet : ipsi pot^idebiuit

terram i JordC. 3C5). Hewk adaak ah népnek : discipuU dede-

nnit propulo (4031. Wk boczatjuiakh fevldre (VirgC. 14). \Vk

ez világi iozagokat el hátak (24). Sokak azoknak hiszik lenni

magokat, a kik nem 5k (László: Petr. 69). k) Kiknek adós

Icveley ek ualok [ö náluk] vadnak (KMNy. 11.91 1. Szegény

iidvüzült uram miatt nem volt annyi tiiWWésem, miut fik miattuk

ez kis id alatt (LevT. U.323). I) Elöl megy vala hwket : ante-

cedebat eos (JordC. 359). Az elwbi baiatsagra hozza wketh

(VirgC. 17). Elwl lele wket egi zegeni azoni állat (87). Lazlo

wranmal thalalod meg ewketh (a lantot és üigoket]az kamara

haznal (LevT. L45).

Ön. (AtOTi maga LevT. 1.71. omeeben : in propria ; hw e<nney:

sui JordC. 623. ÉrsC. 1. e«k5.sztec Helt: Mes. 75. liukózt.V-

Tel: Evang. L20): [suus, ejns, eorum; seiu, ihrj. a) Monda

ewu yoidialian: in corde suo (ElirC. 3). Papji ewnkepere meg-

latogattya uala : iwutifex personaliter visitabat (75). On tulaydon

teslétl (MA: Scult. -W). b) L'ala ewn belewle ky»vl (ElirC.

10). Monda ownbeuuetten : dixit intra se (92. 96. 135). EUVzer

istenért, uuLsodzor ón érte, harmadzor mi erJttínc (NagyszC.

272). Megliaborodeec 8n benne (292l. c) ón e^ast elarollaf:

invicem tradeut (MüuchC. 58). Mynd &u beimSk, mynd un

kfiw&lSk (SáudC. 8). Moudáuac SukAsztec : dixerunt intra .se

(Helt: LT. F.5). A németec fiu k5ztSc ez fidóbe na^ hadakot

viselenec (Szék:Krón. 172). Luk5zt5c sem erteiiec egyket

(Tel : ROvIr. 20). Uuk5zt&c elosztác az f51det : divijenint sibi

regionea (MA: Bibi. L325). d) Tulaidou ónnebé i8t e» Annei

8tet nem fogattac (MiincliC. 169). Twlaydou ennecben yewe e«

hw eeuney hivtet be nem fogadaak : in propria veuit et sui

eum non roceperunt (JordC. i'>23. ÉrsC. 1).

Önnön (SnSn MUiichC. 47. hwneti magának JordC. 399.

tnntn maga 73b. 391. 712. 723. etmfii k8zt5k, enntn maga

ÉrdyC. 66. 562. 338b. umejn labok : pes eonmi KulcsC. 14. wnen

feldekbe 149. az wnem lewelebel LevT. 1171. nmtm magát

GömC. 32. az vnnen szauokal KMNy. 11.49. az ániln aogiala,

az ttnm szolgálának Mel: Sz.JáiL 2. uimuii halálát Tia 78.

tAnnt/iiniagáé CVsiizi: Síp. 25. Umnon magáu 357): I) [suus,

ejai, eornm; seiii, ihr, sein eigener, ilir eigenerl a) Ewiieii

tulajdouilul (a suis) mikepi«n ydegenektel zamtnlan liozziwa-
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Rokuat .vlletleliliimla ("Elírt'. :!i. Emiewn gerjedete: siiiraet ac-

i'ensiK ifSV A'é'iii Srfil masiiaU iauan, myntli ifja/, az imíiu

tul.nydonan (Síuidl'. 1). OiinSii kozouel ada (DebrC. Hl Az

Sniieu io akaiattvanac kellfmetssegere magadat adandód

(NagjrezC. 24). Azon 5un5ii kenyat [Krisztusét] solia el ne

felegj'em (CzecliC. 3Í>). Az wnwn kezet roa teuo (VirgC. 31).

Igaz ugiaii kel azt iieuuid;, niiut ali Cliristiisnak 5ini8n bezodet

(Ozor: Onist. 361). Embernek ellensegy leznek, kyk vannak

e«iinen liazjiba: qiii sünt domeslici ipsius (Pesti: NTest. 20).

Birodalma vagyon 5iin5n akarattyáu: putiwtatem liabens suae

volnutatis (Helt: Ul'.u 1). Touaba tulaidou tiait az ónnón fele-

sigenec meg ada enni (l>zék : Kn'm. 68). Az guno-sztevot 5unöu

vétke megSli iMA; lübl. V. 17). Az embernec élete és halála

az (innSn tnlaydon hatalmában vagyoné (MA: Seult. 12). Hogy

SnuSn [i5) felsége itilué meg ügyeket (MA : S15. 369). Az

ÜQtien teste ellen vetkezic (DeesiG : Préd. 37). b) El feleytwen

önnSn eleetSkeeth (SándC. 6). Az Snnen szóll vizeket el voue

tílek (Helt: Me.s. 450). Az 6nn5n gonozságok, Sregbitti es

szaiiorittya kynokat (Lép: PTük. 1.223). En önnSn az papLstac

iogicaiabol megmntatom, hogy most tsac egyetlen egy ember

sints az ki igazan hinne (EisztT : Any. 498). c) Meú és fedmeg

(Itet te kSzStted es éac onSn kzott: inier te et ipsuin solum

(MüuchC 47). Valamicoron az binSs embSr ördög k5zöt es

öiinSn kSzStte ualo tytkot ky yelfiuti az igaz gonasban (DebrC.

363). setitte tiue 5 reiteket, ú hailoka 5nn5n k6nyflle: in

circuitu ejiis (DöbrC. 35). Ónon benne; in semetii^so (85).

Wni'U benne: in idipsum (KulcsC. 222). U) Halyauala ew fyayt

ewnewnbeuetek peldat vezerleny: ex se ipsis exempla diicere

(EhrC. 94). Omion beniiek: in semetiiisis (DnbrC. 40). Az

kere.szti6ni tudomannak nemei agai únnn kfizöttk eggieznek

(Fél : Tan. Elob. 8). Giakran az istennec drága z. emberi Snnon

kSztóc eggic az masic fell igen iol ertnec (EsztT: IgAny. 23).

Hatalma volt az kSs.segnek, hogy Snnen kztek trvent szrez-

he.s.sen: potestas cond^ndae legis olim apud populum fuerat(Ver;

Verb.EI. 39). e) Ammel' enibr nnn ezen iar (DebrC. 423].

Gakorta azon nnn solganal ellene vyaskottal (VitkC. 9).

f) Öncöni : sui ; övéi Sí. Enuenneebl zol : ex proprüs loquitur

(JordC. 656). Twlaydonaba yewe es az ewnnny ew-teth bel

nem fogadaak: in propria venit et .sui eum non receperuut

(ÉrdyC. 113b). Az ewnnenyt inkab ueuely, a tieydet kegyg el

hagya (Pesti: Fab. 7b). 3) Önnön; ipsémet Kr. Kyt ha mon-

danak hogy ennen Cristus lett legyen, meglehett (ÉrdyC.

509). Mennyi pénzt halott volt meg, hite után önnön meg-

vallotta Öcsüdi Nagy István (PSzerTört. 170). Ezt nnn Kristus

urunk a maga jelenléteiével vigasztallya (Biró: Préd. 28).

Önként (onkényént Megy: 3Jaj. 11.108. onkmte Gyarm:

Fel. 262. ónkén Fél: Bibi. 200. ónkén Toln: Vig. 65. önkénjén

MA: Bibi. 1.112): suapte, sponte sua Kr. [von selbst, feiwillig].

Önként való: spontaneus Sí. Önként^ le szállott (Gyarm: Fel.

262. 60). On kén el romol (Kulcs: HKé.sz. 51). Nyomorussiigiukon

ón kén knyrúletas-ségre indeitatic (Kulcs: Evang. 492). Ne
ves,senec es az mit az fiden teremt nkeien, be ne takariác

(Kár: Bibi. 1.112). Az mit az told ackor teremt önkénjén bé

ne takaijác (MA: Bibi. 1.112). Avagy nem kvetkeziké ebbfll

önkénjén ez (Czegl: BDorg. 34). Tudva, önkmuyén, kedve

szerint azokban [vétkekbe) soha magát nem akarja ejteni (Otr

:

Tökéli. 243). Önként mozgás : motus spontaneus (ACiere : Enc

159). A juhok nem viaskodnak, hanem nkénte kész prédául

adják magokat (Misk: VKert 204). A juhok semininémíi vizbe

önkénte bé-nem mennek (206). Nem u)ng.szik a gyermeki elme;

ha nem adgyák elejbe, maga önként keresi a mulatásra valót

(Fal: NE. 114). Nagyokat indít a bús kétség rajta, adfiig for-

gattya, a míg maga önként vakmer el-tekéllésekre randid

(Fal : UE. 453). [Vö. KÉJ, KÉNY]
Önképpen: ultro, sponte sua 81. [von selbst]. Kerülik vagy

el-nyögik [a tréfát], míg önképen sznik (Fal: UE. 74).

Övé (az eweyeA zerethnee ÉrdyC. 587. ewee 516b. 565.

urweye Levl'ár. 8. vmeyei vtjdni VirgC. 94. foeibo fordola: rediit

in domum suam BéasiC. 46): smisC. íjksíus MA. [sein, ihr) a)

\v. te leiködet es az uet, ki te tlod zidott, ke.<ieriisegnek

lre által fol'a (GuaryC. 40), Ky liwee vona : q\iod snum erat

(JordC. 682). HAeenok mongya vala: suuni e&se dieebat (719).

Az evuet az zolgaloknak agya vala (MargL. 39). A mas enibr

iauat öueye tliezi (NjigyszC. 297). Az m;i.set amy nem wiie

azt agia meg (VirgC. 96). Övének esméri öt (MA : Scult 13).

Euveye tézi az Clu-istns io teteinényt (Beythe: Epist. 239).

Szereti azt é világ a mi öve (Diai. 154). Az magok meg adá-

sok által öveje teve (Forró: Curt. 678). Az igazság mindennek

az övet meg adgya : justitia tribuit unicuiquo quod suum e.st

(Ver : Verb. El. 38). Tegye öveve : jnri suo appropriare valeat

(221). Két száz aranyat igére, tsak övévé [magáévá] tehesse

(a leányt, Apafi: Vend. 27). Nem öve es nem sajattya (Der:

Préd. 134). b) Ez világ országit Ígéri, mellyec nem övé, hanem

üzac istené (Zvon: Post. L490). C) Övéi: illi qui sünt ejus, sui

Kr. [seine, die seinigen]. Meg esmérte vr isten azt^kat kik

övey (DebrC. 130). Hegeknek magossiigi övei: altitudines mon-

tium ipsius sünt (DöbrC. 159). Zerette az ueyt (TelC. 155).

Az enieyt meg zabadeyta (CornC. 181). Az iuhok nem uei:

cujus non sünt öves propriae (Sylv: UT. 1.142). Az Christus

az öveinek peldat ád (Debr: Christ. 152).

[Szólások]. Mintha már múld a dió-fáig övé volna (Misk;

VKert 437),

Övék (megelégednec az óuéiecV&\ Helt: Króa. 8. ó^íeicc e

földi ioszag Mel : Préd. 120. az óeéjekei Com: Jaii. 186. az

eörök oweky RMNy. 11.163). Óuec: ipsorum e.st (MiinchC. 20).

Az week közzl semmy: nihil eorum (JordC. 23). Heweek

menyeknek orzaga: ipsorum e.st regimm caelorum (JordC.

365. WinkC. 278). Isteimec es chaszarnae meg kel adni az

öueket (Born; Préd. 670). Tulaydon övéé az euangeliomi vigaz-

talás (MA: Sc-ult. 47). Övek az menyország (Pázm: Kai. 418).

Az nem eouek, hanem mienk (Vá-s: CanCat. 704). Falukat es

jószágokat öveknek ítéltének lennie : villás et po.ssessiones ad

se pertinere putaverunt (Ver: Verb. 151). Az olaszok abban

praktikáinak, hogy Erdélyt övékké tehetnék (TörtT. IV.63).

Öblít (megh-eJíiíenni : proluere Ver): eluo MA proluo :

ausspülen PPB. Öblített ; elutus, ablutus, collutus ; ausgespült,

ausgeschwiinket PPB.

ki-öblit : eluo MA. ausspülen, sauberu, ausschwanken PPB.

A seprejét-ís vizzel kiöblítik (Pós; Igazs. 446).

kiöblithetetlen : íneluíbilis MA.

még-öblit : eluo MA. proluo ; ausschwanken, ausspülen

PPB. Szájadat tiszta vízzel meg-blíts (ACsere : Enc. 175). Dávid

házának kuttyában lelkeket meg öblítsék (Ágost; Zar. 15). A
pohároc meg-blitteh-én (Com: Jan. 111). Az els világot ugyan

csak meg öblite az víz özönnel (az isten, MNyil: Agend. 291.

Misk: VKert. 13). Megmostam ábrázatomat, és a számat meg

öblítettem: den mund au-sgaspület (KirBesz. 61).

Öblítés : elutio ; ausspülung PPB.

Öblöget : identidem eluo Kr. [wiederholt aasspülen]. Jobb

lasz még lábait-is könyhuUatásokkal öblögetnem (Szeg; Aqu.

13). Midn meg-hflltt tetemit szokás .szerént öblögetni, és koporsó-

ban készéttení akarnák (42. Csúzi: Tromb. 167. Kr.).

Öblönget: c« Az torkát gargarizáló avagy korogásra-való

vízzel blngessek (Web; Ámul. 101).

ÖBÖL : 1 ) sinus, grémium MA. der schooss PPB. Eu lel-

kemet böitbe alázom vala es en imacagom enn öblömbe (in

sinu meo) fordul (DöbiC. 84). Mire haitod el te kezedet es te

íogodot te öblödnek közepiröl: de medío sinu tuo (139). Mintha
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két karodnak szmi'iliia öblében (Tlialy: Ailal. I.12")i. Nyallyák-

fallyák, JblSkben rengetik a gyermeket (l'al: NA. 155j, 2) [si-

nus; höhUuiR, bucht) Temiilom 5bli: alae templi Pl'Bl. Üreg-

ség, melly vagyon az éguok alsó öble es a fflldnek fels ezine

kSzMt (GKat: Titk. 44). A k5-.szálaknak óble hangzik gyakor

szózatokkal (Gyöngy: Cup. 1). A' megdagadtt Szamos nem tér-

tiét öl)lében (Gyöngy: KJ. 133). Alig tér vigsága szivének 5blé-

ben (Gyöngy: KJ. 89). A krokodilus meg-engedi az ökör szemnek

hogy az 5 szájának öblibOl bátorságosan ehessek (Misk : VKert.

85U). A vadon erdónek setétes öble (Fal:TÉ. 674). ») (.sinus

maris ; buciit, meerbusen). Az hol a tenger a fBldet meg hatá-

roza, flbSl (sinus) vau (Com; Jan. 14). Behat (az Lsten szeme) a

tengernek mélységes öblébe (Fal : BE 56!»).

nagy-öbl. Nagy-öblö tenger : maré sinuosiim ((Jsúzi : Síp.

71. Kr). Nagy-öbW és hatalmas folyó-vizek (Fal: NE. 15).

tágos-öblü : Tagos blíi tenger : maré magnum et spatio-

sum (Káldi: Bibi. Psalm. 103: 25. Kr. Illy: Préd. 11; 77). Az ud-

varnak a közepén egy tagos öblfS kút állott (Fal: TÉ. 677).

Öblös : sinosus, alveatus SL Keljelos, öblös : sinuatns ; üreg,

ki-vájatott, öble.s : alveatus PPBl. Mint egy tfllczér vgyan ablyfis

(így), az leuele a szárán (Mel: Herb. 35). Öblös tenger (0)m:

Orb. 219. Misk: VKert 19).

ÖCS(úo«it,t5í-:édSylv: UT. 144. 133.i/McsétRMK. 11.44. iraém

Nád: Lí6v. 103. úcz CorpGramm. 41. eccse Pethö: Krón. 70): I)

Germanus : édes öcsém C. Ocze : fráter minor natn MA. [jiin-

gorer brúder). Fráter : Sczem, batyam MAI Fráter : két testvér

atyatiú, ütsém, bátyám PP. Atyámról-való bátyám, ötsém, néném,

vagy búgom : *patruelis fráter, patruelis soror PPBl. Egy
vér tag ótséc és bátyác : fratres C!oin: Jan. 18. (Szont Istvánj

kyldee Ispanuyaat az ew attyauac ewcche ftya wtan (ÉrdyC.

498b). A czazamak cse (DebrC. 122.) Fyam ha eu csem akarz

lenriye (163). Cainis meg 6lé az o otsét Ábelt (Kulcs: Vetek.

20). C'jn az 5cz5it halállal fenyegeti (Szeg : Theoph. 13). Az ó

Jczej iora intic (uo. 4Cj, Czinkoti'uiak felét hagyom Serényi

Forencz uramnak öcsémnek (Gér : KárCs. III.487). 2) (soror femi-

nao minor natu
;
jüugere schwester einer weiblichen person).

Matertera : die muhme ; .'rnyám nénuye, vagy otse Com : Jan.

135. Anyám nénnye, Sttso : mutterschwester KirBesz. 129.

Kynek aiinya vala Maria, azzonywuk z5z mariannk ewcche

(ÉrdyC. 74). Ez soror margaréta vala zent margyt azzounak

evcche (MargL. 200. 33). El hywa Mariát fi f .•cheeth : sororem

smim (WinkIC. 323). Húga vagy evci'he (CornC. 273. 274). Monda
Ágota : zerelmes Scsem Lucza (DebrC. 27). FeleségSl ada néki

az 6 feleségéuec Stczét : .sororem u.xoris suaeíKár: Bibi. I.315>.

Jószágimat hagyom Tököli Miklósnak a ki öcsénitól Monoki

ZsuzsannátiJl való (liadv: Csal. 111.329). Öcs<.-8e kit hivnak Évá-

nak (Gyöngy: MV. 70). Öcsém ass-ionyim (Fal: NA. 129. 134).

8) (jüngere [lerson iilierhaupt). a) Kedet kérem mint io vramat

ec/.yuiet (KMNy. II: 182). Zent-seges anyadath zent lanosnak az

to édes ewczednek ayaulad anyawl ^TihC. lltii. b) Kívánok

Kdiiök jó egészséget mind asszony öcsémmel egyetomben. Ké-

rem Kdét, öcsém-asszouynak mondja Kd én szóuunal szolgála-

tomat [Forgách Mária ii^a) (IvevT. ILUl. 151.1; Mondd szol-

gálatomat «c»émas.szonyo(luak (Tlialy: VÉ. 11:201.). E5tsém-

a.sz.«zonyiin, nints már kfllrabség kíiztflnk s azok között a kik

tányénmkat mossák (Fal: NA. 129).

(Szólások). Monda a maiombiró: eb fitse bíittya; mennyetec

el agebec, egy czáuába vadtoc méltóé (Holt: Mas. 102).

OcBÖoske : fralrieelltis (brüderchen). N'olt néminemfi szer-

zet, mellynek követi Fratricellus-oknak, Je«iis Christns fltsíts-

kéinek neveztettenek (Pós: Igazs. II: 161).

ÖcsécBke : fraterculus MA (brilderchenj.

ÖGYELfia (egydgéa Zvon: Post. L572. íjyo/oy Pós: Válasz

15): vagor, erro, gra.s8o Sí. usavarog, kóvályog 8zD. (umhcr-

irren, umherscbweifen). Eszem mint a fiist ugy ógyölög íPós;

Válasz. 15). Nintsen appetitus, a gyomor imeleg, a .'"k fantázia

;iz ágyban gyeleg (Gvad : FNót. 1.51.). [Vö. £legyelödik,

ölegyeledik, gyeledikj

gyelgéa : [eiratio; das irren). Az lifitetleuekre nézvén

.^yokta Isten meg engedni az tudományban való nagy egyelgé-

íeket és tévöli,'é.seket lenni (Zvon: Po.st. 1.572).

[Ögyelget: vö. Elegyít, ölgyít)

öszve-ögyelget : (commisceo ; vermischeu). Külön tedd,

mert nem jó öszve ögyelgetnyi (Kecsk: Otv. 290).

ÖKLE : eperlanus MA. eine gattung fisch, violenfiirbig PPB.

saimo eperlanas, stint ; v. cyprinas aphia, spierling ; fejér keszeg,

.ilburnus, ukley, uckeley, weissfisch Sí.

ÖKL-IK fvö. ÖTIj-IK.)

(Szólások). Ha valamely jo indulat öklik fejekben
(Megy: Bayie. 16).

Ökled : öklödni, szúródni, ütközni, Sí. Akartam egy kupyat

el térnem tewele<i, azért senky en ellenem te weled meg nem
ewkled (olv. ewklel ?) ynuet Geresgalbol, myg en welom el nem
végezed dolgodat; im Zyget alatt teivb wytezekuekys lezou

ewkleletyk, légy kez hozza ha tyztessegedet kewanod, inert

ha velem nem akarz meg ewkleiny . . . (LevT. 1.125).

ÖKLEL (allal .íUlek TihC. 75. ekUdez PozsC. 2. \6tkMé

Monliók. 111.110. oiíJMSzWeszprC. 65. által vUeleek NagyszC.

106. óklelea uo. 277. Skldtethee 387): 1) jaculor, hastA ferio,

pungo MA. .stos.sen, schiessen PPB. Öklelve : punctim MA. •)
Michael comes dictas vkleleu iCPatr. Vl.syi. RMK. IV.372).

Az laneyairt, ky az the aldotli fyadimk zAeben ökleltetek

(PeerC. 145). Béla wgy öklelee, hog le eseck az feldre (ÉrdyC.

396). Öklelni és v<igni kezdéc a polgárokat (Helt: Króa 189).

Szaiába oklele az hertzeget (60). b) Czwczayaat neki eklelee

(ÉrdyC. 265bi. Kézmánra ökleli kemény értz dárdáját (Kóuyi:

HRom. 36). c) Yol twdod azt, meeg en welem sem wegezted

el dolgodat, es addygiau nutssal akarz ewkleiny (LevT. 1.125).

Az csá-szár níjiire öklelének (Monlrók. 111.23). Az álló seregre

szSniyeu ökleié (BFaz: Castr. ü). Egy törökkel mikor szembe

ökleié, az tar fejét derekaiul elvévé (RMK. VI.143). Kialtnan

magyaroc igen óklelnec, sflrö nyilat n^maiakra lönec (Gosárv:

MagyB. B). Mit vétetfink mi tenéket öklelve avagy vágva?

(Tolu: Vig El. 201. Vitézi módra kopját ka(K)tt vala, Achilessel

ö szembe öklelt vala i Huny: Trója' B3). 2) conm peto MA.

conisco; .«tt).s.<<en mit den nöniem Pl'B. S) iimrgeo C. [aufrei-

zen, anoifemj. A lelket szeretettel öklelni meg nem sznik az

fellyfilvalo látogatás (Illy: Préd. 1.31).

által-öklel : transadigo, trau.sverbero, trausBgo ; hindurvli-

stosseu oder scbiagen PPB. Jesus az witeznek lanchayawal

által ökleltetek (PeerC. 128). Oldalaat atal öklelee ew lu^gyes

czwczayawal (ÉrdyC. 142b. 501bi. Az ev zyveet longynus által

evklele (CornC. 214). Holt-testetis altal-öklelic (Ború: Préd. 29CJ).

Mint öklelték kopjával által oldalát a kereszt-táo ( Pázm : Préd.

135).

általöklelés : (das durchstoasen, das durcbstedieo). FoI

vala verd odaladnac atal öclelesenec ideien (DebrC. 321).

be-öklel: (infigo; hiueiastossen). O cbncliaya, by(t) az S

oldal(a)ba bee öklelnek (PozsC. 27). Az feiedelem beöklelt az

ellenség közilje (Born : Pré<l 549).

le-öklel : detiu-bo, decutio Kr. (herunterstosseu). Az törökét

lováról leeklelé (MoiJrók. IILllOX
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még-öklel : I) Itr.uistiKo; duiTlistosseiiJ cor *leriie l'I'U

I ' zciith zyweet czwezjuval me^li nklolwoii (WiiiklC. 334). Az

koiija kivel Xn.-ik [CliristusnakJ szivét iiiPi; iiUlolték (ÉrsC. 141).

I„tiit7Jival [ígvj luefj-SklolL' az 8 oldalát é.s vér jSve belílo

iMA:Seiilt. 441). Ha a lovat kopiilval me^-iikleliU (Cseh: OivK.

36). 2) coriiu pungo Kr. [mit den hfimeni sto?seii]. Ila fikor

meg-ókleleud valamely firtint: cormi perciis.sprit (Helt: BIIjI. I.

Mm3). (A ko.«soc) mind meg fickloléc a farkast, annyera, liofry

mind el limiiiá a hazngnac valót (Helt: Mos. 299. MA:15ibl.

I.íiS). Koenum Imbet iii cornu : megód magad mert meg-8klel

(Dccsi: Adag. 7). S) [i'erto; kiimiifen]. Mykoron eii welem meg
ewklolol, chalardsagal sertel meg engemet, auiiak okaert akar-

tam egy kopyat el temem te veled (LevT. I.12.Í). Száiitalan

vitézek kik öklelnek vala ; immár egy vitéznek udvar állott

vala, Ka.«sz;inder vitéznek neveztetik vala ; Franciskának

király [vuancsolta vala, véle megüklelne azt akarja vala (RMK.

VI..55).

megökleléa. Impul.'-ns scutorum : a paisukuak megOklelé-

sfik PPBI. A he^es elmanal meg öklelés (NagyszC. 277).

öszve-öklel fcollidor, concurro; ziisamniensto.ssen]. Oszue

klelea iKikolbeli erS, minden mennyei erouel (Bom: Préd. 239).

A Fártisia királyát találván az Ulys.se,s sógorát, aval öszve-íiklel,

kin elsóben-is gyzedelmet vévén, le veti a lóról, és dárdájával

általvervén, maga-vérében meghalna a fiildön liadgya (Hall:

HHist. I1L129).

Ökleldez : 1 ) [ferio, pungo ; stosseu, steohen]. Szégyent tön

isten az szentséges pápán, az ó felmagasztalt hatalmas koronáján,

kivel öklöldezi Krisztust templomában (RMIv. VI.129). Az holt

teste széllyel az úczákon hurczoltaték, és a romai polgavokti'd

láncsákkal ökleldezteték (Pós: Igaz.s. I.4.^7). Mindkét oldalul

az vakmerfii kfizikbe futó lovaknak az kasokat alól óklSld-

zik vala: suöodiebant (Forró: Curt. 198). 2) conisco C. MA.

mit dem kopf [mit den hömem] stossen PPB. Myndent aual

ewkleldez \vala (szarvával a tulok, Pesti: Fab. 52b). Az szarvac-

ka! az népet óklldtSzi (Kár: Bibi. 1.191). Szarvok nintsen mellyel

cikleldzzék kergetfijöket (Pázm : Préd. 603). A kit te szarvad

tréséuel Skieldeztél íBahCsIsk. 411).

[Szólások]. Mikor az menyegzi Srni jovában volna, egymás

után harmadnapig g y fi r 5 r e o k I e I d e z t e k és minden vitézi

lovagló játékokat fiztek (MA;SB. 28).

által-ökleldez : [transfigo ; durchstossen]. Kópiákkal által

5kleldezvén, kegyetlenül meg-8lék (Tarn: Szents. 87).

meg-ökleldéz : cv Általad ellenségftnket meg Rkleldezzflk

(MA: Zsolt. 61. Zvon: Post 1.30).

Ökleldez-ik : [conisco ; sto.sseu). A bak .szarvával öklölde-

zik vala (Pe.sti: Fab. XII. mese).

Öklelés: pleuritis; das steohen, seitenstich PPB. Ha az

kSkény virágnac vizét vészed, az Sklelest, oldal fayást meg
gyogyittya (Mel : Herb. 26). A kinek mellyé Skleles vagyon

rayta, igau ió ászt innya gyakorta (75). Éökleles ellen, melliet

pleuritisnak hyák (RMK. L323).

gyürü-öklelés : impactus annuli Kr. [ringelrennenj. Az feje- !

delmektSI és az nagy vraktúl nem kivánnyuc, hogy lapta és

efféle egyéb játékoktiil, gyrfi Sklelésektfil magokat megh tar-

tóztassác (Prág;Serk. 697).

Öklelet: 1) pleuritis MA. [seitenstecheu]. Faikas mag jó

eöklelet ellen, clialánbol volt víz igen használ eöklelet ellen

(RMK. 1.323). 2) couiscatio; das stossen der tiere mit den

kiipfen PPB. 3) jaculatio PP. [duellum ; kampf, nettk.-mipfj.

Jeles ökleletek akkoron ott línek (RMK. r\'.372). Zyget alatt

tewb wytezeknekys lesen ewkleletyk (LevT. 1.125). Játékos ök-

lelet (MA: Scult. 1084). !

M. NTELVTÖRT. SZÓTÁB. n.

gyürü-öklelet : |
impactus annuli ; ringelrennenj. Apoliticu

sok legh szoUottab vitéz játékja a gyürii öklelet kópiával (RendÉl.

E7).

Öklel: 1) comupeta MA. stössiges tier PPB. Minden

állatra o.sztott az isten fegyvert, kinek ökleli szarvat, kinek

mérget adott (FahSzE. 519). 2)jaculansMA.(kampfer, streiterj.

Michael dictus Vklele, tilius Kethzeui 1282 (VVeuzel IX.344.

Nyr. V.510). Ökleló társ (Ilo.sv: Toldi. 8).

Öklels : [comupeta ; stüsaig]. Öklels ökör, barom (MA:

Bibi. 1.68.) Öklels, rugós barom (ExPrinc. 120).

Ökleld-ik : identidem cornu ferio Kr. [wiederholt stossen].

Öklelödnek a' tehenek : vaccae concurrnnf PPBI. A kos inge-

reltetvén, klelódik, dfel5dik (Com:Jan. 43.) Atzélos fejekre

akadunk hol mikor, kikkel semmire sem lehet mennfmk, min-

den-felé íklel.Vlnek (FaliUE. 459).

Ökleltet

[Szóliisok]. Azt iiz kegyelmed .sóezé fiát küldje ide mellénk

;

ha szintén törököt nem Ls, de g y íí r ö t íi k 1 e 1 1 e t ü n k vele

(Gér: KárCs. IV.238).

ÖKIiEND, ÖKEEND (lUr-ojidzic Com: Jan. 55. ükrmi-

dözés MLsk: VKert. 680): [pungo; stosseu, stechen?) Beket

hagyoc it Moysasuec rettegetó es 8klend8 rettenetes dorgala.si-

nac (Pécsi: SzüzK. 151).

Öklendez : 1 ) pnngo [stosseu, stechen]. A szidalra;izas ök-

lendez : calumnia pungit (lUy: Préd. 1:449). 2) Ökrendez:

ructo Sí. [aufstossen]. A gyomor megt8Itetvén tsuklic és b8tSg,

i'\kr8nd8zic (Com : Jan. 55).

Ökrendézés : 1) [ruclatio; das auftossenj, Ükröndözés

(Misk: VKerL 680). 2) [csúfolódás]. (Matkó: BCsák. 2,i.

Ökrendeztet : [stossen lassenj. Hiába 5kr5nd8zteté tSk

fejét (Pós: GBot. 1).

Ökröd-ik, ükröd-ik : ökrendez ; ructo Sí. [riilpsen, auf-

stossen]. Bfldos lehelleteket fikrSduéuek (Bal: Cslsk. 319). Magha
gyomra vesztésénél fikrödik (Bal: Epin. 2). Tereus meg-rémi

szivében, fel-is háborodik [igy'?j az étel bélében, ökrödni kezd,

de az nem áll erejében, hogy ki-adgya, a mi nincs gyomra

kedvében (GyöngyD: Cup. 632).

tjkrödés : [ructatio ; das rülpsen]. Kezed melegsége sárga

.síírt mútattya, ffil csengés és gyakor fikrSdés ezt tartya (Felv:

ScliSal.* 28).

ÖKÖL (fíJílel ThewrC. 191): pugnus C. Ver. faust Com:

Orb. 79. Colaphus : artzulczapas, Sk8l ; colaphizo : 8k8llel verSm,

aiteul czapom MAI. Fwttaban very vala mellyeet 6k811el moud-

wan : yay énnekem (ÉrdyC. 338). Nemykoron evkevllel veri

vala evket orchel (MargL. 165). ÖckISckel veréc : colapliis eum
ceciderunt (Helt: ÜT. H3). Pugnis et calcibus: mmd öklénél

.sarkáual (Decsi: Adag. 179). Az 8 maga mellyét ököllel verte

(MA : Scult. 854). A marok ki terjesztetvén tenyér (pálma), bé

vonattatván kSl (pugnus, Com : Jan. 49).

Öklöcske, ökölöcske : pugillus MA, MAI. faustlein PPB.

Öklöz : puguo caedo, percutio Sí. [mit der faust schlagenj.

Colaphum infringo, inöigo, incutio, duco: artzúl-tsap, nyakon-

ver, öklöz PPBI. ÓklSztetSl wala (CzechC. 11. Tyúk: Józs. 141.

Csúzi: Tromb. 425).

meg-öklöz : compressa pálma ferio, incm-so aliquem pugnis

PPBI. Öklözd-meg a hasát: *puguos in venti'em ingere PPBI.

A test meg iti a lelket gonoz mielkedettel, meg 8k6zi [?] ket-

.segben való esésnek k8ueiuel (BodC. 9).

Öklözós : colaphus PPBI. [faast.schlag].

74
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Öklözöd-ik : certo *pHgni8 PPBl. [mit der faust kampfeu].

Ökölnyi. Okolui, egy 51i81in: pufíillaris MA. MAI. eine

faust gro.ss PPB.

Öklömnyi : (so gross vvie meiiie faiist]. Egy öklímni sma-

lagdiist te néked-is liozok (Szentm: TFiú. 2).

ÖKÖR (eireketh JordC. 628. KulcsC. 12. firfit RMNy. II.

302. tvker CornC. 95. eoicrt RMNy. 11: 72. ?>Uer Holt; Mes. 417.

<?ierHeU:Kión. 6 üáv: VDisp. :í7. Ver: Verb. 166): bos C.

rind, ochs Ver. ochs, stier PPB. OUrilt Srzfic : biibideittír MA.

Fluviiw vkiirfeu 1319. (ZichyC. I.1G4). A fáradt ökröket a járom

ból ki-fogni ; demere jtiga fatigatis bobu.s PPBl. El mene a?,

uiezewre, hollott az owkrevvkewt liattauala (EhrC. 98). Noma
Skfiniek neuezek 5tet (DeljrC. 2(jr)). ErOböll bannii tfizes 6kr5t

csenaltata (569). Az liriiket Imfoghwaii el meeno (ÉrdyC. 339).

Az wkwr ki vonza az w nyakat az igabol (VirgC. 92), Az ewkewr-

rew] ees tulokról (Pesti: Fab. 56). Szekerit vontatja ökrökön

sirásval ffin. 35). Igába vog 5kr8t, irtani rétbe szeres (KBécs.

1572. A6.) A fflge fához kflttetet vad bika, Skor meg szelidfll

(AC.sere:Enc. 225).

[Szólások]. Bovem in faucibus iK)rlat : egy okrtis meg-
li e t n é k (Decsi : Adag. 99). Niliil ab eleplianto dift'ert : n o .s z a

nagy okSr (161). Ökör alattis borjut kere.i.sz:

asini vellera ipiaeris; du niutost ihm zu was nielit liinter ihni

ist, du sucbe.'it bratwurst im iiiuidstall MA.'' du .suchest, was

du niclit fiiiden wirst PPB.

[K(iznioudá.SükJ. Az ókflr vgyau 5k6r ha sziiito bétebe haitiákis

(Decsi:Adag. 154): turjie tibi maasisse diu vacuunujue rodisse

MA. gaius über das moer, gans wieder her PPB. Ve,sztég feliiiuS

8krSn nem .szoktak híldot szántani (Decsi: Adag. 195). ökíirtöl

ló példa (204). Az ökröt az szarván, az harist a szaván gyakorta

megfoghatod (93).

négy-ökrü : [mit vier ochsen l)espannt]. Négy ökrfi szekér

(Mik:TLev. 230).

szántó-ökör: I) [pflugoch.s]. Ad:4tliuani"<;zantli(i('\vkrewtli

(LevT. 1 17). ígértünk koczi louat. hat zanto eokrot (HMNy. II.

83). 2) Szántó ökrök: triones (;. MA. hét t.si'laglKil-állótsílhig-

zat PPBl.

vad-ökör : [bi.son|. A bial avagy vad kSr : bubalus .scu

bison (Com; Jau. 46)

Ököri: boarius C. bubulus, bovillus, l)o\inus MA. [oclusnn-,

ochs(>nni;ts.sigj. OkSri oktalanság (Matkó: HCsák. 101).

Ökröoske : buculus MA. och.slein, kalb PPB.

Ökrös : habeas boves Kr. [ochsen habendj. Ökörös jobbagiom

(RMNy. 11.231). Ökrö.s [vezetéknév X^'I. száz ) (Njt. IX.365).

száz-ökrös. Szj'vzökrös áldozat : hecatombe Kr. Mellyben

száz ökrös áldozatnál inkáb kedve-telik a felségesnek (Csúzi:

Síp. 284. Csúzi: Tromb. 586).

1. ÖL (meg AJfel? VVinkC. 302. étele ÉrsC. 167. meg f/elni

Me(iL:it. 100) : 1) siun.s, gremiimi Sí. [schoss]. Alig érik ölökkel

hárman által : térni vix eam arbmom circumplertuntur PPBl
öléb/ll ki-ragadni: abripere o *iv)mplexu iio. Boczata magal
ewlobe: misit se inter brachi;i ojus (EhrC. 132). Feiet 81eben

veuou (WeszprC. 111). Fogad vala isteni zoretelnek bevseges

cvleuel (DoniC. 46). Viseluen ev evleben kysded fyat (198).

Veue evtet ev evleben (MargL. 164) 6lgl)en tartuan az ó kis

giermficskoiSket (DebrC. 135). Óleoben zoroytta i ÉrdyC. 593b)

Josusnak 81ibe haytolta magát (Sylv: UT. 1148). Meg nem tölti

a kezét, sem az fílét, A ki kévét kSt (OfKc. 312). Az álnak

c.s;dard.s;igot igazság gyanánt ugyan kiterjesztett öllel fogadgyák

(Pjizm:Kal. 165) Kenyeréb'il étette, poharától itattíi, és ölében

alulti (Pázm: Préd. 138). ölében hordozta ket, dajkálUodot

véllek (939). Az ölében aludt\tta iMik: TIxjv 176). 3) ulna C
Ver. MA. elle PPB. orgia Sí. [klafterj. Orgia : egy ol vagy liat

labnyomni mertec MAI. Debent daro III. eariatas liguorum,

quao vocantur eulfa 1226 (Szilády). (Com: Jan. 165). A molly

ember mértéket és erszényt visel kezében, és fii jiAltzát, az a

í keresked embereket tanittya, hogy az igaz mérték mellAl el

j

ne állyauak (Hall : IIHist 11.340).

[Sziilá-sokj. Öl fa: orgia lignorura Sl. Egy Ifa, mennyit

egyszer felölelhet ember: *complexu8 lignoruni PPBl. Egy-egy

öl széna (Gér: KárCs. IV.287). Imé nioldi f.zíb5l uri-stent

említé, erís cseh vitézzel ottan ölbo niéue (RMK. IV.245^

Ölbe kapni: brachiis amplecti ad luctandum Sí. Ölbe kap-

ván, meg vérzettek magokat (Fal: Vers.). Hol mikor vesz.ednl-

mos öszvo kerülések törtémiek; ily ízben nem jó ölbe kapni

(FahUE. 492).

[Közmondások].

(FabSzE 514).

A melly gyermek megijed, anyja ölébe siet

Ölel: compleetor Viir. aniplector MA. amplexor; unifangen,

umfa-ssea PPB. [umarmen]. Abakuc propheta filelfi, ki auag

azért hiuatic Sleletnec hog vrnak zerelmes volt auag hog Isten-

nel torekedassel me^en, viuo Slelfinee auag kflzSdfinec vfittó

neuezetet (BécsiC 264) Zeretettel evlelueeu vagy zereluen zend

Damaucost (UomC. 169j. Hozya leles lnVtet : euni complexus

(.lordC 773). Embri nemzetet liozzaa ölelee (CzechC. 8). Hozam

Síellek (TihC. 53. Zrinyi 1.169). Ha azok sem mentek a vesze-

delenitül, Uik kerülik ; mint nem járnak azok, a kik a meg-ejt

alkalmatossághoz artzal és ölelve fordulnak (Fal: NU. 277).

[Szólások]. D e r e k n ölelte az ;iszszonyt : módiam mu-

lierem *coinplexus est PPBl.

által-ölel : circumplector C ulnis rircumligo aliquem PPBl.

umfangen PPB. (Hall: Paizs. 88).

általölelés : circumplexus C. [umarmung].

{

be-ölel : [vonipleclor ; umfa.s.sen, aufnehmeu]. Kel azokat

I melleo mondatnac elmeiebe beólelui (TelC. 155).

föl-ölei. Egy öl fa, mennyit egj'szer fel-ölelhet embor : com-
plexus liguorum PPBl.

meg-ölel : amplector MA. compleetor C umfangen, um-

fassen PPB. Megewlelyuala ew labayt : amplexabatur i)edes

(ElnC. 64). Meg wiele az zent .sebes labakath (VirgC. 60).

Egimast meg wlelek (18). Alkolmjus zeretettel mog lele (TelC.

17. Zrinyi 1921. Ilazugsj\g, hogy Stfidik Károly császár, és ifib-

ben, halálok óráján a hitt!risti\k ludomjinyát nieg-filelték (Pázm:

LuthV. 80).

megölelés : amplexus, complexus C. umfahung PPB. Mog-

Olelés és tsókolás : *complexus el csculatiu PPBl.

öszve-öleL Öszvefliolö, öszveöleltetett : complexus PPBl.

Ölelés : complexus Ver. amplexus MA. umfahung PPB.

(EhrC. 71). Zerelmes filelees (lírdyC 51 Ibi. Zereletiiek o«lele.so

(PozsC. 42). Ü czak szemmel, czúkal, filelesuol czjd iinut ftna

Adamot (MehSzJán. 249).

Öleiét: [amplexus; umarmung]. Olfiletiiec azjíz Uunaklal-

nac neue (BécsiC. 266). Ha akarz zeretfi iegfiafiduec Sleletiiiel

éenerkfidni (OuaryC 63). Aniiyay ewielettel hozyad zon'hail

(WinkIC. 96), Vérrel festet sehe.s testét és oldala mély seliet

filolettol 8/jiraztoni (Elm. BO).

ölelget: amplexor C MA. mufahen PPB. [wicMlerholt umar-

men]. Ewlolgoti azokat iiokolbely wrdfig (A'irgC. 112). Ign
filelgety az fazokakalli (SjiudorC. 25). Elfilgetic \.da egymást

(Holt: Króa 147 1.
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még-ölelget: Jimplexor; enisig umfalien PPH. Mynd ketten

ypveulew aJin.it l;iljiau.ik: wgy uiyiit eegy kyral owket meg

ólelgetíinee (ÉrdyC. 167b. 450. Helt: Krán. 37)

Ölelgetós : amiilexatio ; das umfalieii PPB. [nmarnniugen].

Ha latliabiad édességes Slelgetesóket (DebrC. 352). Az ty

wSlegheiitek az ty erws wlelgetestekuel gyewnyewrkwgyek

(VirgC. 139).

[Ölelgettet]

meg-ölelgettet. Magát meg-ölelgettetni : accipere *eom-

plexura PPW.

Ölelkéd-ik, ölelkez-ik : [invicem amplexor ; sicli iimar-

men). Te hozz.id lelkMSra (XagyszC. 80).

meg-ölelkezik : iuvicem amplexor Kr. (sich iimarmen)

Nem azért ment jegybe az istennek fia az emberi természet-

tel, hogy mi a világgal megülelkezziink, hogy mi egym t.il>-

zódjunk (Fal: NE. 84).

öszve-ölelkezik : rno in mutuos amplexus Kr. [.sich urnái-

mén). ()szve-üle]keztek : iuter se *complexi PPBl. Néha szve-

ölelkezünk a csipjls Leával, mintha szépséges Rachel volna

(FhI : NE. 45).

Ölelkédéa : [amplexatio ; umarmung]. (Pázm : KT. 244).

Öle3 : [orgialis ; klafter láng). A Szabók bástyája jó tsak lüd-

lá.s kell és aláji való fa hat ölös (KolTört. 402).

Ölnyi: orgialis Sí. [klafter láng). Orgya: egy ölni mérték

PPBI. Fél-kami, fél filni : semicubitalis PPBL (CsomaC. 33). Négy

filnji vas-dárda (Zrínyi. L90).

2. ÖL (meg dyk LevT. 1.225. megh dneek JordC. 598.

e?te, £/-meg Gvad: KótTest. 140. meg t'íni? NagyszC. 140.

megí/efek? 118. megó'ni 139): macto; metzgen Ver. occido,

ueco, trado, trncido, interfcio MA. nm das lében bringen, töten

PPB. Ne óly : non occides (JordC. 366) Ky ewleud, meltobynes

lezen ytellettre : qni occiderit (uo). En bjTies embert wltem

(VirgC. 7). L5uéldozni kezdée á magyarokat, és mind oda Sléc

5ket (Helt:Krón. 56). Alkalmas része (a hintónak) rongyos,

ökör brrel vagyon borítva, t^ak arra való, hogy azokat ölje,

kik bemie ülnek, mint hogy hol egybe vesznek, hol egy másba

ütköznek és törnek (Fal:TÉ. 773).

bele-öl : interimo, insumo Kr. [in etwas töten). Bele ölte a

vízbe: aquís snffocavit Kr. Beleölik magokat az vízben (MA:

SB. 133).

[Szólások). Addig zte, gyzte (a játékot), míg mindenét
belé ölte (Fal:N'U. 292).

el-öl : abneco, eneco MA. töten, nmbringen PPB.

ki-öl : eneco, exstírpo, escido ; töten, austílgen, ausrotten

PPB.

még-öl : leto, intei-ímo, perimo, interficio, occido, trucido,

contrucido, neco, eneco, abneco, obtrunco, macto C. jugulo MA.

nmbringen, töten, schlachten PPB. Intcrimit se veneno : méreg-

gel magát megöli PPBl Az farkas tégedet meg ewl : occidit

(EhrC. 147). Myudeu megh llye h\V attyatlyat, zomzeeggyat es

barartyath (JordC. 70. 756). Sok iwganokat zernyew halállal

meg Sleenek lÉrdyC. 338). Meg fogyak es meg wlik (VirgC.

92). Fevldnek menden bynesyt meg evlneye (DomC. 177). Az

boltnak keviie le zjikaduau evtet meg evlte |68). Áz orozlanys

gondola magába hogy semmy dycheret nem wolna benne ha

illyen kys férget (egeret) meg ewlne, elbochata azeit (Pesti:

Fab. 15b). Aki Caimot meg 61i, ezen hét képpen alnac bsz-

szút (Helt: Bibi. LB3). A nagy kigyót meg-ölte (DBenkö : Flór.

42).

[Szóhusok). Az b e w t e w megh ewl (VirgC. 130b). Ved

elenen kénest, 5 1 d meg e t z e t b e n, tyikmony feyért

habjiry belé, aual kend (Cis. 01). Ha arányzod, hogy megfA,

eczetezzed meg, de meg ne öllyed az eczettel a levet Szakács-

könyv, Vasárnapi Újság, Képes Folyóirat 1.53).

megölés : intereuiptio, interfectio, occisio, internecio, ob-

trunc^-ilio, mactatus, jngulatio C. tötimg, mordtat PPB. ZomSgbe

vetiuMi a profetaknac megSIesfiket (DebrC. 66). Meg evle.snek

tevre (OomC. 235).

megöl : interemptor, intérfector, interfectrix, poremtoriiis

C. [tötend, tötlich). Halálos, megSlS mérgec (Com: Jan. 174).

öltön-öl : identidem macto Kr. [niedermetzelnj. ölten 81yed

annak á varosnac népét az élas fegyuerrel : statim percuties

habitafores in ore gladii (Helt: Bibi. I.Rrr2). Számtalan ezért

51t5u 51tec (Ború: Préd. 291).

Öldök : [identidem occidit ; niederholt töten, mordén). Ne
ldflkili : ne occidas (MüuehC. 91. Mind napestig te éretted

51d5k8nk : propter te mortificamiu- (DöbrC. 99).

meg-öldök : co Jai-unk kelwnk embereket vernén vagdal-

nál es meg nidwkuen (VirgC. 49). Nem tsak meg kell indula-

tokat zabolázni, hanem ugyan meg-is kell 51d8kni (Ker: Préd.

475).

[Öldökós]

ember-öldökés : homicidium MünchC. 43.

[Öldökö]

ember-öldökö : homicida MünchC. 54.

Öldököl : occido, interficio, trncido SL [mordén, peinigen,

er.sticken). (CsomaC. 50). Szüntelen öldöklötte tulajdon érzé-

kenységét (Uly: Préd. IL62). Az 5 testeket ostorozásokkai 5ld5k-

iStték (Pázm: Kai. 595). Öldökölyétek, ngy-mond szent Pál, a

testnek tselekedetit (Pázm: Préd. 161).

meg-öldököl : c\j Ha az mi testnc az 5 kevanságaival

egybe meg SldSkletic (MA : Bibi. 1.89). A teimen szfivednek meg

nem 51d5klet vágyódása (P;izm: KT. 11). A harag indulattyát

megöldökölvén (lUy: Préd. I.U4). Meg-aláztatott, meg-51d8kle-

tett, bjtSlésekkel fonyaztatott test (379).

megöldöklés : [ermordung], Menden sidoknac megoldSk-

leséc : interfectio (BécsiC. 67).

m.egöldöklet : cu Miképpen zenuedhetém en uépemnec

halalat es még 81d8kletét: necem (BécsiC. 65).

Öldöklés : caedes C. sti-ages MA. occisio ; niederlage der

toten anf der walstatt, fötung PPB. [tötimg, mordung, nieder-

metzelung). Az mi testnknec enyhetesere es 81d8klésére bizo-

nyos b8it8ket szerzet (Tel: Fel. 111. Káldi: Bibi. 239). Az iszonyú

SldSklések, niellyek egyéb orszíígokat pu.szta.ságba ejtettek volna,

az anyaszentegyházat éppitették, szaporították (Pázm: Préd. 284).

ember-öldöklés: homicidiumMA. totschlag, mord, menschen-

mord PPB. Vetkeztem ember Sldwklesembe (VirgC. 7. LevT.

L208. Helt: Krón. 88).

Öldökl : interemptor C. homicida Ver. [mörder, mörde-

iTsch]. Az Srd8g mind eleit81 fogua hazug es 8ldekl6 (Helt : Mes.

63). Manasses minden profetaknac 61d6kl8ie vala (Szék : Ki-ón.

40). OUy szelídnek látszott, mint a bai-ány, ki tsak száját sem

tátotta öldökli elött (Pázm: Préd. 13).

atya-öldöklö : [patricida; vatermörder) (Pázm: Préd. 214).

ember-öldöklö : homicida, sícarius C. MA. menschenmör-

der, totschlager, baudit PPB. (Kár: Bibi. L155).

74*
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Öldökség : (caedes ; mord]. Az gyvvlsegli myiidon Sldek-

seglmek, gylkossaghiiak oka (JordC. 798).

Öldös : macto, trucido I(r. (mordén, tiíteii]. Byryad elde-

.seeknek fyaytli : püs.side filios mortifiöitoruni (KesztiiC. 208).

ÖkUVic az () böns erki'>lczket (MA: iiaút. 491)

meg-öldös : cw Fiait mind megli 5ld5ssy (TihC. 16j. Meg
zagattad, meg mardostad es meg widwsted nagi kegietlensegel

(VirgC. 54).

Öldöz : occido ; tiiteu PPB. Plialaris kegyetlen király, ki

akkor az Árgeutinusokat SldSzte (Hal! : HHist. 11.76). Lovassá

üldözte, gyalogja öldüzto, Szegszárdig az mezfit vérével öntözte

fri]aly:Adal. n.240).

még-öldöz : cv Zriiiyi gróf sokat meg-öldözött, nagy ke-

gyetlenségbon a szive öltözött (Kónyi: HRom. 182).

Oldözés : caedes MA. mord PPB. Nyomorúság, és igas-

ságért való Sldözés (Hall : HHist. 11.330).

Ölós : üccisio, caedes MA. interfectio ; mord, totschlag, tOtung

i^PB.

anya-ölés : matricidiuin MAI. [muttermord].

atyafl-ölós, atyafi-megölés: [brudermord]. Az isten

liiiutotni akarván a Káintól tétetett atyafiölést (llly: Préd. 1.10).

Pap Slést, atyafi meg filést meg engednec (ZvonrPost. 11.271).

ember-ölós : homicidimn ; totsdilag, mord PPB. Barrabas

az vetekedftsben ember ólest tt vala (DöbrC. 450. Zrínyi I.ll).

feleség-ölés : [frauenmordj. Felessygli ewlyos (Ver: Verb.*

98).

gyermek-ölés: infanticidium PPBI. [kindermord].

ökör-öles. Ökör-ölés, iuh metzés (Kelt: Bibi. IV.39)

ura-ölós: [gattenmord]. Wra ewlyes (Ver: Verb. 98).

Ölet : curo mactari, trucidari Kr. [töten lassenj. Velem
akarod Sletny magadat (CsomaC 15).

meg-ölet : curo trucidari Kr. (töten la&sen]. Meg öletleek

tytóketb caz;u-nak bagyas.sa zeront (SiUidoiC. 27). Adauiot s

Evat ö vetkeztette paradicsomba és Ábelt Kaimmal ö ölettette

meg (DebrC. 193). Egy Sami Z. nev liires cancelláriiLst meg-
ölete az tóvezér, azt fogván hozzája, hogy már a magyarok-
kal és németekkel kitt volna titkos colhisiója (Monlrók. VIII.

329). Az egftsz népnek soka.sága kSnyörge Saulnak, hogy meg
j

ne Sletnéie (Lép: PTük. 1.360).

öltön-ölet: cw (niodermetzeln las.sen]. ÓWin Siette 8ket

(MA:SB. 364).

Öl: occisor, inferfector; raörder, totschlager PPB. occiso-

rius Kr. Legén en payzom beke-seges menden 8l5knek ellene

(PeerC. 259).

anya-ölö: matricida MAI. (muttermörderj.

ember-ölö : homicida PP. (mörder]. (Kár: Bibi. 1.155). ,

Emberöl szerszám (KTi)r:Ján. 24).
'

huga-ölö : sororicida C. (schwestermOderJ.

ÖLT (tííozem KulcsC. 81. eltezoek PozsC. 14. eíeztettyuk

lirsí;. 283b. ííSzeek ÉrdyC. 371b. <;<5zyet5k 571. 641): induo

MA. ingero ; anziehen, anlegen PPB. [an.sety.enj. Kardot nem
öltünk magunkra (ErdTürtAd. 1.16). A holvetica confes-sioban

ulti körmét, s-azt marczongja (Pós:Iga2s. 1.720.

által-ölt : trajicio transadigo, traiLspono ; hinilberfiihren, hin-

iibersetzen PPB.

(Szólások]. Az ki veled szol, s z a u a d a 1 1 a 1 5 1 1 e u i, minek
elot bezidft ol végezte, illetlenség (Enusm: Erk. 60). Altal-
ültíd ezt e pronunciatumraal (CzeghMM. 49. 80. 199).

föl-ölt : induo Sí (anziehen, anlegen). Kartsu derekokon

! vala vál fel öltve (Gvad:FNót. 44i.

[

kérésztül-ölt

í (Szólások] Sem a régi atyáknak értelmeket; sem a .sz. Írásnak

elö hozott bizonyságit nem 61ti-keresztfil (Pós:Igazs. L232).

Ölt : indneus, indnibilis Kr. (zum anziehn ; anztigj. Ölti

ruha: indumentuni Kr. Az igazat pénzen eladták, és a nyomo-

rultat egy oltó sarun (.Szuk: Bals. 220^

karban-öltö. Karban 61tfl kosár : sporta Major: Szót. Arany

pereczek avagy karban-fjltoc : armillae .seu braoliialia Com : Jan.

101.

(Öltödik]

be-öltödik : [i)enetro ; eindringenj. Az te szivedben el tírSl-

hetltíuiil últSdgyék bé ez áldot név (Alv: Posf. 1.149).

Öltöz: 1) (vestio; ankleidenj. Galeo: sisakban AltSzóm C
MAI. [sisakba öltöztetem PPBI.] Tunico: csuhában öltzöm C.

Az lo drága czafrangokual eltözt vala (Ilosv : NSánd. 4).

Az oktalan állatok öltözve születnek (Pázm : Préd. 6'j). A (holtj

testet szép szine.sen festett köntösökben öltözik (Felv : üics. 23).

2) (induo ; anziehen]. Ez rothadallan ternié.szetet öltüzzéc ma-

gára: induant immortalitateni (MA: Bibi IV.163;. A' mi alá-

zatos emberi természetfinket öltözte magára (Pós : Igazs.

1.595). Az jeleket nem öltözte magára (GKat
:

'lltk. 211).

föl-öltöz: 1) (vestio; ankleidenj. Fel 81t6zéc 5tet (Helt:

Krón. 176). Felöltöztél engem veres bársony ruha szinbe (Bo-

gisich : Cantionale 43). 2) (induo ; anziehen). Kubáját felöltözni

:

induere se véste, felöltözött ruhák : vestes;,indutae PPBI. (jltöz-

zétec fel az wr Jesus Christust : induamiui dominimi (1 lelt : UT. r8l.

Az ó embert le vetni es a C'hrist\ist fol öltezni (MuhSzJáu.

27). Oltzzíic fel az uy embert (MA:Scult. 110). Annyira gyöt-

rik magokat éhsíjggel és szomjúsággal, hogy tellyesseggel pokol

.szint öltöznek fel (Pécsv: Fel. 852). ÓltözzSk fel az világosság-

nak fegyverét (Alv:Post. 1.14). A mi természet&nket magára

töl-öltözte (Mad : Evang. 345).

Öltöz-ik : induo MA. véstem induo ; dio kieider anlegen

PPB. [sicli kleiden). Sisakba öltözöm : galeor, induo galeam

PPBI. Öltöziel te mentl iob ruhádba (BécsiC. 6>. Miuel öltöz-

ietec : ([uid induamiui (MiinchC. 24). Öltözt átokba miként

rulial);!, es be ment miként viz bellibe (AporC 81>. Evltora-

ven hitvan ruhákkal iDomC. 46). Koldus ruliaba öltözueii

(PeerC. 5). ltöziel az en feguermben (NagyszG. 24). Ötözyewnk

lelky yozagoknak fegywereebon (ÉrdyC. 548;. Adósságban ejtik

urokat, hogy ök frissen öltözzenek iPiizm : Préd. 250). Crlstius

zolgaya mykoron zent zeer/.etlien öltözyk (571). Idegen nem-

zetben öltöznéiok (Lép: Fl'ük. III.lSi. Néha öltözik vigadó

ortzában (a szerencse, Zrinyi 177). Bátor decemberben llözzen

feje (ez asszonysiigiiidí), fel-talállya még a ^lág a júniust ábrá-

zattyán (l'ahNA. 53). Nem adatik menyei korona fejekre, ha

rázogatják vallókról a törvénynek terhét, más világon nem
öltöznek ditsö.ségbou (Fal: NA. 133). Olly fertelmes könnyen

öltözik, hogy a szell is, a szem Ls megjárha.s.sa a ritka gyol-

csokat (Fal: NU. 267). Öltözik az erd; virigokon járok (Fal:

Vers. 907).

be-öltözik : (invostior ; sich einkleideuj Beevltevzek az zer-

zet rulmyaban (DomC. 261). Ötöze«(k be az zerzetben (ErdyC

371bi. Midn az tarkas á iuhnac brében be öllöz'>l volna

iMon: Ápol. 2. 326). A lölkök, minek eltte az testbon beöltöz-

zenek (Lép: PTilk. I.I61I). Beöltözik minden okosságba (Zrinyi

IL32).

föl-öltözik : induo C. MA. (vestes induo; sioh ankloiden)

Ewnniaga fel owltowzok : .se induit (EUirC. 59). Hogj- fel witwz-

tek volna, diclierek az felséges istent (VirgC. 71). Fel evlte\'Z'
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uen sjíriibaii (DomC. 122). ólt&syel ffel (ÉrdyC. 517b). Öt5zye-

jl
tk fteel Christus fegj^vereeben (571). Ot&yetk ffeel az nvha-

ban (641 1. Öltözzetek fel, ngymond sz. P.-'ü, az ur Jesiis QirLs-

tiisbau ; fel öltf«imk kedig fi belé két képpen : eWször beWI

a hitnek általa . . ; kivül is reánk kell fitet vennünk, fel kell

belé öltöznünk a követé-snek álula iTel: Erang. 11.909). Öltözzön

fel disaes szelídségben (Orczy: KöltH. 61).

folöltözet : (indumentum ; anzug, riistung). Ei-Ss fegyuerben

való fel6lt5zetty6k (Frank : HasznK. 72). '

ki-öltözik : exno me, vestes exuo ; sicb ausziehen oder

[ausjkleiden PPB. [sicb entkleiden]. Immár etzer kiSltSzem a

iasz [gj'jísz) rnhakbol. En is ugyan megmutatom, hogy nemes

aszszony vag>ok (Helt: Mes. -104). Gyáz ruhájából ki61t5zvén

(Hall: HHist 11278). Az ember a restségbl ki-öltözik (Pázm:

KT. 126). Nehezen öltözik ki magából az ember (142). Lelki-

kömyölnietélés által a régi emberbl ki-öltözvén (Pázm : Préd.

160). Nehezen öltözikki a megcsalásból (Illy ; Préd. n.356). Jó

erkfllcsdlxM kine 51t6zzél (László : Petr. 149).

Öltözdögel : (sicb wiederholt anziehen, sich langsam anklei-

den) (MA: SB. 219).

Öltözés : Induitio Kr. [kleiduug]. Ad tynektek kellemetes

ewltewzest : indumentum lEhrC. 140).

Öltözet: vestimentum, omatus C. indumentum, vestis, ves-

titu.s, amicfus MA. induvium PPl. die kleiduug, der habit PPB.

Nemberi ekés óltSzet : omatus (BécsiC. 52). Feienec óltSzetit

igSn na^ zepseggel fel zerze (GuaryC. 55). Hituan evltevzet

iMargL. 28). Oly evltevzet, ky zvzhez nem illic (CornC. 277).

Kevau drágalátos 6tzeteket (DebrC. 232). Zepitet ekeseges

wltfizetekuel (VirgC. 149). Egy zeep 6tozet bely kyral (ÉrdyC.

167b). Idwmeaba el teryeztem en lábam eltezetet: extendam

calceamentum meum (KulcsC. 142). Milto nem vágok az &

lábainak ltSzetít le odnom (Sylv:UT. H83). Az aszszonyi

állatocnac ékességéé ne legyen ki^IsS, melly vagyon hajoknac

feltekerésében vagy szép palástolcnak öltSzetiben (MA : Bibi.

r\'.226). Tárafarás 61t5zet (MA : SB. 217). Az idegen 6lt5zetek

idegen erkölcsöket; az idegen erkJlcsSk idegen vendéget hoz-

nak az országba (MA:SB. 232 1. Egy eolteozetre való ekes.se-

getth nvhazatoth hattam keóleón keóleón neuezettel nekik ez

kett leaniomnak (Radv: Csal. III. 159). Piperés öltözet (Tótf:

Józs. 3i. Egyiigyü öltözet, szemérem, tisztaság itt kelletlen virtus,

meg vetett bódúltság (Orczy : KöltSz. 38).

juh-öltözet: [hypocrisis; heuchelei] (Zvon:Post. 11205).

oltár-öltözet : [altartucb]. Soc kazdagságokat kólténec

szép és ieles oltár Sltezetekre és drága pap Sltezetekre

íHelt:Krón. 30).

pajvöltözet, papi-öltözet : [prie-steranzug, messgewand]

;

Ot drága pap öltözetek valánac (Görcs: Máty. 93). Papi öltöze-

tek (Vás : CanCat. 541).

ruha-öltözet: indumentum, amictas C. [kleiduug]. Ruha
nltözetuel magath czu&ak mutatnia (VirgC. 149).

Öltöz : [indumentum ; anzug]. Nömös kö, ^n^, öltöz

ruhac, ag öltözöc íGuaryC. 59). Egy öltüzó failangis köntöst

csináljanak neki (Radv : O^al. IIL311). Mint egy öltöz, meg oúl-

nae: sicut vestimentum veterescent (Helt: UT. Gg4). Császári

fényes köntOsink közöl két öltözt küldöttünk (MonTME.
V.187).

ágy-Öltöz : [bettgevvand]. Valamene kiníe volt, gngögbe,

öltöz ruhagba, ag öltözgbe (GuaryC. 59].

kar-öltöz: dextralia JordC. 184. [arm.spange].

láb-öltözö : calceamentum [fiissbekleidung]. Elatta a zegent

lab öltözn: vendiderit i)au|)erem pro calceamentis (BécsiC.

217). A varga czipelösöket, láböltözöket csinál (CVím: Jan. 98).

oltár-öltözö : [altardecke]. Aranyas bársony jiapy evltev-

zetekel, kasulakal es oltír evltevzevkel tartuan uraknak pon-

pasagyf (DomC. 132).

pap-öltöz, papi-öltözö: [priesteranzugj. Ott drága szép

pap öltözk valának, drása kövekkel megrakva valának (KMlí.

VI.162). Szentele [japi öltözt az vr vaczaraianac osztogata-sara

(Szék: Krón. 96. Tel: Fel. 33).

Öltözöd-ik : [vestes induo ; sich kleidenj. Gyázbau öltözödik

(MNyiI: Zsolt. 7). Le kell vetkezödni, hogy újba öltzödgyék

(Illy: Préd. 408).

Öltözött : indutus C. (gekleidetj. Hosszú bíi palástba öltö-

zött : .stolatus; pánczélba öltözött: loricatus C. RuhauaI eltezet:

accinctus véste (EhrC. 14). Latanak egy yffyat ewlteztet féyer

nvliaba: amlctiun stóla candida (Pesti: NTest 109).

Öltöztet : induo, vestio Ver. kladen, bekleiden PPB. Fegy-

verbe öltöztet : obarmo PPBl. Ciliciomockal öltöztetée magokat

induerunt se (BécsiC. 16). Öltöztessetek magatokat hStnec feg-

uerebe (VitkC. 70). Haa bekeseghben eteztettyuk lelkwnketh

(ÉrsC. 283b). Ha wtet wltwztefed bai-somba (VirgC. 68). Tes-

tedet lagj- ruhaual evitevztessed (ComC. 161). Uri módon, pom-

páson öltöztetvén: magnifice vestítus (Com: Jan. 139). Ámbár
rongyban öltöztes.se eöket a kételen szegénység (Fal: NE 11).

[Szólások]. Maymot bái'sonban öltözteni : saltantis personam

in tóga inducere (Uecsi : Adag. 120).

föl-öltöztet : vestio MA. aniicio, circumvestio, supervestio

C. [ankleiden]. Zent tferencz fel ewltewztete fráter Rufent

:

indui fecit (EhrC. 59). Fel ewlte^vztete ewtett zerzettnek ruba-

yaba : induit (100). Eufiuost tel wltwztetek w níliayokba (VirgC.

71). Valakik zent zeretetnek ruhaiaual nem ötöztetik fel lei-

köket (TihC. 11). Hogy ha felöltöztetvén találtatunk es nem
mezítelenen (Szár: Cat G3).

ki-öltöztet : [exuu ; entkleiden]. A hadak kiöltöztetik em-

bert a tennészet szelídségébl (Pázm: Préd. 117b). Az apáczá-

kat ki-öltöztették, és férjnek adták (Pázm:LuthV. 133).

még-öltöztet : [vestio; ankleiden]. Zolgaloit ekésen meg-

öltöztetné I BécsiC. 52). Ky vala megevltevztetueen saphyrus

kev zynev palastal (DomC. 186. CzechC. 7).

Öltöztet. Öltöztet asszony: cosmeta; schmückerin, ziererin

PPB.

Öltöztet-ik: [vestior; gekleidet werden]. Vdegen raliaban

evpltezletel (Poz.sC. 2). Mind aranas harsonái töztetnek uala

(TihC. 19). Kamokaba ötztetenek (CzechC. 6. Gvad: FNót 44).

föl-öltöztetik : cw Az föld nagy eekösseeggel fleel ötöztetöt

(ÉrdyC. 510b), Fel öltöztettek diccösegnek öltözettywel (SándC.

2). A rhlnoceros tsont tetemmel öltöztetett fel (Com: Jan. 45).

meg-öltöztetik : c« Az faak semmynemev zevldseggel meg
nem evitevztetnek (ComC. 252).

ÖLYV (Slv Illy: Préd. n.276. óllyí Helt: Bibi. 166. lyú

GKat: Titk. 669. Zvon: Post. L4. MesésK. 14). Óljiv: accipiter,

eleos, haliaeetusC. Eülyv : accipiter Ver. Pereszl : Gramm. 14.

Eólyú: accipiter Major: Szót. Ölj-ü: accipiter Otr: OrigHung.

L XSVn. milvus JordC. 94. habicht PPB. Fiók ölj-v: neopteras

accipiter PP. Az fogoly madárka az öUvnek kemeen kermey-

tjen el zaggattatyk (ÉrsC. 296). Walahol leyend az test, oda

gywieköznek az ölywök ees (568). Az ölimek hyma ninchen

(TihC. 40). Az galambok valaztak magoknak kyralywl az ew-

lyuewt (Pe.sti: Fab. 17). Plinius az ölyfinek sokféle nemeit
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sz:lmlá!ja elo; ide való a bóIvdiii, ráró, keletsen, tsillagos ölyv,

vad-galambászó ölyv, sebes ülyv, karoly, éjjeli ölyv (Misk

:

VKert. :)7ü). Két uri emberek érkeztek, az ölyvhöz szállottak

(súlyonilioz) : ziiin falkén logiereii (KirBesz. 61).

keselyü-ölyv (MA : Bibi. 197).

Ölyves, ölyüs. \Vlwe.»ix)tliük, fluvius 1296. (Wenzel. X.228).

Eolveí, iioss in com. Siniegh 1391 (Czinár). E61y6s [családnév]

(KákF: I^v. 1.177).

ÖNÖTT ? [beatus ?J Vv raentii es unuttei cuzicun ioclitotnia

ilez.ie vvt (HB).

ÖNT (míAeny ThewrC. 217. enihee: effiidit JordC. 438.

eethes [öntess] DebrC. 494. wíAtek [üntöttékj 49.5. eftettfil GyUngyC.

22. t EhrC. 136. (í«(j Sylv: UT. 42. ós (önt.s] KrizaC. 74. DiibrC.

239. o.ssed Ér.sC. 50) : fundo C. gieasen, ans,schütten PPB. I )

Haragnak mérget e\vtov»tte : iracundiae venonnm elindit (EbrC.

93). Enczetek az isten liaragbyanak lieet pDharatli : eÖ'nndite

septem pbialas (.lordC. 912). onzollat'toUat ttéc: precessuas

etliidennit (BécsiC 22). Feiere tte [a kenett] (We-szprC. 11).

Az lángra útteneie (DebrC. 4). Vyzet entlieny (ÉrdyC. 237b).

Paranczolaa, liogy fenyow zwrokkal es olayyal agyon enteneek

(ÉrdyC. 171). A balgátoknak zingben az edos igoknok mezes-

seget 8ttok vala (DebrC. 206). Oly malaztot evtteni az zyvybcn

(DomC. 19). Lelky édességet nem evttez en belem (DomC.

226). A to kutadnac vizet 8sd ki az vczara (Born : Evang. III.

27). Pispec a szent olayt foyéro 5té (Görcs : Máty. 61). Az vért

az fSldro ssed: sangvinem sniier terrani fundes (Kár: Bibi.

1.170). 0,ssed az szárazra az vizet : cft'unde .snper aridani (MA:

Bibi. 1.52). Önteni s' ontani kIfimWV.nek ; ki-önt5in sziibad

akaratom szerént; el-ontom nem aUar;itomval (GKat; Titk. 119).

Bfeéges könybnllatilsokat öutiink (Illy: Préd. 11.183. Az én

szivem jó beszédet öntött (Illy : Préd. 236). 2) Borywt onteenek

;

fecerunt vitnlum couflatileni (JordC'. 68). Ettenok boryw

kepetli : fecerunt vitnlum (Ke.szíC. 288). Oneli négy arany

karikát: facie.s (Uelt: Bibi. I.O02). Azpapistíik: az ludás [iénise

formájára SntStt kenyérárnyekát keresztel babonázzak (VárM:

Ég«Sz«v. 47).

alá-önt: suö'imdo C.

[Szólások]. Kégi rava.sz, alájok teszi, önti a forrót a nem
okos.saknak: astu iniix)nlt iiicautis (Com: Jan. 22.5). A forrót

kimillotlenUl öntik alája fSzD: MVir. 201).

aláöntés : suflusio C.

által-öut: [transfundo; übergiesseaj. A szülék az 5 liarag-

jokot általöntik maradékokra (Illy: Préd. ILlOl).

be-önt: infimdo; liineingie-ssen, einschenken PPB. Betettem

een buleni en lelkemetli: eD'udi in me aniinam mcam (KnlcsC.

1U2). A Vazulnac mind a keet szemet ki tolia, es a ffllet ónnal

be 6tte (Szék: Krón. 162) Vagy béönti mala.sztyát, vagy elfor-

dittya (Illy: Préd. 1239).

beöntés: [infitsioj das liineingie-sson). A folyfll való kogye-

lemnek béönlése által az engedelmességnek szelídségére íisz

.szatérjetek (Illy: Préd. 1.9).

föl-önt: adftmdo, superfundo Kr. (aufiícliiitten, anfgiossen].

[Szólisok]. Eölönteni a garatra: megittasodni Kr. (Moln:

JÉp. XXI). A kik gyakorta a lisztet is csíipoD veszik sliékSre
f e 1 - ö n t v é n csákáiiyosjm balul fiigg a kobzuk (C^i'izi : Síp. 16).

ki-önt : etfimdo, proftmdo MA. ausüiesseii, auíwoliütten, ver-

siliütten l'PB. Büvón kiont : profundo C. Zenth voroetli ertoed

mynil ky tteek (\Vo.szprC. 122). WeríVlolli, kyt ky nem ötSttel

woliia (CzecliC. 21i. A mérges kegyo 5 mérget ki iitti iNagyszC.

9). Jo illattyat ki Gvtveen (DomC. 23i. KI tte a viderbel!

vizet a valuba (IMU Bibi. LK4). Az flrget az linkbl ki nük

(ExPriim. 261). A bSffeatA a megött étkeknek szagát kiönti

(Illy: Préd. n. 236). Mint a gyerlgyalarlo az ö fényességit kiönti

íI205). A termé-szet az aranyat mélyen a fiild alá temette, a

nem önti ki egyszer s mind kebelét, hanem tsak szükségre

valót nynjt (Kai: BE. 595).

[Szólások]. Ky StStteazSharagiat mi reánk (TihC.

237). Kywe enthek az en lelkem b5l niyndon testre:

elíimdam ÍJordC. 711). Ki-Öntöttem lelkemet az úr elótt (Káldi:

Bibi. 235). A magát könnyen ki-5nt(1 barátság (Fal: UE.

11.138) Igen ándlya minden titkát, minden-felé ki 6nti magát

(IIL 80). Essetek ky w elette tliy zyueteket: eö'undile

(KulcsC. 146). Vidámok, de kellS tsendo&séggel, nem öntik ki

sziveket bolond örömre (Fal: BE. 01).

kiöntés: ertasio MA. [das aussehutten). Az te keserSseged-

nec ki5ntése (DebrC. 321). Szolljimc á szent lelec kiöntésérl

is (Boin: Préd. 233)

kömyül-önt : otJ'nndo C. circnnifnndo MA. umgiessen,

nmscliütten PPB.

környülöntós : iierfnsio, circnnifasio ; hernnigiassung, um-

giessung PPB.

le-önt: defnudo, perfundo Kr. [ansschiitton]. Meg töltee

byrretommaat olewen zennel es mynd az neepek elöt le 5utee

[a t(ildre] (ÉrdyC. 627).

meg-önt: I) porfinido MA. begiessen, notzeu PPB. Enihee

inegli .Jesasth zent leelekkel: uuxerit spiritu .sjnicto (JordC.

744). Olayal meg nem entteed : non unxisti (547). Entsed megh

te feyedet olayal : unga caput tnnm (ÉrdyC. 136). Ó.«.sed meg
a mi zininket a te meleg zent verdéi (WeszprC. 5). Hogy el

ne kovélygedgyenek, azonnal 5ket megönti az ellenkezések

havával (Illy: Préd. 1.107). 8) [fertiggies.sen]. Mykoron megh

octhtek az ystennek kepét (üohrC. 495). Az (bálvány] kepét

ba megewttee (ÉrsC. 452).

mégöntés : iierfusio MA. verschüttnng, überscliüttnng mit

wasser PPB.

mégönthetö : fiLsilis C.

önttön-önt : (incessanter fnndo ; eitVig sciiütten]. Öntn önti

a lisztet (Umd: UjSegits 1.386).

öszve-önt : 1) 'confumlo; zusanimengiessen, zusammeu-

schütten]. 2) conflo. Öszue fuoc, ö.szue öntöm, olvasztom: conflo

MAI.

öszveöntés : conilatio, coudatura C.

vissza-önt : refimdo C. zuriickgiessen PPB.

visszaöntós : refusio ; das zurilckschütten PPB.

Öntés : fusio, fusura C. giessung, guss PPB. Másuvá öntés

:

tnuisfusio C. 1) Kevnyhullasoknak anne nag>' evtteseuel zol

vala (DomC. 118). Keraete essevnek nagy evitcse (295). 2)

Forma-öntés : proplastice C. Az kerekeknec kfdi öntésec

valánae : fusiles (Kár : Bibi. I.3Ú9). Külgj'ön keglmetek egy

öntés szappant (MonTME. 11.132). A cethal husjiiiiak részei egy

mást íjrik, e.s mint e^ forn'i-s e« öntés, mer az ö teste ; mint

az alsó malom kR ollinu forrásos es eröe (Mel: Jób. 101).

harang-öntés.

[.Szólások]. Mint az h a r a n g ö n t é s b e n, olly t n d ó s volt

Mel.-intlion Philepis (Bal: Oslsk. 146). Mit ért az Imjdi'i az

harangöntéshoz? (Tlialy: Adal.LSOX

Öntet: [fundi, conS.'iri jubeo; gieasen lasscuj. Chyit'tas a

vagy eethes az aranyból az eg ysteíniek kepetli (l>ebrC. 494).

Arany borywl öttetlme ewneky (ÉrdyC. 3l;7i. Kejiol biragtata
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anajj Stteto cTelC 02V Ilozot iial.i kedig soc rezet es abból

miiulinrt nngy kirom álcyúkat intet (Holt: Klón. 105b).

be-öntet : [infnmll jubeo ; hineinni&ssou lassen]. Vazulnak

ky tolataa zemeyt azou temlectbe as Tyleyth ónnal be eutoteo

(ÉrdyC. 499).

meg-öntet: [conflari jnbeo
;
giessen lassen). Istennek kei)eot

enfetlinee noeg aranyból (ÉrdyC. 665).

önthetö. Üthet: fn.'iili.s MA. d;is sicli giessen lasst PPB.

Önt: ftisor, fiindens; eiugiesser PPB.

ágyu-öntö : [fusor tormentorum ; stückgiessor]. KirBesz.

159. Algyúöntö (Com: Jan. 104).

bálvány-önt : statuarius PPBI. Major : Szót. [er^igiesser].

betü-öntö : schriftgiesöer KirB&'z. 150

forma-önt : proplastes MA. giesser PPB.

harang-öntS : fusor aeramentorum PPBI. Com : Jan. 104.

campanariiis PPBI. glockenglas.sor KirBe-sz. 150.

oszlop-önt : statuarius MA. [erzgiesser]. Kép faragó avagy

oszlopSotS: sculptor vei statuarius Com: Jan. 168.

pattantyú-önt : fiwor tormentoiiim Nom.* 285. fusor tor-

mentarius PPB. [stückgiesserj.

pohár-önt : kannagyártó ; fiisor pocularias Nom.- 285.

réz-önt : aerai-ius, fusor aerariu.s MA. rotgieüser, erzgiesser

PPB.

víz-önt: undivomus PPBI. aiiuarius C. Viz5nt8 jegy az

égen : aquaiius PPBI.

Öntöd-ik : [se fundere, fundi ; sich ergiessen]. Aldgyon meg

a szent lélek isten, a ki a keresztségbe belénk 5nt5d6tt (Tarn:

Bar. 168). Ne öntfldjék uram ennél is több körösztyén vér

(ErdTörtAd. 11382). Elméjében tSnjék és Sntfidjék (GKat:

Titk. 84).

kí-öntödik : [effundor ; ausgescbüttet werdeu]. Ez moudás-

sal éppen ki-ontod5tt a Matkó bolond elméje (Malkó: BCsák.

441).

Öntöget : fiuidito C. conspergo ; oft giessen, ver.sprengen PPB.

el-öntöget: c« Pénz váltoc asztalit fSl forgattya, pénze-

ketis azoknac elSntSgeti (Zvon : Post. 11.269).

Öntött : fusus Ver. conflatus, gegossen, geschmolzen ; ön-

tött kép : fiisile, gegossenes bild PPB. Wtewtb borynth : vltn-

lum conflaccidum [conöatilem] NémGl. 294. Entett borjú ; vitulus

conflatilis (JordC. 219). Öntött tenger: maré fiisile (Kái-: Bibi.

L309). Öntött kép (Hajnal: KCég. 200). Öntött réz taiaszk (Mon-

Okm. Vm.526).

Öntöz: rigó, conspergo C. rigó, aqua conspergo MA. fundito;

wassem, wasser aasgiessen PPB. Az oltárnak kSrSs kSríI 5u-

tSzyk : fundentes per altaris circnitum (JordC. 81). Kfinhiilla-

fassal ütSznie (NagyszC. 167). Az kSnyueiuel 6t8zi uala az

templomnak pagyimontomat (Sim: Evang. 135). Mézzel Sszue

fSzed, az vtán terpentinát ut5sz belé (Mel : Herb. 150). Föld-

öntözö zápor (MA: Bibi. 1.5 12). Házöntözö [a ki a házat öntözi

és söpri] (Szentm: TFiú. 14).

[Szólások]. Hé termé.szetü tüzes kisdedet, ha b o r r a I ö u t ö-

zQd hamar megemészted (Csúzi: Síp. 738).

ki-öntöz : [efFundito ; vergiessen]. O orcbaiat kSmvewel har-

matozza wala, kyketh 6 nag 5r6meben 8 z\\eb8l ky 8tz wala

(PeerC. 69).

meg-öntöz : perfundo, esspergo ; aspergo
;

[begiessen] be-

sprengen Ver. Meg5tt6z : irrigo ; meleg vizzel megöntöz : tepido

C. Meg StSzueu hegeket 8 felikbSl : rigans montes de superio-

ribus ,suis (AporC. 67). ]5ssevnek bev.sege niynd kevrnyevi az

fevldet meg evtevzneye (DoniC. 273). Ev magát kevnhullassal

meg evtovzy vala (293). Ha megfzöd, és az falt meg StSzod

vele, meg li az czimazokat (Mel : Herb. 40). Ótt8z meg engemet

Isoppal (Vás: CanCat. 130).

megöntözés : irrigatio C.

Bzéllyel-öntöz : diftimdo C. weit und breit ausgiessen oder

broiteu PPB.

széllyelöntözés : ditfusio C. [das vergi&s.seu].

Öntözés: rigatio C. consiiersio, ráesítés MA. [begiessung]

vviissenmg, feuc-htung PPB. Ollyau öntözés volt, hogy bokáig

járhattál volua vizben (Monlrók. IX.359). Korsocskákbol való

illatozó hintegetésec, 8ut8zésec (Com: Jan. 116).

Öntözget: perfiuido, con-spergo, rigó Sí. saepius rigó Kr.

[wiederholt begiessen). Eu plántáltam, Apolló 8t8zgette, de semmi

az 6t6zget5 (Fél: Tan. 330).

[Öntvény] öttevény, ötvény: 1) (töltés; damm). Ubi

finitur via, quae dicitnr parata, quao vulgo vocatur Etteuen

1210. 1232. (Wenzel VL342. XI.252). Antiquus cumulus terrae

qui Ettowen dicitur 1244. (V1I.156). Ad magnam viam Itten-en

1254. (XI. 404). Ewthwen, poss. in comitatu Jaurinensi 1421.

(Czinái-i. ü) couflatile ígego.s.senes bildj. T8ttenec 8 magoknac

Stteuent: feeerunt sibi conflatile (BécsiC. 198).

ÖK (/lícrj'zny.WinkC. 357. cryzni WeszprC. 123. erizzek RMNy.

11.158. eVSzS Helt: Bibi. 1.349. eV8.sztesséc; Helt: UT. H7. erzyk

LevT. 1.242. eraés II.SO) : specula, vigiliae MA. warte, wache PPB.

Órt-alloe : excubo, speculor MA. Custodes conSuiorum, qui vulgo

Ewi-ii vocantur 1093. (Nyi-. 1.86). Centuriones et decm-iones

earum (civitatum), qui vulgo ewrij vocantm- (RMNy. 11.344).

E\vrij : observatores (uo.). Qui dicuntur vulgariter EnTek vei

servi (CorpJur. L135. 136. Nyr. 1.86). Ad unam viam quae

dicitur via Eur (Szatmár vm. 1231. 1397. Kamarai Ltár) Cus-

todes exercituum, qui vulgo Eur dicuntur 1246. (Jerney). Terra

speculatorum vulgariter ewr dictorum 1272. 1331. (CPatr. V.47).

Filius Stephani dicti Eur 1309. (lúiauzj. Capitaneus speculato-

rum, quem vulgariter eor nagysagh dicunt 1327. (Nyr. 1.86).

Certi speculatores vulgariter Zala eur vocati 1392 (uo.).

riz, röz (ene^neek DomC. 104. írcsitec Helt : Bibi. L455.

iirúz, Orczy : KöllSz. 30. rizés Helt: Krón. 4. Valk:Gea3.

o»-!«8 Decsi: Adag. 275): 1) [specto; schauen] Ydestoua ewryz-

uen: hinc iude respicieus (EhrC. 43). Artatlan.eag, kyt [sz. Fe-

renc] fi-ater leoban em-izua!a : quam cernebat (61). Tyed azt

ewTzeny es ualaztany: tuum est inspicere et discernere (123).

Naé égbe nez8 mesterSc menenec az he^e, lio^ 6k es eriz-

neyec az meg mondoth czillagot (DebrC. 328). Mykoron íryz-

neek h\\tet menyben meuny: quum essent intentis in caelum

ocnlls, eo proficiscente (JordC. 707). Yme ew aal a my falwnk

meg8th kSzel neezween az ablakokon es tawol Sryzveen az

nagy ablakokon (ÉrdyC. 379b). 2) custodio Ver. assei-vo, tuto,

miuo, excubo MA. tueor; vvacht lialten, hüten, behüten, be-

waliren, beschirmen PPB. a) Ho^ mégfoglahiac a hégéknec fel-

ménetét, hog oth Srizuénec: ut illic custodirent (BécsiC. 16).

rizz, mert rad siet az fene vad (RMNy. 11.39). Tábor kSrnyfiI

mind széllel rftzénec, mert ellenségektl igen fflénec (Gosárv

:

MagyB. D3). Reya ewryznek wala kegyg az Írástudók: obser-

vabant eum (Pe.sti: NTest. 127i. Tauaszban szftkseg, hogi

marhaiokrais szorgalmatossal! e8rizzeiiek, (KBécs. 1572. F7).

b) DLszuacnac cordai Sriztetuén : grex pascens (MüncliC. 28;.

Azok, kyk örj^zyk vala, el fwtanak: qui pascebant, ftigenmt

(JordC. 550). Evrizneje jerusalemnek kapuit (DomC. 51). Az

ur isten ewyzye evtet (245). Ky az ynnep8t nem Srizi (WinklC.

306). Miltolan [olv. miltoral] minket bintSl 8rizned: dignare
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sine peccato nos custodire (DöbrC 234). Azért vettetteuek val;i

a koporsó melle, hogy Sízenéjék a Chiistus testét (Tel; Evang.

11.14). Az kaput fii-ziltte .sz;iz karral Péter Bot iZrinji. 1.173).

Vny kezdette flkct (Vizni, hogy csak egynek .se lenne galibája

(I^and: Ujfíegits. 1.390). Szabadság, melyly polgárt íröz szemé

lyébeu (Orczy: KöItSz. 3U).

még-öriz : I ) (ceruo, perspicio ; erblicken, selieu]. Or allot

zerezteiiek e^ magjis heéen, lio^ ez czillagot meg eriznec, rai-

korou fel támadna (DebrC. 328). 8) cnstodio, tueor, protego,

c<)n.servo; verwahren, bewalirou, liüten, behüton, bescbirmen

PPR ErSssen meg ewryzneek (ÉrdyC. 594. r)51b). Ezóktnl

megli kel iesust Srzeiiuuk (TiliC. 46). Nem firízték meg a te

törvényedet íllly: Préd. 11.183). Ha megSrizeuded minden 5

szerzésit: custodieris omnia praecepta eius (MA: Bibi. 1.63).

Fíidhetetlenül írízd meg a te kerosztségedet (liiró : Augy. 258)

niegörizéa : protectio, ciistodia ; beschirmung, but PPB.

rizel : cnstodio ; bewabreD, hüten, verbüten PPB. Óriszelik

vala ; observabant (Fél : Bibi. 56).

Örizós, rzés : eustodia MA. but, waclit, wacbe, venvali-

rvmg PPB. Az attyitsag abban 5rze.st chelekeszik, hogy az mit

teremptet, el ne vészen (Pécsi; Ágost. 171). Jó bor, pénz és

bibor igen meghitt jámbor embert kivan rzésre (Kisv : Adag

50).

maga-rzés: [cautela, cautio; bebutsamkeit, vorsicht] (Pázm;

KT. 454).

rizet (írzet Tiu. 223) : custodia C. hut, wacht, verwabriuig

PPB. Istent meghattac í paranculatit nem rizetben : dominum
deroliijuerunt in non custodiendo (BécsiC. 186). Veteegh 6ry-

zethre: iwsuernnt in cnstodia (JordC. 716). Nagy feelelemmel

Sryzette! gondal (ÉrdyC. 641). Er8s rizet ala rekezte (DebrC.

59). -Lelky rizet (PecrC. 21i. Erkwlcznek wryzety (VirgC. 135).

Adatyk angyal evryzetre menden embernek (CornC. 65). rzic
vala az Izraolnec fiai az wrnac rizetit (Kár; Bibi. 1.127). ri-
zet alá adác tett : reclusenuit enni in carcerem (Helt : Bibi.

1.XX.X4). rizet ala vetéc tett ; misernnt in carcerem (KKk3).

Kincses Kassa mást vagyon jó örzetbe rfin. 223). Az rdgk
lakó helyeve, es minden tisztátalan lelkek rizetivo lett a pokol

(Lép : PTük. L368).

rizetlen: incn.stoditiis C. unverwalirt PPB.

rizget : [cu-stodio ; bmvahrenj. Nem ártana, ha iSrizgetné

füleit, mikor a tilalmasból valami repiienik feléjek (Fal: NA.

164).

rizkéd-ik : cavere sibi, se custodire ; sich biiten, sicb

fürchten PPB. (rizkedj : cJiutor, caveus ; ein buhut.samer PPB.

Örizkeééetec omberectSl : cavete ab hominibus (MiinchC. 31.

44). Örizkedgyél hogy valaki meg ne tudgya hogy ide jöttei

(Káldi: Bibi. 234).

rizkédés : cautela, cautio, tiitela sui ; fiirsehung, behut-

samkeit PPB. (Pázm: KT. 326. Com: Jan. 191).

riz, örzö : ciistos Ver. pastor, servans, conser%'ator C.
j

excnbitor MA. hiiter, wiichter PPB. Fejedelem flrzöi : sti|>atores

C. Erizeu, uilvornicus 1211 (Kovács). Te pénzed rizi : ai-carii

gazae tuae (BécsiC. 55). órizítc vagon : habetis custodiani

(MüucliC. 70). Legh en örizni (PeerC 262). Evv az en ysteuem-

zerotewni, ewrzewm (DebrC. 549). Píisi)ek, magiu'ul rizet, r
allot, hozza latot ie^ez (RMNy. 1148). Ilituán rfiz: malus

janitor (Decsi : Adag. 275). ó nem írzje atlya-liának (Pázm

:

Préd. 39). riz pásztor (Köl : Idv. S). A kegyelmesség oltalom

rzó soreg helyet lészen: praesidii vice (Com: Jan. 141).

riz, a ki vigyáz, mi e.sik a varasban, kivált éjtszaka (Büd:

Lex. 139). '
i

ajtó-örzö : atricus C. (türhiiter).

barom-örz : pecorarius C. [viehhüterj. Barom Sryz zolgaya

:

sorvus pa.scens (JordC. 587).

csür-örzö : horrearius PPBI.

egészség-rz : antidotum ;
arznei wieder gift Nuin. TV

egyház-örzö : egyház tia ; tutelarius (,'. atdiluiis ; kiLster

Com: Vest. 118.

erd-rz : [silvae ciistas ; waldhüter] (TörtT.* L3U3;

fogház-örz : phylacista, custos carcearius MA. Kr. kerkor-

mei.ster l'PB.

határ-rz : miles limitaneiis Kr. [greuzwachterj. Határrz

sereg ; opistophylaces C.

ház-örzö : casaria C. [bausbüterin] Házrz inas : cubicu-

larius, famulu.s, apparitor ; kammerdiener PPB. Házrz eb

:

canis domesticas Nom. 131. Hi'iz rz (Pázm; Préd 198. Kr.).

kapu-örz : (custos portae, janitor; torhüter] (MA: Scult.

1058).

korona-rz: (coronae custos; kronhiiter]. A korona rzk-
nek való pénz 12 ft (MonTME. 1.20. 30). Osztrozit Miklós

korona rz ur (Bod : Ostr. 147).

maga-rz : A szeretet állandó maga ns (Pázm : KT.

190).

mezö-örzö : címiparius MA. [feldbiiter.]

öszvér-örzö : mulio, mnlius Nom.' 289.

pecsét-rz : [siegelbewahrer). Orcg pecsét rz : custos

magni sigilli Com; Jan. 140.

pénz-rz : (avanis
;

geizhals] Sobrác péuz-SraS (MA

:

Scult 802).

róce-örz : anatarius Nom.- 151.

ruha-örzö Knhafirz szolga : veslispicns C.

sájac-örzö : [schanzwache]. (RákF: Lev. II.UOi.

szentség-rz : bieropbanta, bierophylax C.

szölö-örz : Megadom neki zlSrizit : dabo ei vinitures

(BécsiC. 1831

tehén-rizö : ixiscens MünchC. löo.

test-rz: [stlpator; leibwache]. Testet életet rz kvetc:

asseclae (Com: Jan. 110. TíirtT.* L163, Mik: TUv. 403). Test

Zn& sereg nemességbl fel ;ill, kotsag tollas magyar parducz

brben stri'izál (Orczy : Nimf. B4b).

tömlöc-örz : [gefiingniswiicliter]. A tmicz rizk : ciis-

todes carcerum (DebrC. 59. 546. Konst. 27).

törvény-rz : nomotheta C.

város-rz : circuitor C. [stadtwachterj.- (GOrcs : Máty. 93).

Város rizc, kic az várost kerfllic: vigiles, qui castodiunt

civitalem (Kár: Bibi. 1632).

rzet : [ciislodiri jubeo ; bevvacben Ia.s8en|. Vitézekkel rze-

ték koporsóját (Tel : Evjuig. 11.624).

rös : liabens cnstodes, custodibiis stipatus Kr. [bewnchtj.

Ka.ssán a németek által ríis rabságban tartatott (Rumy : Mon.

I.60\

ÖRDÖG (urdtíiiy Hli Simon Urdung comes 1260. Nicolaus

otc Uniwig 1350. 1394. 1398. Prdunymalua, limeo 1324.

Cüaii; erdeng NémGl. 5. ertífinek GyOugyC. 45. erdeg JordC.
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101. Érd)-C. 11. 5Ü7. PozsC. 13. ,wrd(g RMNy. 11.25. írJeg

Holt; UT. B7. Helt : Bibi. 1.85. erdmy BodC. 1. erdSgaeeg

Érd vC. 5-16) ; diabúius, cacodaeinon, dnemouium C. genhis nialiLs,

daenion MA. teufel, biser geist PPB. Engede urdiing intetviuec.

Zobodmha vvt urdmig ildetiiitvl (HB,i. Vollehet ez zereatt vako-

kot vylagosolion, ewrilewgewkewt (daemouos) kjew'zzeeu lElirC

28). lesus ritetec a kietlenbe zellettjl, liog késértetiiec SrdSgtöl

:

ut teiitaretiir *a diabolo (Müncii. 18). &denged vagyon: dae-

mouiuni habds (NémGl. 5). Az erdbegekuek feyedelmel)en yzy

ky az erdbegeket (JordC. 381). Elene alok wrdwgnekh (VirgC

2). Meg esmere, hogi az widwgtwl volna ez késértet (20).

Oryzyed magadat [wkolbely enlegnek kyzleletytevvl (ÉrdyC.

339). Már balljátok vesztét az Ördög Mátyásnak, más nyelvvel

Tayfelnek nevezik és mondják (Tin. 95). Tzzel égettetik meg
az S kevés pénzéiért avagy kicsid gyínySrftségecskéiért, az

mellyért magát az SrdSguek adta (MA: SB. 125). Annyiszor

áruló pártosokká lettek, memiyiszer ördögnek engedtek (P;izm:

Préd. 10. Ha Btdög nem viszi, végben viszi az pap (Tlialy

:

Adal. 1.9). Irtóztató czégéres vétkeket ne szórd istenedre a

sfirft köveket, ördög eb-neveket (IL181).

[Szólások]. OrdSg az eiia: monstrum alít (Decsi : Adag.

117). OrdSg elvitte volna mind szeleuczéstl az törjéket,

a kit megitt (Nád: Lev. 231). OerdSg vidgye el a vérszopó

kegyetlen arolot (Helt : Mes. 462). Sokféle encsembencs módi

vagyon, melyeket az ördög sem gyzne elészámlálni

(Haz. L296). Hogy az ördög szántson barázdát a hátán
(Kónyi : HRom. 164). Te k. chak nem ilbet veztegh
mynth azewrdewgh (LevT. 1.73). Ki Srdegvitrea,
hogy kiuáiitad a hintót? (Helt: Mes. 259). Ki ördög látott

pozsár kocsonyát ? (Bethl : Élet. 534). Monda az oroszlán

:

Mi Srdeget czinál? Nem tudom ha táutzolé, auagy mit

m5uel (Helt : Mes. 360). Tekovith, ezt nem tudták mi ördög

féle nemzet, mert mindenféle nyelvet tudott (Haz. 1282). Mely-

tartót, vagy a mint most híják laszli, vagy maszli, vagy mi

ördög nyakszorítót senki se viselt (296). Vd6 volna, hogy

Srdegbe mennél egyszer (Helt : Krón. 48). H o n n é

g

í r d e g b e iuditattam erre (Helt : Mes. 307). A hivalkodás

ördögnek párnája (GyöngyD : Cup. 647). r d 5 g n é I

i8 5rd5gebb vagy (Matkó: BCsák. 211). Lám órdegfil ^

vagyon dolgom. Nem czoda, hogy el szegényettem (Helt

:

Mes. 329).
j

[Közmondás]. Pap fék lovat, s ördög bnös (Decsi : Adag.
[

204. Kisv. Adag. 211).
I

sátán-ördög : [Satanas; satau]. Satan 5rd5gnek an^ali

(BodC. 24).

Ördögi : daemonicnsC. daemoniacus, diabolicus MA. teuflisch
j

PPB. Ördögi késértet (VitkC. 91). ÓrdSgi mestSrseg (DebrC.

122). £r[de]ghy twdoman (ÉrdyC. 429b). EvrdSgi rutsag (ComC.

239). Órd5gi gyfilSlség (Decsi: Adag. 132). Minden ördögi

konkolynál régieb az igaz tudomány (Pázm : Préd. 293). ÓrdSgi

káromkodások (Pázm : LuthV. 5). Az pogányok 8rd6gi mag-

vával csereberéled (Sámb: 3Kérd. 91). Ördögi lelkek (Illy:

Préd. n.168).

Ördögista: sectarius daemonls Kr. [schiiler des teufels].

Ha az Itinerárius azért neveá magát lutberist^mak, vagy calvinis-

tának : ugyan-ezen okból, mahometistáuak, és 6rd6gistáiiak

hihattya magát (Pázm : Kai. 1766.-Í kiad. 1079).

Ördögsóg: res mala, improba v. ingrata, invisa, molesta;

teufelszeug SL Erdeghseghbe yar vala : exercuerat artem magi-

cám (JordC. 733. 18). Meg gyeztSk ty erdSgseegtekkel (ÉrdyC.

546. 429). órdSghi mesterséggel tenneie ezSket, hogi tSb 5rd6g-

segút ne tehetne (DebrC. 122). Ördögség! hiszen csak most

vala itten az eb (Thaly : Adal. 1.81).

U. KTBLVTÖHT. gZÓxllL U.

Ördöngös {ecrdevges CornC. 364. irdigSs Zrinyi IL84. Tel

:

Fel. 135): 1) mágus, magicus veneficus, trivenefica C. mágus

MA. schwarzkünstler PPB. Ördöngös, kanta-ire.s, bövös-bájos

:

veneficus ; Ijoszorkány asszony : venefica PPBI. Kanta ires,

Ordönges, bvös bajos, boszorkány : veneficus, vei venefica

(Ver : Verb.Szót. 33). Órdonges mesterek (JordC. 19). Az gonoz

erdenghes yryg ember (ÉrdyC. 525). Hyvata evrdeuges deáko-

kat, bog az ev erdegy tudományokkal zent lucia azzont el

jndoytanayak (ComC. 405). Kivel le taszítsák ördögös sereget

(Zrinyi 11.84). ördSngSs tudomáunyal éa büybájos mesterséggel

élt (MA : Scult 254). 8) daemoniacus EhrC. 59. daemonium

habens MünchC. 35. [vom teufel besesseu]. Vytetik vala egi

wrdwngws ember (VirgC. 72). Vala ev elmeyetvl eljdegenevd

[így], mykeppen evrdevnges (MargL. 154). Meg ne gyevtret-

neyek mykeppen evrdevges (ComC. 364).

Ördögösköd-ik : ago obsessum 81. daemonizo Ki', [sich

wie ein beseasener benehmen]. A hadnagy oko.san viseU magát,

mikor amaz ördögösködött sok puruttya fenyegetéssel (Fal

:

NA. 217—8).

Ördöngösség : mágia C. MA. Dardania ars ; die schwarz-

kunst PPB. Nagy czodakat tezeen ew erdenghesseegheewel

(ÉrsC. 570. KrisztL. 21).

Öreg (eresih RMNy. n.302. Sreeg ÉrdyC. 429b. írfejbdeed

628. ÓTÓg Helt: Arithm. C4. 02. MA: Bibi. Magy. 4. óróy-apám

RákF; Lev. 11231): 1) grandis C. magnus MA. gross PPB.

Oregh zemey (ÉrdyC. 507). Nagi 6regh kek zeme es fenies

vala (CsomaC. 55). Thyhant evWgh algywkal IStteek (LevT.

L141). Öreg asztalok (U.85). ESreg zekreni6k (RMNy. 11.10).

Eregi gomb (68). Egi arany lancz eöreg, kyben wagony zaz

arany forint (198). Ewreg tekenew (84). Hat veder volt, de

olly öregec, hogy tizen nyolcz akois beleiec fért (Horn: Préd.

94). Oinála k§t száz 5reg paisokat (Kár : Bibi. L314). Apró és

5reg barmoc (MA : Bibi. L23). Hogyha egy 5reg barom t5-

fokban férhet, mit csudálkozol, hogy az íreg test egy morsa

ostyában vagyon (Pázm : Kai. 703). Kételen olly kemény éte-

lekhez szokik, mellyekkel öreg állapatra hasznoson vastagodik

(Pázm : Préd. 34). Boldog aszszonynak ezflstbSl SntStt nagy 8reg

ábrázattya (Pós : Igazs. 11.596). Szél 5reg levegSt inkábban hat

forgat, magas tornyokat-is nagyobb veszély rokkant (Rim:

Ének. 162). Ez tudoman bSseges hasznot hoz azoknak az kic

amaz fS es 8reg tudoraaniokra igyekeznec (GFris; Aritlua

ElSb). 6reg vétek (lísztT: IgAny. 484). Egy galléros öreg tér-

liötíig [igy] éró bárány bír ködmön (TörtT. XVni.221). Minden

öreg s apró falat reám támada (Fal : Const 855). Ha ezt meg
tudnánk utálni, miudgyárt 5reg lépésekkel menuénk elob a

jóban (Fal: NA. 170;. 3) senex; agg, vén PPBI. alt PPB.

Oereg deác koromnac Haydelbergábau tSltSttem el esztendeit

(MA : Scult. 4). Házában való öreg népec : seniores domus

ejus (MA : Bibi. 1 2S7). Oereg emberhez tisztességes beszed illik

(Zvon : Pázm. 287). Az 8r5g nep, az venseg az kSssegnek vala-

mit végez: majores natu cum plebibus aliquid sanxerunt (Ver:

Verb.Elöb. 39). Az 8reg dús f8svénysége az iQút bujdosóba

kergette (Fal : Nü.» 53).

Öregebb, öregb : 1) major, grandior Kr. [grösser]. HvÍí

8regb8k8n eskeznek : per eum qui fit major (JordC. 808). Oregb

dongó bogarac (Zvon : Post 1.526). ESregbik hezalt gy8ker

:

aristolochia rotuuda (Frank: HasznK. 17). 2) [senior; álterj.

Evregbeknek mendeuben enged vala (DomC. 223). Házánac 8reg-

bic szolgája : servus senior (MA: Bibi. L19). Az SrSkbik, sSt az

id8sbik : major natu (Ver : Verb. 83).

Öregbded : [aliquanto major ; etwas grösser, etwas altér].

Meg hallaa az zent eerseb8t hogy zent lanus ffyaat ees halárra

keresneek ky chak hatt hónappal vala 8reegbdeed Cristusnal

yd8wel (ÉrdyC. 628).

75
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öregbed : (paulo major ; etwas grösser). A fSvény, ha tetnér-

(lkbéd, öregbéíl (így) (crassior), homokuak hivattatik (Coni : Jan.

13).

öregbéd-ik: adaugesco, gliseo C. augesco, incros«) MA.

wachsen, ziinehmen, grüs.ser werden PI'B Tiztes-segod ereg-

bewggek (LevT. 1.25). Napoukeed ynkab íregbSdyk, hoiinem

meg zynneek (ÉrdyC. 87). Jézus 6r5gbedie vala bfilczaségben

:

proliciobat sapiautia (Helt: UT. Pl). Neuelki5(lt es 5r5gb5d5t

testében (Kulcs: Evang. 105). Az soc zur zavar Siogbédic [így]

(Zvon: Post. 11.202). Arra vigyíizott, hogy lílok-szerént öregbed-

üék, is vastagodnék (Pázm : Préd. 335). öiegbedett dit•.s^séggel

éllyon (Illy: Préd. L376).

még-öregbedik : grandeeco, ingrandesco C. adaugesco

MA. waclisen, zunelmion PPB. Mikorun napúnként meg 5r5g-

bednée az 8 betegsége (Helt : Króo. 50). Miuec vtanna fl sza-

badsagoc meg5regbedec : ubi licentia crevit (Decsi: SallC. 39).

öregbedÓB : iucrementum, augmentum MA. wacbstum, zu-

uehmung PPB.

Öregbít : exaggoro C. augeo, amplio, amplifico MA. ver

mehren, vergríisserii PPB. Keetliseegh SreghbSytliy az bynt

(ÉrsC. 170b). Megb mungyam tliyueklliek, mykeppon mynden

iozagukat 6reghb5yllihetlhek ? (194b). Az oruos nem 6regbiti,

hanom gyogyittya az betegséget (Ború: Préd. 454). Termesze-

tfinc igeu erSsen kap a bflnín, es az 5rd8g is mftsterkedic,

hogy azt naponként regbieze bennflnc, hogy az miatt olfonya-

fiza 63 remicze sziufinket (Born: Evang. IV. 110b). Inkáb /ikarjác

Sregbétteni az vétkeket, hogy som mint meg békéilés által le

csSndeszetteni (Zvon: Post. U.165) Az kd jii szereucséjét hallani,

kit isten 6 szent fel.séga kelmédnek pótolja meg, és kegyelmes

áldásából (irogbitse s nevelje meg (LovT. 11.222). Az jószágot

rSgbitette: boiia augmentavit (Ver : Verb. 179). Dolgot öreg-

bitS rágalmazóé (Com: Jan. 134),

meg-öregbit: augeo, adaugeo, exaugeo, amplifico, coUo-

cupleto C. .sehr vermehreu, erweitern PPB. Meg firogbSytee es

feellyeb magaztalaa az kore/.ttyen.seegSt (ÉrdyC. 543). Meg íJreg-

beycye athy igassagtoknak iAuedelmoth (Komj : SzPál. 228). Kérd

az i.stent, hogy meg Sregbítse az viteznec vite.sseget a te óltal-

modra, a kazdagnac kazdagsagat az to sogitsegídre (Born:

Evang. IV.474b) Mogörogbítendi a te hataridat : dilataverit

terminos tuos (Helt : Bibi. I.Ttt3). (°)regl)icz meg mi bennünk az

hitet (fél : Tmi. 290). Az váczi palánk mogh éppéttessék, do

meghne öregbéttessék aimál, az miben mo.stan vagyon (TudTái'.

1839. 337).

megöregbités : ampli6oatio MA. vermeliniug PPB.

megöregbít : propagator C. amplificator MA. vermehrer

PPB.

öregbitten-öregbít : (eiti-ig vermehren]. öregbetfen 8reg-

bétenem (Megy : SzAÖröme. 364).

öregbítés : exaggoratio C. auctus, anetio, ampliatio, ampli-

ticatio MA. vermehriuig, verliiugerung, vergriissorung PPB.

Az uyar meltosagoc Sregbítesebe igeu keduez nekic (ICal. 1582.

Fv.).

öregbít : auctor, auctiticus C. auctor, amplifivator MA.

vermehrer PPB. Ágoston magyaraztatyk Sregbeytönek (ÉrdyC.

516).

öregbül : augesc-o, cresco ; zunehmen, nachson PPB. Az
tíw erem5k ftregbSl (ÉrdyC. 610b). Kaseni.sege uagioban 8reg-

bul (WeszprC 21). Istennec malaztta öregbbl embórben (DebrC.

3t)8), Az istenteleneknec serege Sregbii! (MA: Scnit. 732). A
retek sokszori ételétAI a téj SregbUl (Nnd: Kert. 321).

föl-öregbül : cresco (wachsen). FeKVregbAl az istennek

neuekedesonel (Komj: SzPál. 332).

meg-öregbül : augesco C. [zimehmen). Az kSssegh meg

Sregbewl ua mynden ellensegheden gyezedelmet veez (ÉrdyC.

223). A Duna hatiiaii nagy follyo vizeckel megSregb&l (Helt:

Krón. 1).

öregbültön-öregbül : (valde cresco; stark anwaeh^en).

Oregbflitn firegbíil nyavalyája (Diai. 9).

öregbülés : angmen, auctus, accrementum, accessio C.

augmentum, auctio, acerotio MA. das zunehmen, wachstnm,

zusatz, anwachs PPB. Aihtatos.sagodnuc SregbcMese (VitkC. 74).

Oregböles auagli neuekSdes (Tih('. 274). az ilA isten adotli

eregbwlysth, neuekedysth (Komj: SzPál. 132j. Miképen I8tt e

vilagnac kezdeti, gyarapodása, es SregbSIese (He!t:Bibl. I.a2).

Mas kLssebülese által ne keresse senki maga íireghtileset (Zvon

:

Osiand. 222i. Ideigvalo jóknak SregbRIése (Illy: Préd. 11.115).

öregbület : [angmentum ; das zuaehmenj. Aggad te zentli

egliázadboly luiuknek SregbSletekre ámen (AjiorC. 131). Ezíg-

ixi edSskSdnie lelkSdnec hoz aytatos.sagot, isteni bJléeseguec

8regbvletit, irdSmSknec beuseget (Dübrí;. 8). Azth tewee az wr

isten az ew confessoranak eerdemeenek SregbAletyre (ÉrdyC.

157b).

öregecske : grandiculus, grandiusculus C. subgraudLs MA.

ein wenig gross PPB.

öregéd-ik : grandesco Sí. (zunehmen). Sokasodik ez tudo-

mány, eregedyk hwlchessegh (WeszprC. 129).

öregen : vaste C. (sehr, stark).

(Szólások). Nagyon, igen, öregen sült tojás Sí. Ovum
durnm : hart gesotten ei ; kemény vagy Sregen síilt tikmony

(Nom. 39). Öregen o 1 v a s s a : dara vooe légit Kr. Öregen ol-

vasom (a levelet), hogy megértsük (Fal : TÉ. 691).

öregít : [augeo ; vergrSssem, vermehren). Parancola a tfizet

8regeit«ni : jussit ignem admoveri (BécsiC. 86). Az ew zyleieuek

ees keserewseghe eregheitj vala ew kennyat (WinklC. 99). Jo

acarathes óregeytj az erdSmSt (NagyszC. 309). Oregeh iot, kin

kerSnk : auge bonum qnod po,scimus (DöbrC. 239).

öregség : granditas, vastitas C. magnitúdó MA. grösse PPB.

Az testnec öregsége és temerdek-sége vagyon (MA: Tan. 1422).

Kik kSzStt gySngyk-is ragyognak bséggel, mint muskatály-

kortvély, ollyak 8regséggel (Gyíingy : Char. 85).

öregül : grandasco Sí. (zunehmen).

öregület : (augmentum ; das zunehmen). Nyer nekJm ayo

mivelkSdesbe való végig megmaradást es 8reg8let8th (NagyszC.

390). Zent agnes ázzon egyhazának evryzetyre es evregevletjTe

(CornC. 390).

ÖRÉM, ÖRÉNY [ÖRÉM, ÓRTNY .') (<-uHm 1214.

1269. oriil DiibrC. 247): al>yssus DíibrC. 247. (abgruud, nutiefe).

Eurem, Euren, Eurym, pisciua 1093. stagunm, iHscatura 1211.

1223. etc. (Kovács). Veuiret ad profimdum Beilhomvs Euren

1239. („profnnda fos.sa metalis" Kovács). Pi.scatura eiutíni (halá-

szó hely 1225] (Weiizel 1.210). Méta iucipit in Huvio Tiiruch

in uno profundo evrem 1291 (X.68). IaX'us livk-eurim 1269

(Kovács). Vizok meg gílenek, folo víz meg álla es oriíiek tenger

k8zepin ^lenek (DflbrC. 247). Meeg 8refn)k nem valíuiak e«

en imar foganbira vala (407) Lak.i'ia vala ta.xon reeny az al-

(T8ld8n (ÉrdyC 495b) [Vö. ÖKVÍÜÍY, ÖRMÉNY)

ÖRMÉNY, ÖRMÉNY (rrmm NémGl. 201. Ermmeal
1093 1: (gurge«; wajverstrudel). Érmen kw : lapis mnlendiiiaríiis

NémGl. 201. Villa Krmenes? 1^93 (Kovára). FInviiis Eumionus

1219. 1266 (uo.). ÓmiénygyAkér: enula campaua Felv:í$cli8al.
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-'a. fV(i. örvény-gyökér]. Aiménv, az írlísiAI, hogyniár

ililemény (GKatiXitU. Ulü). (Vö. ÖRÉM, ÖRVÉNY)
só-örmény : [sal/mülilo] (Nagyki'irösi regestnimok XVII.

sziiz. KMK. V.352).

ÖRÖK ((rtk JordC. 410. ÉrdyC. 5U5b. WeszprC. 137.

fiíiko PoEsC. 1. ewrewk 6. eurnvke 23. erík TihC. 69. Srókk^s

SáiidC. 2. VenVerb. 17. tlrSi Üzor: Christ. 75. Atreíseg?

NéniGI. 379. erefeeg 378 381. AferecA WinklC. 357, htmtt

GyöugyC. 28. hereies JordC. 496. erekes 422) : 1) aeterims,

j>ereunis MA. seiin)iterim.s ; ewig Ver. immerwahrend PPli.

Órík fldS : aetemitas, tempu.'* aetermim MA. ewigkeif, immer-

wiihrende zeit PPI5. Erewsovvltetek ezen mala.stiial e,s áldo-

másnál es ewiek ydwes.segnok bátorságánál (EluC. 55). Of5c

te.stanieiitom : testamentum seni|)iten)um (Béc.siC. 102). Vyzen

az erk \ezedelemre (JordC. 373). Erek dyezsegh (726). Az

evrevk nr Lften (MargL. 4 1). O erek atyaiiac bólíesege (NagyszC.

133). Or6k b61ée.'!egli (3). W nem volna Talazluiui az wrwk idue-

sp.gre (VirgC. 191 Neki adok ho.szn napot es az 5r5g boldogságot

(Born: Ének. 23(;). Oerók (!icz5.seg, 5r5kelet (16>. GySzSdelmet v5n

Srflc halálon (30) Gizkalon János ott meg fogattaték, tirük töm

löczbe Klímába küldetek i RMK. \'1.179). Cliristiis eliegyezesgySrSz

minket magauac orSc fele.segfil (Mel: vSzJán 470 1. Bathori Kr.-nak

Bihar varmegyének 5rk ispaniauak (Kár : Hal. Aij). Eu Pereny

G. Abawy vannegyeuek örök isiraunya (Kadv: Csal. III.97). 8)

saeculum. Or5k5k elSt (aute saecula) ziletet (Krisztus, DöbrC.

58) . öröknek bodog tevflje : beatus auetor .saeculi (237^. 3)
hereditarius, poRsassio; erblich, innhabendes gut, basitz PPB.

Or8k fSld : praedium MA. Örökbe adott jószág : feudnm PPBl.

Ez mynekewuk ewrewkevmk : hereditas nostra (EhrC. 82).

Ónflcmeg tet, es mienc leien az 8 6r5k5: habebimus baore-

ditatem ejus (MiinchC. 53b). Evrekbe meg tartany (DomC.

179>. Masic az en 5r5k5met es az en orzagomat keriuala

(NagyszC. 88. 30). Senkye nem az eWk, hanem ;iz arwake

(RMNy. n.l63). Minden iomat, Sroki'met neked adom (Mel:

Préd. 165). Senki az fidet örökbe el ne adgya (Kár: Bibi. I.

112). Azt tiidodé, szépség hogy néked örököd (Zrinyi 11.102).

Ajándékon rökben nékfiuk attak (Hall:Paizs. 313). E' világ

az emljernek nem 5r5ke, hanem csak idegennye (SBalog: TemK,

104). Olt öröke az koldusnak ollyan naey, mint a királynak

(MikrTLev. 101).

[Szólások]. Nem fogja hátrálni, higyd el, kéréseket, az, a ki

öröktói kormányoz néiieket (Orczy : ICöltSz. 11). Erektwl
foghwan: a seculo KulcsC. 102. Öröktól-fogva semmi voltál,

és magadtól örökké semmi lettél-vólna (Pázm: Préd. 66).

Ö r ö k t fl I-v a 1 ó : sempiternus MNyil : Irt. 327. Öröktííl-fogván-

valóság (Apafi: Vend. 201).

Öröketlen (ewrewkeu-thlm Ver: Verb.' 153): exlieres; ent-

erbt, erblos PPB. Öröketleruié té.szem : exheredo ; ich enterbe,

maehe erblos PPB. Azon jokbol rkketlenne nem teheti

:

non potest de ilUs eum exhereditare (Ver: Verb. 102).

Örökít : 1) locupleto, constabilio, propago, augmento ; reich

machen, b&slattigeu, erweitein PPB. Az jószágot Órógbitette es

rSkítette: bona illa ampliaverit et augmuntaverit (Ver: Verb.

179). Jo ertzet keresni, kertet Srekíteni, tót ásatni (Cis. L3).

Az rác iegy alat io vizt)en örökíteni, wy ruhát fel venni (uo.

K2). Az szz iegy alat io az gyermeket a czecztöl el választani

és erekíteni (uo. K3b). 3) heredito (KuIcííC. 203). (erbenj.

Azok földet magoknak örökeilik: hereditabunt terram (DöljrC.

87). Felségesebb nevet örökítet a'vagy örökösitett (GKat: Titk.

226).

Örökké : perpetuum C. aetenium MA. emglioh PPB. Óröcke

ö irgalmassága : in s/iecultmi miserieordia ejus (BécsiC. 39).

Pokolban öröke kellene götretued (VitkC. 11). Wrwke élni

(VirgC. 20). Hoouem goudoUyaak meg ez mastauy neepek

mynil ez eellyen dolgokat, hogy erekkee el ne vezneenek (ÉrdyC.

7). Meg nem hal erekkee (609). Hogy öröke soha tled el ue

zakathatnek (TihC. 8). Örökk§ soha : nunqnam (Sylv : UT.

1.148). Öröke halalt nem laat : nuuquam videljit mortom (Ozor:

Christ 364).

mind-örökké : somper JordC. 681). (in allé ewigkeit]. Ez

földet tliy niaradektoknak adom, hogy mynd erekké byryatok

hvVtetli (JordC. 68b). Az bwuvvsvvket mind wrwke zagatya es

mardosa (VirgC. 56. 124). Mind örökké, ámen (Fél: Bibi. 8).

örökkön-örökké : in

MA. in allé ewigkeit PPB.

aetermim, in saecula eaeculorum

örökkül-örökké : in saecula EhrC. 8. in saeculum sae-

culi Sylv : UT. 11.99. in sempiternum JordC. 38. 356. [in allé

ewigkeit]. Erdönilyek örökköl örökké vigadny (SándC. 28).

Otalmazyon gonoz hyrtewl as testy zeplötewl erekwl erekkee

(ÉrdyC. 341). Örökül örökké téged kell dicsérni (RMK. VI.

223).

Örökkén : perpetuo, indesinauter, incessanter Sí. Nem chiak

itt bünteti meg, hanem vgyan öröcken meg akarya bntetny

pokolban (HollPréd. 12. Zrniyi 1.9. 67. 11.30).

örökkön-örökén : [in saercula saeculorum ; in allé ewig-

keit]. Isten tarclia megh ty nag[sagtükat] ereken ereken (LevT.

1.89). Érékünkén ['?] erekken (uo.).

Örökkéni [örökköni ?] : (aeternus ; ewig]. Meddig hat-ki

az indulgentianak ereje ? ... az örökeni bflntetéstfll való meg-

szabadulíisra-is uem (Pós: Igazs. 11.136).

Örökkénvaló : cv: Örökénvalo öröm (Zvon : Post. 1.7).

Úgy tartják, mint ha örökén vak) fiigyek volna vele (TörtT.

XV.50).

Örökkénvalóság : [aetemitas ; ewigkeit] (Zvon : Post. I.

104. Derk:ÖÉlet. 23).

Örölskéség : cv Az az ige leolam, nem mindenkor jelent a'

sidó nyelvben vég-nélkfil való örökkéséget, hanem gyakorta tsak

valami hoszu fidöt (GKat: Válts. 1.844).

Örökkétig: [semper, incessanter; ununterbrochen, olme

unterlass]. Haragosan forgatják a pálczát a gyermekek feje

felett, s örökkétig fai-agnak, bárdohiak, szinlenek rajta (Fal:

NA. 205. 221).

Örökkévaló (enk vaU ' Levl". H6) : aeternas, perennis,

perpetuus C. ewig, immerwiihrend PPB. Örökevalo kinoc

(VilkC. 9). Hoé erdemlenec venni ez fldö zereut valókért öröke-

valokat (23). Igaz, hogy örökké-való volt annak eltte, de a

pénznek kívánságától esztendeig valóvá tétetet (Uly : Préd. I.

74).

Örökkévalóság : aetemitas C. perpetuita.s, perennitas MA.

ewigkeit, stetige beharrimg PPB. (Tarn: Mest. 1).

Örökkül : [perpetno; ev\iglich]. Mindenha ees ewrewkkewl:

semper et in saecula FestC. 2. Emlékezzél meg a te halálodról

es örökköl nem vetkezel (BodC. 8). Hogy erekwl engegy: ut

in aeteruum parcas (ÉrsC. 282). Soha mind öröckfll sem volt

ez \ilág feiedelem uélk&l (Kulcs : Evang. 2). Vgy siiatlyác es

bánnyác az ö halottokat, mintha öröcköl el vesznénee (493.

50). Ahoz az dichöseghez képest mely ez elet vtan örökk&l vele

leszen (Zvon; Osiaud. 57).

Örökkülvaló : perpetuus JordC. 178. [immerwahrend]. Ez

wylagossagh a teremthenek erekwl walo wylagossaga : lux

ista auctoris luminis sempiterna est (ÉrsC. 110b). Erekwl való

zolgalathomath ayanlom (LevT. I. 77).

Örököd-ik : 1) augesco, cresco, coiToboror, contírmor, zu

uehmen, wachsen, verstarket werden PPB. Az gyermec neue-

75*
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kedic és 5rJU8dic vala lélekben és tellyesedic vala bültseséggel

(KAr: Bibi. III.52). Vitézség, b5ltseség Uiben 5r5k6dig, nieiiy-

orszAglioz vonszon (Rim: Éuek. 256). S) [heredito; orbenj. Hogy

1)6 menweeu erekedhessel az feldón : ut iiigrediens prossideas

terram (JordC. 207). Igazak erekedyk feldeth : jitsti liereditabunt

terram (KulcsC. 89. 36. zsolt, 29. v., KeszthC: Igazak erekeytyk

feldeüi).

meg-öröködik : |iiivetera.seo, radices ago ; wnrzel fa.s.sen,

einwHrzeln). Az fejes káposzta magvát ve.sd el kisasszony havá-

nak a fogytára, hogy megöröködjék ugyanjízon esztendben

(Radv: Csal. III.53). Az ország nem budúla meg aunac vt;inna

ax egyenességben, hanem igen lueg öröködéi' (llelt: Krón. 39).

Kanann fSkien letelepedénec raegöröködenec es megszaporodanac

(Hofgr. 10). Lakozánao az Gosen földén és ott mogöröködénee

(MA : Bibi. 1.45). Afféle ember, mint az iga».sagnac mog-örökö-

dött ellensége, az igaz isteunec ítéletit el ne kerfllhe.s.se (EsztT:

IgAny. 201). Meg-rögzött, örekedett föuec fájdalma (Com: Jan.

56).

öröködós : [liereditas ; erbschaft]. István mam adott 50

t. megholt atyjának némü erekedése miatt (MouTME. 1.229).

örököl : heredito Sí. [érben].

öröklet : hereditas BécsiC. 9. 73. [erbschaft]. Atta 5 fSI-

döket öröklétbe, öröklétbe israelnek ö népének (AporC. 105).

Örökös: 1) .sempiternus Káldi: Bibi. 1.262. [evvigwalireudj.

Örfikösün haragot fenn tartiuii : aeterniim vuhius servare PPBl.

Ezt az anyaszentegyháznak firkös-vollát és gyzhetetlen áll-

hatatosságát .-iz sz. irás számtalan helyen jelenti (l'ázm: Kai.

540). Gyermekségében vivé fiát a templomba és örökOsen oda

szentelé (Pázm:Préd. 211), Hogy a háborúságok vagy gyfinyö-

röségek örilkífeök legyenek nékik (Illy: Préd. I.IOl). El-kerfll-

lyflk a háladatlanságot, ha számkivetést örökös hazánklV)! nem
akármik szenvedni (Hall: HHist. 11.49). A nielly AltjU örökös

kenyeret nyerheti^nk, víg és örvendetes életre kaphatunk (Biró

:

Préd. 128). 3) lierev, possessor C. hereditjiriiis MA. succe.ssor

Ver: Verb. 17. pos.so.s.sor ; be,sitzor Com: Ve-st 142. erblich

PPB. Házi Orökijs tíu : iilins familiáris PPBl. Istennec fia es

meíiorzagba örolis lehessn (GuaryC. 63). Kyt myudenekön
erökösse zerzet (JordC. 799. 335). Szüleinek öröckese lészen

(CLs. L.). Hogy legyetec ö nékie örökös népei: ut haberet popn-

lum hereditarium (Kár : Bibi. 1.161). Egyétec az földnec iauait,

és örökösképpen adha.s.sátoc az ti fiaitoknac birni mind oröcké :

et heredes liabeatis tilios vestros usque in saeculum i Kár : Bibi.

1.426). Az istennec örOkös fia a romai tsiszár .szolgainak l;ijstro

mába iratik (PAzm: Préd. 100). Az atyák gonosiwágáért a világi

fejedelmek el-vehetik a fiaktúl örökfis jószágokat (28). Eggyik-

röl az mítsikra .szállhat az joszag örökös keppen (Ver : Verb.

126). Soha ezeltt nem jelontotte akaratját hogy nevönk alatt

kévánna örogesképen (így) megmaradni (TiírtT. V1I1.220). Már
nem vendégek, nem jövevények, hanem örökös haza liai va

gyünk (Bíró; Préd. 19). A mit örökös luaradéklnkra akarunk

nyújtani, elévé hoszszií, és mint egy örök készflletet kivan (Fal:

UE. 395).

örökösit : facio heredem, heredito Kr. H* fSlöttök neweth

örökö.söytÖth ; nomeii hereditavit (JordC. 799. Káldi: Eccl. 15.

6. Kr.).

meg-örökösít : 1) [heredito; erbenj. Erekkee való neve-

zettel megh orekoseyty owteth az wr isten : nomine aeterno

hereditabit illum (ÉrdyC. 175. 181. 262b). Ackik az vrat viu-iae

azüc örökösittic meg ez íSldet(Szék: Zsolt. 34). 2)[augeo, onio;

sclimücken, vorherrlichen ?] Eg zep kápolnát rakata : mellet

mend isteni diferetöckel : es sceut kepöckel ; ea zöuetnokfickel

diéeretös keiwu meg örökösytte (TelC. 102).

örökösöd-ik: hereditor Kr. lacob közöt lakuzyaal es

Izraelben ewrÖkÖsöggyel es az eii byweym közöt very gyekereth

(ÉrdyC. 475). Hogy yol legyen tynektek, es hozzywUyanak ty

eelö napyd az feldeu, kyn erekesedny akartok : ut protelentur

dies in torra pas.sessionis vestrae (JordC. 65. 215).

meg-örökösödik : 1) constabilior PPB. S) hereditatem

jxjssideu; ciné erbschaft basitzen PPB.

megörökÖBÍtéa. Még eddig hátra vagyon a püspöknek

benne voló meg-örökösítetése (Bod: Pol. 204).

örökösség : aeternitas Kr. [ewigkeit, dauer]. Bottyányi

háznak kö.sziklás, állandos örökssége (Bíró: Préd. A).

Örökösül : (hereditafe relinquor, trador ; vererbt werdeo).

Az Ádám atyánktul örkösfllt eredend bfin (Biró; Ünnep. A2).

Magyar nemzetnek össeitöl örökösölt nemesi szabadsága (Bíró:

Préd. C2b).

[örököz-ik, örökz-ik]

meg-öröközik, még-örökzik : [inveterasco, radicee, ago

;

wurzel fassen, einwurzein]. A melly gyermeket a uehesseg löli,

ha börtelen meg adgyak ez kenyetöt innya, meg nem örö-

kzik rajta (Frank ; HasznK 27). Az szarac es koroc erös-

sen allanac, midn az gyflkeren meg örögzöttenec (I'écsi:

SzfizK. 17)

örökség: 1) (aeternitas; ewigkeit]. Orökköl való örökség-

ben : in perpetuas aeternitates (BécsiC. 66). Dycheeret, tyztes-

seegh eserekseegh istennek (ÉrdyC. 600). Minden örökség éndaüa:

miretur omne saeculum (DöbrC. 5). Bánatom forog Urokségl>en

(Zrínyi 1.140). 2) liereditíis,herediumC.pa(rimüuium Ver erbschaft

PPB. Atyai örük.ség : patrimoninm C. Yollehet legyen kewsded

ezen erewksegemnek reze, akarom ez ewkrewt adny zegennek

(EhrC. 98—99). Hereksegebe ; ín hereditatem (NémGlossz. 379).

Ereksegnek rea zallasaerth : propter hereditatis successioueni

(381). Mert jmmiu- az nienyey evreksegnek jutalmat evtet vennye

nylvan lágyuk (MargL. 101). Hol vagyon az erewkseegh, hol

a yozagh, kyth te anyádnak hattaal? (WiiikIC. 107>. Hagia

nekik wrksegöl az zegenseget (VirgC. 107). Nagi kegielmeseg

vristentöl az a zeutökhöz, liogi ök istemiek örökségi légiének

(DebrC. 1 25). Ük örökségtl biriak ez iSIdet : prossidebunt terram

(Fél: Bibi. 5). ök az te néixsd és örökséged (Kár; Bibi. 1.312).

8) po8.sessio JordC. 172. ix)s.sessio, allodium C. latifimdium; be-

sitzmig PPB. Mezei örökség: ftmdus C. Hol vagyon az erewkseegh

kybewl een eletemnek zywkseghe megb zolgaUassek (WínklC.

107). Orökségheth veen az alnoksaghnak ywtalmabol : acquisirit

agram (JordC. 708). Monostorokat epytte es örökségei meg
ayandekoza (TelC. 80). Veueen e\Tevk.seget auagy lakást zent

sÚKtiLsban, holot kezdenek lakozni (DomC. 105). Föld öröksighet

vöttem: agrum emi(Sylv; UT. 1107). Ábrahám piuzen vöt vala

a heth tiaitol temetesnec öröksigüe (Szék: Krón. 13). Ez f^le

jo.szagot kit vítez.seg által szoktak nyerni, a törvény tudok tá-

bori örökségnek (peculium castreuse) híyj;ik (Ver: Verb. 9).

(Sziilásokj. Gazdag ü r ö k s é g v A r j a vala, ha attya meg lialA-

lazna (Fal: NU.' 49). Attyafiait az öröksegbölki sziu-

leni: fratres suos de bonis paternis exhaereditaie (Ver: Verb

83). örökségbl kitagad: e.theredat MA. enterlien,

erblos raachon PPB. Tagad ki magadat az atyay wnvksegbwl

(VírgC. 27).

örökségi : hereditarius MA. erblich PPB.

Örökül : (liereditatm' ; síeli vérérben). Az bélpoklossAg

örököl az bélpoklos atyákról az fiakra (MA:Scult. 864).

Örökülés : (hereditas ; erbschaft]. lenvsalemben vágjon en

wralko<lasüm es gyökerezttem az tyítöletfts neepben es en

istenemnek reezeyro vagyon enueky erekewleoso (ÉrdyC. 475).
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ÖKÖL (iyd Helt:UT. G4): moIo C. pinso PPBl. niahlen

Pesti: Nuu). 51. Ketten lesznek az maloniben ewrSlwen: diiae

moleiites in mola (ErsC. 572. Jordt'. 345. 433). K^t aszszon.vi

álat Srel A malomban (Helt : UT. G4). Orlenek az makimban

(Fél: Bibi. 421. Örülj lisztet (Bod: Lex 115). Cmitokat firiiliiek

(Thaly: VÉ. 11.171).

[Közmondiisok]. A ki mint örBl, ligy süt : faber qnas facit

compedes, ipse gestat; wie du dir bettest, 6u nirst du liegen

PPR

el-öröl: emolor PPBl.

ki-öröl : .-v> PPBl.

még-öröl : emolo C. comraoKi, remolu MA. niahlen, zer-

malilen PPB. Keeie egy tekenecheet [tekenScsétJ, hogy kyben

gabonaat tjztoytana meg Srleny (ÉrdyC. 424b. Mel : Szjáii

88). Az boniyú képet meg rontáui azt iól meg-írSlnén, mind

addig, m!g nem porrá lenne : vitulum ru'ripiens in pulverem

redegi (Kár: Bibi. 1.66).

rlés : mohtura C. das mahlen PPB.

búza-örlés: pistura, molitiu-a PP. da.s kornmahleu PPB.

rlemény : molendum, molile Sí. Örmény, az SrléstSl,

hogy-már írlemény (GKat: Titk 1120).

rl : 1) molitor, pistrinarius C. molens MünchC. 60.

[miiller]. 2) [mola ; mühle]. rlnek zava : sonitus molae (JordC.

920)

ótel-örlö : [dens ; zabn]. Az id tsac az etel-5rl6imiÍ8 meg
tetszic (Czegl: Japh. 7).

Örlöd-ik : [molior ; ách aufreiben, sich abmiihen, griiheln).

Mikor a' gonosz lelki-ismeret ember ÍKy örlSdik, gyöti-6dik

magában (Pázm : Préd. 995). Sok mmikával örlídik (Pázm : KT.

338). ÓrlSdvén kígyó-kSvet fiíjtak (P;izm: LuthV. 1). Aszalaival

magam írlfluöm ezekben (EsztM. 196). Aemilia más tSbbet

íVlSde s forrala szívében, de ki uem mondhatta (Fal : NA. 127).

ki-örldik : exteror, emolior Kr MelybSl az 5 harmadik

uem igaz mondások-is kiSrldik (Tasi: Feukt. 170).

rldés : contritio, commolitio Kr. [anfreibung]. A gazdagok

szfl-béli tíirödésekkel szorongattatnak (Pázm : Préd. 621). Az

török szünetlen való visza vonásban és Srldésben kivannia

nemzetünket lenni (TörtT. VIII.76).

Örlött: molitns, mola tritus PP.

[Szólások]. Ugy szólsz, mint az jól Srlött: loqueris

equo insidens; du redest nur über die achseln PPB.

Öröltetés (Bom: Préd. 457).

ÖRÖM (frmel PozsC. 10. erem JordC. 734. 831. ÉrdyC.

506. cróm 3. cvtrm 33b. 62b. euremembe, erwmemben LevT.

L3. Srem Helt: VigK. 23. Helt:Krón. 37. MehSzJán. 291.

500. frímeth NagyszC. 361. ewrmuel EhiC. 5): 1) gaudium

Ver. laetitia, laetitudo, jubilum C. freude PPB. Nagy evvrmuel

:

cmn gaudio magnó (EhrC. 5). Men be te vi'adnak SrSmebe

(MünchC. 61). (Jonal az hívságos zomorosagrol es hivsagos

(Vömrl (VitkC. 35). Azon való eremeeben el meegyen : prae

gaudio illius vádit (JordC. 396). Az atia6aknak nagi wrwmwk
Iwn (VirgC. 18). 15z keserteth lezen lelkednek nagi wrwmere

(22). Árpád wala nagh eremben (RMK. 1 8. 6). Orme lehet az

vlegénnek mátkáján (Mon:Apol. 48.5). Nagy römben Ion

ezen : propter quod laetatus est gaudio magnó (MA : Bibi. 384)

Minémü nagy örömök lészen a híveknek, mikor a Kristiis

jövetelit láttyák (Pázm : Préd. 11. 103). Minden nevetség fájda-

lommal elegy, és az öröm vége sirás (469). Örömmel élek azzal

az irral (Hall : Paiz-s. Elöb. 7). Szerelmes attyánac öröm szép

ruhába eleibe ment vala (Illyef : Jephta. 9). A drágán szerzett

öröm néha ürömmé válik : un piacore otteniito a troppo caro

prezzo é un ver tormento (Fal: NE. 2B). 2) [gaudiimi epulare;

hoelizeitstVeude]. Indúla király öröméhen (KMK. 11.409). Soha

nem erthethom okath, hogh te kegyelmed az en oureinembe

az loannyoni nienyegzeyeben igyen nyomoreytha engemeth aimy

sok jámbor eleth, hogy kegyelmed senkit ide nem kylile (LevT.

1.3).

örömbeli : [freuden-]. Ingyen sem szólhatánac a nagy

örömheli sirás miat (Helt: Krón. 198).

Öröm-böröm : [laetitia; freude]. ÖrOm-böröm nótáját hozza

(Thaly : VÉ. 1.385).

Örömea : laetus, jucundus, hilaris Sí. [troli, freudig]. Evvrew-

mes vagyok azokban, kyk mondwa wadnak nekem (FestC. 56).

Mi örömesek löiik: tacli sumns laetantes (DöbrC. 207). A gyonas

legyen tyzta, yldomos, örömes es zemermes (ErsC. 535). Ew-

rvvmes leiekéi (VirgC. 126). Nem örömes kedvel hallya (MesésK.

27).

örömesen : [libeuter
;
geru, mit freuden). Nagy eremessen

:

libeuter JordC. 777. Ez zerzest örömesön hallá (NádC. 118).

örömesben : libeutius, potius Sí. flieberj. Ymadsagat

örömesben es hamarab meg halgattya (ÉraC. 21. ÉrdyC. 547b).

Örömesben nyelw szerint szólnék n[agy8ágüduak], de myvel

hog nem tudok ma^arol iol, azért k§l leuel által könörgenem

(LevT. 1.176). A bötsölletes ember örömesben szenvedi a testi

sebeket, hogy-sem a tsúfolásokat (Pázm: Préd. 505). Örömesben

le-tennök életünket, hogy-sem újonnan megfeszítenök a Kristust

(534).

Örömest (ermesthí LevT. 1.333. rSmSst: libenter BécsiC.

92. 77) ; libenter, lubens Ver williglich, gem PPB. Örömest

fogadja a maga feleit ; hospitalis in suos PPBl. örömest segel-

lened ötét es ez zomoro aúahoz örömest társalkodnál (VitkC.

80). Eremest zemvedee (ÉrdyC. 58b). Myndeneket eremast tfel

fogada (340). Wrwmesth el adnám (VirgC. 99). Örömest vagiok

hazamhoz el mennem (latv : Volt. 18). Igen örömest, ió keduel

:

obviis ülni; (Decsi : Adag. 160). Vöttem 36 köbei búzát, felét

75 pénzen, felét 74 pénzen, tudnám öremest, az sommá mit

temie (Helt : Arithm. G4). Bizony örömest kiváltanánk (RákGy

:

Lev. 250). Az ellenség igen közeh't, örömest megharczolna velünk

(RákGy : Lev. 157) A magam jókedvébl örömest megvallom,

volt annyi grátiám, hogy magán vehettem szóra és szívem szán-

déka szerint beszélhettem Aemiliával (Fal: NA. 132). Jó ana-

tomicus-barbély lehetet volna belle, mint hogy igen örömest

vagdal az eleven-húsban (137).

Örömestben, örömestebb : [libeníius ; lieberj. Sec eze-

rén találtatnac kic örömestben reá mennec az misére (MA:

Scult. 232). Én is jó kedv%'el olvasom (a históriás könyveket),

de öröumstelib hallom (Fal: TÉ. 631).

Örömetea : laetus, jucundus, hilaris Kr. [froh, freudig]. Ke-

gyelmetek fáradtságát, adja az ur isten, hasonló örömetes dolog-

ban szolgálhassam meg (Radv; Csal. III.5).

Örömetésen : [libeuter
;
gem]. Ki az ö ellensegyert öröme-

tössen imádkozik (DebrC. 276. 287. 62). Melleth az zörzetös örö-

metssn fel wön (TihC. 109). Eremetesen vezy ur isten, ky a-

wagy neky awagy vala meely zegheennek ew neweeben chak

test zerent ees nywgodalmat aad (ÉrdyC. 441b).

Örömetest : [libenter
;
gem]. Igen örömetöst halalatot mon-

danék teneked, ha twdnek (ÉrsC. 63b).

Örömöoske: [kleine freude] (MA: SB. 124).

ÖRÜL (eryle RMK. L236. 237. erylem GyöngyC. 53. erihú

Pesti: Fab. 42. mese. erwll ÉrdyC. 45. LevT. L25. eról, órái Mel:

Sz.Ján. 558. meg€Mrtíe NémGIos.sz. 6. und RMK. IV.144. ürüt

Szíitm: HCent. 215. höi-wllyel ÉrsC. 271. herei RMK 11.367):
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gaudeo, laetor, jubilo, grator, gratulor, cougratulor, ovo C. sicli

freueii PPB. ») OrSltoneU te lonilasudban : gialulati suut in

tiia niiiia (béc.fiC. 1Ü8). Orl raita (MüiicliC. 17). Az szép ló-

uak eiiltébeii az szót moudá a kevetiiek (KMK. 1.5). Aggyad

ínyiiekenk az ew zeutbseghea vigaztbala.sarol erewluevuk

(WinklC. 37). Erevl vala zent Margit azzoii jmuiar ez enoe

alazatüssaguak iogorevl (MargL. 3). Az aiigelok evrevleiiek ez

may napon embery nemzetnek meg váltásáról (CornC. 95).

Erwllyetek es vygagyatok : gaudete et exsultate (JordC. 365).

Eremmel owrwl : gaiidio gaudet (632) Nagyon ewrwleenek az

oUyan vygaztalason : ga™i sünt siipor ea exhortatione (762).

Evrevlvon istennek ayandokyn (DomC. 68;. Wrwly atyádfiának

iamborsagan (VirgC. 94) Nagyobau 5rwl/, cliak egy zegeen by-

nesnec megb tereasen honnem mynth az kylenczwen ygazakou

kyk nem zyksegesok peniteneia tarta.ira (ThewrO. 201). A kik

«tet [Krisztiull vévék, istenben önllének ^RMK. 11,21). WrAlflk

ty felftletek (Komj : SzPál. 107). Minden nap Srfiluen tapsollya-

nac (Bom: Ének. 202). Ne Srfillyenec poganyoc mi raytunc

(Born: Ének. lOb). Annak orflllyflnc bogy ha az északi szél

fiídogal, mert bowséges és czendez eszteudSt hoz (Cia. E). OrSl-

nec inségemnec (MA: Bihl. V.17). Az penznec SrfiltSdben kapsz

a kéi«n (Vás: CanCat. 184). Az tigris nem i'irtil ugy véres prae-

dában, mint te, oh kegyetlen, lölköm ftljdalmában (Zrinyi n.

101). A te .szerentsédon méltó nékem firfilnm. VLszont a lejíny :

Ha .szeretnél engem, úgy-mond, nyilván nem Jrflinél ennek

(ílalhHHist. ir.273). Pollicitis dives; igérj a bolondn.-ik, hadd

örüljön neki (Thaly: Adal. 1.84). b) Herczeg azth ygen orylé

(RMK. 1.236). Melyet az anya evrevlveen veue evtet ev evleben

(MargL. 104). Igen örülöm a kd. jó egé.szségét (LevT. U.24. 37).

Az istenek ezt mind örülik (GsomaC. 13). Igen erSlem, hog te

keg[elmed] byram ebben az dologban (LevT. 1.152). Bizony

erewnym a te ktek egészségét hallanom (LevT. II.O). Hogy meg-

ége, törökök bánják vala, a magyarok igen örSlik vala (RMK.
VI.1S9). Nem cliak nem bánnyátok, bánom inkáb 5rfllitec, bogy

torkok töltig isznak (Tel: Evang. H.lOllb). Az emberi nemzet-

nek veszedelmet 5ri115d (Kár: Hal. Tig). Allapattyát riili min-

denkor megváltoztatni (Prág: Serk. C3). Az érsek Inában örülé

Csákyval szegény asszony halálát (MouOkm. XXIV.442).

[Szólások]. A ki ebS tekintettel igen néki örül egy dolog-

nak, nem érkezik reá, hogy tagjairul józan Ítéletet tegyen (Fal

:

UE. IIL66). Nagyságod egé.szségben való létét értvén, s z n v ü n k

szerint örü Íj «k (XXIII.23I).

még-örül: gaudeo, laetor; sith freuen PPB. Megewrele

NémGl. 6. Megevrevle leiekbon (DomC. 242). Meg erewlenek

:

laetati sünt (KeszthC. 298). Megb owrevvlo rayta (ÉrdyC. 143b.

501). Azonban meg-beszélli mint történt volna dolga és melly

nagy igéreti volna a generáltól, kin asztán mog-iVai az a.sz.szony

ember (Hall: HHist. 11.212). Fájdalmai között engem burokba

szült, melyen édes anyám felette megörült (Gvad : RP. 2).

Örülés: jubilum C. gaudium, laetitia, jubilatio; freudo,

frohlocken, jauchzen PPB. Az germek mendennek owrewlesere

es czudalasara fel kel (EhrC. 161).

rültet: gaudere facio, exhilaro Kr. laetifico DöbrC. 41.

lerfreuen). Isten igéje olly vigasztalás, melly a szivet örülteti

(Pázm: Préd. 1020).

még-örültet : tv MegörUltetel, vig;isagot szenei énnekem
(Szék : Zsolt. 1 58). Istentfii az mennyból szózat adaték, az nép

ezen igen meg-örültoték (RMK. II.23S). Hogy népét az Dráván

általköltezteté, az budai hadat azzal megorfilteté (III.9X

ÖRVEND (eri'oidetos JordC. 260. eruiSndetes ÉrdyC. 1»3.

óri'íJ/iiíez Tol: Evang. 11.422. <Jrii(!ii(/6zn5m KazC. 107. Sruónd5z-

nec Born: Préd. 75. Srunjj Kulcs: Evaug. 10. ilririicíozett Laud:

UjSegits. L403): exulto, goslio C laetor MA. sich freuen PPB.

B) Erveuéeuec az Isteni irgalmassagert (Nagj-szC. 12íi). Te iu

voltodért 6riiendec mert latod szegensegem (183). Erweiidyetek

neky rezketwe: exultato ei cum treniore (KulcsC. 3). Vigad-

gyünk es óraendgyfinc, istennek halat adgyunc (Bom: Ének.

23). b) En úelvem te ig;i&sagidat írvendi ; eiultabit lingva

mea jiLstitinm tuam (UöbrC. 109). Felebarattyauak áldomását

Srvendi (Frank: HasznK. 75). örvendi a tudományokat (Szeg:

Aqu. 70).

meg-örvend : c\3 Meg emendnek en ayakym : exultabunt

(KeszthC. 129. KulcsC. 170. ÉrdyC. 120b).

Örvendés: exultatio C. MA. frende, frocblockung PPB.

Erwlyetok istenbe erwendeesnok ziiwawal (KulcsC. 114. 195).

Eruendes sirassál az napot vegeszek (RMK. 11.52. vö. uo. 409).

Örvendetes : 1 ) laetus MA. (erfreut, froh]. Vygak, yo

kedwewk es envend5tís5k (ÉrdyC. 511). Erwendetes kennvet

hwllathwan (3»5b. 38üb. 506. CornC. 94). Mégyeii vala trombitá-

sockal és örvendetes énekeckel (MA: Bibi. V.136). Haliuokot

töltött az nyortt portékákból, szemeeleiben nagyságodnak, és

azután azoknak kótyavetyés vásárán az egész piaczok és útzi'ik

örvendetes hangzással tehiek vala (GyöngyD: RK. 151). 8) laeta-

bilis C. erfreulicb PPB. Örvendetes izenet : evangélium MA
PPIll. fróhliche botschart PPB. Semy wrueudetesb, mynt ez ily

vendoksegben lennetek (VirgC. 143). Istenenmek liálát adok,

és kérem 6 felségét, ezután is adjon örvendetes híreket halla-

nunk kegyelmetek felfii (RákGy: Lev. 87).

Örvendetesség : laetabilitas, exultatio Kr. exultatio KeszthC.

263. KulcsC. 137. [iVeude, fröhIichUeit]. Bel tíltez enghemet

ewrvSndet/issegghel tbe zynednek latassaval : jucmiditate (JordC.

712). Az wy veudeegbnek erwendetósseglieere (ÉrdyC. 511). Ew
nagy lelky ervendetessegeeben (628. 18. S82b. 510). Nagy er-

vvendetesen bezeellyk (515).

Örvendetességes : [valde laetabilis ; sehr erfreulicb J. Ellen-

ségnek ielen uolta reltenetesscges, tauol uolta uyzzontag ewr-

uendetosseges, ees mykor iizt nem latyuk kellemetességéé (Pesti:

Fab. 84).

örvendetest: [libenter; freudlg, geruj. Háborúságot erveo-

detöst veeg es gonoz törteneteket békességgel zenve^ (NagyszC.

42).

Örvendez, örvendez-ik : gaudeo Ver. gratulor C. jubiio,

laetor MA. exulto ; frohlocken, jauchzen, sich freuen PPB. M)

Ferencz owruendozikiuila (EhrC. 81. 98). NemberiecegbeSruen-

dézuekuala vele (BécsiC. 10). Ervendezik rajta (JordC. 262).

önv.lndöznuk vele eegyetomben (ÉrdyC. 345): öruendSz vala

ielen uoltarol (TelC. 33. 63. 41). Eleibe meuo az egietlen e^

leania ruendízui neki (Szék : Krón. 24). ÖrvendSzz az fe iffiusá-

godiiac feleségénec (Kár: Bibi. 1.605). Örvendez lelkem az úr-

ban (MA: Zsolt. 35. zsolt) b) Mely vitéz próbáját uézte a

keresztyén tábor és örvendezte (Laud: UjSegita I. Elfib. 3).

meg-örvendez : exhilaresoo, laetor, gaudeo ; sich erfreueu

PPB. Mog erwendozyk ly zj^vetek (JordC. 685). Hogy látiiác,

ÜBlötto igen megörvendezénee (MA:Scult. 123).

Örvendezés : gratulatio, congratulatio C. exultatio, gaudium

;

frohlockung, freude PPB. Testy örweudözesthwl awagy «7gha-

saktliwl el kel tbaHozthatny (ÉrsC. 26).

örvendezet: jucimditas BécsiC. 105. (freade). Hob tfnek-

tec 5rSi' vigaztalalot, óruendezetet ti fduSssegteckel (108).

örvendezetes : Paetabilia; erfreulich]. Ónvendezetesb [az

imádság a böjtnél és alamiz.snáuálj, mert semmy aimal önveu-

dezele'ib uynczen mynt ymaczagban istennel bezeelleny (ÉrsC.

540).

Örvendeztet : laeto C. gaudio afficio, laetitico ; orfreueii,

frUblich uiacbeu PPB. A szböl rút Tért ki tisztit ésöruöudúz-
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tet (Mel: Herb. 152). Az liivec Srveiideztetic niaKokat nz mennyei

lakadalmon (51A: Scult. 941).

meg-örvendeztet : laetitico; erfieuen, fnllilicli niadien

PPB. Idóvel ecelésiáinkat ídes cselédiiikUel megöivendeztetjiiU

magunk személyével (l'baly: Adal. L66).

meg-örveudeztetés : laetificatio ; Ireudmacliung PPB.

örvendit : (laetitíco ; erfreuen]. Piros hajnal gazdagságával

miudput örvendíte (Zrinyi I.SO).

ÖRÜL (c!r;i!íé.sGyarni: Kel. -15. meg-'/rjúl GKat: Válts. II.

1352. ExPrinc. 181): deliio, insanns fio, stultesco Sí [wahnsinnig

werden].

még-örül : iv Meg bódult elniéjfivek, mintha meg-5ijflltek

volna (GKat: Válts. IL1352). Bokros keserségek niiat megh

Srjfllt (ExPrinc. 181),

megrült : [insanus, demens ; wahusinnig, verrücktj. Mint

meg-rjlt bolond (Czegl:Japh. 18). Oh meg-8rjfilt fStfll szár-

mazott tk (Pós: GBot. 57).

megörültség : [dementia; verrücktbeit]. A' Clnistusnak 6

néki meg-jelenését álomnak és meg-5rjflltségnek tArtják vala

(GKat: Válts. 1.538).

Örülés : delírium Kr. [wahnsinn]. OrjSlés (Gyarm : Fel. 45)

ÖRV (oni C. Decsi : Adag. 292. óme\ [örvével] Megy : Diai.

rben Kónyi : HRom. 27) : 1) collare, millus C. millum, coUare

caniuum MA. stacbliclitas halsband der huude PPB. Orv, nyak

tsatt : ein harnischkragen ; un hau.ssecou KirBe.sz. 143. Tartván

a komondor-ebet, a ki fel-fegyverkeztetet szeges-5rvel ; halsband

(Coni: Orb. 951. Egj ros agár eviue (Radv:Csal. 11.103). Öt

szelindek eziist örvekkol (Monlrók. \Tn.4ö). Szelindekre való

bársonyos, rézkarikás örv (XXIV.1841. Használ mint az agár-

nak az 8rfi: quasi millus cani (Decsi; Adag. 292). Bekerül a

tírben, mint a' ravasz róka a' fogas vas rben (Kónyi : HRom
27). 8) [?] Felséges isten, tartod, táplálod te az embereket, az

barmolmak is táplnlod örvket, megadod étkeket (RMK. V.92).

S) [praetextus; vorvrand] Örvével, ürügyével vniinek : subprae-

textu aliquo, obtentu alicnjas, sub specie ; unter einem vorwand

PPB. Wra [olv. wru ?] zerentli : occasionaliter NéniGl. 236.

Három száz forintyokat czac niulat.sag Srueuelis ol kíltnec

(Bom: Préd. 399). Pap vraim a giontatas6ru§uel paráznái kottac

(Mel: Sám. 413). Ha valaki szabadakarattyából az hidról alá

szíknec az vizbe, ez örvével, hogy az isten tet elevenen meg-

tarthattya, ez ki.sértené az Istent (MA: Scult. 271). Az bona

intentionak, jószándéknak 8rivel minden gonoszt meg t.<íeleked-

betni (Megy: Diai. 126. és 159. 1. között, Révai kézirati jegyzete

szerint). Az örvünkkel az végbeliek prédáltak (MonOkm. XXIV.

143 1. Mihelyt tapasztallyák az emberek, hogy tSIflnk nints mit

várniuk kfilniben, hanem nagy zálognak örvével, meg unnak

bennünket (Fal : UE. 364). Bár sorsunk szomorú, irigyink ravasz

örve üdóvel le.sz megtörve (Amadé: Vers. 152).

Örvös : miUo praeditus, coliari ornatus Sí. [mit einem hals-

band versében]. EoruSs nyákok (Vás: CauCat. 543). Egy jó

ers juhász két jó bojtárjával, hat ers, gabantzos, örvös kutyá-

jával órzé nyáját fokos baltájával (Gvad: FNót. 11). [Vö. örvös-

galambj

ÖRVÉNY (víz örvény Gvad: FNót. 26) : vorago, gurges C.

Ver. vortex MA. Gurges aqnarum, perieulosa accumulatio vei

circumgyratio aquarum Otr: OrigHung. 11.216. wasserstrudol,

wasserwirbel PPB. Pokoluac rettenetes oruenonec vermébl

meg zabadihtana (VitkC. 11). Orvén (abyssus) Srvent kiált

(DObrC. 96). Eí-rneny auagy melseg (HorvC. 27). Mi pedig tudat-

lanságnak tcuíreri, gono.s7,s;ignak örvényi vagyunk (Pázm: Préd

65). A vizfít, az hol kereng, örvénynek mondgyad (Com:.T;.n.

13). Örvény pro 6rl5dvény (CorpGrauim. 313. GKat.). Fortélyos

társai ezer mesterséggel patvarkodnak körülötte : engednek,

nyoretnek véle, hogy töbre s nagyobra tsalhassálc ; utóllyára

mint ha niagátúl fordulna meg a szerent.se szele, Srvényekre

térc'tik, addig forgatják, addig vijnak meg erszénnyévol, a mig

.száj-tátva ki adja lelkét (Fal: Nü. 262). Veszedelemnek örvényé-

be buktam (Gvad: RP. II. cikk). [VH. ÖRMÉISTY, ÖRÉMJ

[Közmondások]. Minden nyavajának bokros az örvénye (Kisv

:

Adag. 370).

viz-örvóny : c\3 (Husztl: Aen. 15. Gvad: FNót. 26).

Örvényes : 1) voragino.suj, verticosus C. MA. Vizek lata-

nak téged es felének, örveíios vizek meg haborolanak (DöbrC.

143). Örvényes hab (Zrinyi 11.146). Örvényes mélység (Fal!: NA
195). Orvényes tenger a mi életftnk, sok veszedelmeket forgat,

a ki szerentsésen akar evezni benne, eggyik kezében vas-

malska légyen, a másikában mérték (FídtUE. 406). 8)[?J Az

eoruenyes bor mellnec fáyáasa ellen igen iö (Ci3. J3).

S (miv isemucut HB. az 8 «ei Helt: Krón. 5. «.?eid Helt:

Mes. 285. 05, rövid o-vel még Révainál is Antiq. 137. stb. vö. Nyr.

XVI.98. Hosszú fi-vehsi Fal: NU.» 46. 47): 1) avus ; urahn

Pesti: Nom. 26. grossvator Ver. Jobb atya, 8.s5d ; avus Com:

Jan. 119. Os8dattya: abavusMA. proavas;altvater, gross-gi-os.s-

vater PPB. Proavus : atyámnak ö.si ; abavus : södnek ew.si

1484 Nyirkállai (Kovachich: Formuláé Solennes XIX). ÖsSmnek

8si : tritavus MA. m-ur-gross-vater PPB. ÖsSd apjánac 8si : ata-

vus Com: Jan. 119. Os5d fisinek si: deiu ureltervater Com:

Orb. 245. Atyai, östül maradott: paternus PPBl. Menyi milost-

ben terumteve eleve miv iseniucut adamut (HB). A my reeghy

Ssoynk (ÉrdyC. 588b. 396. 397). Az orzagot adaa tyzt\Vl eé ree-

ghy ósynek, kynek Zoltán vala uewe (496b). Mykoron (a diós-

gyri porkoláb) wgyan ottogyan való kalastrombely evvsoketh

haborgathnaa, essenek az wr istenhez es zent ewseySkhz [így]

kenyereghween hogy seghe)'teneek meg ewket (633). Ösódnek

nevén Lazlo ISn neved (PeerC. 311). E cleofas zent anna azzon-

nac házas társa es e neg atyafiaknac 8sy (TelC. 44). Generális

ftsseunk [a szerzetnek els generálisa) es ew vtana való gene-

rálisok (Egy XVI.-századi kéziratban a marosvásárhelyi Teleki-

könyvtárban). Ezek az attyafyak kerestek az eorökest ky nekyk

eostul marat attyaktul es anoktul (RMNy. 11.162). Lám minden

esseid halászszás nélkül tudtanak el élni : te kedig eszesbe

totted magadat azoknál, és immár eutzenbentzet kéuánttál

(Helt: Mes. 285). Egy sem volt pap minden esseim kzet (Helt:

Mes. 307. Helt : Krón. 4b). Nahort az Ábrahám sit (Szék : Króa 9).

seinek erkölcsei edgyelittettek benne (Gvad: Kár. 1.5). 2)

[vetus, aviticus ; alt]. Az a legftsebb jószágok atjjok, nagy és

Bzüleatjjokról maradott reájok (Bethl: Élet. 1.145).

déd-Ö3 : abavus, atavus, tritavus Ver. der zweite uraltvater,

dritturaltervater PPB. Ded össeyd : avi tui (JordC. 26).

harmad-ös : atavus. Déds8 Amasias, harmad-s Ezechias

:

j

atavus Ezechias (BécsiC. Sophon. 1. Prolog).

si : avitas, aviticus Sí. [ererbt). Ossi jo.szagbol : de bonis

paternis et avitis (Ver: Verb. 83). Tobzódásra osztja életét, költi

ö.si keresménnyel (Fal : NU. 273). Az iparkodás alkalmatossá

tftszi, hogy si maradékit szaporítván, úri módon elélhessen (uo).

I

ÖSTÖR: chenopodiimi, chonopus; ludlábf Kr. [melde,

gansefuss]. Mint egy stór, oUyan ez a lapu (Mel : Herb. 70.

Nad:Kert. 275). Vö. östör-parój.

fejór-östör : blitimi album MA. weisse milten PPB.

veres-östör : blitum rubrum MA. rote milten PPB.

ÖSVÉNY (ezwemy ÉrdyC. 57Bb. sweny 35b. 380b. awem
."i09b. ószvénye Gyöngy : KJ. 52. öszvniy Csúzi ; Síp. 236. dsvinét
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BécsiC. 23. onuhíit MünchC. 18. ^uíútt 71. hes^veni, esweiiy

VVeszprC. 137): 1) sémita, limes C. fu.s.iweg PPB. Osvent

cziiiáloc : semitu MA. Ö.?véiiy a kertben : aiiil)ulacrum PP. Nem
ygyekezueu az vtia aiijigy ewsuenre (ElirC. liíS). Alko.s.satüc

vmac utat, igazíicka te^ietec 8 Ssuéiiit (Miiiu-liC. 18). Kyk meg
yaryak tengernek ew.swenyth : .semitas maria (Fe-stC. 7 1. Esueúi

ig5n zorcsh (NagyszC. 30). Az igassagnak ew.'íuenyt el hagyuan

(ViigC I33j. Az régi vtakrol, Ssnenyekrul tudakozzatoc (Mou:

Ápol. 25). Az czet hal 5 vtánna hagy világos Ssvényt az tenger-

ben (Kár: Bibi. 1.538). 2) diverticulum 0. trame.s MA. [kreuz-

weg]. Zoros ntnac 8svénét : angiisti itineris tramitem (BécsiC.

23). Menyetek el az vtaknak csweenyre : ite ad exitus viarum

(JordC. 423).

által-ösvóny : [traiue.s; kreuzwegj. A császár a kzel-vaW

városba, mulatt.ságBak okáért gyakran raégyen, mellyre egy

által Ssvényen hamar juthat ; állyuk-meg úttyát az svéiiyea

(HalhHHist. 1L176).

kereszt-Ösvény: trames C. (kreuzweg).

Ösvényes : semitariiLs C. Sok-ösvényes hely : compita C.

1. ÖSZ (?szel LevT. 1.260. ús^uel Sylv : UT. 11.135): autum-

nu.s C. liorbst PPB. (Zrinyi L48i. A páva Sszre kelve tollait

elhullatja (Misk: VKert. 316).

sszel : [autumno ; im herbstj. ószszel elnioní madarak :

aves commeantes PP.

Osszeli : (autumnalis ; lierbstüch]. Az Sszeli id5 ugyan nem
igen kedvesen akarja magát viselni (K.Mcse 1645. 40).

szi: autumnalis MA. herbstlich PPB. Ószi-fld5: autum-

nitas, tempns autumnale MA. Találkoznak mind elSvel-érSk

[almauemek], nyáriak, sziek, telelk (Lipp: PKert. III. 142. 92).

2. ÖSZ (ész szackalod Hel(: Bibi. 1.373): canus C. Ver. graii

PPB. ösz haj : cani Ver. MA. Ósz öregség : canens senecta

PPBl. Ewz /..ikalaat ky zaggataak (ÉrdyC. 497). zzel egye-

ledSt zakala (507). Haya meg hyntefveen kenees evzzel (DomC.

128). Óz ember (SándC. 8). Az sz ember élt felkely : coram

cano capite consurge (Helt: Bibi. I. HHh2). Szakálla mer fisz

(Zrinyi 1.33).

szes: canus Otr: OrigHung. I. XXIV.

szit: cinum facio Kr. [gran maciién) (Pázm: Préd. 250.

Kr.).

még-öszít : cv Vay ky hamar meg szit az gond és az

bánat: leredo ossium cor sollicitmn (Decsi; Adag. 242).

Oszség: canitios C grauheit, das graue altér PPB. Kezd
gondolni óletonec es vónségénec melto magasságát os némés-
ségénec zséget: et ingenitae nobilitatis caniliem (BécsiC. 91.

190). Ne vess el minket a vénség idején .szinte szség&nkig

(Mad: Evang. 5). Véneknek szsége (Bod : Lex. 125). A hideg

íszség é» a forró vér nem férnek ö.szve (Fal: NA. 253).

szül : canesco Ver. grau worden PPB. (CsomaC. 58.

Zrinyi 1.69. 138).

el-öszül : percane.sco Kr. fgrau werden, ergrauenj. Keserft

gond miá mar elszilltek (Hung: Trója* D). Meg vetik el szült

apjokat (Orczy: KöltSz. 210).

meg-öszül : caneo, canesco, incanesco C. graii worden PPB.

Megzíiit zakalat zaggatniui (DebrC. 135). Meg kezdet ewzyiny

(a férfi. Pesti : Pab. 8Hb). Jeleuségit adgyák az koros és meg-

.szült hiteknek (Pázm: Kai. 15n). Én megvénhedtem és meg-

szültem (Káldi: Bibi. 244).

[Közmondások]. Az ki nem akar meg.szilliii, akasiuiza fel

magát (Decsi: Adag. 16).

megöszülés : canities, cauescentia PP. [das ergriuen).

szülés : cv PP. Ergini canities : fd élt való Sszfilés

(üecsi: Adag. 199).

SZINTE (<5/L92í7íí« Mel: Préd. 111. in-szinU való GKat:

Titk. 327): I) EOszinte: simpliciter CorpGramm. 702. [sincere:

natürllcli, ungaseliminkt, aufrichtig]. Ne kend, fend, nsziiitu

tjinets (Mel: Préd. 111). 3) menis, simplex C. [aufriclitig].

szintén : simpliciter, per se ; schlecht [uud rechtj íür

sich PPB.

szinteség: sinceritas; aufricbtigkeit PP. 1801.

Öszlnteségés : simplicissimus CorpGramm 318.

szintevaló : sincerus, sine fuco, rectos; aotrichtig, gerade

PP. 1801. Jesusnak 8 szinte való szent szerzése mellett meg
maradván (MNyil : Agend. 132). Ha az emberek a Chr. lesiis

nak egyfigyfl es egy inou folyó sz. szerzésének igassaga mellet

maradnának megh : az 5 .szajabul származót be-szeduek 8 szinte

való igaz értelmében meg nyugonuanak (134. MNyil : Irt. 63)

Az jó vég az szinte való gonosz cselekedetet jóvá uem teheti

(GKat : Válts. 1.950). A fehér .szín csak szintén ösadiite való,

mindon egyéb színeknek ö kzzéje való elegyedésétl tiszta

(11.326. ImreS: GKat. 24). Az irá.snak n-szinte való saját ér-

telme (GKat: Titk. 327). Simple.^, 6-szinte való másokkal 8sE\-e-

tétotetlen (1119). Mind az irá.snak, s mind a szollásnak igaz

8szinte való módja (CorpGramm. 294). szinte való terem-

tett állat (Ker: Préd. 77). Távtd legyen, hogy a sziveknek 8

szinte-való igaz léte valami tudatlan együgyöségre mutasson

(Fal : UE. 477). ö szinte-való, valóságos, igaz képét el-nem talál-

hatom (SzD: MVir. 131).;

(ÖSSZEJ ÖSZVE (ezwe LevT. L25. <«í«« Mel : SzJán.

205. RMK. 1.353. oa<« BécsiC. 44. MUnchC. 81. teio KMK.
11.24. Lép: PTiik. 1.130. oszszesével? MouOkm. IV.19S): conMA.
simul, mia ; zugleicli, mit einmider, ziLsammen PPB. a) Az

naptool fogwa pilatus oes herodcs barátosok lnek zwe (WiukC.

184). Mind ez kettrl szne elegyesen szoloc (Boni: Préd

209). Keten szue le.sznek okai a bilnnek (Decsi : Préd. 20X

[Vö. öszve-foglal, -fut, -gyjt, -hord, -köt, -nyom,
-szerit stb

J
b) menden jiapiual zn : cuni uuiversis pres-

byteris snis (BécsiC. 44. 95). Vele zn ebembe evk (MüuchC.

81). Meg egete az vitézt mind f hoz'a fcirtozoual zue (GiiaryC.

54). Mykoron az angyalokat be fogatta vona es vélek ezwe

halna adassál dyczernee az \vr isteni, wgyan vélek egyetemben

meennyekl;e vyteteek (ÉrdjC. 158). Professiot tem az ev soro-

riual ovzue iMargL. 4). Le zalnak mjTid az terehel wzue

(VirgC. 110). Vitézökkel öszve Dunán elkölt vala (Tiu. 291).

Magasztallatúc az vrat velem szue: mecum (Szék: Zsolt. 31 1.

Isten az epit, az ember chak ezkz mind az oruoesaggal

zue (Frank : IlasznK. 25). BAneinket meg boczatta es azzal

8zuo az bflu solgiatis el vtte (Kár: Hal. 7).

öszvén : [una, simul ; zusammen], Velee ezweu : pariter

cum eo, cum illó, simul cum eis JordC. 140. 358. 395. Ez

ember ew tarsiual owzuen kuni socils suLs) ez vybgnxk zeut-

segesb emberi kewzewlualo (ElirC. 22). Ménének az vitézhez

es vele ewzuen oma cum eo) ez mondott hegyre fel ménének

39). Mend lyány fyayuai ewzuen : onmes liberi cum filiabus

(124) Ayo ie.sofsjt mind hoz'a tartozónál zuen gonoznac ytelee

(GuaryC 14). LeKlt es a tizenkét a|>astalok vele fizueeu (NádC.

158).

öszveleg (lísaidt^y Pós: Igazs. 394. 356. Pós: Vetélk 54):

junctim, conjuuctim, universim, in summa Sí. [zusammen, sauit

und sonders). Mutassa-nieg, hogy sz. Ágoston a mostani triden-

tiuorouiai pápista vallást sn'elegy tartotta vóliui iPós: Igazs.

356. 394). Ha vallották öszveleg minden részel>eu edgyazer s
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niiid ar.okHt. a mpllyeket a tridentomi loiiciliiim emljjébiil

-oplaUikV (Matkii: HCsák; tó). Akar kfllii, akar iWveleg

-/illoMAl InilokJ. loiin marad a l'ál conswiiientiája (3Ü8). Val.

istok inindeii czikkelyit Sszveleg tartutta volna (Sámb:

Kérd. 438X

Öszves : [iiniversns; tfesamtj. Öszves hadaival (Kein : Élet.

'0).

(Szólások j. Budán, Szolnokban, aj.indíkra mind í!.s2.sze-

sével együtt kell menni 3225 tallér (MonOkm, IV.193).

Öszvesóggel : .'iininl, nna ; zugleicli PPB. Öszveséggel

árulni a kalmár marliát : solid.iis merees venales habere PP.

Ozresegivel mint megi eReuesfilínk (RMNv. 11.22). Az igyenes

seRgel allatok niyndeneU newnek
; a bikakys niyg egima.ssal

ewzzeííegí^l le\Miek, magokba ;íz orozi.Hnnak predat ewk nem
tewnek (Pesti: Fab. 50b) T5 inagatcjkut 5.izue.<iiguel az isten-

nek szeretetiben meg tarczátok (Sylv: UT. 11.136). Azokat az

kínokat ószviWggel, mellyekr51 eddig szolloftunk, eGzer^mind

feifinkre sz.allittya (Lép: PTük. 1.275). Vidd fellyeb valaliová

Ssaveséggel a te vallásodat, had látha.«snk annak tolled le

táblázlatott régiségét (Matkó: BCsák. SS). Öszveséggel voltának

niAs fél száz ezerén (Slegy : SzAÖröme. El5b. 4). öszveséggel-

való: nuiversalis (MHeg: TOszl. 1.167). üáromszáz forint lesz

a pénz össze.'éggel, jáijon el dolgomban, kérem, serénységgel

iCvad: RP. 56).

ÖSZTÖKE (esztüe. eszloke): sarculum C. stimulus MA.
valhim PP. fpflugreute, stachel). Oszt5keveI ti.«ztitom, kigereb-

lyélem : sareulo, sarrio MA. Keme[n] teeneked az eztoke ellen

rwgodoziiod : durum fuerit tibi stimulos calciti-are (JordC. 736.

706). Mykoron thy faydalomnak ózthSkeyewel yzgatandotok

(ÉrsC. 206b). Egy rósz észteké, hadakozásra alkalmatlan esz-

ktVz (Tof : Zsolt. 634). Egy Ssztkével, eke tisztító pálcziival

(6S3). A szántó-vetS ember jobb kézzel az 5szt6két tartya

(Com- Orb. 92). Az kópia 5szt5keve változnéc (Prág; Serk.

858).

(Szólá.sok]. Azonképpen Pal apostol ez kénynek yrasazerent

veeghet tennee, vala mygh az 5szt5ke ellen rwgadoz-
wan, hiHet az nx ysten valaztanaa (JordC. 706).

Ösztökél (eszteHés Moulrók. VII.139. SsztSkól Tyuk:Józ.s.

3S8. Lép: PTük. 89. 113): instigo, stimulo, instimulo, exstimulo

C. fodico Ver. stnpfen, antreibeu PPB. [stacheln, aufstacheln

aneifem). Jóllehet valaki valaminemS bnei 5zt6keltessec, de

maga ha toaba nincen ígekezeti vetkezni . . (VitkC. 44). Hogy
csztekellyen minket, serkegessen es indeehon az fi irgalmas-

ságanac kérésére (Tel: Evang. 1285). Naponként ingörlötte

titkon Sket ösztökélvén (Monlrók ni.l35). Alattomban vkit

ösztökélni: Srigidam aquam suftiMidere(T)ecsi: Adag. 75) OsztS-

kéli 5ket, hogy meg ne unnyác az hadakozást (MA : Bibi.

1.205). GyfiI5Iseg kire az Srd5g-Ls 5ket esztekeli (Ver: Verb.

109). Dárdájának tövével ösztökélli a liarczra, a kik meg
sznnének iLaskai: Lips. 412). Kfilömbféle módon esztekélli és

o.'rtorozza ket (Ely: Préd. 148).

ki-ösztökól: sarcnlo C.

meg-ösztökél : (instimulo ; anspomeu]. Ha tunya és rost,

ti ket jól niegösztSkélitec és sarkantyuzzátoc (Prág : Serk.

425).

Ösztökélés : stimulatio, instigatio, instinctus C. sarculatio

MA. stichelung, antreibung, anreiziuig PPB. Hog buyasagnac

eztekeleseböl zeplöt ne vonna (TelC. 1). Termezety wztwkel-

lesbwl végre hayol (VirgC. 137). Azon királyné aszszonnac

esztekéléséböl királya lön az Péter (Helt: Krón. 32b. Ker:

Préd 375).

Ösztökél : stimulator C. Ireiber, antreiber PPB. Szép sze-

méllyec geriesztöie es esztekelöie (Cis. M).

M. NTELVTÖHT. SZÓtAb. H.

ÖSZTÖN (fMn NagyszC. 181. 183. f-^zUn Helt: Bibi. I.

llhh. 3. Piizm: l'rédu.3. Mííí'Uiel Kár: Bibi. 1.677. ewztoi Pesti:

Fab. 52b. ílssíiJiiuel 219. Ssztinyhz, íssíónflz C.) : 1) stimulus,

bucentnim C. sarculum Káldi:Bibl. 1.246. stachel oder stock

die ochseu zu treil)on PPB. Acaena, virga louga decem pedes:

réf auag öztön C. Az eztön kiuel a barmot kezeretic (NagyszC.

181). Otli p<jkolba az ioravalo restSk eghö öztnökel fvldaltat-

nac (DebK^. 277). Eztene vagyon, aual gyakia az óldaliinat, és

vgy haytt a .szekérbe [monda az ökör) (Helt: Mas. 358). Azoc,

á kic benne niaradnac, tssfll lesznec á t szömetekbe es

esztennec á t oldalatokba : quasi clavi in oculis, et lanceae

in lateribns (Helt : Bibi. I Hbh3). Tartya az ekét, és ditsekedic

az eztenue! : tenet aratnim et gloriatur in jaculo et stimulo

(Kár: Bibi. 1.677). Abrac, tereh és ösztön köll az szamámac

(Zvon:Post. 11.182). Halgatásom légyen hegy&s ösztöu a vén

szamár oldalában (Matkó: BCsák. 231). Ösztönökkel botokkal

iol meg verek ötett (Szeutm : TFiú. 12). Ösztön, ostor, járom

forognak elStte (Thaly;Adal. 1.181). Ösztön, olly eszköz, a

mellyel az ökröt megsértik, hogy serényebben mozogjon (Bod:

Lex. 140). 2) [stimulatio, instinctus; anspornung, instinktj.

Testnek evzteiTíe (DomC. 52). Az lelky esmeretnek meny sok

mardosó ezteniuel zaggattatik meg (BodC. 21). Észtének légye-

nek, mellyec jóra izgassák a ké.sedelmeseket (Pázm: Pred. c3).

Nehéz ösztön az szkség: durum telum necessitas (Alv: Post.

n.39). Ösztönön értik az apostol búja gerjedezésit (Czegl:

;
MM. 218). Mennyi éles ösztönök reiteznek a gazdagságokban

(llly:Préd. n.260X Mindazonáltal Duverser kapitánnak Lengyel-

or.szágbúl való visszajüvetele ad ösztönt az odavaló híreknek

tudósítására (RákF: Lev. n.l36V Eeménség öszteue (Gyöngy:

KJ. 16). Hogy ezen könyvemet románnak neveztem, ösztönöm

ez (Kónyi: HKom. c).

I

[Sz61á.sok]. Az ösztönre harugand (Mel : SzJán. 234).

Az ösztön ellen rugódozni: contra stimulum calcit-

rare Decsi: Adag. 20. Kisv: Adag. 89. wider den .stachel leckén

j

PPB. Nehéz tenekód az ösztön ellen ragodoznod (DebrC. 151.

Fél : Bibi. 195). Csudálkozom, hogy kegyelmed mégisaz ösztön

ellen rugódozik, és nem szánja mezöbeli sok szép majorságát

(RákF: Lev. L336).

ökör-ösztön : vomer ? Samgar megöle hatszáz férfiakat

egy ökör ösztönnel: [lercassit vomere (Kár: Bibi. L219. MA:

i

Bibi. L219).

Ösztönöl : [instigo ; antreiben]. Igaz-elég, ha a pápa utánna

való .szolga-társakat rendel, patriai'chákat, ersekeket, ezeket

igazgatván, fenyítékkel, és ha szkség, egyházi büntetésekkel

ösztönölvén, tam't, oktiit, legeltet mindeneket (Pázm : LuthV.

348).

Ösztönös: stimulens MA. stimulosus; der da sticht, stache-

licht PPB. Ösztöne.sen : stimulose, acriter, peracerbe PP.

Ösztönöz: instigo, stimulo, instimulo C. subagito PPBl.

anreizen PPB. [stacheln, antreiben]. Zuksegekkel evztevnz-

tetveen (DomC. 10). Óztönözd az ö oldalát, mig gyermec:

tünde latéra ejus, dum infans est (Kár: Bibi. 1.671). Vastagon

sarkantyiizza és esrtenezi a keresztény lelket az a gondolat

(Pázm : Préd. b2). Dorgállyuk és fel-kelésre esztenezzBk a'

bnbe-esetteket (43). A bánat, szorgalmatosság, gond imatlan

eszteuez mindeneket (69). Magad saját teste gonosz kiván.sá-

gokkal ösztönöz (Megy: Bayle. 73). Amaz álnok kigyó ösztnflzé

bölts eszes Salamont (Rim: Ének. 282).

fbl-ösztönöz : excito C. [aufstacheln]. Fel-indítom, fel-izga-

tom, fel-ösztOnözöm: excio PPBl.

meg-ösztönöz : [instimulo ; anspomenj. Ylyeten ewztew-

nekwel te magadat meg ewztettiiezed (ÉrsC. 375). Meg eztö-

nözyed, vram isten, az en testömet te felelmeddel (NagyszC.

183).

76
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Ösztönözés : stimulatio, instigatio instimulatio, instinctus

MA. ameiziiiig, reiziing, sticbehing PPB. A hirtelenségnél és

Bsztönffzésiiél semmi nintsen keményebb íKisv: Adag 327).

Ösztönözet : cw Vétekre raló 56zt5n6zeti (az ördögnek] (TKis

:

Pan. 53).

Ösztönöz : instinetor C. utimulator, instigator, instimu-

lator, exstimulator MA. anreizer, aastifter PPB. Ékes iiszö-

borju Egyptus: ösztöníizSje v'i neki é.szakrc'il (llly : Préd. 1.375).

ÖSZTÖR (fcí.ní NádC. 143. ezlörw ÉrdyC. 305b. ezlro

GuaryC. 8. 29. vztorw ÉrdyC. 338. 408. stb.): palus, veru Otr:

OrigHung. HlOO. tendiijelliuni, bfir fe.szití! és.száritó fa Sí. [pfabl].

Az mezaros ebec nem gondohiac az eztroba vetet hu.ssal mert

azt nekik nem aégac, de cac az verfin íialacodnac (GnaryC.

9). Paraníola, hoé fel vongac az eztrora (29). Fel vonyattatli-

wan az oztorwra, bog meg keenzattathnaanak (ÉrdyC. 338).

Fel vonyataa az o.storwra es nagy er5.s.seii veretee (408). Az

oztorwra fyggeztetee (546. VJ'ih. 214). Zent Adoryan ezterSn

vitetec a cazar eleibe (NádC. 143). Ijibaynal fog^'a 5zt8r5re

fel akaztatha (649). Le uetete az 5zt5rflr51 es tSmISczben

vitetuen (DebrC. 12). Mikoron nem akarna a baluan istenik-

nek áldoznia, 5ztSröi-e vonattata, s megh leh uetettetuen a

c-aigarol . .(177). Oztrre uonattaluan meg ostoroztata (186).

Alföldi szegény nép fejeket ösztüriilie felrakatni merészlette

(SzahKrótL 518).

ÖSZTÖVÉR (cízííw^r Os. F2. ósílaivr ErdOrsz. 11 380.

estwer: maciéi? NémGlossz. 4. emtveer Ver.): macer, marcidiis

C. macilentus MA. strigosus; mager, dürr, ausgemiijgelt Ver.

Uztever-falva ? (Esztergom megyében 1399. CziiiAr). Ha latan^a

t? zemelteket SztSuerbeknec : si ^nderit vultus vestros maci-

lentiores (BécsiC. 118). Micorou a malacka meg nem hyzueyec

de &!t8uerb lemie (TelC. 126). Vala zent damancos kevzeep

ember, testei vala evztevueer es gyars (DomC. 127). Egyk

teczik vala ifyunak es másik vennék &s vvztwvernek (VirgC.

59). Az vton menüén talála egy lóra, annac túros vala a hát;i

és igen eszteuer vala (Helt : Mes. 357). Mondom lassátoc meg
minemíi a fflid, kSuére a vagy ilsztéuér [így]: pingvis an

.storilis (Helt : Bibi. I.VVv2). Meg ielentetec a het 8szl5vér

kalászon es az het 5szt5vér fiszSn (Szék : Krón. 15), Ósztevér

íinRc (MA: Bibi. I.38i. sztfivér az konybaiok (MA; Sciilf.

219). Magokat nyanaliakban es W)yfSlesekl)en gyakorollyac,

hogy 8szt5ueren .sargiidgyanac, os az eniberec el5t szenteknec

lattas-saiiac (Zvon: O.siand. 185). Az Litván ílsztSvérek [barmok]

nem enni vagy ételre valóc (Com : Jan. 79). Egy kis ö,sztíSvér

collatiót is készíttettünk (Nyr. XIV.515). A f515tte SsztSvér hás

ízetlen (Prág : Serk. 397). A fehér [ló] is holt-iisztövér (Thaly

:

Adal. 1 240). A tyukfiak igen kiverek lesznek, és a galambfiak

igen Ssztflvérek (Fal: NA. 143). Áldozatja ösztövér és szegény

(Gvad: FNót. 153).

[Szólások]. Itt-is azon Ssztívér bakot nyúzza Kalauz,

mellyel foUyebb (Ps : Igazs. 11.277). Mindenkor eszik,
még is ösztövér (Kisv : Adag. 502).

[Közmondások]. Szegény háztól ösztövér bárány (Cseiei : Hist

62). Szegény háztól ö.sztövér szalonna (SzD: MVir. 380).

Ösztövóred-ik, ösztövérészik: maceo, macesco, macreo,

macresco MA. emacrascó PPUl. mager werden PPB. Ösztö-

véredet: macilentus MA. dürr, mager PPB.

el-ö8ztövéredik : maceo, marceo [abmagemj. Ismét ' el-

öaztövéredem : remacresco C. Mi dolog liog: te napról napra

igen el 5sztóuer6sz61 es el heniaez? (Mel : Sám. 174).

még-ösztövéredik : macreo, macesco, emacror C. mager

werden, magern, aasdorreu PPB. Megflaztövéredett : macilentu.s

strigosus C. emaciatus PPBl. Az ire^ niasnac kSnersegebil

meg dztfiuerSdic iGuaryC. 4. NádC. 120). Te zenth czontodbely

welS- megy ezteweredeek (ThewrC. 30. GyOngyC. 22. CzediC.

21). Az te szokásoddal meg ne Ssztíueredgyel : ne sis assiduitate

tua infatuatus (Kár: Bibi. 1.665). Olly nagy bánattya vagyon,

hogy abban megOsztövéredett (MA : Bibi. IL20). Ugy meg-

ösztövéredtenek, hogy az holtakhoz hafonlatossabbak voltának,

hogy sem az el5 emberekhez (Lép : PTiik. IL 102).

Ösztövéres : [macer, macilentus ; mager]. Némelyeknek

az tarisznyában ösztSvéres szalonna volt (Monlrók. XL 361).

Ösztövórít: macero, macro, macio MA. mager macben,

ausmergeln PPB. Sok syralmaasagokual magát ewztewuereytette

(EhrC. 72). Nem cak bSrtfikkel, de egeb gSttrelmekkel ees

testet 5zth5ueritiuala (NádC. 536). Syr vala es az ev testet

evztevuerehty vala bevhtevkel (MargL. 82). Testet (ztinerítuen

:

b5yt51 vala (TelC. 53).

meg-ÖBztövórít : macio, macro, emacero C. emacio MA.

ausmergeln, mager machen PPB. Melyeket az zent bwytwk

meg wzt^vueryhte^ek (VlrgC. 138).

Ösztövérités : maceratio MA.

Ösztövéröcske : macellus C. ein wenig mager, schlank

PPB.

Ösztövérség : macies C. macitiido, macror MA. magerkeit,

dürre PPB. Marton ew testen wralkodoth zentelen walo ezto-

wersegnek myata (ÉrsC. 343). Ada uekic az 5 kirelmeseket,

es boczata az fi lelkekre SsztSuersiget (Szék : Zsolt 1 lOX Te
pedig utánnam i8y nagy sebbességgel, de a f§l vton le dftiy

és vgy tettesd, mint ha az aszteuersegnec miatta el nem
mehetnél vtannam (Helt: Mes. 313). Az en ortzámnac 83zt8-

uérsé(ge] bizunságot tészen [fájdalmimról] (Kár: Bibi. 1.521).

F8!dnec nagy Sszteuérsége víz miat lón ackor (Vízözön B ).

Nem tsak éhségünket enyhíti, hanem ösztövérségünket-is kövéríti

(Pázm: Préd. 3S9).

[ösztövérül.]

még-ösztövérül. El-hitvánodott, meg-^Ssztöveriilt: strigosus

PPBl.

ÖSZVÉR (ezweer KesztC. 72. KulcsC. 72. Helt: Bibi.

1.226. ósztuiér NótPM. 8) : muliLS, burdo, hinnns C. mulus, mula

MA. maulesel, manleselin PPB. Mulus : bak öszvér ; mula

:

nístény öszvér ; hiunibunde : íszvér módgyára C. Áros embórSc

teuekkel es (SzuerSkkel (GuaryC. 24). Lo es evzuer (ComC.

229). Eleybe yewe egy ember ylween eegy zeep zweeniek

hatan (ÉrdyC. 509. 511b). Ember fel rwgo mykent ezweer

(ÉrsC. 263b). Oszuer vag poroszka (Mel : Sám. 132). Áspisok

a harag-tartók, öszvérek a hörtsökfisíik (Pázm : Préd. 766).

Tegnap bocsátották lovaimat, öszvéreimet a mezi^re (Monlrók.

XV.340). Az ro.sz telelís miatt oszvérim, tevéim nem maradtanak

(XXIV. 396). Öszvér származik a lónak a\'agy bikáuak a

szamárral való Sszve sarhndásíiból (Misk : \'Kort. 272). Tele

vala az út emberekkel, mert az orvosok a magok ösztövéreiken

és egy svadron törvény-tudók nagyon sza|x>riták a tolyongást

(NótPM. 8.)

ÖT (elh RMNy. 11.151. rtM Kár: Hal. Bb3. líe NagyszC.

315): quinque C. fiinf PPB. Öten öten; quini C. ftinf und ftiiif

PPB. Tizenöt
; quindecim C. Ver. Voltának ewt ezerén (Elírt!.

107). Ezek k8zz81 8t8u valanac balgatagoc es 8t8n ildnmiwoc

(MünchC. 60). Tellyeeseeggel ewt eztendey wagyon my wita

penitenciat tart (ÉrdyC. 340X Vte vagon zeutlelSkról, liala

Cristusnac 6 emb6i-seger81 (Nagj-aiC. 315). Ótte esztelen vala,

6tte kedig eszes: quinque orant fatuae (Helt- IT. G5.) Az

t8b planétáknak az 8te az t8ld alat járnak (KDetv. 1619. Ul
Az i'ijjac i'itín vannac (Com : Jan. 49).

ötöd, ötödik: I) quintus MA. der fíinfte PI'B. Capitulom

Stííl (BécsiC. 17). Ewted cap. : caput quintinn ( JurdC. 364>
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Az ewtJdyk migyal (900). Ewtíd tyztesseegli (ÉrdyC. 370b).

Zent damanccw utau evtevd zerzet mestere (DomC. 322). Az

sltaruak wted reze kezdetyk (KulcsC. 161). Az ntipg \éuéi\

Stód csuda KV v;Ua (Cseng; Jer. E3). Ezeltt «töd nappal

raállotta meg a passa Esztergomot (TudTár. 1839. 2.')6). 2)

(qiünta pars; fünfter teil]. Mikoron a gabonát megarattyak,

megdezmalom elSszer, anuak vtanna az Sttdét kiveszem (Helt:

Mes. 456). Fertn avagy kituac StSd ré.sze: draclima (Com:

Jau. 166).

ötödi: quintanus MA. ans der fiinftea orduung PPB.

ötödször : quinto C. qnintum MA. zum fiiuften mai PPB.

NSgyedszer ueweztotyk angyalnak; ewtdzSr neweztetyk zo-

zatbnak (ÉrdyC. 347b).

Ötös : quintupUcatu.s, quiutuplex ;
fünffSltig, fiinffach PPB.

Ötször : quinquies C. MA. fiinfmalen Ver. PPB. Ótzer ezer

emberec : quinque milia (MünchC. 44. 41). OtzSr zaz ezer

(VitkC. 108). Ötször ízben : quinquies (DöbrC. 293).

Ötven : quinquaginta C. füufeig Ver. Eéé'C tartozicuala 8t

zaz pénzzel es masic ítuenuel (MünchC. 124b). Evthven bel-

cbyek (^DebiC. 538). Tebben hounem ewtbwenen az fráterek

mykoron ebeedliez akarnának yllnye (ÉrdyC. 452). Zaz ewtwen

garadycz (ÉrdyC. 190b).

Ötvened, ötvenedik : quinquagesimiis MA. [fíinfzigst-].

Ewtwened zam zereut : per convivia quiuquagenos (JordC. 554).

Ötvenedés : pentacoutarchus PPBl. quinquagenarius Helt

:

Bibi. I.L12. Ismeg más Stvenedes f5 legényt boczáta reaia,

az 5 alatta való 5tueniuel (Helt: Bibi. n.301. Helt: Krón. 22).

Századosoc, 6tvenedesec : centuriones, quinquagenarii (Kár:

Bibi. 1.157. Káldi: Bibi. 343).

Ötvenes : quinquagenarius PPBl. Eles [Dlésj imádságára

menbSI tfiz zalla ala es meg egete az 6tuen5s vitézt (GuaryC.

54). Kfilde Ocbozias Illieshez az Stuenes hadnagyot, mind az

fl alatta valo ítuen ferfiackal (Mel : Sám. 365).

Ötvenszer: quinquagesies MA. [fünfeigmal].

ÖTIi-IK (tiítetveen, vtletik NagyszC. 2. 117): [manó] penetro

pertingo, infigor, iujicior, invado ; liineiudringen PPB. [dringen,

strömen]. Az sebekbelewl ewtiewt vyer : sangvis de sacris stig-

matibus (EhrC. 68). Menyorzagbol evtievt bizodalm (DomC.

81). K5-es5t bocbata, vgy anyera, hogy á tiiz á fSldre Sttlék

(Helt : Bibi. I.Ff4).

[Szólások]. Ez gondolat Stlék belém (MA: SB. 87).

Nem hilietséges, hogy álmokban se 6tl8ttek volna azok

a nyilvánvaló dolgok (Pázm : Kai. 660). Távol légyen, hogy a

féle tsufolkodás elménkbe n-is ötSIjék (GKat : Titk. 37).

Mely még amaz utólso naponis elménkben 5tlik (GyöngyL;

KVall. 80). Szembe nem 5t51hettek voha (Pós: Igazs.

329). Fogadásid ottan szfivemben Stlének (Huszti : Aen.

19). Valahova fordíttyuk szemeinket, elc5nkben Sthlenek
az istennek állati : occurruut res creatae a deo (SzCsene

:

Con£ 17).

be-ötlik : injicior, invado, penetro, immittor ; eindriugen

PPB. Az habok be ötlenek az haioban: fluctus mittebat in

navem (Fél : Bibi. 59). Vigaztalo erS érkezic és béStlic szivedbe

(MA: Scult. 639).

el-ötlik : [erumpor ; vordringen, sich ergiessen]. FSIdon el

Stlek miként fidnek siria : sicut crassitudo terrae erupta est

super terram (DöbrC. 220).

elötlós : [effusio ; das vergi6.ssen]. Artatlanoc verec elSÜese

(BécsiC. 284).

ki-ötUk : ebullo, ejaculor, exundo
;
geschwind ausbrechen,

Uborlaufen PPB. A te ky Stlótth zentli veerOd (VViukC. 267).

A bor kióttlik: eti'unditiu- (Helt: UT. Cl). Az istenhz valo

szeretet ki 8tlic és kijelenic az buzgó kuyorgésbSl (MA : Scult.

182). Micsoda po.ssliat tobol ótlottenek ki az hét s-icramen-

tomok (MNjil : Irt. EWb. 3).

kiötlés : [efliisio ; das vergiessen]. Drága verdnek ky

Stleseerth (WinkC. 259).

Ötlés : punctio, stimulatio, commotio, penetratio ;
stechung,

stichelung PPB. Bel8l walo Sthlees (ÉrsC. 150).

vór-ötlés : [blutvergiessen]. A verStleanek oka te voltai

(WinkC. 178).

Ötlet-ik : [emano, injicior : sich ergiessen, dringen]. Honnan

wa^on hogy az zenth leélek myath othlethik my zywukbe

istennek zerethethy (ÉrsC. 149), Cristusnak nem volt ez vylaghy

tanvvlt tívdomanya, de az zent leélek istentl 6tlet5t es mennyey,

kywel miudenSket tvvdot (ÉrdyC. 58b). Az beteg menyorzagbol

evtletet remensegbevl nagy syralmakra ky evtleteek (DomC.

270).

be-ötletik : [immittor, penetro ; eiudringen). Bel Stletween

az eedes zyz mariaban az hatalmas isteny malazt (ÉrdyC. 647).

Valami velagi gonoszság be evtietneek az ev lelkében (DomC. 4.)

el-ötletik : [erumpor ; bervordringen, sich ergiessen]. A bor

elotletic : eflunditur (MünchC. 29). Menden vér, ki elStletet (57).

ki-ötletik: [eflvuidor; vergossen werden, entströmen]. Fut-

uala az vyer az navalyas myatt kyewtletett : sangvis ab illó

mlsero eftusus (EhrC. 68). Ky 5tleteek ew zent orczara az

nagy isteny feenesseeg (ÉrdyC. 51). Torkából keen kwes lángok

6tlethnek vala kyne (507b) Ki Sthletek az en veres vereytek6m

(Nagy.szC. 16. 75).

meg-ötletik : [afficior ; übermannt werden]. Eiuiek okaert

augastus chazar oly nagy evrevmmel evtletek meg, hog evneky

az az az zvznek tyztessegere temyent fystele (CornC. 83).

Ötlöd-ik.

[Szólások]. Elméjében ütlödött (Ker : Préd. 306). Leg-

félelmesb gondja gondolatába ötlfldött (Kónyi: VM. 57).

ki-ötlödik : [exundo, effundor ; überstrOmen, herausfliessen].

Az folyó vizec hólt testeckel meg teluén ki ne ótlodgyenec

(Kár: Bibi. 1.488. MA: Bibi. 11114). Az ezüst pohárt ugy

egybenszoritotta, hogy a bur kiötlódött belle (Cserei: Hist.

248).

Ötlödós : [immanatio, penetratio ; das eindringen]. Az ördög-

nek kísérteti, némely belSl vagyon az embernek elméjébe,

szívébe valo tISdés vagy sugallás által (Mad : Evang. 234).

ÖTVÖS. Ewtues: goldschmied Pesti: Nom. 41. aurifex,

aurarius, bracteator, bauausus C. aurifaber, aurifex MA. artifex

BétsiC. 114. Kár: Bibi. L430. 11.109. argentarius Helt: UT.

m2. Póris, mellyel az ötvösök forrasztanak : ehrysocoUa PPBl.

Az 5tuSs6c kohókban oluasztottac (Born-^ Ének. 175). ötvös

[vezetéknév XVI. száz.] (Nyr. X.227). Ötuös János (LevT.

1.341. RMNy. 1127) Az kopja vasnak megaranyozásától az

ötvösnek [adtunk] 3 forintot (Radv : Csal. IH371b). Az 6tv5s,

.-u-anymives gyfirfiket tsinál (Com: Vest. 55). Az otvSsSk be

fglalliák aranyban a drága kSvet (Lép : FTük. 133). Gyakorta

penig a rosdás es alá valo vasp6r61y 8tv6s tiszta aranyat tsinál

(Drég: Spec. 21).

Ötvösöl: malleo, fabrieor Kr. [schmieden, formen]. Ámpol-

nákat ötvSsöhiek (Vajda: Kriszt. III.30. Kr.).

ÖV (m, ö MA. PP. párta-ov PP. Selem o RMNy. H170.

w 88. ev ComC. 38. párta óh Zvou: Post. 171. az w wet [az

76*
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ö övét] leuete VirgC. 101. tweket 131. iÍMeccz5 Sylv: ÜT.

1.50. iivén, «i.edz5 Zrhiyi: Syr. 119. 117. párta-íi KMK. IV.90);

cinsiiliim C. balteas Ver. zóna MA. giiitel, gurt PPli. clioirlula

EhrC. 144. C), övedzé.s; diazoma PPBl. Meuyasz.szonynak aján-

dékoztatott tzifrils 6 : cestus uo. Tistasagnak wutli : balteum

castitatLs NémGl. 361. Visel va.sbol eliiiialt eviint (MargL. 41).

Ne akarjatok bymy se ezystet, se pénzt ty ówetíikeii : in zonis

vestris (JordC. 382. 777). Erzenet, 5net es melleket valuala

elarula (l'elC. 98). Ood el ewvedet (ÉrdyC. 2(;.5b). Az ember

Ha által SuedzettetSt es szoritatnt uala a ket czeczinel aranbol

cynalt 5uél (Mel : SzJán. 42). Önnen fivivel niegkötezik (Mon.

írók. IIL76). Öuigh leaui kepiluek, azou alól bal moduak

(OecsiG ; Préd. 39). 4 ow, kettei ez&st kettei aranias i Radv

:

Csal. 11.21). Kebelemben vagyon, s övem pedig nem óidik,

hogy ki-essék : mihi in simi e.st, nec ego discingor (PPBl.).

bogláiros-öv : balteus MAI. A kard a bogláros 5vr6 fel-

iTiggesztetik (Com : Jan. 181).

heveder-öv : [leibgurt]. Heveder fi : .subcingulum, balteus

;

varrott heveder 6: ce,stus PPBl. Az heveder-övnek hire sem

volt (Monlrók. XI.352).

korda-öv : [gürtelschnurj. Egi ezfet korda eo (Radv

:

Csal. 11.28. III.312. I^vT. IL283). Egy korda módon walo párta

e* RMNy. IIIb.199).

párta-Öv (pariú Ilosv : NS. 5) : snbcingulnm, balteus MA.

untergurt, breiter gürtel PPB. OtSzvveen papy rwliaba es megli

ewedeztethween aranyas iwrtha evvel : zoua (JordC. 885). Az

uitezSk partba hekkel 8ued5ztetnek uala (KazC. 70. TihC.

19). HazezkzSk, tuúa mynt ezfi.st part5uec [így], poharak,

kupak (TelC. 92). Vagyon uala eg ferfynak walo párta ew

(Radv: Cs;d. 114. RMNy.tt88). Szablaiat partfire köttStte vala:

zoua aurea muliebriter cinctus acinacem susiienderat (Ilosv

:

NS. 5. RMK. IV.315). Párta 8vec vaduac derékokou : balteis

accinxerunt renes (Kár: Bibi 11.129).

szent-János-öve. Sz. János 8ae : artemLsia ; fekete irSm

;

s. Johannsgürtel (Mel : Herb. IGl).

szy-öv : zoua jjeHicea Kél : Bibi. 3. [lederner gurt]. Meg

elegedet egy teue szSrbSl szfttetet mliaual, egy sziy 8nel (Tel

:

Evang. 1.44). Sziw 8wel Suedezte vala be derekat : zóna [jel-

licea (Kár: Bibi. 1.331). Széles szíj 8vet viselt (Misk : VKert 46).

szoritó-öv: balteus PPBl. [gürtel]. Szorító 6, suartz, el6-

kntS : cinctu.s, cincficulus MAI. A kiraliok .szorító 5uét meg

olgia s-el ue,szi (Mel : Jób. 30).

teveször-öv: [gürtel aus kanieelhaarj. (VectTrans. 10).

Övecske : zonula, cinctículus C. zonula, cíngulnm parvum

MA. Szorító övecske: cinctículus PPBl.

Övedz, övedez, övedöz (fonfzcení, iMu'fzceth Ver. wiuieny

VirgC. i'mezdue'! WoszprC. 44) : cingo Ver. MA. giirten, umgürteu

PPli Övetlzett: cinctus Ver. umgiirtet PPB. Ovedzed vala

magadat : lingebas te (DíibrC. 399). Kezde az gyermek jarny

mezehtelen labljal es kemény otromba kertollel evuedevzny

(PélöK. 37). Rea wedwzueu tomporara az ew ketelw tívret

(VirgC. 147). Kyuel evuechzy zorehgya vala magát (MargL.

41). Serkeny, övedzd ágyékodat, fogj serényen munkádhoz

(Fal : BE. 575). Helyesen szedi s rakja teljes inait, kollö tetszí

móddal viseli jól övedzett karcsú derekát (Fal : NE. 29). A
piros hajnal magát Ovedzette (Kóuyí : HRom. 10).

által-övedz : [eirciuneingo ; umgürtenj. Az pap b;iga neki

Ijenilenciat, lii>g mezojlelen te.stet vas lauczal által Suedzeueie

(GuaryC. 44). Ez ember tia által 8uedzettet8t es szorítatot uala

a ket czevziuel aranbol cyualt 8uél (Mel : SeJ&n. 42).

be-övedz : incíngo PPBl. Bé-övedzení, bé-övedezni : cingere,

umgürten PPB. Be 8 wedezee ennen magát : praecinxit »e

(JordC. 674 1. Ewedzee be ennen magaat (ÉrdyC. 5<i9b. 175b.

144). Meg odad az en szomorú nüiamot, «;s be Sued8zel inge-

met 8r5mmel (Szék : Z.solt. 27). Be uedeze 8tet az JweI

:

accingeiis eum cum balteo (Kár: Bibi. 1.99. MA: Bibi. I94p.

föl-övedz: succingo MA. [mngürten). Owedzeet5k ffel ty

zyweteknek eehat : succinctis lumbis meutls vostrae (JordC.

845). Fel ewetzee erósseeggel ew ehayt (ÉrdyC. 414b). Mikoron

ruliayat fel evuedezneíe (DomC. 95). Fel óuedzöc az mi

ágyékunkat (Ború: Ének. 298). Agyekítokat fSl Suedózuén

fegyver8s euuol (Beytlie : Eplst. 220). Az 5 vtzaiokon felSuedzet

.sákba ianiac (Helt : Bibi. IV.32) Derekatokat fel vedezzétec

:

renes vestros accingetis (MA : Bibi. 1.59.) A kard felvedztetic

:

gladiu.s acdngitur (Com : Jan. 147).

kömjrül-övedz : círciímcingo, circumligo, umgUrtea, um-

bínden PPB.

meg-övedz : praeciugo, percingo MA. accíngo, umgürten,

angürten PPB Megövedzetett : cinctus ; umgürtet PPB. Papok

8uedezietee meg magatokat: acciugite vos (BécsiC. 204). Ewl-

thewzeth wr eekasseegbe ees megh ewedezthe magát (FeslC.

25). Egi 5uel meg8uedzeg 8tet (DebrC. 205). Meg ewedzee

magath: praecinxit se (KulcsC. 125). Legyen az ty derekatok

meg evnedezuen (CoruC. 68). Derekatokat meg Suedezzetek

(Helt: Bibi. I.Gg4). Óuedezd meg 8 raita kóuöl az ephodot

:

coiLStringes balteo ((^q). Az tortiátznac oszlopai veezszAckel

Svedeztes.senee meg : vestitae erunt laminis (MA : Bibi. 1.73).

Övedz-ik, övedézik : se cingere, praecingere [sich um-

gürten] Sí. Óvedezik: aeciugitur JordC. 99. Ewedezyk: prae-

cingitiu- KulcsC. 171. Partha6iienek chatyath ees feyeth, kywel

üiiecgyk wala, neky tharthauy ada (Peerl. 3). Kezde goromba

kStellel wuezeny (VirgC. 101). Kiszycz vaczorára valót, 8uectel

hozzá §8 szolgál énnekem : praecinctus mínistra mihi (Sylv:

UT 1.110).

által-övedzik : fcirumciugor ; sich umgürten]. Az derek

ált;il ueci'zett uala bíir uecczóuel (Sylv : UT. L).

be-övedzik : ciugor ; mngürtet werden PPB. Ewedezvil

be: praecingere (JordC. 749). Fel 8lt8z8t Az fl SrSssígíbe •
-

be Sued8z6t (Szék. Zsolt 961.

föl-övedzik : [praecíngor; sich gUrten]. Ówedzyel fl.'

praeciiige te (JordC. 587). Fel ewedezwen: praecincti (571).

még-övedzik : [praecíngor ; sich gürteu]. Enedezyel meg

te tereddel : accingere gladio tuo (KulcsC. 109. KeszthC. 1
:

:

Övedzés : vinctus, diazoma PPBl.

övedzet : lorrigia C. chictiLs, cinctura ; umgilrtung PPB,

Horízon: a fíild kHrül az ég övedzetí PPBl. Derekamnak

kard volt 8v6dzete (PhilFI. 12). Fekete atlászbiíl övedzettye

(Gvad: RP. 386).

Övedzetlen : disciuctus PPBl.

övedzö : cingulum, succinctorium PP. womit man sich um-

gürtet PPB. [gürtel]. Szorító övedzi : cíncticulu.'! PPBl. óueoosSie

bfir vala az fi derekán kSrfll: zóna coriacea (Sylv: UT. L5).

Bür öuecczS (50). Derekíuiac 8vedez5je: zoua (MA : BibL IV.32.

L74). üvedzfiig vízben kész lén be gázolni (Zrínyi LUO). Az

8vedz8n alól .semnú tagai nem látixattanac (Prág : Serk. 708).

Ollyan aszszonyokat is láthatni ott, kiknek 5vedz8ig érJ aia-

kállok vágjon (Hall: Hllist. U.334). A kórója 5vedz8ig fSI n81

(Lipp: PKert 1.61). Zrínyi parantsolta, hogy szebb övedzSjét

hozza elfi i Kónyi : HRom. 1 72).

Öves : liabeiw cinguhmi, zóna círcumdjttus Sl (mit gürtel].

Az cliazaar wdwaraban három ezer yú'yak ahiak vala elAtte
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wdwarolwan mynd aranyas bársonyosok es aranyas ewesek

(ÉrdyC 409bX

övez : oingo, sepio, circumdo Sí. [umgürten].

meg-övez : cv KezkAneuel megSuezuenfolv. megSvedzrén'?]

J magát (WeszprC. 45).

övezet. Az oszlopoknac gombjai és Svezeti: capita colum-

uarum (MA: Bibi. 1.84).

Övi : zonarius MA.

OZ : dáma, dorcas C. [reh] dambirscli, gams PP. Cerra

:

gym vei w-z NéniGlossz. 136. üzbr: nebris C. Oznec, szarvas-

nac fia, vemhe, kSlIyke: binnulus MAI. Mykynt az evz az

tevrbevi, ky zevkevUek es el fvta (UomC. 232).

[Szólások). Az eJzetis ghSrliczének itéli (Bal:

Epin. 4).

Özecske: damula MA.

ÖZÖN {ezm JordC. 432. ÉrdyC. 322. KesztbC. 17. víz-e-ím

PP. zm ThewTC. 80): 1) copia, multihido, vis, oceamis Sí.

(flut, überschwemmnng]. Ewzwnwk vyzy meg gewltenek tenger-

nek keaepyben (AporC. 143. 145). Ózn vtán : post diluvirim

(Valk : Gen. 5). Megijedéuek, hogy ha ezöu lenne, ismég el-

vesznének (RMK. n.97). Oz5auel ez világot el bnritua (Bom:

Ének. 540). Ózín vizáradás (Matkó : BCsák. 21). A tévelygések-

nek az 6z6nnye el-apad (Pécsi : Ágost 7). Harag özöne i Pázm

:

Préd. 515. Kr). 2) (saeculnm, aetemita« ; ewigkeit). Vr ózonig

orzagol, es Srflkol órke : dominiis regnabit in aetemum, et

in saeculam saeculi (DöbrC. 27. 24». Isten kedeeg mi kiralonk

;

meeg 5z6n el5t (ante saecula) zerzet idvSsseget földnek ktWpen

(139). Vr ezenyk orzagi (KesztC. 17. Kulc.sC. 17).

[Szólások]. Egészségben vagytok, kiben az úr isten ezután

is sok számú esztendk alatt özönnel részeltessen (RákGy:

Lev. 155).

bor-özön : ingens vini profusio Kr. (Onizi : Síp. 739. Csúzi

:

Tromb. 5. 205. 207. Kr.)

nép-özön. : [túrba populi ; volksmenge ; vSlkerwanderung).

Meg sznik nap kelet nép özönt küldeni, délszin villongásit

kezdi felejteni (Orczy: KöltSz. 230)

víz-özön: diluvium Ver. diluvies, cataclysraas, abluvium

C. abluvlo; wasserguss PPB. [iiberschwemmnng]. A viz Szfin

el6t mend a napiglan, melTeu Noe bémene a barkába (MiinchC.

59. 60). Noénak barkayaban az ívyz 6z6nnek ydeyeben (ÉrsC.

71. (TheívrC. 80). Nem lehet víz ez5n kfilSmben, hanem ha

esztendeig az el6t nem lészen esó (Cis. G2). A viz 5z6n kort

volt (Tel : Fel. 74). A vizözön után az emberek esintalanbak

és kevélyebbek lttek (Illy: Préd. 11.456).

vizözöni: diluvialis MA. [sintflutlich).

vizözönkori : cw

Özönöz : diluvio inundo Kr. [überschwemmen). Sebes sírással

özönözte mind a két szemét (FaltNÁ. 130).

ÖZVEGY luityi/ecnec meg oltalmazoia? Then-rC. SO. de

a PeerC. megfelel helyén :134 : ózwegeknek, a ezt kívánja a

vers Is; emegy EhrC. 7. czweegyseegh ÉrdyC. 118b.): vidua,

viduus Ver. bivira, caelebs, agamos C. wittib, wittfrau PPB.

Ozveé ludith 5 ferie Manasse meglioltuala (BécsiC. 26). Hogy

zegenyeket evzuegyeket aniakat es iliyenfele nevolyassagos

zenielyeket oltalmazna (MargL. 61). Az jras az evzuegyeket

zvzekhez zeikeztety (CornC. 296). Az ana uzuegge maradót

vala ; kyrl mondottatec idefel : egyetlen egnec anya Szuegye

16t (TelC. 11— 12). Wzuegieknek es aruaknak oztogatya (VirgC.

84b). Ozvege marattam (TihC. 27). Az hA Ssvegy [így] népei

:

ip,sonmi viduae (JordC. 724). Yob Istennek elette az alázatos

hazos ezwe^ (ÉrdyC. 149). Ozvegyeknec kegyes biraia (Bom:

Ének. 76). Édes atyánknál mind egyetembe Szuedgye marad-

tunc (133). Az telhetetlen .szüntelen ragad, sem istent sem em-

bert nem néz, ozuegyet ániat igyarant nyomorít (Born : Evang.

IV.300b). Özvegy gilicze (Zrínyi 11.103 1. A jóságos cselekedet

békességes-türés nélkiil özvegy (Illy: Préd. L314).

[Özvegyed-ik]

még-özvegyedik : [witwe werden]. Hogy meg-özvegyedett

(Gvad:FNót 33).

Özvegyéi. Özvegyleni : viduum esse, caelibem vitám agere

;

unverheiratet sein PPB. [als witwe(r) lében, im witwenstande

lében]. Minekokaert zerzettel engmet meddvt ozueglenSm

(TelC. 2S). Chac nyolczuan négy oraig sem Szuegyleuenec

(Tel : Evang. 1.151). Tovább özvegyeim nem kívánnék (Nyr.

XI.30). Sokat Szvegyleni ennek bizony kár-is (Gyöngy : KJ. 7.

Bod : Lex. Elöb. 2).

Özvegylés : [víduitas ; witwenstand]. Az asszony pedig jó

ideig való özvegylése után Apafi Istvánnal a szomszédságban . .

istenesen akartak egybekelni (Szál : Krón. 136). Az reghiec az

Szvegylésre egy esztendt rendeltéé volt az aszszonyoknac

(Prág:Serk. 925).

Özvegyit: víduo MA Özvegyíttetött : viduatus MA. ver-

wíttibf PPB.

Özvegység : víduitas, caelibatus C. cubile viduum PPBl.

witwenstand PPB. Ozvegységnec ndiaia: vestimenta viduitatis

.snae iBécsiC. 31). Az zwegseeg nem diccerets (SándorC. 32 1.

Job az ózwegseegbeely tiztasaag (34. ÉrdyC. 643b. Kár: BíbL

L494. Káldi: Bibi. 286).

Özvegységés. ÖzwegsegSs tiztasaag (SándC. 33).



FACAIj : [omaüum ; riDderkaklaunenJ Az étel az állatoknál

elszszór a kérs ftjomorban, osztáii a nagy kövér hurkában,

temérdei^ bélben, paczalban által megyén (Com: Jan. 51).

fSzóláscik]. Te nailad niindeggy a paczal s a tfid5 (Bal:

Csisk. 104).

PACÉTOS : [?] Három eLs napoc paczetos es meleg

1582 (KGalg. Giiij).

PACK : Ictus ferulae Kr. [platzer, sclilegel]. Réá szoktas.siik

niagimkat, liogy az lélek ellen rugódozó tast ne vehessen

paczkot a leieken (Bal: Calak. 321). Nem i8 illett aznagy ldr
socenak vásott es szentelen paczokálását paczkok nélkül szen-

uedni (Bal : Epin. 5).

Packáz, packáz-ik (ponkáaa Cserényi : PersF. 53. pocz-

MsíiRákF: Lev. V.21) : [vexo; hndein]. Dárius király mikor

meg hallá, egy város hogy raita igyen poczkazna (Cserényi

:

PersF. 53). Hogy minden alábbvaló einbt-r rajtam ne paczkázna

(RákF: Lev. I.28I). Habár Antal által megyén Is, nem poczká-

zik bizony Istócskán, becsülettel kiadott tegnap is itt Dánielen

(V.21).

PACSIRTA (patsir- alauda C. major: Szót 23): alauda,

lassitji, ga!erit;i, ciris, eorydalas C lerche PPB. Egy pachirta

fészket raka a szanto fSldön valu biizabau (Helt: Mes. 478),

Ilimgus .szaviiar: a tongtlic/., pacsirta, InK'uiftle (Com: J;tn. 31).

A veréb csiripel, a madárti pipeg, a pacsirta tii-e-liret énekel

(33).

PAC8KÁDÉ: [jocus; scherz?]. Ó szent felsége ezeket a

szokat nem tettetes-képpen vagy patskildéban, hanem ugyan

igaz.ságban monda (GKat: Válts. 11.537).

PACSMAQ : sandalium Com : Jan. 100. [sandale]. Pacs-

mag. Sólya, papucs iCüni:Orb. 127). Fa-talpac, tSIgy fával meg-

lágyittatot patsmagoc, japucsoc (Com: Jan. 100).

Pacsmagocska : (sandalinm parvulum ; kleine sandale].

Tafota tiiblás keszkenA : 70, kis patsmagotska : 18 dea 1878

(Törtl'. 158).

PAD: .sodile, scamnum, aellaria C. bank Com: Vest. 144.

lile az pad alat: sode subter scabellum meum (JordC. 834).

Az sinagügnac padait hoiKillyác (Esztii. 17). Midi*!!) a vendégec

magokat meg-mostác, a padokon asztalhoz filnec (Com : Jan.

109). Az scholábau levfi padoknak való .szöget vöttem (MonTME
L244).

[Szólások]. Féb« a büdös pompával, pad alá a kiiros játék-

kal (Fal: NU. 288). Bagdácso Íja n ak az pad alá, ha híjá-

ba vonjuk az p a d r a az fejeket (RjikF : I.*v. 1.481) Két szék

között pad alá esni (SzD: MVir. 108). Az evangeliomot pad

alá vetvén (üKat: VálLs. 11.228). A philosophia minálunk

pad alatt hever s giinyoltitik (Fal. UE. 416).

Padka: parvum sedile Kr. [biinkchen). A molnámé ben-

marada és le üle egy padkára (Fal: TÉ. 739).

Padol : tabulo, coa.sso, coa.\o MA. tafein, vertafeln PPft

Padlott hely: tabulatum PPBI.

még-padol : contabulo, coaxo MA. tectum obduco; ver-

tafeln, zu.s,Hmmentafeln PPB. Megpadlá az házat meghajtott

gerendáckal és cédrus fáb>5l czinált d6.szkáckal (Kár: Bibi. L3OT).

Megpadlá az liázat tzedrus fa menyezetekkel és folyosót

építte az egész ház felett (Moln: JÉpül. 481).

Padlás : tabulatum, tectum MA. contabulatum, contabula-

tura ; diele, b(Kleu, dai^h PPB. Padláa gerenda közi : lacunar

;

jiadlás gerendázatya : laquearium HA. Az gabona megpárlik

az padláson (MA: SB. 133). A k'imflves a padlásokra hágván,

kSfalakat rac (Com : Jan. 102). A padlás gj'ámolokon fekszic

(107).

deszka-padlás : [contabulatum ; bretterboden). Jó az me-

gennék kisded elesége az fi saját deszka padhííia alatt (MA:

SB. 137).

Padiásol: lacuno MA. [tafelnj.

Palló : iwuticulum MA. trajeetitia trabs ; stég PPB. Fel-von-

hatii híd, palló : *pons versatilis PPBI. Heged vagy koboz

pallója : tidium cantheriolus PPB. Hogy a palón által ménéc,

.szédelegni kezde a feiem és vgy easém a sárba (Helt: Men.

288). Ha által jutottunk a törvéu>iiek keskeny pallóján, a ke-

gyelemnek szép tágas mezejére vitetünk (Pázm*: KhI. ö2í<). Az

hol gázoltató hely nincsen, bidac léamec, pallóc, bftrAc, gyalog

higac (Com: Jan. 91).

PÁDIMÍINTOM ijMxdtnioniom MA. pagymontom JordC.

61): (lavimenhuu C. MA. eetrich, boden PPB. b"fiéelmezied a

paéimentomot : ecce pavimentum, animadverte (BécsiC 174).

lóhy el el temetned fitet aihtatosságodnac pagimontomauac alaya

(VitkC. 103). Megli lataak Yzraelnec Lsteneeth, hA labay alath

oly mint .saflyrom kewbfil alk^foth pagyniontomotli (JordC. 01).

Kagada pagj'montnmhoz "ín lelkem : adhaesit pavimento anima

mea (Kulc.sC. 304). Az p> .Vd, az ki leeud az sátoniac (lagymuu-

tomán, végyen az pap (Kár: Bibi. 1.122). Az sátomac padimen-

toma: pavimentum tabemaculi (MA: Bibi. L123). Ha illyen a

padimentom, gondold, mi lészen beliM a derék ékesség (StD

MVir. 95).

cifráa-pagyimontom : a:»rotiuii C. [mocaikj.

Pádimentomos : pavimentatus MA.* mit eatrídi belegt

PPB. Nagy pjuUmontunios, készítet vacíorálo felház : caenaeu-

lum gnuide stratum (Helt: L^T. N.2).
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Pádiméntomoz : [lavimento C. MA. ostrich machen PPB
A iiiemioi vanxiiac minden vczaiat iiaf;"nentonioztac nSmíls,

dragalata* kíuecbíl (NagyszC. 203). A pádimentom t5m8 tavai,

fa kressal pádimeiitomoztatott (Com: Jan. 108).

be-pádiméntomoz. Bepaginientoiiiosztatott : delapidata C.

meg-pádimentomoz : persterno C. [delapido ; mit steiuen

belegen, pöa-xterii]. Kíwelt, kykbSI az varas wczayaat meg pagy-

montomozzak (ÉrdyC. 200). Jerusálemnec vtzai kóuel padimon-

tomoztahiac meg (Kár: Uibl. I 186). Az utzác é.s városnac soc

helyei kflvel padimeutomoztahiac meg (Com; Jan. 1221

PADMALY : cavnm litori.s ; aiLSgeliöli!t<js ufer PPB. Bezzeg

nem tsekély Wzben taiwgat ám itt a jámbor, hanem ugyan a

part raallyát, padmalyt turbokollya (SzD: MVir. 69).

PADTJC : [chondrostoma nasus ; na.«enfisch]. On, dever-

keszeg, b;dljTi, paducz, ökle következik . . . Ballyu, paducz süt-

ve (Radv: Szak. 142).

PAJ, PÁJA : fpannus ; tiich ?). Veleneze vagy páj (Vect.

Trans. 16). Fekete pájábul volt németli ruhája (Gvad: Pfisty.

35).

PAJKOS : scurra, latro, nequam, c^irdax, aggressur MA.

spassvogel, sehelni, strassenraiiber MA.* Paykos jiiházhuz illen-

d5 kaytér szitkai (Zvon: PázmP. 2061. Otsmáiiy bordélyból kit

pajkosok (GKat: Válts. n. 1361). A pávának rút kigyó forma

feje és pajko.s módú, sfim5rg5s lábai vannak ; innét kSlt im e

mese: Angelus in pennis, pede latro, voce gehenna: tollaiban

angyal, lába pajkos, torka gyeliennaíMLsk: VKeii. 313). A mos-

tani vitézek tSbbire tsak a pajkosok és a népnek mosléki k5z-

zl gyjtetnek (429). Gonosz, pajkos, hóhér fábann-rengetett

gyermek (SzD: MVir. 19).

Pajkosi: (improbus; verwerflichj. Az iratos képec példáji

minden paykosi, kmrássági mértékletlenségnec, bujoságnae (MA

:

Tan. 81).

Pajkosság : [coutaminatio, labes ; befleckimg]. Nem tsak

testeket tai-tsák tisztán a paikosságtol és par;iznaságtol, hanem

még lelkeiket-is (GKat: Válts. L Elb. 5).

PAJTA : horreiun, pelariiun MA. scheuer, speicher PPB. Pajta,

ól : saginariiun ; az ökröket pajtában rekeszteni : boves in bu-

bile *rejicere PPBl. Egy czvVi5c, egy paytaioc volt(Bom: Préd.

79). Blzeken kivül ha valami kaliba, pajta maradhatott a po-

gányság miatt (Szál : Krón. 405). Nem szentegyházban, hanem

pajtákban, csrökben, csak nem disznó alomban praedikálnak

(Pázm : Kai. 197). Barmok delel helye auagy paita (Vás : Can

Cat. 511). Sivalkodá-sokat halván egy pajtában (Veresm: Lev.

111). Marhájokat jo idején pajtákban hajtották (Megy:Szöv.

32). Disznók pajtájában való hazugság az (Matkó: BCsák 453).

I./appangiiak az részegessek sziveknek büdös pajtájában (DBón

:

Részegs. 92). Egy aráut Ifin sorsa templomnak és pajtának

(Paskó: ESir. B.). Az disznók paytáiában haliaga (Szentm: TFiú

11). Az pajthanak keozepseo fele felyg cheplettlen bwzawall

(Radv: Csal. 1166). Fölakasztatott egy németet egy sás kévéért,

kit levont volt egy pajtái-iil (Monlrók. M.21). A sok katona

pozsoiii hiLStátba pajtákba száll (XXVII.14). Csrben, pajtában

rekesztették (Bethl : Elet. 11.246). A nagy pajta, ha üres és pusz-

ta, ólnál mivel becsessebb (Kisv: Adag. 189).

PAJTÁS : [socius
;
genosse]. Szomszédasszonyait, czimborás

pajtásit ellenem bujtja fTlialy: Vé. 11291). így köszönti egyik

fél a mást : Elkárhozzjil te pajtás, be igen örülök, hogy reád

akadtam 'Fal: NE. 16). Az isten számban vészi a sértó és .szi-

dalmazó igéket, akár mint alkudgyál meg iránta paitásoddal

(17). Már nem titok pajtás, tudja minden helység, nyilván em-

legeti az egé.sz vidékség (Falt Vers. 904). [Vö. TÁRS. paj-

tára]

Pajtáskod-ik : [consortium ineo
;
gemeinsame sache ma-

ciién). A ki egyre pajtásktjdik vélek, tapasztalni fogja, hogy

eleibe ülnek utt)ljára (Fal: NE. 23).

Pajtásság : [societas
;
genos-seiischaft). Atyafiság, pajtásság :

brüderschaft (KirBesz. 129).

PAJZÁN : 1) (pemix, alacer ; hurtig, keck]. Illik, ha katona

mutat kevés pajzánt (Gvad: FNót. 62). S) [fems, indomitus;

uuliandig, stolz]. Magam is csak egy pajzán lovamon .szaladtam

(üiliF: Lev. 157). S) [paraveredus ; nebenpferd]. A szolgákat

a paripák, pajzán és .szekeras lovak gondviselésére elosztván,

kinek-kinek állandó képpeii kimutatódjék, mic-soda lovakra és

más egyéb állapotokra légyen gondja (TörtT.' 1164).

Pajzányan : [ornate, nitide ; schmuck, zierlich). Gavallért

pajzányan szolga öltöztette (Gvad: FNót. 48).

PAJZS : clipeus, scutiim C. schild Com : Vest 123. Nem
payzual fegyuerkedet anagy pykonhokual (ElirC. 147). erSsi-

nec paysa tüzes : clypeus fortium eiiis ignitus (BécsiC. 260). Ki

a te segidségednec paysa es a te gyfizedelmednec fegyuere

(Helt: Bibi. Idddd2). Észt a nagy payst a hátamon kell visel-

nem (Helt : Mes. 405). Én vagyoc a te paisod (Helt : Bibi. 1F3).

Az isten emberre-léte minden veszedelmes kisértetek-ellen szi-

vünk paissa (Pázm: Préd 118). Szablya, paizs, sLsak és pánczél

(Monlrók II1176). A békességes tm-ésnek payssa (Hall: Paizs.

CímI).

bör-pajzs : caetra MA. rmider schild PPB.

gyalog-pajzs : pelta Com : Jan. 146. [kleiner schild]. Ele-

gend fegyverkezet lészen, ha bé fedezett lé-szesz pántzéllal,

paissal, hosszú paissal, kerec paissal, tatár íjaissal avagy gyalog

paissal (Com: Jan. 146).

hosszú-pajzs : clipeus Com : Jan. 146. [langer sclúldj.

kerek-pajzs : parma MA. ancile Com ; Jan. 146. runder

schild PPB.

kerekded-pajzs: parma C.

tatár-pajzs : pelta, cetra C. parma MA. [kleiner .ichild].

(Com: Jan. 146).

tatárpajzsos : peltatus C.

Pajzsos : parmulanus, parmatus, clipeatus, scutatus C [.«child-

soldat]. Paisos vitézek : *scufati milites PPBl. Sok gyülevész

népek seregedben lesznek, mind fegyverfoghatók, paizsosak

lesznek (RMK. 11106). A katonác auagy az gialog paisosoc az

fSl szél felfii való aitót állottác (Mel: Sám. 412). Huszárok, az

fele lenne pánczélos, paiz.sos (Ver: Verb. 49).

Paizsoz : clipeo C. MA. [mit schild bewaflfnen].

PÁKÁSZ : [nlmium indulgendo emollio ; verweichlichen,

verzárteln]. Gyermeksegtfil foguán firflztetik, fórztetik, pákáztatik

az ember (Mih: ÖrOkÉ. 121).

PAKETA : [fa.sci.s, volumen
;
paquet]. Míg ezt a levelet el-

ké.szítem, a többit csináld egy pakétába, tsomoba (KirBesz. 861.

PAKTLINCS (pákelénce MA.): cimex MA. wanze, wand-

laus PPB.

PAKÓC : [eupatoria ; odermennig]. Szél indito kfikerczin,

igen hasonló a pakoczhoz, a mezei mákhoz, de a levele mint

egy kfimérmec (Mel: Herb. 62).

PAKOCS, PAKOCSA (pagicsa SzékOkl. 1297) : [jocus,

lusus; scherz, spas.s]. Ne lelesseek tybennetek parázna hahota-

las. ne zemeremtelen rut pakocha (CornC. 277). Ez ev társa

latnán ez .soromak eggyfigyfiseget, pakochaban monda neky

:

Ez az velagy azzony állat Sz. Pálrúl azt írja, hogy 5tet Luter
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csúfságban és pakocsábau nevezte eretnek-nek (Pázm: Liitli\\

158).

[Szólások). Hol Kd az tíirOk uyelvrfil ír én nekem, bizony

éli nem vettem volt p a k o c .s r a (Nád : Lev. 7U). Fogdosnak

meg bennek tizenkét embert, A tizenkét ember nem veszi pa-

gii-sára, hanem izeiinek a föld népének illyen szóval (SzékOkl.

1.297).

Pakoesál (jJatcAoíok HorvC. 247) : [rideo, ludo.jocor; scher

zen, .spa.s.sen]. Cliazjir hallyad tanáczomat, eu meg állom bozzw-

sagüdat, way megh owwei pakoc^zaltal as wele kent nem wal-

lattal (ÉrsC. 508b). Minden gonoz avai;y éktelen igeek, iol lehet

hogy legének vigadok vagy pakchalok, zerzetesnek zayatol el

zaggatta.sseek evrek átok zerent (HorvC. 247). Hol Kd az tfirök

nyelvrfti ú' énnekem, hogy csak pakocaált volna, bizony én nem
vettem pakocsra (Nád : Lev. 70). Gritty látván, hogy az dolga

veszedelembe vona és hogy az erdélyiek nem [lakocsálnának,

hanem halálra iltet keresnének (Monlrók III.37).

PAKULÁE: opilio PPBl. [schafliirtj. Juhász, ihász, juh-

pá.sztor, pakulár : opilio PPBl A ketske-fejí madár igen merész

madár, a pakulároktól seramit nem félvén a ketskéket meg-

szopja (Misk: VKert. 472).

PALA : márga argillacea 81. [.schiefer]. A tájott a palakS-

iiél egyéb nem igen vagyon (Bethl: Élet. 373).

1. PALACK (palass2k Helt: Mes. J.2. palazkTngC. 47):

lagena C. MA. Hasche PPB. Meg tere az koldniasbol hoznan egi

táska kiiiirt es egi palazk bort (VirgC 47). Meimetek el a varosba

es iS ti el8t<ikbo eg palazk viz vi.sel5 ember, kövessetek ftet

(DöbrC!. 445). Parancliola az keuéas bort, ky az palazkba vala,

«gy nagy veder vizben tevlteny (DoniC. 87b). Egy pala,szkot

borral tele adá (Kár : Bibi. 1.494). Hozót egy palaszk vizet

iBoru; Préd. 79). A kárment tólcsérec a palaczkokhoz tar-

toznac (Com : Jan. 85). Egy juhász formára csinált ezüst aranyas
,

l>alaczk (Radv; Csal. 111.322). Karikás öreg [lalaczk vagyon

nro 3 (Gér: KárCs. IV. 223).

[Szólások]. Sz;ibad a patak, de nem a palatzk (Decsi : Adag.

343).

boros-palaek : (lagena ; sveinflascliej. A boros palatzkok

párállá.si kíizött elfelejti nyavalyás állapottyát (Fal: NU. 261).

caeróp-palack : [lagena Kglina; thongetassj. Az Lsten tserép

palatzkok egybo-verésével fiitamtatá a madianitákat (Pázm

:

Préd. 111).

fa-palack: óbba Cbm: Jan. 111. fkarafine). A kulcsár

bort hoz fel és a pohárnac a fa palaczkbol megtSIti s oda

nyujtya (Com: Jan. 111). Két fapalaczkot küldtem tele borral

(RákF: Lev. 29. VoctTrans. 20).

föld-palack : [lagena tiglina ; thongefássj. Az madianiták

fJId palaszkoknak egybe- verésével meggySzetének (Pázm: Kai.

585).

hasas-palack : ampulla PPBl. [banchige flaschej.

ivó-palack : ampulla [xitoria PPBl. [trinkflaschej.

puska -palack, puskaportartó -palack: pulveraria

PPBl. (pulverflaschej. Zablya eg, pvvska, pw.ska jialack (KMNy.
11.85). A puskák meg-tc5ltetnek puska porral a puskapor tartó

palaczkbul (Com : Orb. 287). Puska palaczk Belyen, szép fekete

oszpora 80 (TörtT.» 1.178).

tök-palack : mimerba PPBl. (kilrbisflasclie).

2.PALACK, PALACKA(>>aii:iC.): cimex MA. cynips;

wanzo Pl'B. l'alaczka (Szikszai 328). Palazk-féreg : cimex C.

Vamiac némely felettébb ártalmas állatotskák, úgymint : serkéc,

tetvec, bfld6s férgec, palatazkác (Cum : Jan. 42).

pince-palack : tiuia C. |hoIzwunn|.

PALACSINTA: laganum, frbtiun ; pfannkuchen PPB. Tik-

monyliiíl, tejból palaiJiinta íRadv : .Szak. 217). A mi népeink néha a

kenyérben és palacsintákban a kSmény magot belé-«zokták

csinálni iNad: Kert. Iu5. 43).

PALÁNK (jjímic MünchC. 156): planca, munimentiun, muni-

tiü, valhim MA. [plauke, schanze, damm). Palánk, karó, tzövek :

valliLS PPBl. Palánk zerenth : valló NémGl. 301. Meg kírne-

keznec téged te ellensegid plancal (MünchC. 156). Meg erísi-

tSttéc vala sövényeckel, palankockal és nagy tSltéseckel az

várast (Helt : Krón. 58). Várasnac vala tajjasztot |>alánkia,

annac vala négy ki ménS kapnia (Tin: Ének 136). Egy erfis

palánkot alkottanak, mellette fiú palánkot állattak (RMK. III.

110). Az hegyoknec teleire mégySne fel és ott palánkot

czinálunc, ki óltalmmikra lészen (Kár : Bibi. 1.492). Az te

ellenséged te kSrnyflIed palánkot éppit (Zvon : Post. 11.243.

MA : 8cult. 809). A kert békerittetic palankockal (Com : Jan.

70). Kilrnyülvötte a nyelvet ketts palánkkal, fogakéval és

ajakéval (Illy: Préd. n.246).

PaláJikol, palájikoz : munio MA. (valló ; befestigen).

Mikoron bizun tSrvéímel es kiVúSkSzettel palankol vala Arinekei

[így], vele valek mindent e^be zerezven (DObrC. 407).

Palánkolás : [munitio ; befastigung]. Az holott ez meg-

bizonji'tis uincz, ott az irás az természeti bizonságok által és

egyéb oltalmazó palánkolással híjába támaszfatik és oltalmaz-

tatik (MA: Tan. 51)

Palánkos : [munilus ; befestigtj. Kóborlani kezdénec meg

dulác a fáinkat és felgyuytác a palánkos várasokat (Helt

Krón. 131).

PALÁNTA : plánta MA. pflanze PPB Zent Clara bodog

Ferencznek nemes palantaya (EhK'. 74). Minden palánta,

valamellyet az én mennyei atyám nem plántált, ki-sitaggattatic

(MA : Bibi. U.17). Palántát, ráczát vagy kápo-szta magot vessék

uyságra (Lipp : PKert 11.22).

káposzta-palánt : bra.ssica; krautpflanze PPB. Kápoexta-

paláutot ültetni : bras,sicam transferre PPB.

Palántál, plántál : planto, sero MA. pflanzen PPB. A
kiral be méné a fackal plántáltatott kertbe (BécsiC. 63). Hozzád

mi fel.szóval kiáltunk, kik szent igédnek általa a hitben plán-

táltattunk (RMK. V.3). A [lalántát vessék uyságra s hold-tíltére

palántállyák (Upp : PKert. II 22). Miképpen kóll a f5vek iffjn

ch5m5téit avagy ágait palántáhii, meg lesznek tulaidon helyeken

Írva (35). Az i'ij nSvésen plántálni az archiisókát hasznosabb

és szaporább (75). Az .sárga, az kit gyfikéren plántálnak annak

is szinte úgy el kell készíteni a fÜildét, mint a magnak <S2l

el-plántál : (transpono ; verpflauzen]. Az úr megszereté az

almát és luinak a fáját elpíilántálá az ónnen kertébe ( PestiT

:

Fab. 101). Az archicsókát ha ki ganaios agjba akaija flitetni,

elplántálhattya, ha három vagy négy levele lészen, hasonlóképpen,

ha azon helybe akarja is hadni és |el nem plántálni (Lipp

:

PKert. V.75), Az archicsókát pbüitállyák'el jó el rothatt ganajua

I fekete földben (76).

Palántálás, plántálás: plantatio MA. pflanztiug PPB.

Az (valántiilás arra vaki, liogy a vetemények az után nagyobbak
' és tellyesebbek legyenek (Lippj: PKert. 0.34). Légyen a plán-

I tálas második fertállyán április hóldgyának (7.^)

I PALÁST : [wlla C. pallium MA. mantel PPB. Mykorou uolt-

uolna bo<log Ferencznek palást modusraualo (EUirC. 92X Anu'i

korunat viselnéu 5 leieben es fédöztetuén selém palastal es

barsonúal (BécsiC. 67 1. Ki akarand te veled tírveúben perleui,

i áééad (leki palástodat (MünchC. 22). Meni'i el liaza celládba
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wvi az i>alaíiti>t hoxzad ydo (PeoiC ín'V MoiiRvad az Y/.rael

fyayiiak, hogy zerezyeiiek peremeket ew palasttyokuak neegy

ie«7.eeii (JordC. 153). Az zsidók palástokba kezdek lisztet

ketiiie (R>IK. II.23T), Azt nem mondják, pal.bt alatt jó Ixirt

inennjPt Imrraolnak (IIL3I71 Mint az pakUtot flsziie gifliM

fiket (Kél : Bibi. 1I.124(. Nom lévén menyegzós rnhája, oleS

szeretetnek iwlástya (Illy : Pléd. Elób. a3).

[Szólások]. A mellyeket nékem mondándasz titokban, lesznek
azok nálam oUyan |i a 1 ás t o k b a n, liogy senki nem nézbet

el-rejtett voltokban (GyíingyD : Char. 362). Mo.stausáK sokan

rosszak lévén, iwsz .szándékokhoz alkalinaztattyák a virtnst, s

illyen amollyan palástot szabnak belle magoknak
(Kai : NEl 3S)- Valakit palást alá venni: corpns alicujus

*tegere pallio PPBl. A kik eddig azunitáiia religio palástja

alatt lappangottak, azoktól elszakasztattak (Bod : Pol.

77).

[Közmondások). Ki szereti papját, ki palástját (Radv : Szak.

251).

asBzonyember-palást : palla PPBI. [frauenmantel].

bö-palást : stóla (_'. [damenkloid].

hosBzú-palást : stóla C. (talár).

ráncos-palást : patagiam *sinuatHm PPBl.

Palástol : pallio MA. [tego, occultoj. bemSnteln PPB. Azzal

palastollia hamisságát (Mon : Ápol. 173). Palástolt mesterséggel

élt az 5 székinec megtartá.sára (MA: Tan. 1156). Hazugságát

palágtoloi (Bal : Csisk. 142). Magok bibéjét palástoló azaz

magokat kevéllyen g.izdagoknak tartó szegények (Otr: Tökéli.

116b). Az ó bünököt igy palástollyák (Illy: Préd. 11357).

Fodorétott vendég hajial palástollya kopaszságát (Csúzi: Síp.

55). Szín - hányó halaványsággal palástolt kevélység (SzD

:

MVir. 277).

el-palástol : pallio, obtego, contego, defendo MA. bemSn-

teln PPB. Vétket elpalástolni: obvolvere vitium PPBl. Az

igazságot elpalastollyatoc (Mon : Ápol. 251). Látod a bflnt, ne

fedezgesd, palástold el (Com : Jan. 205).

Palástolás : palliatio MA. [tectio, velatio ; IjemantehmgJ.

Vagyon valami kiilombseg az k5z6t, az ki nyiluau minden

palastolas nelkfil tagadgya az hitnec 13 agazattyat (EsztT

:

IgAny. 63). Pókhálót szdogel káromkodásinak palástolá.sára

(Matkó: BCsák. 110). Minden palástolás nélkül ki mondom a

dolgot (Otr : TökélL 283). Semmi palástolást nem találhatott

(Illy: Préd. n.428).

Paiástos : palliatiis PPBl. [bemanteln). Palástos riskása (Nyr.

IX.73).

Palástoz : pallio MA. [obtego ; bemanteln]. Igen palás-

tozzác be.szédeket (Vallást A i i i j).

el-palástoz : cv Mikoron a papnac ^onic vala, el palaztoz-

uan a byínt, ekkepen végezi vala el éonasat (TelC. 203).

PAIjÁTA? (Nyr. IX.73).

PAIiATTNXrS : [palatínus]. Az Rhenus vize mellékén reg-

náló Krideric palatínus hertzeg (MA : Scult Címl.). Mi vagyunk

Magyarországnak palatinu.ssa, az kit illet az végeknek igaz-

gatása (Gér : KárCs. r\'.74). Az tisztek közül egy nagyobb rész

menjen palatinas urunkhoz (403). Szabó István hogy az pala-

tínushoz ment, minden kflltségy 10 ft 80 d (MonTME. 1.23).

PATiAZ: adulter JordC. 839. (moechus, moecha ; buliler,

buhlerin). Oh gonoz palazok, hogy nem twggyatok, mertb ez

vilaghy baraczak ellenségbe wr ystennek (JordC. 839). Ha ky

meg akarya gySzny az chalard, gonoz palazt, semy^vel ynkab
ellene nem alhat, myiit hogy ne gondoUyon vele (ÉrdyC. 82).

M. NTEIVTÖBT. SZÓTÁR H.

Vannak ollyanok myiidden vezedelmos bynbon merAltotween

mynt Heródes es az gonoz palaaz azzonyallat, de niyeest Herodea

l)i>loo holt az goiioz palaznak zerelmeeben, nem terhete t8re-

delmossoegre (524).

Palázolkod-ik : [fornicor ; unzudit treiben). Egyeleytween

h\v lakoz;isok;ith palazolkodwan ty veletek (JordC. 859)

1 . PÁLCA (:pácza Gér : KárCs. I V.4 10. megpináz RákK : Lev.

1.77): baculn.s, fustis MA. scipio ; stock, stáb, priigel PPB.

Páltza, inellyben hegyes tfir vagyon : dolon PPB. Nekyk kSlIel,

nekyk bottal, palczawal, némelyek SzSgghel veryk vala (WinkIC.

166). Ha meg nem halna az ember, de palczan iarna, tahat

az ki megítélte, fizetneye meg a oruosoknak a kSIceget (BodC.

9). Keelnek az nagy palczatwl, ky myat meg veretlenek

(ÉrdyC. 537). A ledneket paltzánal verik ki (Hell : Bibi. IV.48).

A szeled intéssel, nem pálcza veréssel gonoszt jóvá teheted

(Kisv : Adag. 53). A Pharahó varásló bSicsei a pálczát kígyóvá

nem változtathatták (Szalhm: Dom. 123).

[Szólások] Hamar meg változnac a nagy wrac és ottan

kész a páltza, vagy ötté meg az eb a háyat avagy nem
(Helt : Mes. 202). Egy által vetóre, páll zára száll (SzD

:

MVir. 14). Az udvarbirónak az p á c z á l kezébe adván, ha

mit nem jól cselekesznek, hatalmat adok büntetésekie (Gér

:

KárCs. IV,410). Csudálom, hogy az biról meg nem büntette

Kegyelmed, hiszen találtak volna p á 1 c z á t, ha nem akartak

.szolgálni (Gér: KárCs. IV.191). Kertelmes esküvés és szörny-

séges átkok a keresztyén névhez s a jó p á 1 c z a a 1 a 1 1 n e-

v e 1 1 erkSlcshez nem férnek (Kai : NE. 15).

blrodalmi-pálea : fasces Com : Jan. 186. [staalsgewalt].

Nom kivánuya a méltóságokat s birodalmi pálczákat (Com

:

Jan. 186).

ébütö-pálca : [baculus mendici ; bettelstab]. Négy egész

esztendeig mind ebédet, vacsorát részegen kóltSllem s egy eb

fit5 pálcával haza pironkodtam (Szentm: TFíú 14).

fejedelem-pálca : (sceplrum ; scepter]. Soha nem férj a

fejekben, hogy a fejedelem-pálcza ugy elessék és változzék

(Bethl: Élet. UI.130).

hajító-pálca : jaculum C. [wurispíess].

Jákob-pálcája: *baculus astronomicus PPBl.

királyi-pálca : sceptrum PPBl. A király, ha maga kíván-

sága szerint országol, még a királyi pálcza alatt is kegyetlen

úr (Com : Jan. 139).

koldus-pálca: [baculus mendici; bettelstab).

[Szólások]. Nem szégyenedteké meg sok magabirci dús em-

berek és LstenektSl elhagyaltanak és k o 1 d u s p á 1 c z á r a j u l o t-

tanak iMA: SB. 162).

kommandó-pálca : [befehlshaberstab]. Keverik az országos

békességei, hogy tovább maradhasson kezekben a kommandó
pálca (Kai : NA 225).

mankó-pálca : [fulcrum, baculum ; krücke). Mellyel istáp

és manko-pálcza gyanánt ély (Prág: Serk. 845).

nád-pálca : baculus arundineus Kr. [rohrstock). Nád pál-

tzára támaszkodni : scipioni arundineo innili PPB. Ismertem

egy kapitánt, ki frissen forgatta nád-páltzáját, egy sem volt

szfiz tfile az egész compagniában (Kai: NA. 217).

[Szólá.sok]. Sóhajtozó gazda hátára hága az uáld pálcza
(Tlialy : Adal. m.347).

püspöki-pálca : pednm pontificium, pontífidus lítuus

;

bischofestab PPB. Pásztori bot, püspöki páltza: pedum PPBl.

77
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som-pálca : [fiistis eornea ; kornellstock]. Ugy lamtsátok
j

liázas társotokat, gyakran üsse nékik soniiiálcza hatokat i

(RMK. IL154).
i

I

Budár-pálea: [baculns flexibiliH ; langstab]. Isten ne meutsön

Uátadiiak lioss-^át szép sudár pálczátul (RMK. IV.8Ü).

sujtó-pálca: [baculus castigandi; strafetock). Meleg nyom-

ban, inában éri a gonosz tevt a hátul üt, sújt j páltza (SzD :

MVir. 82).

szúró-pálea: pugio Com: Jan. 150. [.spiess]. Hansárockal

avagy szuril pálczáckal, koszperdeckel gyakván (Com: Jan. 15Ü).

Pálcáz : fastigo MA. [prügelu].

még-pálcáz : cw Ha bot alá valri rendfi szolga, azonnal

meg pálczáztathassa (TürtT'^. 1.160). Ugy viseljék magokat,

liogy a verekedésért megpáczáztatnak (Gér: KárCs. IV.4I1).

Az kik vétkesebbeknek találtatnak a táboron, erfi.sseu páczáz-

tassa meg (RákF: Lev. 1.77).

2.PÁLCA: [typba ; rohrkolbe?) Mélt<5 volna, liogy>zá2 réttS

pálezában várnák a fejét (KLsv: Adag. 378).

Pálcás : [?) Haytott és páltzá.s gyoltsnak az igen jováuak

végi három forint. Alább való haytott és páltzás gyoltsnak

végit két forinton ötven pénzen (TörtT. XVIII215). Páltzás

rnmeli gyapott gyólts (VectTans 13). Pálczás bagazia (14).

PÁXiHA : a.s.sumentum angulare ; zvvickel PPB.

Fálhás : [?) Egy kengyel vasat, nagy pálhást, gombost egy

forinton adgyanak (TörtT. XVIH. 229).

PALIKA : typha Com : Jan. 28. [rohrkolbe]. A gyekén káká-

ból, a mellyben pálilták nevelkednek, gyékényeket csinálnak

(Com: Jan. 28).

PÁLHÍKA : cromatimi ; fruchtbranntwein PP. Volt a gróf-

nak tele tsobány pályinkája (Gvad : RP. 247)

Pálinkás : (eroniato ebrius ; von branntwein betrmiken].

Nemcsak az tiszti, az közkatonája is mind pálinkás-ré.szegeu

ellepték tizenként-húszonként az országot (Bercs: Lev. 280).

PALIZÁTA : vallum, revelinum
;
pallksade PPB.

PALLÉR : praefectiis opernm, exactor MA. conductor PPBl

werkniei.ster PPH. Kezde a zsidókat pallérok által nebeziteiii

(RMK. 11.14). Pallérul hagyya Zsigmond IJoneiiíiköt (111.138).

Vigadozzunk, mert a pallérnak igáját nyakunkból kivoná (VI.

213). Reiidelé Salomon férfiakat fa vágni a hegj'ben és ezokhS/,

pallérokat (Kár: Bibi. 1.377). Az mig Joseph élo, Izrael nem
féle, addig az pallérokat sj'irt gyumi nem badta (Tyúk : Józs,

18). A kik paraszti munkától immunisok : egy biró, egy pallér

az várhoz, mészáros (Gér: KárCs. rV.284). Nemzetünlset kinzó

pallér, nem szán, mint hóhér (Thaly: Adal. 11,213). Rendole

három ezer s hat száz pallért a munkás nép eleibe (Moln

:

JÉpiil. 472).

fö-pallér : [summus exactor ; hauptwerkmeister]. A fö pallér

tisztet má.sra nem bizta, mert az fi mély elméje nélkül semmi

végben nem mehetett (Moln: JÉpUl. ö4).

Pallérkod-ik : operantibus praesum, operaium praefectimi

ago MA. (einen firbeiteranfseher abgeben]. Pallérkodnac vala

az templom éppitésén : statutis íjnoad tomplum operibus impo-

rabant (MA : Bibi. L316).

IPallórol]

Pallérlás: liwlitio; das polireuj. A sok pallérlás, szablya

vas tisztítás engem elijesztett (ÖtvMest 67).

Palléroz : polio
;

poliren PPB. Az csendesség neveli !iz

gazdagságot, az erkölcsSt pallérozza (Land : üjSegits. 1.715). A

fákiuik levelei hasonlók voltak a pallérozott ezüsthöz (Hall

:

HHist 1.58). A mellyek régen keresztyén együgyüségbeu men-

tenek véghez, azokat az olasz és franczia szokás más formára

pallérozta (Bod : Pol. 6). Az asszonyok mig palléroztatnak, esz-

tend telik (SzD : MVir. 48).

ki-palléroz : [erudio ; au,sbildeiij. Nem mulatta el lij.it ki-

pallérozni iGvad : Hist 60).

meg-pallóroz : [pulio
;
ixiliren], A fegyvert meg pallérozzák

s oldalukra ngy ktik (Felv ; Dics. 13).

Pallérozás: politura ferraria, expolitio; polirung PPB.

Pallérozatlan : [impolitus; unpolirtj. A pallérozat'an

gyémánt ollyau k, a mellyet békasónak lu'uak íMik : TörL.

232).

PALOL, PÁLL (pá/o/ás Gyöngy : Pal. 1. pariás CzegI: B.

Dorg. 300j : 1 ) (laatio MA. [schlageu]. Bi'iza parló rosta : cribrum

areale PPBl. Az átok miatt asszonynépeknek az hatokat pallik

(RMK. n.200). Mint ha egy vas bozogannal pallanac 6ket

(Born: Préd. 561). Hátoc pallatic (TliemSec. 51) 3) evallo,

vanno MA. [.scliKingen, worfelnj. Palló rasta : incerniculum

Major : Szót. 262. Várad, csak zabot paliasz az nagy érez

lónak (RMK. IL226). Abrakát palolni (Zvon : PázmP. 65). S)

ventilü PPB. [lüften]. A fenix madár azzu fath gSth, az 5 zar-

naual mind addig palolya, mignem meg guttya (NagyszC. 298 1.

Az kovács a tfizben teszi a vasat es mind addig fuia, palóUia

az tfizet, miglen az tflz nem egygyesedik a vassal (Lép : PTük.

in.205). 4) [dispergo ; zerstreuenj. Ászt vetic, hogy orfflágát

meg pusztíttya, soc entzem-bentz apróságra [lallaná (Görcs

:

Máty. 51). Kiuel meg elegfit, azra semmit nem palló (BFaz:

Asp. 4l.

el-palol: [dispergo; zeratreuen]. Mivel a szent Írásnak ez

maga felöl tött világos tanubizouysiVgit némelly kereztfogások-

nak ftístével akarják meg-homályosítani a (Kipisták, szkség,

hogy azokat eliialollyuk (Pós: Igazs. 1.125). A mi fSstJt ez

ellen tsinála f&stfis Mátyás, azt oda fel el pállottuk (Pós:

Válasz. 299).

meg-palol, még-pall : [veutilo ; worfein]. A zabot szóró

lapáttal vagy rostával meg pallya, szórja: avenam vaimo ven-

tilat (Com: Jan. 86). Kellene immár a viszálkodi'iknak gazos

ellen-vetéseiket az igaz.ságuak rostájával megpaloluom (GKat

:

Válts. in.lll8).

Pallás, paloláis, párlás: ventilatio MA. [das worfelnj.

PthrfisSgetés ez és zabparlá.s a magjar reformátusok eltt

(Czegl : Büorg. 300). Versemnek elfittem való pálolására fel-

forván a vérnek még meg-lévfi tseppetskéje (Gyöngy : Pal. 1 ).

Palolgat : [iteratim vaimo ; wiederholt worfalu]. A ki sem

egyszer sem má-sszor nem palolgatja, csak im s ámra bizza,

búzájához az nem sokat bizhatik (TOrtT^. IIL163).

PALLOS (pallut Helt: Krón. 14i: spatlia, rhomphaea C.

eusLs, gladius MA. [scimort, hellubardej. Soc pallossal, hand-

sárockal bSuesec (Gosárv : MagyB. B i i i jl Szintén ugy forgatta

az iró pennát, mint az pallost (Prág: Serk. H). A zászlókat

középben viszic a zászló tartoc, kiknec a zászló olJtt álló vité-

zec a pallo.sockal avagy alabárdockal elSttSc meimec (Com

;

Jan. 149). Reghi módra való pallos hlueli (.Radv : C^tl. 11.29).

Pallost pallossal szokták \'issza ütnie (Kis\' : Adag. 376). Diul

vagyon egy tsiszíír, jií kosziierdet, kardot, |>allost fog Kegyel-

mednek eladni (KirBesz. 87). Az hadbfui sok pallos sürgette

nyakát (SzD: MVir. 199X

forgó-pallos : versatilis gladius Kr. [scluvingschwertj. Az

isten egy kerubimot állatott paraditsom eleibe tüzes forgiV

pallossal (Pázm: Piéd. 376).
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kótól-pallos : gladius mieeiw Kr. [zweisclmeidiges schwprt].

Az eumigeliom mindeu két élfl pallosiialliathatósb (Pázni' Fel.

40X

kétkóz-pallos : rlioiiiiihaea PPBl. [zweischneidiges schweit].

PÁLMA : palina Kr. (palmej. Zent Ágota ázzon zoniolio/.-

njui jutny az nmrtirorasagnak palniayaia uaiwnkeent syr vala

(CoruC. 2iili. Minek utanua az orziigokat mcgtéritSd, hozzám

i5zh niartiromsagnak palmaianal (DebrC. 37J. Hasonlja evvtet az

Ijbamimbely cédrus, palina es cipre.s.'us zeep drága faakhoz

(ÉrdyC. 454), Isten ew wyaskodoyt martyronisagnak palmaya

myat erek életre wyzy (Éi-sC. 355). Kik igaz hitben lesznek,

mint a pálma szintén lígy megzfildUInek (RMK. V.103):

PALOTA : anla C. palatium MA. palást PPB. Job paranraola

ew fyaynak nem czynainy palotákat (EhrC. 125). A kiral ven-

dégségét tSn a nembériecnec a palotában (BécsiC. 48. 54).

Allataük Sámsont ketli kew laab mellee az nagy palotában

(JordC. 345). Érkezik fel a palotára, az atyafiak kéric. ne

hajtson mái- elébbi dolgára (GyOngyD : Char. 378]. Inveutáltunk

a palotában: gyontáros ajtó, pléhes (Gér:KárCs. IY.444).

, ebédl-palota: ti-iclinium MA. fspeisesaal]. A vendégec a

vendéglí gazdatúl az ebédlíi palotában bé-vitettetnec (Com

:

Jan. 109). Productio líu benn a várban, a tlünk bolondnl a

commissiónak hagyott fejedelmi ebédifl-palotában (BethI : Élet.

n.253).

királyi-palota : regia, baziUca Com : Jan. 140. [köuigs-

palast]. A királyi palota méltóságos nagy épület (Com : Jan.

124). A királyi (lalotác kárpítockal s kép inísockal fénlenec

tfindSklenec (140).

oszlopos-palota: [patibulnm; galgen]. Ama bujdosó vitézek

addig járták a világot, mig ókét valamelly hóhér fel kapta,

oszlopos palotájába szépen befogadta (Fal: NE. 25).

sétáló-palota : [ambulacrum ; spaziergang]. A nagy szé-

les niez5 s a .szép liget erd5 sétáló palotájok (Balassa : Ének.

29).

udvarló-palota : procoeton PPB. salutatorium PPBl. [vor-

saal, vorhalle]. Udvarló palota, ántikamara: procoeton PPBl.

Palotás : 1) palatínus, praetorianus Kr. [jialast-, hof-]. Ud-

vari, palotás vitézek : *praetoriani milites PPBl. Utoljára a

jialotás uraimék a Lázár lakodalmára szorulnak (Fal : TÉ.

773). S) [aulici; hofleute]. Szolgáknak azokat nevezem, kik a

fejedelemnek magánbivatalban szolgálnak, kiket tulaydon neve-

zetekkel palotá-soknak mondunk (Laskai : Lips. 124). Az lovas

palotásoknak csizmát, kalpagot és dolmánt csináltattam (Mon-

Irók XV.358).

PÁLYA (paliia Istr; Volt. 8): 1) dromos C. stádium MA.
Paufbahn). Pállya-fntó : stadiodromus

;
pállya-formán készítte-

tett ? stadiatus PPBl. Valakyk a cyelba futliuak, paallyat iol

lehet mynd njayan futnak, de egy vyzy a iutalmat (Komj

:

SzPál. 157) Jo hamar louakat palliara vitete (Istv : Volt. 8).

Nem tiidgiatoke, hogy a palliaban futok noha mindenek fut-

nak, mindazáltal csak egy veszi el az iutalmat (Fél : Bibi.

n.39,i. Noha sokszor messze esett már czéljától, nem sznik

még is pályájától (GyöngyD: KJ. 386). Távol lételüuket, hidd

el, én is érzem, de el nem mehetek, még pállyám nem vég-

zem (440). Mikoron az mi pályafutásunknak végét elérjük,

Krisztusnak .szavát hallhas,suk (Gér:KárC^. IV.389). Toppantó

lovamat magyar paripákkal pálya ftitni bocsátám (Thaly: VÉ.

I.124.I. Egy pálya hos.szánál nem volt szélesebb az Eufrates

vize iMoln : JÉpül. 219). Pállyán vár ajándék, nyerd el édas

lovacskám (Kisv: Adag. 177). Olasz mértföldnire nem nyoltz,

hanem tizen kéí pállyát kellene számlálni (242). Egy olasz

mértftildben nyóltz pállya találtatik (243). 8) [praemium cer-

tamiiiis ; kampfpreLsJ. Nem az akaróé .sem pedig futóé pállyá-

nak elnyerése (Kisv; Adag. 356). Nem nyeri el a pállyát, a ki

úttyáljan horgot vet (Fal:f?zE. 523). Satinisok kis szarvokkal

ökleUdnek, hogy elnyerjék a pályát (Fal: Vers. 876).

Pályás : [in stadio currens ; wettreuner]. A pállyás sereg

piatzra indiíla, s annak csudájára a nép fel tódnla (GyöngyD:

Uiar. 162). Trombiták kezdek b rivadásokat és futni indítált

ott a pályásokat (166).

Pályáz : stádium curro, concerto Sí. [wettkampfenj. Uuskát

inni és frissen tántzolui akarok, iszom, lakom és pállyázoc

(Szeg: Theopli. 24).

Pályázás: [cursus; das wettrennen]. Nyugalmat vett az

fáratság végzfidvén pállyázása (GyBngyP:RK. 212).

PAMAKANCS : [pomum aiu-entium]. A széls mellettem

pamarancsot evett, olly eleven s fri.ss volt mint ágon az evet

(Gvad:FNót. 107).

P ÁTVrPOLOD-IK : [rixor ; badern, zanken]. Mikoron igy

pampolüdnanae egymással (Helt: Mes. 436). Mikoron a király

kSmyfll megállattanac volna, mindiárt pánipolódni kezdéuec a

királlyal (Helt: Krón. 74b). (Vö. PÁNTOLÓDIKJ

PAMUT (jMmukos Radv : Csal. 11.292) : bombycinium, gos-

sipium
; baumwolle PPB. Meg fösflltetic a gyapjú avagy pamut

és meg gerebeneltetic (Com : Jan. 97). A párna pihés, a paplan

tmSt pamuttal tltStt (112). A kik gazdagabbac, tépett pamut-

tal, gyapjúval csinállyác be az él5 fác tSkeit (Nad; Kert. 23).

A paplan tSmSt pamuttal toltStt (112). Egy vég lecsepenri,

.ivagy mely nyolczvau pamuttal szfitt török keszkenfiért jár

(KecskTSrt. II 511). A pamutot felszedi ebben a hónapban

i:Mik:TörL. 415).

Pamukos : [bambacinus ; baumwolleu]. Zöld zsolnai ládám-

ban vagyon asztal keszken pamukos (Radv : Csal. 11.292). Ugy
tetszik, szemlélem a fényes kardokat, mikép szedegetnek pamu-
kos tsalmákat (Orczy: KöltSz, 178).

PAUASZ (panansz Helt:UT. Dd. 5. Tin : Zsigm. ll.Valk:

Kár. 39. panoz LevT. 1.104) : querimonia, querela MA. klage

PPB. Ha valakinek mas ellen volna pauazia, miként Cristos

es bocatot ti nektek, vgan ti es (DübrC. 259;. Kykrel panazt

tezen zenth Bemard (WeszprC. 147). Valanak ygazak mynd
ketten niynden panaznal kyl (JordC. 516) Az papy feyedelmek

pauazth teenek en nálam (789). Nem tfirhete az 5 nagy soc

pananszokat (Tin: Zsigm. 11). Istennek tiszta liac legyetec,

kikrSI ne lehessen panansz e gonosz nemzetség kzet (Helt

:

UT. Dd.5). Oz z515h6g5n zórtelen dolgokath chelekSzuek, oz

panoz sok (LevT. L104). Panaszt, jobbúiásra való kivánást ér-

demel: expostulationem meretiu- ((^m:Jan. 192). Az ü pana-

szikra nem haytom fi'ilemet, fi nyavalyájol«a nem teszem sze-

memet (Zrinyi L13).

Panaszkod-ik : couqueror Sí. ptlagen]. Mycoron fekeveen

az mezevn syratnaja az ev nevolyas.sagyt panazkodo zokkal

(DoniC. 159). Az purgatoriumbely lelkek panazkodnak, bog

tunyán mongyatok meg azokat, kykkel tai-toztok (247). Azért

nem kelletb volnya az K. iubagynak panaszkony (RMNy. 11.31).

Ketek panaszkodik az louak es az zekerek felöl (91). Miért

pauaszkodgyam szerenche ellened (Zrinyi 147).

Panaszol: exprobro C. incuso, conqueror MA. (,sich bé-

li lagen, sich beschweren], Mykeppen Cristus panazlat hálátlan

barátokról (EbrC. 94. 10). Nem panazol arol es hogy howa ^et
tezed (VirgC. 68). Eellyenek az panazlo morgook h\t' kywansa-

gokban yaiwan (JordC. 881). Azzoni állat panazla, hog eoneky

atyafya fogva tartatneek (DomC. 28. 8). EzekrflI panazol az

úristen (DebrC. 14). Az leannak zyley ffel kelween panazlanak

77*
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reea az feyedelemiiek (ÉrdjC. 339). Nagy ohaytuan mind a/,

ország panaszol reyatok (Hotfgr. 373). ír vala gyakorta Mátyiis

király a czeli királynac és panaízollya ászt elStte (Halt: Krón.

132b). A farkai auuac vtánna pauaiiszoUii és gyom kezde (Helt:

Mes. 305). Azon panazol A kegielnio, liogi bannokis boltak

wolyna (LevT. L9-1). Hogy az en káromról biramuac iiepanaszoluec

(Bom: Préd. 432). Meg-égeték a Joáb vetését az Absolon szol-

gái és ottan hozzá méné panaszolni (Pázni: E^éd. 693).

föl-panaBzol : [commerür ; vorklagon],

fölpanaszolás : [eonqnestus ; das vorklageu]. Néma, süket

ligetet választok keservem felpanaszlá.sára (SzD: MVir. 78).

meg-panaszol : [conijueror ; sieb b&schweren]. Ho^: ha-

borgatnaia ez pap az azzonnat attafiat, ez ázzon ezt vranac

meg panazola (GuaryC 44). Myt raytam tettének, meg panaz-

lom (SándC. 26). A császárnak nem panaszolhaták meg nagy

nyomoruságokat (Peth : Krón. 206).

Fanaszolás, panaazlás : incusatio, exprobratio, querela MA.

[klagej. Wthallyatok megh az t^th bozzwsaghnak panazlasaath

(ÉrsC. 202). Tudod uram en panazla.somath es en gyalazasomat

(KulcsC. 164). Mikoron iozagosou, panazolas nélkül hasnalna-

nao, Joachim kezde meg korului (l'elC. 3H^. Cselekedeteddel

meg ne torold, beszédeddel ellene ne panaszolkodgyál (MA

:

Scult. 986).

Fanaszoldogál : queritor C. [sich beklagen],

Panaszolkod-ik : queror, conqueror, dequeror, expostulo,

incuso C. klageu, iieklagen, lamentiieu PPB. Elmenénec az

lengyel királyhoz, hogy aiiiiae íjanaszolkodnánac (Helt: KnSn.

192b). Err51 panaszolkottauac mindenkorou a jámborok (Helt :

Mes. 193). Pauaszolkoduan el&tted mondgyuc mi boszuságinkat

(Bom: Ének. 231). Kezde panaszolkodni az varasok ellen, az

melliekben lettének vala az ft czuda tételi (l-'él : Bibi. 1.17).

Az Izrael tiai kétségbe esnee, sirnac, panaszolkodnac (Kár

:

Bibi. 1.131). CliristuB szenvedni akart, te mégis mersz valaki

ellen panaszolkodni (Pázm:KT, 115). Szégyeljed te pana.szol-

kodó szolga, hogy egyebec készebbek a veszedelemre, hogy sem

te 32 életre (177).

Fanaszolkodás : querela, conqnestio, expostulatio C MA.
[klage, beschiverde]. Találsz drágalátos példát istenhez való

iniatkozassrol, panaszolkoda-sról (Helt:liibl. I.f4). Az indulatok-

tól melly igen meg liáborittatik, szomorkoilic, [jaiiaszolkodic,

innét a szomonág, paiiaszolkodás iCom: Jan. 68). Esztelen

akarattyát élfi istennek panaszolkodással nem forditliattya meg
(Zriuyi 1.122).

Panaszos : fflebilLs ; klSglich). Miért vagy szép Echó keser-

ve.s, panaszos versem hamisító (Zrínyi II 131). Ha vagyou mit

enned, nem panaszos étked (Ben: Rithm. lul). Tsak a ziigó

szelek ellen evez ezen panaszos letzkével (SzD: MVir. 220).

PÁNCÉL (panczir Lép: FTük. 228. Thaly: VÉ. L210.

Zrínyi 1,22. panczjer Radv; Csal. 11.143. pancser TörtT. IV.89):

lorica C. MA. hamatus tliorax, paUidameiitum
;
panzer, brust-

wehr PPB. Crústusnak hyw8ege.s zolgaya nem panczelnal ewl-

tewztetiien, de kereztnek yegynel yogyzettetettnen (EhrC. 147).

Zent Antal ez chuda latuan yiettebi>n hAtnek payzath ees

pancelat ragada (PeerC. 66). KeenkSw byzft panceol vala ew
raytok (JordC. 901). Akkor keresi elA sisakiat, pantórat (Lép:

FTiik. 228). Elegendfi fegyverkezot lészen, ha bé fedezett lé-

szesz páiitzéllal (Com: Jan. 146). Vitézek mind eggyig, a nem
pajsval ffidSziiek, sem sfir jwincérral (Zrínyi 1.22. 65). Wiczaj

Tamás uramnak jutott egy panciijer és egy bonczjok (Radv :

Csal. 11.143). Sarczában fizetett egy ozilst páucsért, merfi pán-

csért (TílrtT. 1V.89). Faikaslx^r éa vüriis panczér az nyakában

Criialy: VÉ. 1,210). Sissakossan, pánczérban veres már\ány ktt-

ven ki van faragva (Thaly: RT. I.93>.

ablak-páncél : (calatliri fenestranim ; fen-stergitter). A/

templom ablakiuiak való pánczélért küldöttük (&íouTME. 1.6t

halhéjú-pánoél : [lorica squamis obdncta ; echuppiger pan-

zer). Ö rajta vala hal heiu pantzelya (Born: Ének. 600).

ketts-páncél : duplici squama lorica PPBl. [doppelpanzerj

mer-páncél : (lorica solida ; maRsivpanzer). Párducz brö-

met hagyom Urí György uramnak egy pár karabinnal és két

mer panczéllal együtt (Radv:C<ial, III 313. 290).

Páncélos : loricatos MA. gepanzert PPB. Sok gyülevész

népek seregedben lé.sznek, fáíok, kópiások, pánczélosok lesznek

(RMK, U.106). Huszárok, fele lenne puská.s, az fele pánczélos

(Moulrók. III.49). Mint egy pánczélos Góliáth igen hányod veted

te magadat (Pós : Válasz 306 1. A vas derekú fegyvereséé kíriiySs

krnyfll páncélosok (Com: Jan. 146).

[Páncélozl

föl-páncéloz : lorica munio Kr. ípanzernj. Lata Eleazi'.r

egyet a vadak kSzzíl fel-pánczélyozva a király páoczélyával

(Káldi: Makab. VI.43).

PANX)£!Ij : [taenia, ligula ; ban<l, bindej. Azon az nap kész

pénzül megfizetett keskeny selyem pandelnek 8 végért per 57

d. facit 4 frt. 56 d. Szélesebb azonféle pandelérU 3 firt. (Radv:

Csal. a201),

PAínDÚE : miles Rascias, Illyrius Sí. (illyrischer sóidat).

Pandúrkod-ik : [rixor ; stiüikern). Az egyenetlen czídör

inasok szoktak ekképen i)andurkodni (Zvon: PázmP. 291).

PÁlíKÉTOMOS: (?j. Hogy az pánkétomos királyi asztal-

nál az hús ételre ne kénszerittetnek, imádsága által .sfilt mada-

rat hozatott az asztalra (Taru: Szenta. 13).

PÁNKÓ (pánkoch Gs.Ei. ponkoh Szék: Zsolt 179): JMS-

telliLS, placenta frixa MA. artolagantim Major: Szót. 73. [pfann-

kuchen]. Ez pedig leüzen vala búza li.sztbiil anag semleiebjl

auaé pogaczabol auaé iiankohbul aua^ ratotbol (Szék : Zsolt.

179). Maiusnec végén, ha bSuen virágzik ;iz máck, elég feles

pánkocht sfithetz (Cis. E4). Bélesec nemei: a semlyéc, pereciec,

héjas kalácsocíkác, pánkcic, serpenybe r;uitott gSmbólyö páu-

kóc ((Jom: Jan. 76). [Vö. PÁIÍK]

1

.

FÁKT : (ligula ; binde]. Hozattam kis pánt zsinórt (Mon-

TME. 1.294).

2. PÁNT : canthus C. MA. [eisemer reif), A kapnkat igye-

nes páUzákbúl pánt veszSkkel rostély fornuira Jszve kötözze-

nek (Lipp: PKert, 1,19), Kívántatik pánt-veszszS, kivel bé-kSsw

az oltott tflkére vont eszkSzt (111,2 1), Ké.szül abrontsa is karikák

pántyának (GyöngyD: KJ. 146), Bé bocsátván az várban eokett,

maradott-e egy szegli, maradt-é egy pánt (TörtT. X.121). Egy

kard bively, kinek második pánt is megyén a sarkvaaához

(XVI1I.268I.

PANTALLÍIR : balteus sclopeti Sí. degengehHng Kir-

Be-sz. 131. Mindeniknek karabélyt és pautallért adatott (Erd-

TörtAd. 1.181). A katona jó parii«in megugratja magát, pan-

tallérja, karabélyjji megrángatja nyakát (Thaly: VK. 1.318).

Lovat, kantárt, karabélyt, kardot, pisztolyt, pantallért készitnek

új mundért (1.27 1). Bogláros pantallér tsíirög a nyakokon (Gvad

:

FNót, 42). Lódingot, pantallért reánk függesztettek, oldalunkra

kardot tarsolylyal kötöttek (Gvad : RP, 56).

PÁNTIjI : [lingula ; biiidej. Meggyszin páutliii csinált párta

vagyon rajta arany boglárka (Radv : C^l. IL282).

PÁNTLIKA : taenia, ligula PPB, [bánd, bindej. Pántlika,

galand, prém : taenia ; a hajat aranyos pántlikákkal felkötni

:

comaa *siibt!trhigere auro ; süveget vagy kalapot álla alatt tar-
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tóztafó sinrirok vasy pántlikák, hogj- ki ue essék ember fejéMl

:

offeudices PPBl. A fSékességec és j>áutlikác, melleckel H bé

fbut Imjac tzifciztatnac (Com: Jaii. 101). Köpet, keskeny, fehér,

ezüstig l>ántlikával csinált (Radv: Csal. 11.153). Egy darab kék

pántlika, egy darab írott jiántlika (364). Vagyon éhez tiszta

gjöngy pántlika liároni darakikban. Egy pántlika forma

arany máílicska (Gér: KárCs IV.460). Csináltasson szi'izötven

karabélyt, mellyeknek az estije ollyan hosszú legyen, mint az

indudált pántlika (RAkF: Lev, 1687),

PANTOFÍILY (rániofali C. pántofél Major: Szót. 172. ^ji-

tofély Com : Vest. 144) : crepida, baxeae C. MA. pantoffel PPB.

Pántofali, sziyas avagy tzafrangos ezipellés : crepida
;

pántofali

tsináló : crepid.arius C. Pánto félyl, bíltsek sarnja : bazea M<ijor:

Szót. 103. Pantofely-fa : suber PPBl. Vannae kapczác, pantó-

felyec, czafrangos czipelésec (Com : Jan. 100). A dámák nem

cipelSsben, hanem pantofel papucsban szoktak járni (Fal : TÉ.

776).

Pántofelyés : crepitatus MA. [mit pantoffel beschuht].

PÁNTOLOD-IK : risor, altercor MA. hadern, zanken

PPB. Ö ember, ki vagy te, ki az istennel szíJmbe szökuén

pántolódol (Helt: UjT. r.2). Rút dolog a nemes .tszszonyállatok-

nac az 6 vrockal pantoloduioc (PrágtSerk 347). Az 5rd5g5t

sem meré .sz. Mihály szidalmazni, mikor vélle pántolódnék

(Pázm: Kai. 310. Pázm: Préd. 117). Tartsd ehhez magadat, ne

pantolódgyál (CzegI : MM. 100). Ha kellene pántolodni, mi is

taláUiánk gáncsot irástokban (Czegl: ORoml. 360). Nem illik

nékem e dologban teveled sokat pántolódnom ( V'evesni : Lev.

12). Azon pántolodic, hogy magyar n nem szüllunc (Pós: Válasz.

254). Bolondsággal akar az okosokkal pántolódni (Matkó : BCsák

3). Adjuk kezére a pántolódó úrfinak, hogy áitatlanúl fogják

reá, a miben nem vétett (Fal : NE. 32). Hasonlóval pántolódni

veszedelmes, alábbvalóval gyalázat (Fal : NU. 297).

Pántolódás : rixatio Kr. [hader]. Morgás, veszekedés, pán-

tolódás ne légyen a házasok-kSzött (Pázm ; Préd. 243. 230. Pázm

:

Kai. 257). GyfllSséges pántolódás íZvon : Post L572). Pázmán

gyakor helyen az mi ellenünk irt fondor pántoloda.siban olyan

mint az cziacziogo szayko (Zvon: PázmP. 215i. Akkori napok-

ban hallottál vohia sok esztelen disputatiót és pántolódást

(ErdTörtAd. L29). De ez mind csak így marada a pántolódás

és fántofánt (58). Nyugtatni a visszavonást, gylölséges pánto-

lódást (SzD: MVir. 53). A pántolódásból könnyen iistökvonás

következik (283).

PÁNYVA: [capistrum; halfter]. El szalad nyha az 5reg

louak panu,".iarol (Zvon : PázmP. 290). Az ifiutol elakarác venni

a nyulászó pórázt, hogy azzal az lovakat pányvára és czövekre

ütlietnec (Prág: Serk. 125). Pányvát vagy odal nyügot az 6 lóvá

nak lábaira nem hány (GKat : Válts. L1083). Három lovat, egy

kocsit, a melle ponyvát, pokroczot, nyfigSt adtac (Bartha : Krón.

116). Az istállóval bánó a lánczos kStS féckel avagy hamaros

orr kíitJvel, pánjTával meg-szorittatott lovat tapogattya (Com:

Jan. 85).

Pányvás : [capistratus ; mit einem halfter versében]. Nem
tart a fBvelS már pányvás lovakat (GyöngyD: KJ. 539),

(PányvázJ

ki-pányváz : [illigo ; anbinden]. Kipányvázott lovak (SzD

:

MVir, 299),

PAP : sacerdos, mystes MA. curio, parochus
;
priester, pfar-

rer PPB. T5u nag vacorat es hiua mend a papokat (BécsiC.

22). Heródes égbe é'^ituen a papocnac menden fedelméket, tu-

dakozec uala 8 t5115c, hol Xs zfiletnec (MünehC. 16). Monda
neki az pap iambor (ViigC. 25). Vmac papi aljatok vrat (DöbrC.

231). Mikoron menden bfineidet elmedbe ghtSted, men el a

pap eleybe (VitkC. 24). Jfiue az fráterekhez zerecheneknek

némely papja (DomC. 304). Mutassad te magadat papnak (JordC.

375). Zent Justina egy balwau Istennek vala jxipya (ÉrdyC.

549). Az papok nem szollyac az en czudalatos czelekedetimet

(Zvon: Osiand. 81). Jesuiták, papok itt az fó pere.sek (Thaly:

VÉ. 1.52).

[KUzmondások]. Kit papiáért szeretnek, s kit palástiáért (Decsi:

Adag. 88). Jó *pap holtig tanúi : senesco semjier multa adiliscens

MA, Nem mindenkor *pap saytya : uon semper lilia florent

MA.

áldozó-pap : \nctimarius C. sacerdos Com : Vest 144. sacri-

cola PPBl. [opferpriester). A gyfim5lcs5knec sengéi az áldozó

paiwknac adattatnac (Com: Jan. 128).

asszony-pap : sacerdotissa C. [priesterin].

fa-pap : [sacerdos indoctus ; imwisseuder priester]. Lám
mondám szomszéd, hogy mind fapapok ezek (RMK. V.240).

fél-pap : levita JordC. 562. [diaconnsj. ímaagyatok er5ttem

myud zent papok es fel papok (CzechC. 51). Tertenec, hogy

egy pap azon wton el menee es latbwan hí1et, elhagyaa, azon-

képpen egy fel pap (JordC. 562). Zent István a het vdvar birak

kSzzfil, kiket a zent apostolok fél papokká tettének vala, egyik

vala (DebrC. 64). Fabian papa oli igen nagi aitatossaggal uala

a mártírokhoz, bogi ahoz való felpapokat es subdiakonosokat

valazta (133b). Ty oltáros, ostias felpapoc ott tartiatoc az oltárt,

ruliát, sim értd, bo^ parázna vag (Mel : SzJán. 85).

fö-pap : pontifex C. praesul, summns sacerdos MA. ober-

priester, prülat PPB. (Helt: Bibi. FFfSb). szue giflitnén az f5

papokat, meg tudakozék fi tfllSk, az Christus hol szfilettetnek

(Fél : Bibi. IL2). Hilcliias fí> paptul vStte, hogy a meg-talált könyv

isten térvényének könyve (Matkó: BCsák. 321). A patyolatos

fApap a szentségesb helyben bé-raegyen vala (Com: Jan. 129).

Kadilescher vala .szultánnál böcsiiletben, mert vala 6 fö-pap és

érsek hitekben (Zrinyi 1.73).

fpapság : pontificatas C. praesulatas MA. [oberpriesteramtj,

János papát az to papságból erouel le vetuen (Mon ; Ápol. 470),

gyóntó-pap : [eonfessarius ; beichtvater], A gyóntó paphoz

siess, nagy latorságodból kS gyónyál (FortSzer. N3b),

kis-pap : [clericus]. Külde húszat, .szolgálatra rendelt hete-

seket, az gonosz erkólcz kis papot keresnyi (Fr: SzJáa 53X

Úgy bánom véle, mint az szentelt vizet megivó szamárral az

kispap (Bercs: Lev. 471).

köz-pap : [sacerdos simplex
j

priester niedrigeu standesj.

Rómában a kz papoknak nem volt szabad n5s5knek lenni

(Pázm' : Kai. 309). A közpapoknak sem volt szabad feleségeseknek

lenni (SzD; MVir. 223).

község-papja: plebanus PPBl. [pfarrer],

misés-pap, misemondó-pap : sacricola PPBl. [mess-

priester]. Azmit az apostoloc világossággá tttenec, azt a bará-

tok és miséa papoc ismét setétségre forditottác (MA : Scult.

853.).

misemondópapBág : [mimns sacerdotis
;

priesteramt]. A
bécsi vicarius Karger Jánost misemordópapságra felszentelte

(Fal:TÉ. 755).

misézö-pap : cw A református nemesek arra kény.szerítettek,

hogy magok helységekben való papjaiknak pártjokat nem fog-

j.ák, s5t a misézS papokat is hogy ott tam'tsanak, megengedik

(Bod:KOstr. 17).

rómás-pap : [sacerdos ecclesiae Romanae
;

priester der

römischen kirche]. A cinteremec rakuác valánac holt testekkel,

miért hogy a rómás papok soholt nem engedic vala a temetést

(Helt: Krón. 63b).
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tábori-pap: [saeerdos eastrentis; feldpriester]. Papságra

felszenteltetvén, elsflbeu volt a fejedelem mellett tjibori pap

(Bod:Pol. 74).

tar-pap : [saeerdos tonsus
;
gescliorener pri&sterj, A nézket

megli csábitütták az tar papok, knl5mb5z6 csalárdságokat vet

uen szem eleiben (Tolii: Vigaszt. 77).

térítö-pap : [saterdos convertens ; bekehrer]. Látom én,

hogy vagy te isten .szolgája, bnus embereknek téríti papia

(KTilrrSzJíUi. !).

udvari-pap : curio C. [saeerdos aulieus ; liofkapellan]. Dajka

János jelen volt mint vdvari pap a fejedelemmel moldovai és

más táborozíSsaiban (Bod : Pol. 62).

udvaripapság : [munus sacerdotis aulici ; liofpriesteramt],

Hclblen Gábor fejedelem maga mellé udvari papságra hozatta

volt Dajka Jánost (Bod: Pol. 62).

Papi : sacerdotalis MA. priesterlich PPB. Tanáléot tartanac

mend a papi feiedelmec és a nepecnee veni (MüncliC. 67). Püs-

pök a papi rendben elsc5 (Bod : Pol 1). A fejedelem asszony a

papi szentolésnek tzeremóniáját el szemléié (82).

Papol : ad concionem dico Kr. [predigenj.

[Szólások]. Ebnek papolj: boeotis vaticiuare (Kisv: Adag. 54).

Papolás : [admonitio, institutio ; belebrung, unterriebt). Anyja

asszonya maga resteli vagy szégyelli az ebbéli papolást (Fal:

NA. 158).

Paposkod-tk : [saeerdotem ago ; ein priesteramt bokleiden].

Apolló templomába ment-bé, kiben egy szftz leányzó paposko-

dott (Hall: Hllist. 1.3). A piispiiktí51 kellett tanúbizony.sjig levelet

venni a pajKiknak, különben nem paposkodbattak (Bod: Pol.

31)." Hogy Újfalvi Inne másutt paposkodjék, megengedtetett

(60)!

Papság: 1) sacerdotium C. MA. [priesteramtj. Of igen

megalaza i^nmagat a papsághoz, ho^ papságra no valaztatjiee,

fin lifluelkot elvaga (MiinchC. 71). A iKipsagot zerSzuen, 5ket

leinket pappá teueh (WeszprC. 4iS). Hasonlatteek ;a ystomiek

liyalioz, erokk\Vl erekké papságában maradván (JordC. 8Ü9).

En anyazent egyházban pap.sagot eerdemlettem (ÉrdyC. 358).

A paixságot kéuámiyátoe (Kár: Bibi. L135). Nem kiinuyebítetted

terhedet mpságoddal (Pázni: KT. 43.5), A sinodus l'jfalvi Imrét

a váradi p;ii)Siigból ki tette (Bod: Pol. 60). S) [saeerdotes; priester-

schaftj. Hogyha a pápista pap.ság adta iiLstruetiojában Sámbár-

nae a morgást, bazudoziist, órlhct néki az a társaság i Matk

:

liCsi'ik. 8). Az ministerium egészszen megváltozott, az papság

nem regnál (Bercs: I.yOv. 607).

Fapságos: [sacerdotalis; priesterlich). Sohol oly jAvedelmezS

l>api uraság uinezen, az nielly ezekuee iKjtrohos gyomrokat és

papsiigos zabálüdásükat megelégíthetné (MA: Tan. 1141).

PÁPA : summus pontifex
;
papst PPB. Oly zentsegew vala

hogy nemczak pispekek, gardinarosok, de pa|«i es kynanyauala

ballany (EhrC 75). Gergely papi jra zent D.'unaneos atyánkat

az zentek kevzyben (DomC. 149). GergeF pai«i ez zent marty-

rokrol eollyen peldiuit yr (ÉrdyC 359). Mikoron az missen ielSn

noná az papa .íz ket c;isarokal, az egbol hozaiok imoloten zozat

adaték (l'ihC. 24). A papok es barátok a misseuol, gyóntatással

es egyéb (cipa es sjitan haloiaual nem bakizhatnak (Mel: SzJán.

344). A pápa fii az occlosiában, mint lia fl volna a Christus vica-

riussa (Piizm : LuthV. 352). Latn'il gyalázzi'ik a piipát az elha-

nyatlüt fiak (353).

asszony-pápa : iiapissa Kr. [püpstin]. Az asszony-pápát,

kinek emiékezetivei gyalázhatta volna Rómát, Fociiis soha nem
említette (Piízm*: Kai. 777).

f-pápa: summus pontifex Ver: Verb. 227b. [papst]. Az

római fS papa és a császár fel6l semmi emlékezetet nem te-

.szflnk it (Tor: Verb. 227).

Pápálkod-ik : pontificem ago Kr. (die papstwiirde beklei-

denj. Az halai nem hagy engem sokayg papalkodni, be fogya

zamat (l'éldK. 58). Mikoron Demásus papálkodie vala (Helt:

Króii. 10). Némellyek e.sztendeig, némellyek kettSig beszéllik

hogy pápálkodott (Pázm : Kai. 635). Azt sem bizouyithattyuc

meg, hog}' huszonöt esztendeig papalkodot vohia (EsztT. IgAny.

180). Kelemen az kere.sztyéD religióoac t(bb kárt szerzett, bogy

nem az el5tte jiápálkodóc (MA : Scult 997).

Pápás : [jiontificius, papalis
;
papLstischJ. Minden hamis ta-

nyito tc")rfjc, sido, papas, eretnee vagy a tiz parancsolat ellen

vagy a keresztség ellen tanit i Bom : Prcd. 464)i Minekünk nem koll

agganunk uélle, ha valaki minket pápíusnak neuez (Tel : Evaug.

1.442). Szólhatnánc, it az pápásoc ludoniánnyánae hajiiis.ságárul

(Zvon: PoKt 1.40). Az |iái)i'is negyven napi bSit (473). Megvetet-

tük a pápis pap.ságot (Vallást. 221). A pápások leheLsége.suek

taníttyák az isten parantsolatinak bstSltését (Matkó:BC8ák

68). Hol volt az aix>stoli vallás a te pápás vallásodban (83)

Ezt az könyvecskét ki niomtattak az papasoknak órk gyalá-

zatára (Toln: Vigaszt. Elöb. 9). Fóbizodalmaa magyar nemzetséghez

vagyon, jóllehet az anglus ia és több nem pápások segítik (TörtT*.

1631).

Pápáskod-ik : [jiontificem ago ; die papstwürde bekleiden].

Siniplicius 469. esztendben pájtáskodék (Matkó:BC^k. 113).

Pápaság : papattis Kr. [papstwürde]. Byrva.in az jdevbeu

az romni.iy paija.sjigot harmad Alexander pajui (DomC. 1). Ca-

lixtus papassaganak negyed eztendeyben (ÉrdyC. 169i. Meg

erteek, hogy wr ysten ewtet valaztotta vona ,az papassagra (195).

Ha akartam vona, az elssew garadichra az az a papa.sagra ywl-

hattam vona (358). Nem czac az tSrSc, sido, pai>a.sag, de minden

egyéb közt is soc vi.sza raagyar.azoc támadton támaduac (Bom

:

Préd. 465). Négy rendbeli embereket találoc ez földön, kie

illyen névvel neveztetuec : sidoság, pogansag, pápaság és luter-

ség (Bas: Credo. 137).

[Fápáz]

Pápázó : [pápista ; papist]. Immár jutottunc a {& dologhoz,

mollyel támasztyác a jijipiizóe a gyermekeknec ker&sztségét

(Dáv: KKer 03).

PAPIRKA : [chartula
;
papierchen]. Citálsz v.«ilamlt pappir-

káid karéján (Czegl: MM. 92(.

PAPIROS : charta C. papyrus MA. papier PPB. Paran-

czola, hogy neki vinne iro zerzamot es papiro.sat íVirgC 19).

Hogb ö elethenek vege el közelgetluie, pappyrosth theotaual

egyethembe kére (PeerC. Ifi. NádC. 589). Papirosra avagy tiszta

k.ártyára irunk (Com: Jan. 1.5,5). Egy romlott arany bogliir papi-

rosba borakosva (Radv: Csal. III.352b). Az papiroson az sok

kei-eszt és nem a mozön (Gér: KárCs. IV.396). Ott találhatsz

tsillyán gyóltsot, sikast, papiro.ssit, sallert és tzinedofot tSzentm:

Kaim. 7b).

árkos-papiros: philyra Pl'BI. (schreibpapierj. Egynehány

árkos p.ipiros (Bal : Epin. 1).

folyó-papiros : chaiia bibnla MA. charta diluta; flieas-

l>apier l'PB. Ha azt akarja, hogy szép fényes légyen, tegyen

egy árkos folyó papirost alája, szivárkoztassa azon által (Lipp:

GKert. 111.288).

itató-papiros, ivó-papiros : aj Inmk a tLszta kártyára,

nem bémocskoltra, sem ivó papirosra (Com : Jnn. 155).

kalméri-papiros : [charta emporetica ; packpapier). írunk

tiszta kártyára, nem kalmári papirosra (Com : Jan. 155).
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konc-papiros : *scapus papirinus PPBI. [bucbiwpier). Két

kontz jiapirusot vészec 11 [jéuzeii (Holt : Aritliiii. H3).

marhatakai'ó-papiros : (cucullns; dilte]. Iruuc tiszta

kárt.v;ua, nem m.irliatakaró szfiike [lapiiosra (Com; Jan. 155).

nyomtató-papiros : charta libraria Nom'. 891. [dnick-

papier].

paraszt-papiros : fpapj rus vilior
;
grobes papiéi], A papi

rosi nialombau kevés változás tétetvén, fekete, pai-aszt és itatí

papirus lészBii (Illy: Préd. 1.381).

régál-papiros : macrocola C. charta *regia MA. PPBI.

[royalpapier]. Regál [lapirosra niennji czémert kivan Nagyságod,

jelentse meg levele által iGér; KárC's. IV.573).

saaos-papiros : charta regia MA. [royalpapier].

sima-papiros : elebra papyrms MA.

takaró-papiros : charta emixiretica MA. [packpapierj.

Papiroska : (chartula
;
papierchen]. Egy calomista predica-

tor két árkos papiroskára mázlott irásotskával t.sirippele az

Kalauzon (Pázni': Kai. 1067). Egy sáska tojék, ipprikálék valami

mocskos papyroskára (Matkó: BCsák. 2).

Papirosoeska : chartnia C. MA. [schriftcben]. Csiripeltek

ez-elfitt-is imez-amaz tndatlan sóczék a Kalauznak némely

czikkelyin aprólékos papirossacskókban (Pázm: LuthV. 2).

PÁPISTA : 1) pontiBci adhaereas Kr. fpapist]. Hazugság,

hogy a pápisták kéiLszerítik az itiakat fogadás-tételre (Pázm:

LuthV. 183). Sokan a pápisták k5zzfil a keresztségét nem ért

gyermeknek idve.«séget adnak (Czegl: MM. 183). Fráter okossaii

beszély, mert meg pöknek a pápisták (Matkó: BCsák. 447b),

Valamit a pápisták sok beszéddel szemeteznek, könnyen ki-

sepertetnek'(Pós: Igazs. 11 195). 2) [papalis
;
papistisch]. Kifakad,

hogy a pápista tudományt nem kárhoztathattyák (Pázm: LuthV.

92). Az én feleségem, ha szintén nevemet változtatná is, csak

pápista emberhez ne menjen férjhez (Gér: KárCs. IV.373).

Pápistái : [papalis
;
papistisch]. A pápistái szines chathollkus-

ságiiak megh czáfolása (VárM: Szöv. 114).

Pápistaság : pontificii Ki-, [papistigkeit]. A pápistaságban
!

okát adgyák, miért tilalmazzák a húst (Pázm: LuthV. 136). A .

pápLstaságnak varas fekélyibe nem merte mellyen ereszteni

körmét (Pázm': Kai. 412). Az mi hasra gondosinc azt kiáltyác,

bár mégis a paplstaságban volnánc, melyben mindennel való

bSuelkSdesflnc vala (Zvon: Po.st. L81). 6c catholicusságnac hijác

az papista.ságot (MA : Scnlt. 6).

PAPLAN : culcitra MA. [opertorium ; bettdecke]. Zent

Ersebnt ázzon az poklost fel ueue, ágas hazába uiue es vranak

agara fektete, ezután urának paplanaua be lep8de (TihC. 19).

Paplanockal megvetettem nyoszolámat (Kár: Bibi. 1.606). Errl

io lakasi után paplan alatt puha agyában maga gondolkodgyék

(Zvon: PázmP. 205). Asszony hlg>eteknek szoknia vagy roko-

lya vallat, paplant csinállyatok (Bal : Csisk. 31). A paplan tímStt

pamuttal tSltStt (Com: Jan. 112). Milíor megmondták néki

reggel, hogy ellopták két lovát, paplan alól tsak nagy álmoson

néz fel (Szentm : TFiú, 7),

taJ^aró-paplan : cv Ha egyik a takaró paplant mind magára

Tonsza, azt a rósz társaság cselekette (Hall : Paizs. 227).

fPaplanka]

nyári-paplanka : [tegimen aestivale ; sommerdecke]. Nem
lepeztettem be egyébbel egy kis vékony nyári paplankánál

(RákGy: Lev. 399).

PAPONYA (pap tnonya Mel: Herb. 85): solanum, lielio-

cacabum MA. vesicaria, halicacabus, vesicatorium ; nachtschatten

PPB. Paponya, sidó tseresznye : alkekengi PPlíl. Solanum vagyon

5t (<j\e, a másic felét hiyác halicambum, azaz pap monya, ver,-!

bogyóia vagyon (Mol: Herb. 85). Az orvosló füvek néniellyec

kortiec, mint a bors ffi, Vénus kSldfike Ifi, paponya ffi: pai>

monya ffi, muhartza ffi (Com»: Jan. 22). A csemetékrl: boldog

asszony ága, eb szl: paponya (Com: Jan. 33). Meg kiuálta a

vesicatorium mai, pajxmyával (Fal: NU. 316).

PAPOZIiAU, PAPAZRÁIi, PAPOSZLÁR, PO-

POZLÁR : [sacerdos
;

priester]. Észt a szabadságot meg ronta

amaz paposzlár, a Czaki Mihály (Holt: Krón, 84), Minden f^le

papazlároc, caplánoc, óltármesterec, gracianusoc (Helt: Háló.

217). Papozlaroc es baratoc (310. 293). Oda ál a papozlár a

ketzelében, és igen meg keresztezi (Dáv: KKer. L4). Hajda még

popozlái- Mátyás, fordics még a mint lehet a sáios lapátot

(Matkó: BCsák. 216).

PÁPRÁD, PAPRÁD {papragy, paprágy Beythe: Nom.

84.iJapra(2Í'rank: HasznK. 18): trichomanes MA. fili.\ Beythe:

Nom. 4. [farrenkraut].

aranyos-páprád : filix aurea Frank: HasznK. 18. Beythe:

Nom. 8. [goldfarreukraut]. Ziks tiuek: dizno kenyér gyökere,

aranyas papratz (Frank: Ha.sznK. 18)

PAPUCS : cothuraus C. solea, calceus MA. saudalium,

crepida; halbsduih, pantoffel PPB. Tzipells, paputs :
sandaliam

PPBI. Tölgy fával meg-lágyittatot patsmagoc, paputsoc (Com:

Jan. 100). Az urnák ö ngnak egy száras karmazsm csizmáért,

'

papucsért és kapczáért(Eadv: Csal. m.23). Vöttünk egy csizmát,

papucsot, kapczástul (MonTME. 1.14). Borbély Péter papucscsa

j

a sárba ve.sztt, azért attunk 40 d. (19). Papiítsbau kezdeni,

mezítláb végezni lészen nehézségedre (Kisv: Adag. 387). Egy-

gyik ollyan szmii paputsot kezde viselni, a mellyet tsak a tsá-

ezároknak volt szabad (Mik: TörL. 222).

pantofel-papucs : [solea
;

pantotfel]. A dámák nem cipelös-

ben, hanem pantofel papucsban szoktak járni (Fal :
TE. 776).

török-papucs : [solea Turcica ; tihrkischer pantoffel]. Az

i6mak némelykor tSrSk papucsban sétáltak (Monlrók XI.352).

1. PÁR: 1) [par; paar). Vévén egy pái- kret, megtaglá

azokat (Helt: Bibi. 11131). Vészen egy fel-tekert pár pistolt

magához (GyöngyD:MV. 106). 2) (socius; gefáhrte]. A gólya

az párját römmel kö,5zönti (Misk : VKert. 330). 3) apographum

PPBI. [abschrift]. Ezt látván, igen méltán kért párt Posaházi

vram (Matkó: BCsák. 257). Az Írásokat bizony kiadom, ha pár-

ban lészen (TörtT^. L147). Érkezvén az követ ur levele, annak

is párját elküldtem (MonOkm. 40). Inczédi Mihály jött a dip-

loma párjával (Bethl: Élet. n.33). Bútsúzó levelének párja (Mik

:

TörL. 370). Az okleveleket Bethlen László úr az originalban,

némellyiknek nem maradván tsak párja is, el vitte Bécsbe (Bod

:

Pol. 154).

bokor-pár : [par
;

paar]. Egymást megérdemelje a bokor

pár, hogy szemre vetések ne legyenek (Fal : NA. 206), Egybe-

kel bokor pár (Fal : Jegyz, 933),

[Párod-ik]

Párodás : [conjunctio, sociatio ; verbindung]. Szerencsés vagy

illy párodással (Gvad:Lev, 22).

Páros : compar, jímctus, socium habens Sí. [gepaart]. Bé-

megyen maga is, szép pompával, páros gerliczekent élete tár-

sával (Thaly: Adal. 1.169).

Párosan : [conjímctim
;
gepaart]. Gyönyörftség látni, mikor

egy szépen termett nrfi vagy magán vagy párosan helyesen

szedi s rakja teljes mait (Fal: NE. 29).

[Páro8od-it]
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meg-párosodik : socior, copulor Kr. [heiraten]. Kivánuám,

ha meg párosodnál és unokákkal meg vigasztalnál (Fal : TÉ.

693).

2. PÁRChagyma) : poriiis, porruni PPBl. (laucli, poréi].

3. PÁH(lüg) : lixivium MA. lauge PPK [VO. LÚG)

Párgol: [vaporo; dunsten]. Annak a gfeivel párgoltattam

lábaimat (Monlrók. XV.417).

PárgoláB : [fomentatio ; baliung). A tetveaség rut nyava-

lya, a véle való dajkálódás, mosás, párgolás semmit nem hasz-

nál (Misk : VKert. 693).

Párol : fervefacio MA. fomento PPB, [sieden machen]. KSsz-

iiényes lábra ió a gyökerét, leuelét parlaiii (MehHerb. 25).

Ha Ij'let parlaz az megfStt isoppal, az fyluek zuggását meg-

allattya (BeytheA: Fivlí. 68) Kedves illatokkal pároltatá a

házat fPázm : Préd. 69). A dSrgSlésec, kivfil melegitAi-, párlrti'

nem veszik el a fájdalmat, hanem enyhític (Com*: Jaa 144).

Párló és sútSs hévség 1674 (KIJ5cse. 32).

Párolás, párlás : fotiis, fomentatio ; wiirmung PPB. Az

aszszony-ember hideg és meg szorult testét párlással és mele-

gítéssel meg gyogyittya (Mel : Herb. 55).

Párl-ik (pá/odgyék meg Nyr. IX.210) : ferveo, fervefio MA.
sieden PPB. Hadd párollyék magában (Nyr. 1X210).

ki-párlik : cw (Pécsi: SzüzK. 17).

még-párlik : [fervore putreseo ; fanlen]. Az gabona meg-

párlik az padláson (MA:SB.133).

megpárlás: [halitus; ausdünstung]. NielunkbSI, torkunk-

ból az sok meg párlással, ki iwrsogással kergeti ki életnket

(Lép: ETiik. 27).

Párolkod-ik : I) [vaporo, vaporem emitto ; dampfen). A
|X)kol az sznetlen benne ég5 kenkSért s egyéb undok párol-

kodiS dgkért rakua rutt, bdSs, sebassen lángozó tzzel (Lép:

PTiik. 1.79). Az pokol tfize nem ad világosságot, mint az mi-

enk, hanem temérdek fRstel párolkodik (367). 2) [vapore in-

clu.so incoquor ; dünsten). A kibe az ver meg alozik, veg nyolez

yieaz ara gyengbeert, s erez belfile tikmoimyal la.\at es forraly

vizet, ftsd meg a vizzel a laxat, add parolkodyek meg (Nyr.

Vm.l69).

Párlód-ik: cv Párolódgyék (Nyr. 1X210).

még-párlódik : 1) [contabesco ; verschmachteii]. Immár
a szegény fogoly soc fdíig a temlStzbe tartatott es tellye.sség-

gel meg parlddot (Helt: Háló. 129). 8) (incoquor; abdünstenj.

Pálódgyék meg (Nyr. IX.210).

Párlódás : (vaporatio; ausdiinshnigj. Izzasztyák, hogy pár-

lódással száraszszáU nyálasságokat (Pázm:Préd. 901).

PÁRA (paraA Cis. G3. MNyiLIrt. 52): vapor MA. duust

PPB. Tz, kS ess, hó, |)ára. forgószél, melly monda.ssat meg
mveli (Helt : Xsolt. 297). Mig az paratli bened eraem, adik

mynd gyeterlek (LevT. 1.282). E kntnac az 5 filsts paraia

szinte vé megeu vala fél (MehSzJán. 238) Az erz állalokban

neuelS es erzS szellet auagy pára nagyon, mint a lóban, légy-

ben (Mel : ATam. 64) Ha foyér parah megyén az fSldrI vagy

vizbSl ió reggel és estuo, tiszta fdSneo iele (Cis. G3). Az bi-

czeség az isten ereiéuec páráia (Kár: Bibi. L639). Az tz elStt

ki mégyen az kemeutzénec páráia (665. 11.131) Az mi eletünk

ollian mint az pára, a mely keues ideig tart es az vtan el

enneszik (Fél: Tan. 459j. A tz felemeli a nehéz vizet, mikor

fel-forrallya vagy i)árával gózölteti (Pázm : Préd. 707) Az illa-

tozí'is vidámodik |iésmaszaggal, sok jó illatú virágok, vizek és

étkek párájával (746). Páráll ez mondások (MNyil: IrL 52).

Dohos kénk pára jftn ki rút gégéjén (Zrínyi: ASyr 23). Mü

bizony reménységért és csak páráért egy pénzt sem ígérünk

(Tört'í.' L227) Az cometa semmi egyéb, hanem sr kd auagy

pára (Misoc: Progn. 8). Az agyvel a [láráknak vagy gzlgé-
seknek mhelye (Felv: Pestis. 23). A megholt kuvasz párájáról

beszélgetnek (Mísk: VKert 316). E fbldí pára bóvitt fellegeket

(SzD: MVh-. 75).

(8zólá.sokJ. Meg állottam s tsodáltamba alig vettem párát
(Gvad: FNót. 31).

Paráhol : [vaporo ; dünsten). Ha nap nyugatra vagyon, egy

kiczin es párából czak (Cis. 7).

Páráll-ik : vaiwro, fumo, vaporem haló MA. dümpfeii PPB.

A szfiv kevélysége illetlenségeket láráUik (Pázm; Préd. 1011).

Vér miat párálló fegyver (Laskai: Lips. 320^ A szomszéd palo-

ták ugy csendülnek felle, hogy derekasan késett párálló nyo
szolájábau (Fal: NE. 83). Párállott palota (Fal:Jegyz. 935).

[SzóhásokJ. Nem mindenkor budgyan, mibent párállik
p a 1 1 a n t y n j a (SzD : MVír. 20 1. Pattanás nélkül pá-

rálló budgyauásra juttat valakit (195).

ki-párállik : [evaporo ; ausdampfenj. De jai nagy szelendek

orozkodík után, mely dühös irígy.ség párállík-ki torkán (Zrínyi

n.59).

kipárállás: [evaporatio; ausdünstung] A ki-párállásuk a

fSldi nedvességnek oly részei, mellyek egymás kzt repesnek

(AC«ere:Enc. 134).

Fárállás : [evaporatio ; ausdünstung]. Az ér-vágás adgja

ki testbfil a mérges párállást (Felv: SchSal. 45). A boros pa-

lalzkúk párállásí között elfelejti nyavalyás állapottyát (Fal:

NU. 261).

Párás : [anbelus ; schnaubendj. Cliak valami párás testei

álmadoz, hogy az atyák nemzenének (Zvon: PázniP. 211). Husnnk,

csontiHik ezt nem tudja, se más párás állat (Fal: BE. 570).

[Páráz-ik]

ki-párázik : [evaporo ; ausdUusten]. A f fi^ások az álum

által ki partizott f gzigés után éreztetnec meg (Com:Jau.

182).

Párázat: exhalatio Com: Jau. 10. [duust]. A kéukves g8-

zlgésec, párázatuc meggyuladviiu égi villámokat és nyilallá-

sokat íuditanac (Com : Jan. 10). A párázatok uagyob helyet fog-

lalnak el, mint azok a testek, a melyekbi kimentek (ACsere:

Ejie. 134). Az itten meg-^znés nélkül való párázatok miatt

igen egésségtelen szokott lenni a leveg-ég (Csat: Mh. 36).

PAKACSKÓ, PRACSKÓ : .anis sagax MA. [spür-

h\uidj. A fben is látoc valami feyeket, nem tudom, vislaié,

[jaratskóié (Helt: Mes. 250). Mint a kis praczko a naé farkas-

sal szinte vé íacznak (Mel: SzJán. 87). Azt Isak ollyá tartsuk,

mint ama rósz |>aratsko vislakuak vínczogásokat (GKat: Válts.

11.323)

PARÁDÉ, PARADA: spleudída ostentelio SL (paradej

Parádéban állítviln az regementot (Kár: Élet. 11123). Koma-

rombúl kilátszék azon lovas hada Nagyságodnak nagy pará-

dával (Beros: Lov. 638). Mentek onnat parádába (Gvad:Or8z. 2)

PARADICSOM (paradimm HB): paradísiu MA. (pára-

dies). Odntta vula neki iiaradisumut hazóá Es mend paradí-

suniban uolov gímíliíctul mimda neki élnie. Es vezease ul

l>aradi8nm uugulmabeli HB. Ez zeretetel az clastromok fiXIdy

paradyczomoknak mondatnak (VitgC. 122X Mondád a toluay-

nac : Ma velem léz paradiíomban (VítkC. 105). Az gyezedel-

mesuek adok iiz eeleth fának gjTQelczeeben, ky az en ystenemnek

paradyczomaban vagyon (JordC. 887). Mely faiuiak gSmldiet

nem azért tilta megh isten emberiül, ho^ pamdicomba ualo
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Kiiak gímSlcenel as! drafjab not noná (TihC. 63). A paradi-

nt álfilhágiMiak mihelyévé t«Vték (fíh: Préd. 1.125).

PAHAJ, PÁRÉ, PARÉJ : olus, béta, porrum, heluella

( lachamim MA. niiiintal, oleracenni; Itraut, kohl PPB. Paray,

i'kla : béta Major: Szilt. 10(í. Minden enni-vaUi korti-vetcuK^ny,

!i i'llyeket niáíiké|>en paréjoknak bivunk : oliis PPBI. Véte bor-

I it- tínilóiet e.s olainac edénét es parebol Vit étkeket (ISéasiC.

Ji £z\^iikben pvtlinak nz yo yzew dynnyek, pai-eek, hagy

iii:i.-ik es füshagjTnaak (JordC. 139|. Nem yz ki enghfniet

r-iinen. ky pareet, kapyztaat ragogat (ÉrdyC. 503b). Hozzon a

riil J magába maghozó fíiuet es paret (Helt: Bibi LA. IV,3C).

liiliixakaiat tora baitia vala, onnat haza iSnen, paraot apprit

^.lla (Istv: Volt. 5). TanaszRza! igen i<5 páré, \6 saláta (Mel:

11. Tb. 47). Pareial és mozoi fRvekcel tengetic vala magokat

MMnt Ápol. 259). Jó az paréyiiac étSle: bonnm o.st vocari ad
' ra (MA: Bibi. löfil). MidSn egyszer 5tet látná Ari.stippns,

i.y párét mofaia, mond néki : Ha Dionisiusnak akarnál Ijizel-

ki'dni, nem kellene párét enned (MA:SB. 177). Borágót a t5bb

I lilékkel eggyfltt vagdalt paréjbau fSzhetni (Lipp:PKert II 86).

i egy párét, tódd f51 vizbe, forrald meg (Radv: Csal. IIL47).

barat-paxéj : [spinacea ; spinat]. Hideg termé.szetfl mezei

fi.vek ; kiVér portsin, vail saly/ita, spinácz: barát paréj (Com;

I
Jan. 2i5).

fekete-paró : eqnapium C. [pferdaselin].

kék-paré : eqnapium C.

kerti-paré : cepurica C.

ayúl-paró : sonchus PPBI. [saudistel].

Ö3tör-paró : blitum MA. [melde].

sajtoa-paró : intritum C.

tejes-paró : olus paltaceum ; spinat PPB.

Parós, parójos : olitorius C. MA. [kraut-]. Parés fRvek,

minemfiek a káposzta, espinatz, saláta (ACsere: Enc. 239). Tejes

paréjos étkek (289). Parés hus: végy szép párét, fílzd meg,

vágd apnlra (TfirtT.* 1577).

PARANCS: mandátum C. imperatum. MA. befehl PPB.

Parancsol : jnbeo, impero, mando C. praeeipio MA. be-

fehlen PPB. Eii zerzeni ez uylagot elhadny es kewneftny té-

gedet, valamire paranczols ( EhrC. 5. 56). Ha parancolz, elme^ec

:

si jubes, vadam (BécsiC. 3. 34). Josepli tn, miként jjarancola

neki vrnak an^ala (MüneliC 16). Isten paranczolt liew angyaly-

nak te rolád i JordC. 363. 375. 376. 399. 707. 723). Hogh eztb

hallotta volna az 5 atthya, paranchola, hogh hazába béé fogat-

tassek (PeerC. 14. 248). Vádolom biX-n\^snek magamat, mert gonozt

paranczoltam (VirgC. 11. 19. Parancola az 6 ruhaiabol mezí-

telen foztania (NádC. 635). Adakozyk eeggyegyewsegben, pa-

ranchol zorgalmatos-sagban (ErdyC. 73). Észt a koronát adiad

a niagyari királynac, ez legyen parancsolva tenéked (Helt

:

Króa 29b). Paranczolta Mózes, hogy szolgábjáuac az papi

tisztben az wmac (Kár: Bibi. L94).

[Szólások). Eb ura fakó : ebnek parantsol (SzD : MVir.

93). Hat<át |a gyermekeknek] egy bocskába rakatván, felére

parancsola egy 6reg aszszonynak, hogy el viven el rek-

kencse (E.iPrinc. 218).

ki-parancsol : [exire jubeo ; ausweisen]. Aegyptus királya

Zoilast, minthogy Homerus ellen gyalázkodott, kiparancsolta

udvarából (Fal: TÉ. 669).

még-paranesol : demando, injungo C anbefehlen PPB.

Vé thnen, mynt vr istennek an^aia megparanczola (JordC.

358). Zent Cozma meg parancholaa, hogy az ew testéét attyaflya-

M. NTELVTÖST. SZÖT.ÍR. .

iiak testeewel eeggyAt ne tenietlineek (ÉrdyC, 545. 559). Meg
vagyon parancholtatván az Írásban, hogy istent imádgyuk (Tel

;

Ev.ang. 11.405).

ParancBoláe : jussio C. jnssum, jussas MA. geheiss, das

befehlen PPB. Vendeegk tyztóletynek gonggyat, zoLtsaat es

parancholasaat neky h.igyaa (ÉrdyC. 509). Téged yllet paran-

czolas, engem yleth czak zolgalas (ErsC. 5ü2b). Elvégezte az

') tiainac való paranczolását (MA : Bibi. L47). Azt állattác, hogy

az mire tanitatunc, az nem paranczolásképi>en, hanem taná-

uzolás képpeu adesséc élnkbe (MA: Scult 759). Mondotta néki

parancsolis képpen : Adgy bort nékik (Hly: Préd. 1.158).

Parancsolat : praeceptum, imperatum, mandátum, edic-

tiim C. befehl, gebot PPB. A parantsolatban eljárni : jussa

*perticere PPBI. Az fráter az paranczolatott nehezen telyeseyty

uala meg (EbrC. 80). Ki megfeitend egg^t e kfls parancolatoc

kzzl (MünuliC. 21. 42). Tyz paranczolatokbaii es vetkeztem

(VirgC. .S). En í t?le zerzet kiraf va^ok, ^ paraníolattát hír-

zetm (DöbrC. 16). Vyh paranczalatot adok thA nektek, hogi

zere&setk egi masth (WeszprC. 51). Nem tarttyatok ystennek

paranczolattyat (JordC. 401). Az i.sten parantsolatot aduan, az

8 aiigiala által, meg ielenti az fl titkait (Mel: SzJán. 9). A
.szent irá.s parantsolattal kötelez minden embert, hogy mást

mindent magánál fellyeb-valónak tartson (Pázm : Préd. 60).

TérdepW imádságra se borulj az efféle faragot képek eUtt,

hogy helyén maradjon az els parancsolat (Fal: NE. 19).

Parancsoldogál : imperito C. MA. befehlen PPB. Eyiel

nappal vgy paranczoldogal, hogy ingyen sem fogsz nyughatni

sem alhatni miatta (Born: Préd. 551). Ha te így parantsol dogalsz

és meghagyod az te jovaidnac: te mennyel az ispotalyb.i, te

meg másuva, ura vagy az javaidnac (MA: Scult. 879).

Parancsolható : imperiosus C. [gebieterisch]. Igen nagy

paranczolható vagy (Szeg: Theopb 24).

Parancsoló : mandator C. imperátor MA. gebieter PPB.

Par.autsoló fejedelem : imperátor PPB.

PARÁNYI : tautillus, tantulus MA. exiguus Kr. [sehr klein,

sehr wenig]. Parányi az, a mellyet az öi'kké-valóság követ

(Megy: 3Jaj. 11.181). A fidbl egy kis virágotska, egy parányi

muslicza az kezének beime forgá.sa nélkül el nem veszhet

(GKat: Vált. 11.19). Az egész fidnek kerek.sége egy parányi

pont (Land: üjsegíts. 11.219). Az paránnyi csupor kicsiny tfiznél

fel for (Ben : Rithm. 1 74). Parányi bimbóból nagy gyümölcs

nevelkedik (Kisv: Adag. 141). Nem minden parányi gyönyör-

.ségért szerencsélteti ártatlanságát (Fal : NE. 46). A parantsolat

egy parányi elménkben játszó buja képetske miat 8rk pokol-

lal fenyeget (105). Nem tetszik-é egy parányiig felsétálni (Kir-

Besz. 6). Élni kell parányi értékból (Orczy: KöltH. 141)

PÁRÁS : [mollis, tener ; weich, mürbej. TyukB töltve. Igen

el ne fizd, mert az töltelékje csak paras leszen (Radv : Szak.

99). A túrós étek ha párás leszen, nem olyan jó íz (219).

Parázsul nem j az étek (18).

PARASZT (palazt ÉrdyC. 471.): 1) simplex, rectus EhrC.

[eiufach, rehtschaffen]. Az ember el menuen egy nemy fráter

párástól (simpliciter) kezébe vewue az pénzt (EhrC. 80). Yo-

zagos myiielkedesek, kyket essebelewl tartoznak tyztan es

paraztol tartany : tenentur simpliciter observare (111). Menden

ygeretek Cristustol az zerzetnek lewtek, azokban vegesleg meg

telyasegyenek, kyk regulát párástól es ygerewl ygere enczel-

kedtenek tartany : qui regulám simpliciter servant (124). 8)

.simplex, incompositas, incomls, incomptus C. feinfach, grob].

Paraszt .szabású : subrusticas ; orsó, botkó, paraszt eszköz : ur-

pix PPBI. Hath ymegh, neegye hymbe zedett, kettey parazt

(KMNy. 11.35). Domolcliky zabla parazt (170). Chinalny edent a

sarbul, némellyel mazoson, némellyel parazton (Frank :Ha3znK.

78
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9). Baldiiiiiasiiak mosdatlan, paraszt szidaliui (Pá/.in: LuthV. 5)

Pacazt paplau kett, az egyik kaimika, az inátiik atlaez (Gér:

KárCii. IV.268). Egy parazt patyolat eli'nilia (•lfi2). Kiiniusér szok-

nyáiul az kin prém vagyon 75 d. az ki iwdig paraszt, 50 d.

(MonTME. 1.401). Nemde paraszt erejével támadt a .szabad-

ság (Orczy: Költ. 41), S)laicus C. (laie, weltlich]. Egihazi em-

berek 63 paraztok (VirgC. 101b). Vala egy fráter predicator

zerzetbely es ez vala parazt fratCe)r (MargL. 134). Mynden

fráterek, kyk lattatnak vala lenny zent Daniancos atyánkkal,

liaronitvvl meg válva, egy pap fratortevl meg válva es keet

parazt fratertevl meg valua ovrdevgnek jhlase niya el ménének

(DomC. 40). Vala mynd egyhazy teorueeiiben niyiid parazt teoureen-

benjgeen tauolt(194). Akar paraztok akar,egiliaziak (DebrC. 24 1.

Parazt birak eleiben idézek (81). Az liold yegzy az paraztli wrakat

es feyedelmekutU, kyk koroukeed változnak ew allapotyokban

(ÉrdyC. lOü). Ketli kapl/mok es ketli pai-azt attyaffyak (574).

Ki ma paraszt, holnap pap : hodie qni laiciis, érit sacerdos

(Mon: Ápol. 251). Ha valaki ;iz paraszt tisztek ellen beszélne

avagy engudetlenkednék, az oUyaut lOrvéiiy nzeréat megbün-

tethessék (MouTME. 1.365;. 4) [mmmnni.s, vulgari.s, triviális;

gémein, gevvöhniich, alltüglich]. Régen hallottatok sok paraszt

példákat, az kik elbízzák dolgokban fl magokat, gyakorta csa-

latuak, elve.sztik dolgokat (RMK. 111.53). ISz parazt magya-
razatotis eszfmkbe torgassiic (Born: Préd. 283). Leg elíszar

tuduunc kel, miért liiyác ez speciest regula triumnac, és parasz-

tul detrinec (llelt: Aritm. G). Az szekfö némely tellyes, némely

kízep szerS, némely chac paraszt (Pécsi : SzüzK. 32). Paraszt-

deákul .szóllanak (PAs: Igazs. 416). Az alosa avagy cluspoa teák

igen paraszt hal, nem sokat kfilJmbSz a mi posAriiiktiSI íMisk;

VKert. 546). 5) rusticus, rusticanus, agrestis C. [baner, land-

mann]. Paraszt majorság : ras
;

parasztul, pórul : rustice PPBI.

Neniy czudalatos alazatossago ,Ianus novew parazt, ky zant uala ev

mezeyben (EhrC.97). Amös propbeta paztur és parazt (BécaiC. 212).

Az keraly leánya légien egienlti az paraztnak leanyaual (VirgC.

147b). Varasy polgarak es az parazt népek ("CornC. 74). Házi

munkát vagy paraszt drtlgot tennének (Mad:Evang. 561). A
parasztoc a mezín foglalatosac (Com:JaiL 142). Vagyon a

paraszt embereknek négy pokol-malmok, igen kicsiny jövedel-

mek (Gér: KárCs. 1V.315) Mind portásim s mind paraszt-

hívek szapon'iu hozták (Ifercs: Lev. 61). 6) (plebejus; plebojisch].

De az nemes népek téged nem kedvelnek, mert par:i.szt nem-
zetbfll tégedet itílnek : asszont paraszt nenibiM k nem szeret-

nek (RMK. IL37), Paraszt emberségbl ment volt nagyra

(Keni: Elet 11). A mely is bizonysai?, hogy e felséges rend és

nem para.szt ágyság (GyngyD: ('hM. 114). 7) |nidis, indoctus,

idiotes, barbarus, inurbanus C. vilis ; unwissend, ungehilrlet, bar-

bár, wertlos, abge,sclimackt|. Parasztnál is parasztabbul : rusticus

PPHI. Olt fekogy peneteiiczodert nywgahnatlan |iarazt (EbrC.

11), Vadnak némelyek oly jgeen paraztok, gorombuak (ComC.
166), Paraztb uemefteknek, tudósoknak es tudatlanoknak adossa

vagyok (Kony: SzPál. 45i. Mátyiis király látta vala, hogy a
magyaroc barbariisoc és czac bárdolatlan parasztoc volnáiiac

(Helt: Krón. Élb. 1». Akar inis olvasó, akar egyflgyú tanulat-

lan parazt (Born: Préd. 461b). Mariái igen parasztok valanak,

bJre peniglen igen mt (SalMark. A3). Azoknac neueket ;iz

lybiesec valtoztattac el parasztul, maurusoknak nouezuen az

modusokat (Decsi:SalJ. 17). It érthet barat-ságról, sRIt paraszt
elmérSl illlyef: Jepht. 1). Vallyon siilt iiarazt nevet nem vi-

selno-e, a ki tsinyossab kOntiisébe nem íiltiiznék, mikor királlyal

fogadgya (Píizm: Préd. 84). Ha KrisliLs atlya-tia lettél, oktalan

és paiaszl erkflllsMdel no gyiüázzjid atyaüságoiial (116). Azt

akarták, hogy rüsz.s»iil, panisztúl, szabaduson nevelvén, szolgai

erkültskhüz 3zokj:uiak (lüS). Mihent vjd.imely vad, pnrasit uöm-
zetség bé v5tte az keresztyén hittít, luindgyárt meg változott
(Pázm: Kai. 67). Hogy parasztul ne járulna az egyháai ember
ily nagy és böcsUlletes áldozatlioz (Piizm : Iniáda. 177). &x k&-
saiegi vak, i)araszt és veszszS ala való soceiu eggiait (Bal:

Cslsk. 75). Ntm csak tudatlanul és 8-z«mteleniU, hanem jjarasz-

túl és nem keresztyén&lis szulaszz te (436). A s&lt para^tuc

az emberi társaságnac keveset használnac iO)m: Jjui. Iö3i. Ki

volna olly háládatlan és paraszt illly: l'réd. 1.419). Paraszt és

méltatlan dolog (419). A pnraszt-rüh oly nyavalya, mely köny-

nyen másra ragad (Fal : NE. 23). A te dilema-kaptaos-besiéded

éppen nem udvarias, s5tt merném mondani, paraszt (Fal: NA.

134).

[Küzmondások]. Nehéz paraszt irral mély sebet kótSziii (Illyef:

Jephta 15).

köz-paraszt: inünias, ignominis U [aus dem pSbe)].

majd-paraszt : subagrestis ; eiu wenig bUurisch C.

Paraszti: 1) [vilis; grobj. Alávaló palazty ruhában zen-

wedt uiynd beiveth, hydegt (ÉrdyC. 471) 2) rusticanus MA.
biiiurisch PPB. Mezfju való paraszti munkás (MA: lübl. L382).

A szabados katonák semuiinémtl par.iseti .s-zulgálattal ne tar-

tozz;uiak (Gér: Kár(X IV. 313). Az erdélyi papok öavegyeik a

paraszti szolgi'tlat alól ki-véto.ssenek (Bod;Pol. 58). S) |asper,

rudis, barbarus ; roll, ungebildet, barbarischj. Paraszti .saólás

:

verbum *rusticanum PPBI. Paraszti dobzodasra von* (Mel : Préd.

156). Paraszti komor keménséggel fel fegjTerk5z5t tauétoc

iZvoii: Post. 1.55). 4) [vulgáris; allgeniein]. Ma reggel holmi

paraszti hnekkel tölt levelemet midn expediálnám, érkezek

meg az által bocsátott portám (Bercs: Lev. 434).

Parasztikufl : rusticanus Kr. [bauerischj. Mer lud-mérgü

ember ez a mi paraztikus tiidérftnk (Zvon: PázniP 224). Pa-

rasztikos és kemény természeti) ember (Prág : Serk. 333).

ParasztoLkod-ik : rusticor C MA. [landwirtschaft treiben).

Parasztolkodás : rusticatio C. MA. PPB.

Parasztos : moribus agrestis, inurbanus Rr. [ungebildet,

roll, bauerisch]. Parasztos és vakmer dolog a Chrisztus sz.

testének ételét a puszta kenyéren való rágódásra magyarázni

(V^da : Kriszt. I.iiii4j.

[Parasztosod-ik]

el-parasztosodik : degenero in rusticitatem Kr. [baurisch

werden]. Keveset használ az eljiarasztoeodott szegény legénynek,

liogy illyenek, amollyanok voltak .sei (Fal: BE. 6('3).

Parasztság: I) rusticilas, barlxirLa C. MA. banarisdie

grobheit PPB (roheitj. Parasztságra jiitottauak (Ver: Verb. 6i.

Elébbi parasztságod rút.ságira ne térj íPáan: Préd 116). A
paraszstság csi'mya gorombaságot visel HiagAbmi, illatoztat ((jom

;

Jan. 1871. 2) communitas rusticorum Kr (vulgus ; volk, pöbolj

A p:irazts.ag mongia vala: Ez a n.izaratboli lesns (WasspiC.

15).

[Parasztul)

el-parasztul : [in rusticitatem degeitero ; entarteii). El-pa-

raaztult az (kes nyelv iGKae:Titk. loaSi

PARÁZNA (/>rá:ii.i Pathai:.Sacr. 58.): 1) [meretrút

;

Imre). Az nagy [wirazuanak niagaztaliiak sátorokat : illi magnae
lueretrici (EluKJ. 125). Az papok az aranbt.1 adaac a bordellui

vetteknec es i>iu-:iziiakat ekeseitiiec s» esuieg mikor ehieiidic

azt a paráznáktól, ekescitic isteneket (BécsiC. UO). 8am«>n
Ualida newyw parázna myatth adatyk ky (WiuklC 179), Mi-

koron nem volna valami, honnan el élhetne, len nylvan való

parázna iPéldK. 82). Fráter Damancos ky evzelte vala az

paráznákat az kyral vduarabol (DomC. 2S4). A lelök avagi

Kristusuak kegiiVe nagi ördögnek paraznaia (DebrC. 142. 28).

Av teb zyzekkol aldo:^al Vesta isten asoouak, awa^y oz bor-

1

deelba kol lueiiued es parázna leeí (ÉnlyC. 20<ji. Ei^begyill- i

iiek Borubiks lator a suk latrokkal, J«Mabél is :iz suk parazuak-
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kai (RMK. V1.4ÍV 2) moet'lms, sfiiijratnr, scoi-tator. adiiUer C.

(ebebreclierisch, biiblerisciij. Nís parázna : aduUor PPBl. ^'eé

te inacadnac parázna feleseget : snnie tibi nxorom furoicatio

nnm (BécsiC 180) E goiioz nemzet es e parázna (generatio

mala et adnltera) ielenseget kér (MünchC. 3r>. JordC. 391.

404). Imez embór [umizna, rezígSs (GnaryC. 8). Parázna leUV

az, ky 5 fogadá-sáiiak zuetseget o\ feledi (DebrC. 406). Az

kegjethlennek, par;iziianak, torkosnak ew lieyty nem kelleme-

te.s nr istennek eletle (ÉrdyC. 137b). írtam éu tinektek, hogy

el ne elegyAlnytek a bnya paráznáknál (Komj:SzPál. 140).

Valanac fértíu paráznák is az országban (Tíár: Bibi. L320).

A paráznát mindeiniel szabad bntetiii (Decsi: Adag. 262). A
p'iráznác é.s a kettSs báza^ társiiac lenyakasztatuac (Coni: Jan.

137). Parázna személy (8zentm: TFiú 141. 3) incestificus C. (ob-

sacoenus : zotig, unziichtig). Torkosságomat bj-zonitotam fertezetes

I«razna bezedekel (VirgC. 9bV Ea kin adatot eu nekSm az soc

t^rtelmes parázna bezedAknec halgafjisaert (GnaryC. 49). Az neln-

nec bniei : karomla-s ember zolas, parázna bezed (NagyszC. 356).

Pktelen parázna baszed (Mon: ApoL 401). [Vö. FATiAZíJ

Paráználkod-ik : moechor, adulteror, foniicor, lupor, liw-

tror, scortor C. huren PPB. [bnhlerei treiben]. Kurválkodom,

paráználkodom : scortor ; kurvás. paráználkodó : .«tnprosvi9 ; lia

zas emberrel paráználkodó kurva : pellex PPBl. annoc paraz-

naikodot : fomicata est mater eorum (BécsiC. 182). Ki elbaganga

.'. fele-seget, a paráznái kottaffa 5tet (MünchC. 22). Ha feleség

mafsal bazaskudaiidic, paraznalkodic (91). Hallottatok, mert

mondnau vagyon regben : ne paraznalkogyal (JordC. 54. 367)

Praznalkodo papok (Patai: Sacr. 114)

el-paráználkodik : [fomicor ; huren]. El paráználkodik

tiild vrtol : fomicabitm- terra a dominó (BécsiC. 181).

Paxáználkodás : scortatio MA. moechatio PPB. {bnhlerei,

burerei]. (Helt: Bibi. I.VXxi.

Paráznaság : 1) stnprnm, adulterium, incestus C. [luirerei].

Nís paráznasággal vádolni : actionem aduiterii *intendeie PPB!.

Menden. ki elhaganga 6 feleseget paraznasagnac okanalkl, a

paráznái kottaffa Stet (MünchC. 22). Zfib5I zarmaznac gonoz

gondolatoc, tSrven tresec, paraznasagoc (43). Vetkeztem iste-

nek elene paráznaságnak bynebe (VirgC. 7). Hozanak a papy

feyedelmek egh azzuiiyallatoth, pazazna-sagba megb fogtath es

mondanak : MestSr, ez azzonyallath ma paraznasagba fogta-

toth megh íWinklC. 3r2b). Xe k6w6ssek az ew tetowa uezew

zmSketh paraznasaghra (JordC. 153. 3fi7>. Paraznasaag tamada

Lameknek miatta (ÉrdyC. 64. 200). Nem csak az házasság

tórésec paráznaságoc, hanem még a csókolgatásoc is orczát-

laiiságoc (Com: Jan. 133). A parázna.ság az, niidSu oly szemé-

lyek bujálkodnak, kiknek avagy csak egyike kötélbe vagyon

(ACseie: Bölcs. 119). Dayka által ítet magánac kapczolá, kiuel

titkon paráznaságba éle (SzFabr -. AmAff. 13). 2) probrum C.

[schande].

Faxázmt : [vitio, eontamino ; beschmutzen]. Orczájokat ide-

gen festékekkel ne parázm'taák (GKat: Válts. IL1104).

még-paráznit : [violo, constupro ; notzüchtigen, schauden].

Ffl és alacsón rend embereknek feleségeket megparázin'tá

(Monlrók. VIL238).

PAKÁZS (parisa Radv: Szak. 251. prása Csákt: Assz. 9>:

prana C. favilla MA. ginhende kohle, glühende asche PPB.

Meneuel ynkab kSzelyt valamy allath yozagos állathoz, anne-

nal ynkab rezesSI az állatnak my voltánál, példa paraztol

(Apóst. 42). Tfizes prását nyele (Csákt : Assz. 9). F5zzed ezeket

együtt szépen, hé párására tegyed, befedjed az fodövel (Radv:

Szak. 251). Hogy meg ne égessed, az vizben ss kicsiny hév

parazsat (9). A párás, eleven szén, meleg és tfizes (Com: Vest

12). Parázs tüzét lobbantatja, már megszokta, nem hagyhatja

(Fal: Vers. 882).

Parázsol : fi-igo MA. riisten I'PB Megrántom, sStSni, pa-

rasolom : frigó (Com: Vest 130). Vajban avagy olajban parasol

(50).

PÁRDUC (pardic BécsiC. 148. paráotz, pánlotz Valk:

Kár. 55. MA: Bibi. 11164. pardwz Kár: Hal. 124. Illy: Préd.

11.91): leopardns, cervarius C. iKinthera, parda!i.i, jKirdus MA.
panther, leopnrd PPB. íme ma.s monnal pardié es neg z;irnakat

valiiala raita (BécsiC. 148). Az jiardocz 5 tarkabarkasagat

meg nem hagliaffa (DebrC. 379) Latot mednet, irardust (Mon:

Ápol. 449). A paidutz, a mit harmadic ugrásával meg nem fug,

el-bocsáttya (Com : Jan. 38). Az párducz brnek egyik lábát el

metszette (Gér: KérCs. IV.396i. A párdutz himje egy borayú

korátsú, a nsténnyé agámyi nagyságú szokott lenni (Misk:

VKert. 74). A pardntz 6 szírit, sem róka a bflrét, hidd, meg
nem változtatják (Kisv: Adag. 397). Holló volt háta kutyádnak,

párducz málya (SzD: MVir. 90).

oroszlán-párduc : [leopardns ; leopárd). Az oroszlán-pái-

dutz .származik a párdutzn.ik a nstény oroszlánnal való 6szve

sárhudásából (Misk: \Tíert. 272).

teve-párduc : [camelopardus ; kameelpirder, giraffe]. A
teve-párdutz származik a párdutznak a tevével Bszvesárhudásá-

ból (Misk: VKert 272).

PAEIA : [apographum ; abschrift]. Nyári uram a Kegyel-

med elébbeui Írását s páriáját megküldötte (RákGy: Lev. 403).

Kegyelmed is az mi leveleink járiái szerént oktassa hozzá,

mint forgassa a dolgot (TörtT. 1878. I.S2). Minemö gyalázatos

levél ez, nem hogy páriáját kellene vennünk, de söt a földbe

kellene temetnünk (TörtT.- 1.87). Mely levelet akkor miuc^járt

fíilküldtem Fölségeduek és annak is verissima páriáját (rV.68).

Szilágyi Ferencz lu'anuiak irt levelem páriiija (Gér: KárCs. IV.

183. 405). Hatalmas császiirunk levelének páriája (MonTME.

1.17).

Páriái, párjai : [transcribo ; kopiren, abschreiben]. Pár-

iáin! a levelet : apographum exscribere
;

párjáitt levél : apo-

graphum PPB. Kegyelmed édes bátyám uram a Klobusiczky

lu'am Írását páriáltatván, küldje vissza (RákGy: Lev. 418).

PARIPA : .sonipe.s PPBl. [reitpferd]. Száma volt, ammenji

árpát kellett minden tisztartóníic beszolgáltatni a ^orsan lepi

paripákuac, és az Sszuereknec (MehSám. 132). Az parasztok

paripákért, hátas lovakért szorgalmaztattyák az Istent (MesésK.

8). Az éu paripámat akarok chak próbálni, mint irambatik

(Zvon : PázmP. 230). Tegnap ki mentek vala az vitézek, de egy

fi5 paripánál egyebet nem nyertek (Gér : KárO. rV.525) Ha
voltak i-osz futó csikók Humiiában, nem lesznek paripák hid-

gyed Galliában (Nógi-: IdvK. Eli5b. 10). Nem hajt jó paripa az eb

ugatására (Kisv: Adag. 195). Kár vitéz férfinak, serény paripának

megvénhedni idtül (545). Az mely iramó paripát Nagyságod

küldett, megadtuk (MonOkm. XXULSO). A jantsár aga teg-

nap egy szép paripát küldött több egyéb ajándékokkal (ílik:

TörL. 360). Az istállóba vezete, hogy megudvaroljam almáskék

paripáját (Fal: NE. 21). A ki lator paripán ül, zabolán itat

(SzD: MVir. 493/.

csödör-pariija : [admissarius ; hengst). A tzfldör paripák

kényekben hevültek (Kónyi: HRotn. 31).

Paripás : [eques ; reiter]. Elküld a tanáts Szathmár felé jó

paripásokat (Bartha : Króa 22). A basa lovasokat külde elónkbe,

a kik mind tzifrák, mind jó paripások valának (Mik : TörL.

353).

Paripásan : [equo vectus ; reitend]. A marhák és kincsek

mellett lévó törökök jó fegyveresen s paripáson magok jAnek

hozzánk (TörtT.» 1205).

PARITTYA : ftinda C. MA. schleuder PPB Seregeknec

vra oltalmazia 6ket es megmariac es alaziak pariffanac kSnei-

78*
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ben (BécsiC. 308). Dávid ez fidSbe 5l6 meg a iwg Goliatotli
[

a paiitiaiiac liagittasaual (Szék: Króii. 28). Goliath, kit Dávid

paritfaiiac haggittJtósaual ^üze meg {.Szék : Zsolt. 100). Pásztori

paiitiaiat kezébe veue (Hoffgr. 139). Danid Goliatliot egy kk

parittya liagyitással vgy eyto le, hogy az *inn5u fegyuereuel

feiet voue (Ború : Préd. 238b). Készite az 5 liadáiiac kópiákat ,

és parittyába való kSveket (Kár: Bibi. 1.397). A k<5veket pa-

rittyáckal haigálja (Com: Jan. 149).

Parittyás: ftinditor C. schleuderer PPB. Olofernasnec
j

zolgay mirtu kSzeleitettek uolna, iSuénec 8 elleiiéc a parifá-

soc (BécsiC. 21). Ninive városának roniladék falainak maga-i-

.ságok oly iszonyú, bogy nints oly erís parittyás legény, ki '

által vethetné rajtok a k«vet (Moln; JÉpiil. 244).
,

Parittyáz: fiiudito, funda peto Kr. [schleudern]. Menje-

nek ki a sik mezíre, parityázzon egymásra a két fél (Fal:

TÉ. 160).

PÁKKÁNY: 1) snbgrunda, projectura MA. margó, mar-

ginis circumjectio ; vordaeh PPB. A ház fedelének párkánya,

eresze, e.szterhaja : subgiunda PPBl. Az iaéfiot a bárány vérébe

mártván, mázollyátok-bé az ajtók fels párkányát (Pázm : Préd.

46.5). Ormozatoc, párkányoc, eszterhác (Om : Jan. 107. 3) [pro-

pugnaculum ; ba.stei]. Sántzot vettéuec a város ellen mind a

párkánic (Helt: Bibi. 11.223). Ba.'ia bé.szálla mintegy párkámba,

.szent Mihály hónak negyedik napján vala, kárt nagyot válla

párkán Szolnokban (RMK. 111.165). Sziget vára vagyon nagy

ingovámban, hármas párkány környüle erfiségben (VI. 132).

ajtó-párkány: liminare portae Pázm; Préd. 465.

fal-párkány : projectnra, tabulamontum MA. (mauervor-

sprung].

kö-falpárkány : projectnra C. pinna PPBl. [zinne].

fSdól-párkány : subgmnda C. [vordaeh],

Párkányol: valló NémGl. 31. [verschanzen].

Párkányos: [subgrundatus, margine instmctns; kantig,

berandet). Mennyezet módjára [lárkányoson c'^ináltatnám (Mon-

Okm. XXIII. 435).

Párkányoz : .subgnmdo MA. wetterdacli maeheu PPB.

be-párkányoz : (mnro circumdo ; unimauern]. A kerítés

tetejét vágott kövekbill rakatott falakkal párkányoztatta bé

(Moln; JÉpül. 216).

meg-párkányoz : marginem circumduco PPB. [beranden].

Párkányozás : subgrundatio MA. (gesimsj. t^aragott már-

ványkóbiil való órsózati, p.árkányozási már megvolnának (Szál

:

Krón. 203).

PAKLAG (pMag Com: Jan. 72. parmg ÉrdyC. 573. por-

log CodPatr. 1.45) : ager desoIatiLS, vinea inculta, sterilis, nidis

MA. solnm derelictum ; wilster acker PPB. Méta in ipsa via

per porlog venit ad vnam arborem (CodPatr. 1.45). Mennoi

madarat ismertem, parlagnak zepsego velem vagyon (DöbrC.

107). 01ayn;ik í munkai, hazod os parlagok étket nem hoznak

(251). Nagy tawol feldeii teme.s.seetek el ewtet az parragban

(ÉrdyC. 340. 95). A prédicátoroc ha nem szolgálhatiiae, ottan

a parlagra kfildic 5ket (Helt: Mes. 74). Szekeret téritek a [Vir-

ragokra (I1ohv:NS. 25). Madár kSlSs, meduo sonány iTílden

terem, parragon mint a nyiri fSId (Mel: Herb. 56). Pariaga

liaggiak az A kerteket (Zvon: Osiand. 103). Az aszszony, kitfil

már tíbb magzatokat nem várhat, hanem mint ogy parlaggá

tétetik (.Szathm: Cent 57). Az új mezfl és a pallag az az nyn-

gott szjintó fSld (Com: Jan. 72). Paliagát béboronállya a baráz-

dákon éa forduli'isokon (73). Nem a világi bíiltsoségnok parragin,

hanem a szent irás réttyein legelteti a hiveket (SzD: MVir.

244).

áltol-parlag (CodPatr. 419).

Parlagság : (cessatio agri ; bracbe]. Szántót fSIdit fel tftri

az fi pju-ragsagokbol (MebSzJán. 551).

[Parlagul]

el-parlag^l : inveterasco, sterilesco, desolor MA. (verwil-

dern). Az ffildnec mez5i el parlagulnac (Kár: Bibi. 1.477).

PARMAZÁN : [caseus Pai-meusis; parme.'^ankase]. Parma-

zánsajt MA. Bécsben vásárolt fszerszámok: tizenöt font \»it-

mazan (Radv:Csal. III.58).

PÁKNA: pulvinus Pesti: Nom. L44. culcitra C. pulv'mar,

pulvinarium MA. polster PPB. Pánia, fft-ally, vánkos : pulviiiar

;

hattyú tollal töltött párna : olorina culcitra PPBl. Ev alayok

három párnákat teznek (CornC. 88). A párna pibes, a paplan

pamuttal töltött (Com: Jan. 112). Kemény párnán bálnak vala

(Czegl: MM.103). Párnája a száraz íSld vagy töke (Szeg: Aqu.

Ub). Nem méltó, hogy párnán nyújt<izék (Kisv:Adag. 130).

Addig kere.s3 lágy párnát, hogy még az asszú padon is elhálnál

(337). Tollas páinákat tart-é Kegyelmed avagy matrálzot (Kir-

Besz. 58).

bör-páma : culcitra
;
polster Nom. 44.

hintó-párna : sedularium ; wageiipolster PPB.

nyereg-párna: stratum PPBl. [pférdedecke].

ül-párna : [pulvinus ; sitzkissen]. Miután a vendégec ma-

gokat meg mostác, filö pámáckal elrendelt székeken asztalhoz

ülnec (Com: Jan. 109).

Párnás : [fartus
;

gepolstert]. Néki friss palotája a vadak

barlangja, puha párnás ágya kemény föld s kS.s2Íkla iTam:

Szents. 24). Szenvedéssel adgyák, s nem iwniisiiak nyújtják a

becsület csillagát (Kisv:Adag. 158 1.

PARÓKA {barrohi Símb: 3Kérd. 753) : galericulum, c-i-

liendrum, capillamentum
;

iierrücke PPB. Pósaházi deák a mi

szemnkre háimya a barrokát, kit ö maga hordoz a fején

(Sámb; 3Kérd. 753).

Parókás : comas adscititias gestans Kr. (perrücke babend].

Egy haragos és parókás németre bizalt;itám, aimáliokább mor-

golódott, mennél szebben szóllottam (Thaly: VÉ. 1.307).

PAROLA: 1) tides data
;
parole PPB. Parolára jönni

:

fide data venire PPB. Reputatióm s parolám forogván szóban,

voltam nem kicsiny elmebéli nyugh.atatl;ui.sággal (Monlmk XV.

52). Uri parolámat adtam bizonyos játékra (Fal : NR 27). Tett

Ígéretet, rabszijat vetett, illyen a parolája (Amadé : Vers. 216).

8) [tessera, signnm ; losungj. Az atyám fó strázsamester levén,

a jel vagy parolya kíasztjist énreám bizta iBetlil: Élet. 267i.

A parola kiadásakor hiditsa meg a szekereket (TörtT.' L162).

Parola kiadás és az kulcsok magyarnál állyanak (Gér: KártX

IV.482). Parollámra megütötték az dobot (RákF: Lev. V.486).

A feje<lelem a parolyát ki;idván (Thaly: RT. L64).

PART : ripa, litus, i)ortu8 C. ufer, gestade PPB. A parthoz

me^ vettetett vasmatska : anchora *pacta littoribiLS PPBl. Nemei-

iok az által menk közöl az viznek mynd az m.is partialioz

el mennek vala (VirgC. 110). Óköt kivezete ö akaratíoknak

partfcua (DöbrC. 194). Ennen el menc eos roniay ivartlna

ywtji (PeerC. 12). Kegiok es .sárkányok a tengörbéli liabogba

meg lialuan, a partra klverettetek (DobrC. 214X Leapadtak

bennwl aziik a nedvességek, a mellyek a meghevült rendeken

partokat .szaggatnak (Fal:NÜ. 253).

hajóálló-part : statio; 9chi%telle PPB

künénö-part: [egressiis; landungsplatz] Révet tanálának

ugyan, de kimen paraja Igen nehéz vala (Kern: LIet 53).
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rév-part : iwrtiis PPBl. [Imfpn). A t(>ngori tolvajok világot

pvnjhiak a csekély helyeken, liogy eRvebeket magokhoz csal-

Ivaiiak mint egy rév parthoz (Mad: Evang. 577). MidSn Athéuás

váios beliok Phalerns rév partjával, nielly mind kii«iny s mind

alkalmatlan vala, élnének, Tliemistokles tanácsával hármas rév-

part Piraeában épittotett (R-ilog: Corn. 23).

8ziget-part : |litns insnlae ; inseluferj. Gyakorta a sziget i

parton teák a tormához kötfittík a hajót, mert ollyan vastag
j

gyökerek vannak, mind a szekér rúdja (Mik : TörL. 366).

tenger-part: [litns; gestade]. Tenger-parttyán való hegy:
[

promontorium PPB. Az egiptombolyek talalaak Yzrael fyayt !

az tengher parttyan (JordC. 38). Mynd a sokaság al vala az

tengher partyan (392).

víz-part : [litus ; meeresufer]. Az trójaiak viz parton egy

kastélt tsinálának (Huszti: Aen. 32).

Farti: litoralL'", litoreus, riparius MA. zum ufer s;ehörig

PPB. Parti-fecske: hirando riparia PPB.
í

i

Partos : litorasus, habens ripam MA. uferig PPB. i

PÁRT : sectio, factio, partes, dissidinm MA. [parteij. A
pubtenenere el hagya az ew partyat ees mene az ellenség

kevN-zze (Pesti : Fab. 23). A gyermeknec páittyai fel véuéc gyer-

meket és allá hozzác Szikes Feyeruára (Helt: Krón. 786). Az

Adonias pártyát tartyác vala: adiuvabant partes Adoniae (Kár:

Bibi. 1.301). Valaki pártiát nem fogja Aeriansnak (Bal; Csisk.

140). Oltalmaz s pártodat fogja (Tof: Zsolt. 40). EgyenlS aka-

ratból, nem pártból fejedelmet választunk (Mon : C. Trana IL337). í

Barátság s egjesség tart minden dolgokat, a visz.száIkodó párt '

el-rontya azokat (Gyöngy: Pal. 8).

[Szólások]. Az én pártomra von (SzD: MVir. 12). A ki-

rály minden párttyokaat fogia és meg oltahnaza vala
;

ilket (Helt: Krón. 54b). Pártyát fogván Simon mágusnak, azt

Idvánnya, hogy deceállyam, hogy Simon raagus elkárhozott
\

(Matkó: BCsák. 338). Pártjokat fogták a nagy urak (Fal: NE.

13). Priny Ferencz király ellen pártot ite (Monlrók 111.99).

Joáb és Abjathar pap az Adonias pártyát tartyác vala

(MA: Bibi. 1.304). Párttyát hozzám tarttya (SzD:MVü-. 12)

Pártot-üt6k, feltámadok, ellenkezem: rebello; tsaknem

pártot iitöttenek : *prope seditionem ventum PPBl.

Pártol : seditionem moveo, conspiro MA. [aufstehen, sich
{

auflelinen]. A gonoszok ellene pártolnak és támadnak (Pázm:

Préd 79). A ki testét hizlallya, lelke ellen pártoltattya (436).

el-pártol : descisco, transfugio C. deficio MA. [abfallen, ab-
[

tríinnig werden]. i

elpártolás: defectio, transfiigium C. abfall PPB. Elre
küldök egy LimerSs hadnagyot, mivel látom, még nem igaz

elpártolások, hanem talán kell valaminek lenni abban, mert

igen communiter beszéllik Szombatban (Bercs:Lev 250).

meg-pártol : (deficio, descisco ; abtriinnig werden]. O az

hozzátartozókkal megpártolván, másnap jó reggel kimene pala-

tinnshoz (Szál : Krón 166j. Megpártolt a romaiaktól nyavojá.«

(Czegl: MM. 294). Azon mesterkedik, hogy az 5 országa ma-

gában meg ne pártollyon és hasonlyou (Pós:Igazs. 1.519). A
római ecclésia ellen meg pártolván, követiknek rósz példát

adának (Otr: Róma 111). Ellene megpártoltak (Misk: Anglind

59).

öszve-pártol : [conspiro, conjuro ; sich vei-schwörenj. Az
Christus anya szent egyházát az sátánnak oszvepártolt seregé-

tül azzal az jeggyel kell megválasztani, az mellyel azokat

Christus egymástúl megkfll5mb5ztett8 (MA : Tan. 1086).

öszvepártolás : (conspiratio ; komplottj. Az istentelenec

úszve-pártol.isUil és .szve .szfivetkezésbíil az sidókra mindenféle

,«zidalmat, vétket kóltéi.oc (MA: Tan. 60).

Pártolás : .seditio MA aufnihr, 'aufstand PPB. Gonoz nelv,

ki partolasocat es ozla.socat nem zi'nSl fel tamaztauod (OunryC.

16). Izrael országába pártolás tamarta a ket kiral miat (Szék:

Krón 32). Ah sok pártolá.s.sal felfíildet elveszték és annál is

inkább ez ország megnyomorodék (RMK. 11.21). Hirt hozánac

neki, miuel hogy Magyarországban pártolássoc I5ttenec volna

ellene' (Helt: Krón. 62). Ellenség! pártolásánac ellene nem alha-

tott (üecsi:SallC. 25).

Pártolkod-ik : .seditionem moveo MA. [sich empíiren, sich

vorschwören]. Kezdénec az wrac [tái-tolkodni és egybeveszni,

egy misnac iószágát duIni (Helt: Krón. 67b). Gyülekezni alat-

tomba, pártolkodui : conspirare (Mel : Sám. 333). Igyetértsenek,

ne pártülkodjanak (Monlrók. III.6S). Szeben hitetlenkedik, pár-

tolkodik (VIL154). Az ördöggel pártolkodék az ember Lsten

ellen (TehEvang. U.69). Pártolkoduán, ket felíil meg viuánac

(Gosárv : MagyB. F). Az keresztyénség zászlójaalatt sok ellen-

kez szakadások pártolkodnak (Pázm: Kai. a4). Végeztetett or-

szágúi, hogy senki ne pártolkodjék (Ba-dOrszgy. 1L544I.

még-pártolkodik : c\; Barcsai Ákos ellen megpártolkod-

tak vala (Szál : Kión. 594).

Pártolkodás : factio, seditio, conspiratio MA. [verschwö-

rung, empörung]. Hitlevelek ellen is a pártolkodásba részesek

volnának (Szál: Kión. 176). Az egyházi tiszttfil meg fosztotta

pártolkodásokért (Pázm: Kai. 114). Hadakat és pártolkodásokat

indít 1613 (KNagysz. D4). Az érsekec és pflspSkSc a .synatok-

ban a vallásban való pártolkodásokat le csilapétanac (Com:

Jan. 128). A mostani vélekedések haddal, pártolkodással plán-

táltattak, gySkeresztek (Pós: Igazs. 1.184).

Pártolkodó : seditiosas C factiosns MA. aufrührerisch,

rebellisch PPB. Az pártulkodók meg nem sznnek vala aféle

kiátástnl (Monlrók. 111.139). Teljes hatalmat adunk Nagyságod-

nak az pártolkodókat közziillünk ki irtani (ErdOszgy. 11.544).

Pártoló : seditionem niovens MA. [factiosus ; aufrührer, re-

bell]. Na^ szerniS halállal meg 61ec, mind azokal Sszue kic

ezekhez partoloc valanac (Szék: Krón. 163). H^felól vereté

pogán törökökkel, másfell némettel és ali .sok pártolókkal

(RMK. U.21). Pártolóé varasban az kic valánac, mind békes-

ségessé ottan léuénee (Cseng : Jer. B).

Pártolód-ik : (conspiro ; komplottiren]. Hogy valami nyug-

hatatlan és pártolódó emberek az igazgatásra bé ne tolyakod-

gyanac, megtiltatott, hogy senki hivatal nélkill anya szent egy-

házban tisztet fel ne vegyen (MA: Tan. 1103).

Pártos: 1) seditiasus, factiosus MA. (aufstandisch, auf-

riihrerisch]. A pártosokat a f5ldel eluyelete (Helt: Bibi. a3).

A pártosok nem kicsin örömbe lesznek (Monlrók 111144). Annyi-

szor áruló pártasokká lettek, mennyiszer ördögnek engedtek

(Pázm : Préd. 10. 80). Core az istentl megbfiutettetet mind a

pártosokkal egybe (MA : Bibi. L134). Az szent doctorok hStbeli

tudomániok ellen pártos herd(ít kiáltuán (Bal: CsIsk. 136). Zr-

zavart inditó pártosoc (Com: JaiL 143). Sok pártos erkSlcs szo-

rult fiulf fejekben, harag és irigység vert fészket szivekben

(GyöngyD: MVir. 12). A bölcs pártos álnoksága sem .szunyadoz,

ébreszti, biztattya magát szorgos figyelmével (Fal: UE. 370).

3) [ejusdem partls
;
parteimann]. Az Atila fiai egybe veszszénec

az birodalmon es miudeimec ezec kSzzfil pártosi valánac (Helt

:

Krón. 20). Ezeket immár vesd szu az te pártosidnak tanítá-

sánál (Zvon : PázmP. 9). Ezen szigetnek lakossi a jámbor élet-

nek mindnyájan pártosi (GyöngyD : Char. 82).

Pártoskod-ik : partém factiosam sequor, seditiosis ad-

haoreo Sí. [autrührerisch seinj. A kik az 5rd8ggel partoskod-

nak, el vesznec papaual egyfit (Mel:SzJáa 420).
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PÁRTA : corolla Imea vei serioo laoaque texta MA. aiia-

dema ; hanptzierde PPB. Serenven fiitaninak táncban az leaiiyok,

aerteleii ha leeud az ') yamborsasjok, oth el hol pailayok

(PeerC. 339). Mynt hatuan eves leaiizo meg viselte volt a [lar-

tat (TelC. 147). Hwz fyrfy yraeg, az ketteyu tarka selyem párta

wagyon (KMNy. 11.35). Udvarló párta, szederje.s bár.souyon csi-

nált, vagyon rajtok arany boglár (Radv: Csal. 11.286). Hat

rubintos boglárbúi álló gyöngyös párta (111.352). Az fejét pár-

tával és igen szép orientális gyöugyökból köves Bktbeu csi-

nálták bé (Monlriík XI.389). Nem minden leáuy az, a ki pár-

tában jár (Kisv: Adag. 388).

Fártáz : praeeingo, praecinctura obduoo MA. praecijicturio

;

iimgiirten, umgeben PPB.

Pártázat : 1) praec'uictio, praecinctura, cinctiu"a MA. um-

gürtmig PPB. A széles pártázatokra ki metczettettec vala szár-

nias iffiac, oroszlánoc forraaij (Mel; Sám. 1-11). Az 5ut5tt ten-

gernec niindenic lábáiiac széles páitázati valánac (Kár: Bibi.

I.3ü9). Cziuálly az a.sztaluac kornyékére arany pártiizatot Is (MA:

Bibi. L71). Az pártázatoc, mellyec valánac az fogas rostélyoc

U5ii5tt: coronulae quae iuter plectas fuerant (311). Fakalamá-

ri.s-láda, közepin, pártázatin kivül aranyos ezüstpléhek vadnak

felszegezve (Monlrók XXIV.648). A lugasok kapuinak pártá-

zattyokat ugy kössék, mintha kfibl volna kifm-agva (Lipp:

PKert. 1.19). A kapu pártázattyán pálmafák valának (Uly:

Préd. 1.108). Készen valának a tornyok szélein a tsigiis gará-

ditsok fel-futó pártázatai (Moln: JEpiil. 238) 2) limbus MA.

[besatz, bordiu'e].

PASKOL (lepatíkol Helt: Krón. 851)): affligo C. vehemen-

ter verbero MA. [schlageu]. Az jó aczélt soha ugy meg nem

liaskolhatják, tiszta vassá fltet hogy ellágyítliassák (RMK. lU.

280), Két felé paskolna, kStfizne, nyakazna (Born: Préd. 245).

A pádimentom t6m5 fával tSmSttetet, paskoltatot, sulykoltatot

(Com : Jan. 108). A búza fejeket paskolják a tsépekvel iGKat

:

Válts. 11.1149). Nyughatatlan indulattal másokat paskolunk (Land

:

UjSegíts. 1.91). Gyermekét a kfalhoz paskolván (Tyúk: Józs.

131). Szakállokuál fogva a fSIdhíz paskoltattak (l'askó: ESir.

A3).

le-paskol : (prosterno ; niederstrecken]. Végre mind le pats-

kolác Sket k6my&le, 6magát is el ejtéc (Helt: Krón. 85). Te

várd készen fegyvereddel, fogd a haját és a földre (Miskold-Ie

magát (Hall: HHist 11.279).

meg-paskol : fpercutlo, propulso ; .scbiagen] Egyneh/rnyszor

igen meg paskolák az gfirSgSket (Pázm: Kai. 438).

öszve-paskol : [prosterno
;

niederwerfen). Uram, ellensé-

gim mind fl.szve paskolod és artzul csapdosod (MA: Bibi. V.4).

Meg-t3rvén ft fogókat, mind Sszve iiaskolod (MA : Zsolt 5).

Paskolás : iiercassio, coucussus C MA. zorscblagung PPB.

PÁSKVTLIiUS : famosus liber
;
pasquill PPB.

PASSAMETA: [scharteke ?]. Vigan lakia király 8 lakodal-

mát, nyomiák háta megé az pas.samotat (Eny:Gizm. 18).

PASSIÓ : (pas,sio Christi]. Eh koppén vegeztettik a passió

(WeszprC. 112).

Passiói : fad passionem jiertinens). Az zent passj'oy ewan-

goliomot olvva.stjithny kezdee (ÉrdyC. 443).

PÁSTÉLY : [pastellas
;

pastell]. óz pjistély : Az z czé-

rnort fonuyaszd mog, fflzd meg, hintsd meg borssal, szökffivel,

gyiírj be lisztüt neki tikmomiyal (líadv: Csal. IIL45).

PÁSTÉTOM: teganites Major: Szót. 407. artocreas, caro

iTastjila mattya : [lastote PPB. Hélesecuec nemei : túrós Wle-
sec, liejackal befedett húsos bélesek, pástétomoc (Com: Jan.

76). Fehér czipóiiak és (lástétouiokiiak költ liazt cuU 125 (Radv:

Csal. IIÍ66). Pástétomokra, tortákra és fánkra fehér li»t (69).

Készíttet három |>ástétomot, az egyiket földel túlti meg a má-

sikat halottak tsontjával, a harmadik pástétomot a tökében

talált pénzzel (Hall: HllisL 11.188). Vitellius tsászár egy pásté-

tomot tsiiL-iltatott ebédjére, a melly tsak ützáu nyelvel volt

tele (Mik: TörL. 139).

abrak-pástétom : (artocreas coUosseum ; riesenpastete).

Az öreg pástétomot ubrak-pástétumnak szokták lUui, derék

dologra u. m. lakodalomra való aötle (Radv : Szak. 68).

PASZAMÁTTY (p.XízamáiU Moulrók XI.315. i)<i»:»n<iny

Gér:KárC8. IV.25. porsumany Com: Jan. ll): 1) fimbrea

SL [po.sameiit]. A palástokat ránc takarittj'uc, az ékességéé

hozzá adattatuac : kanufoc, prémec, porsomáuyoc avagy selyem

szélec (Com: Jan. 101). Suba arany jia-szamánynyal béllett

(Radv: Csal. IL215). Egy biirsouy szoknya arany pamaniánual

préniezett ; egy zöld virágos stiatz szoknya, arany paszamáuy-

nyal prémezett; egy veres eskárlát .szoknya, aianj pá-'zmj'my-

iiyal prémezett ; egy fekete bársony szoknya, arany (>áBzinány-

nyal prémezett (Gér: Kár. rV.25). 2) (vitta; binde]. A káposzta

zöld Bzinit nieg-tartya, hogy ha hinyár gyökér porsománnyal

bé-fedvén meg kötözöd (Nad : Kert 46).

Paszományoz : 6mbriis omo Kr. [posameutiren). Tornyoz-

zák fejeket, sz.irvazzák homlokokat és páva-módon hímezik,

prémezik s pazamányo^k felsS ruhájokat (Cstlzi : IVomb. 14).

PASZITA : [couvivium, comis.satio ; schmaus, gelage]. Nem
azért hmcoltatott az istennek szent tia a zsidó zsinagógának

uagyaihoz számadásra, hogy mi cserg, csattogó hiútokkal jár-

junk e paszitáról a komédiákra (Fal: NE. 84). Könnyebb ha-

lált .szenvedni a tisztaságért, hogysem híven mellette maradni

a táncika, paszita s vendégl mulatságok közt (108). ö nagy-

sága talán meg is holt volna, ha még a több mérgét az est-

véh paszitában ki nem hányta volna (l'al : NA. 127. SíD:

MVir. 215).

Paszitás : (couvlvalis ; schm.aus-J. Az asszonyok jobbára a

.szerelem tractáit forgatják a beszédben, evvel mulat le^obb

ízen a pa.szitiLs gyülekezés (Fal: NA. 189).

Faszltáskod-ik : [convivor ; schmatisen). Ilyen finczolánk-

kal gerjeszti fel Pázmán az ö oluasóit paszitáskodni, mátkáról

gondolkodni ( Zvon : PázmP. 104).

PASZKONCA : [caimabis femella ; weiblieher hanlT. Pasz-

koiitza kender: caniuibis foemina PPB. Itt elég kendered le-

szen, imár az kit kiszaggattak, két paszkoitczáiiak binak, va-

gyon liarminczhat kepe (Thúrzó : Lev. i31).

PASZTA : (pars ; teilj. Az istenas életre vágyódók ezeket

mint illyeu rövid pásztákbeli nmnkájokat minden nap véghez

viszik (MHeg: l'reb. 45). Én az ur segedelmébl megemlékez-

tem jó vallástokníl mintegy tíz pasztákban (MHeg: TOal. II.

190).

PASZTÉRNÁK (pászUma \Varm:Gaz. 119. pcudorma

KecskTört IL512. pasztcnnány .Szál : Klón. 485. patztonuil.

Radv: Szak. 21): pastinaca PPBI. [pastiuak|. Uatttel, ár|iáTal,

pasztormánnyal jelenlenni el ne mulatnák (Szál : Krón. 486).

Az pasztornákot szégien metéljed és ugy vesd az tehén hiísboi

(Radv: Szak. 211. A karó répa, veres répa, moh réjia, pasztenik,

murok paréjoknak hivattatnak (Com*: Jan. \9\ Sárga répa,

pasKterua, cikória (Upp: Cal. 15). Sós sajt, vaj, pa^torma (Kecsk-

Tört n.512). Az mluemit pilsztorinákat beadtauak, arról valii

számtartás (198). Tehén lius tormával, .s|>iiiáttal, répával, pastor-

nakkal (TürtT' 1.368).

PÁSZTOR: I) pastor C MA. hírt PPB. Meg yeleuek

ueky Cristiis, kyrewl voltac tanoo mend az paztorok (EhiC. 49).

Amos propheta paztor es parazt (UéoaC. 212. 35). A pActoroc
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el fotanac es metthirdetec luend ezeket (MümliC. 28. 62X Val.i

aiynemA baniiot (laztiir Sryz, tj'jiede vr ysteiiee íJordC 118

3771. Oeróme olly nagy yolt, az miuémüt ;iz aneyaluc enekel-

iiei' a íviztorokiiac (lioru: Préd. 18). El tuuílittek, mint az

iuliok, az kiknek niiiczen pjisztorok iFél:liibl. M). Az Szíibií

Mihály diszoait az avasra ne eresz-szék, de én nem bjinom, ha

pásztort tauál, az fiassát lx)esá.sd re;i (Gér: KíírCs. IV.StíS).

2) [servator animorum ; seelenhirtj. Ugy akariii, hogy mindenek

fi hozzá gyfillyenec és pásztoroknac ismeijék 8tet (Zvon : Post.

1739).

[Közmondások]. Lágy pásztor elAtt az farkas gyapjat szarik

(SalMark. 12). Lány páfsstor elitt gyapjat n'ig a farkas (Fal:

Jegyz. 926). A lágj- ikisztor eltt a farkas gyapjat okádik (SzD:

MVir. 137 ^

barom-pásztor: [custos pecoris; viehhirt]. Hogy barom

pásztorokat kellessék órten&nk kifejezve, mutattya a b5t& (Alv

:

Post. 951. Nézik a menynek tSldnek urát, kinek Skrok és

barompásztorok udvarlauak (GKat: Válts. L155). Minden barom

pásztor utálato.'i az aegjiptiisbéliec eltt (Tyúk: Józs. 566;.

barompásztorság: pecnaria Com:Jan. 77. [viehmesen].

Isten valazta, hogi a barmoknak paztorsagabol lenne feiedelem

(DebrC. 85). Barompásztorság, csordáság (Com: Orb. 94).

béres-pásztor : [pastor mercenarius
;

gedungener hírt].

O nem czac ollyan sziwei wagyon mi hozzanc mint a béres

pásztor, hanem mint az juhoknac wra i^Born: Préd. 231b). Szent

Pál apostol így szól az hamis béres pásztorokról (Kulcs : Evang.

301). Soc hevet hideget szenved béres pásztoroc vagyunc (Tyúk

:

Józs. 180).

csorda-pásztor : pastor armentorum Kr. [rinderhiit]. Tot

Adam, enchy chyorda paztor my eleotteonk megh esk\^h

(RMNy. n.31ö). Officlolatusok és szabadosok : egy tiszttartó,

egy biró, egy csorda pásztor (Gér: KárCs. IV.323).

disznó-pásztor : subulcus C. suarias, porcirius PPBl.

[schweinehirt]. Disznó pásztor, disznó hizlaló : scrofipascus PPBl.

A disznó pásztoroc a disznó ólból pásztori körtei hiják-ki az 5

csordájokat (Com: Jan. 77). Két disznó pásztornak napjában

6 czipfi (Gér: KárCs. IV.455). Még ma kezeimmel megtépem

fejedet, mint disznópásztomak kimérem helyedet (Thaly : VÉ.

U.257).

disznópásztorság: [suaria; sehweinehirten.'itand]. Disznó

páaztorságot viselt inkább, hogy sem ökör pásztorságot (Illy

:

Pré4 n.65).

eme-disznópásztor : scrofipascus C. [sauhirt].

erdö-pásztor : nemoris custos, saltuarius ; forster, wald-

hüter PPB.

gazda-pásztor : [snmmas pastor ; oberhirt]. MIdon kerde-

iieiec az t5b pásztor társai, azt felele rea az kazda pásztor

(Mon: Ápol. 2).

juh-pásztor : [pastor ovium, opilio ; sdiafer). Egy yoh paz-

tor nagy zerelmel zolgal vala zfz Mariának (ComC. 319). Len

Ábel yoh paztor es Kajii zanto ember (JordC. 14). Az in paz-

tomac arra Ls gondgya vagyon, hogy az iuhoknac othonn

legyen mit enmiec (Bom: Préd. 282). Azt kel megh értenünk,

mi kívántatik a pásztorsághoz akar joh pásztor, akar tanitó

pásztor, akar uralkodó pásztor legyen, hogy tisztmek megh

feleljen (Alv: Post. L604).

julipásztorság : [oviaria ; schaferstand]. Disznó pásztorságot

vi.selt inkáb, hogy sem juh pásztorságot (Illy : Préd. 11.65).

kos-pásztor : [caprarius ; ziegenhirtj. Kecskemétön az mely

kos pásztor megholt, vöttek érte egy tallért (MooTME. L34).

lelki-pásztor : [servator aninionim ; seelenhül). Cároli Gás-

pár az gntzi anya szeut egyliáznae lelki pásztora (MA: Bibi.

EIöb. 6). A plebaniLs avagy lelki [lásztor az 6 gyfliekezetinek

r állója, vigyázója (Com : Jan. 127).

Ilid-pásztor: anserarius PPBl. [giinsehirt).

medve-pásztor : [bootes, arthophilax ; büreuliiíter). Északi

tsillagzat : a medve pásztor, két tsilkigból allo agarat tart pó-

rázon (ACsere: Euc. 99).

ménes-pásztor : [eqnarius ; rosshirt]. üfficiolatusok és sza-

badosok : egy fbíró, egy csfir-bíró, egy ménes pásztor, egy

csorda pásztor (Gér: KárCs. IV.316). Az Szabó István ménOs

pásztora haláláért fizettünk a vajdának 72 ft (Monlrók 1,29).

mez-pásztor : vagiator, castos sylvarum et ptatoium Ver

:

Verb. iSzót. 33. [feldhüter).

ökör-pásztor: bubulcus Com: Jan. 77. [ochsenhirt]. Az

úkr pásztoroc az kr istállóból {lásztori k&itel híják ki az

csordájokat (Com: Jaa 77). Az kr pásztorból ltt Amos pro-

phétát rend-kivfil-való ajándékkal fel-ékesitve nem láttya (Megy

:

Diai. 43).

szamár-pásztor : asinarius C. [eseiwarter].

szöll-pásztor : [vinearura custos ; traubenhüter]. Ha a

genczel szekeréig felépítené is az házát, mégis czac olyan

leszen mint a kunyhó, mit az szl pásztor czinál (Kár : Bibi.

1.528). A vajda nagy pompával mene ki hadaival, de micsoda

had, nem is mondhatni hadnak, hanem tsak

nak iMík: TürL. 383).

tanító-pásztor

:

Post. L604.

[animorum servator ; seelsorgerj. Alv:

tehén-pásztor : [pastor vaccarum ; kuhhirt]. Eh fele pap

nem kfilAmbz ah tehén paztortul, kinek sem zeme sem lába

ninchen (Ozor: Cliríst. 254). Olvasd meg akar Dávid királt,

Esaiast, avagy az tehén pásztort, Amost (MA : Tan. 52).

teve-pásztor : camelarius C. [kameelwarterj.

uralkodó-pássrtor : [dominator; herrscher]. Alv: Post.

1.604.

Pásztori : pastoralis, pastoritius C. pastoreus MA. [Mrten-].

Pásztori bot, püspöki páltza : pedum PPBL Vedd jo kedvvel

uram pásztori alázatos voltunkat (MA: Scult 83). Az kr
pásztoroc pásztori kftrtel híják az csordájokat (Com: Jan. 77).

Pásztorkod-ik : pastorem ago MA. hirt seín PPB. Ha az

wi- Kristus nem pásztorkodic raj-tmic, kész el veszet kába iuhoc

volnanc (Bum: Préd. 281). Lásd meg, hol találhatod fel az

keresztyéni gyülekezetet, kibe Christus pásztorkodik (Vás: Can-

Cath. 682). Mivel .szó-fogadatlanok vattok, neiu pásztorkodom

továb' veletek (Pázm : Préd. 608).

Pásztorság : lastura, officium pastorium, functio pastora-

lis MA. hírtenamt PPB. Papa atyánk mynd egheez kerezttyen-

seegnek paztorssagaat vysely (ÉrdyC. 411). Mutattak az papát,

az kznsegs paztorsagualt bírodahnat (TibC. 25). Lágy pász-

torságáért farkastul jutaknat vészen (RMK. IV.260). Akarod-e,

hogy királyságból levettessem es ismég pásztorságra jussak

(Pázm: Préd. 260).

PÁSZTOKMA, PÁSZTORMÁIÍ: [?]. Nagy Istvántól

vöttüuk egy pasztormáuuak való tehenet 6 ft (MonTME. Ll5).

Hogy az vezér passának az pasztormát föl küldöttük, akkori

költség volt 1 ft 64 d. (28). Pásztorma és borjas tehén. Vöt-

tünk egy tehenet pasztormának (37). Bíró uram Budára volt

az paszlormáu, tehenekkel (44). Biró uram pásztonnány beadá-

sakor az 3 szubasának 5 fi. (63).
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PATAK (opotok 1291 Knaiiz): torrens C. riviis, fliimentum

proHiiens MA. bacli PPB. A patak heiigergeti a kílveket : tor-

rens saxa *i)ervolvit PPBl. In quendam rivulimi Dereznekpa-

taka nunciipalum 1256. Ad unum rivulum, viilgariter Beberch-

pataka vocatum... A rivulo BebnechepataUa 1281. (Knauz

11.147). Fluviiis feyerpotok 1291 (iio). Z515t plántált ember es

asot patakot (MüncliC. 9.5). Elmenwen az zelSk alat való pa

takra, egy zel tiSt ffel meteeiiek niynd z51stAI (JordC. 146).

Az lürdon patak elvé gyfil, fogságot Jesiis szenved az áitatlan

Melly a pataknac észac felé vagyon (Helt: Bibi. 1134). A kS

sziklábol patakkal ki folyó olayrol meg emlékeznek (Lép: PTük

LK13). A fiMd alatt lév erektól ki buzgó kút fejek fel-szSkdé-

cselnek, az honnan patakok erednek (Cf>m: Jan. 11). Kajta az

sebek indulnak és M pataki indulnak onnét forró vérének

(GyöngyD: RK. 285). Vér-patakok folytak a sebek kékei kSzfll

(Fal: NE. 53).

ár-patak : [scatebra ; wasserquelle]. Az Ar-patakból iszik az

líton, azért magasztallya-fel & fejét (Offic. 74).

esö-patak : torrens MA. regenbach PPB. Nagy zuliajjal és

csergéssel jfi az e.ssfi patak, nem csuda azért, ha mindenek reá

fel rezzennek (Pós: Igazs. 358).

forrás-patak : [scatebra, fons ; wasserquelle]. Az vezér pa-

sival menék ki vadászni, onnan viszatérve egy szép forrás

patak mellett meg szállánk (KétMDipl. 321j).

Pataki : rivális, flnvialis MA. [ziim bach gehörig].

Fatakooska : rivulus, öuviolus MA. backlein PPB.

Patakos : lacunosus C. [wasserreicli). A te urad Litened bé-

viszen téged patakos és vizes é.s kutas földre (KáUli : BibIDeut.

Vinr. 7v.).

[PATÍTL]

meg-patél : (percutio, verbero ; schlagen, durchpriigeln].

Az bolond addig piszmog és pattog, míglen jól meg patéltatik,

veretik (MA:SB. 36).

PATIKA: apotheia, myropolium C. pharmacopolium, olü-

cina MA. [apothekej. Mogtorettettenec a i55r5c, eltekozlattattac

a patikac (BécsiC. 204). O mennyoy orwo.ssagoknak nmSs
patykaya (CzechC. 67). Jesus te zenth zyved patic-a (WinklC.

341). Isten zent Imre kiralt ky vcwec ez vylagbol, mert nllyan

zepljtelent és myndden yozagos niywolkúdethnek patykayaat

melto vala nienyorzagban ti'el magaztathny (lírdyC 498b. 568).

Patika az 5 feie, mindenkor talál valami fracturát (Decai: Adag.

224). A patikában széliek az edények (Land: üjsegíts. 1.376).

Ebben az holnapban leg-jobb az irós vaj, azt kSIl be sózni, hogy

e.szteudó által t^ircson, a patjkakbiui is igen élnek véle (Lipp:

Cal. 28). Az kit kopornának binak az patikában, az felette

jovallotta (Gér: KárCs. IV.469).

orvos-patika : [myrotlieeiiun ; apotlieke]. E kSnyvecskét

orvos patikának neveztem el (VSzentyel : Pat Elfib. 18. Sámb:

Isp. 69).

Patikás : pharmaeopola, myropola, medicamentarins C.

Patikáros, patik:is: pharmaeopola PPBl. [aiiotheker].

PATIKÁROS, PATIKÁRIUS: 1) [apotliecariiui

;

apothekeriscli]. \V t\\^\ mikenth patikarus partot kedvos illato

kenetek (DöbrC. 479) 2) phannacopola, myro|H)la MA. a|)0-

tlieker PPB. Beatrix hiua ki OlaszországU'il minden fi<le mí-ves

mratereket : kép Írókat, szakáezokat, patikáro.s<ikat iHolt: Króii.

167b). A patiUáriu.sok égetet vizet elegyitnek az éget bor k8-

ziben (MesésK. lU). A patikárosoc patika.'^erszámokat csinálnac

(Com: Jan. 175). Kicsoda ez, a ki teljA a pu.sztabol mint a

patikáros minden t'iszerazáini pora iTtiitinek vec»:.szeskéje (llly

:

Préd. U.229).

PATING : vinculnm, lórum ; acli-selrieme PPB. Egy eke

borouával, patinggal, vasaival (Radv : Csal. 1L333). Az szíj-

gyártó mesterek patingot, edgyet, jót adgyanak tizennyoltz pén-

zen a'OrtT. XVIII. 226;.

PATKÁNY : Uilpa C. sorex MA. (ratlej. Kik ez fSlden

yamak mynt vakondagh, pf)Czok, pathkan, mynd wtalatosok

(JordC. 95). Viseli gondgj'at az ludaknak szent Gall, az pat-

kiiiiyokiiak Huldericus (Gyarm: Fel. 45j. Az evét, patkány,

gSrény magoknac lyukakat vájuac, a mellyekben telelncc iCom:

Jan 40). Az aegjiptom-béli templomokban nem lakott *má.s

szentség, hanem egy bfidís patkány (Fal: NE. 14).

[Kr>zmondásokJ. Má'mak akai.s7. patkánt fogni s magadnak

egeret sem foghatsz (Kisv: Adag. 16).

pénz-patkány : [auri avidus
;
goldgierig]. A pénz s az gaz-

dagság t5vis és kóró, ha szinte az nyomorult iiénz patkányok-

nak .szemeket szivSket meg vakittya és elfoglallya is (MA : SB.

132).

PATKÓ : solea equi, calcens equinus MA. solea ferrea

;

hufei.sen PPB. A meddig a ló még vehem, az S körmeire pat-

kóé uem flttetnec (Com : Jan. 35). Azon legyenek, hogy a szük-

séges patkóknak megszerzésében soha fogyatkozás ne essék

(TOrtT^ 1.165). Békónak s patkónak vöttem három sing vasat

(MonTME. L309). Az lovamrul igen lekoiwtt az patkó (Thaly:

VÉ. 1.219). Az ország, nem nyomdosván azt ellenség lova pat-

kaja, igen el-gazdagodott vala (Bod: Pol. 42).

[Szólások). Arr.i bírja az egy iigyfl személyt, hogy végre el-

vesztvén a pártát, elrúgja az patkót (SzD: MVir. 118).

[Közmondások). A vak is talál olykor egy patkót (Kisv: Adag.

249).

Patkol : subferro, calceo equum MA. appingo soleas, fer-

ream soleam eqiio induco; das pferd beschlagen PPB. Laka-

fos Mihály patkolt két csizmát (MonTME. 1297).

(Közmondások). Igen tud varga lov.it patkolni (Kisv: Adag.

493).

el-patkol : [discedo ; sieli venibschieden]. Igen linóm em-

lier volt, jó, hogy tóliink elpatkolt (Fal: Vei-s. 872). Majd el-

patkol, majd el ránttyák a gyeként alólla (SzD: MVir. 63).

besclilagenj. Meg patkóit saruk:meg-patkol : [calceo

:

ferratao *pl.iiitae PPBl.

megpatkolás : [calceatio ; hufbeschlagj. Mikor valakik az

kovács mesterek kSzzAl valakinek lovának meg patkolásában

szeggel meg sértenéje, olyaukor az mester maga kAltaégén

gyógyít;»il tartozzék (ICocskTílrt. 11.296).

Patkolás: :v Lovász mestereink közül egyik oly készü-

lettel induljon ki, hogy soha a patkolásra való eszközök el ue

maradjanak . . . Oly megpróbált jó kovácsokat szerezzenek lo-

vainkhoz, a kik nemcsak a lovak patkolásához, hanem orvoK-

lásálioz is jól értsenek a'örtT." I.IC5). Egy töröknek lópatko-

lásra 20 d. (MonTME. 1.193).

Patkoltat : (calceare cxiro ; beschlageu lassen). Koloswaraüi

pathkoltatok loam.ith, akor meg nyrazak, megsáiithwia (LevT.

1.9). Az törökök igen patkolt;itlák az lovakst és igen posonkot-

lak téWle flörtT.' I.Ö53). Készíttetnek nyergek, lovak patkol-

tathak (GyöngyD: KJ 404). Az katona zajog az Ozetéséit, pat-

koltatna, ha |>énzí volna, azt kiáltja (Bercs: Lev. 213).

(morte abeo; verabechiedenj. Egyik lába a

maholnap el patkóitat (Kisv: Adag. 20).

el-patkoltat

:

ko(x)rsóba vagyon,

meg-patkoltat : [calceare curo ; beschlagen lassen). Hadd

zsinóroztiLssam meg a felséges fejedelem két pár veres csizmi-

ját, patkoltassam és .sarkautyúzta.'sam (TörlT.^ 111.195). Abrakot

adtam luvamuak és meg is patkoltattam (Uvad. FNót 20).
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Patkós : faubferraliis ; besclilaepn]- Patkós ló : soleahis e<)iiu.s

PPB. KiVím kellene, <io patkósabb az eddig valónál (Matkó:

UCsák. 312).

'

[Szólások], Kojiasz ffire patkós tetíi (SzU: MVir. 144).

Patkótlanság : (unboschlagenlieitj. Patkótlansága miatt

benn ül s nem mehet ;i7. katona (Keres; Lev. 214). Az liad

l»itkótlans.'iggal menti magát, pénzt óhajt (240).

PATOK : talitnim MA. nasenstiiber PPB.

PÁTRIÁRKA : [patriarcha]. Menyorzagban ket rendbely

zentek vannak : angyalok, pátriárkák (VirgC^ 14. 15. 29). A
menoivjigban tai'sayd lezi'.ek niynd .íz angyalok, patriarkaak,

profetaak (S;uid(^'. 1) Megbizoúihta.s.séc te benned az zent Job

patriarkanac mondása (VitkC. 46. ComC. 2. Éi-dyC. 354. ErsC.

103. ."i69. 9(17. TihC. 3). Elsóbb volt é a római pápa a konstaa-

tinápoli,-! pátriárkánál (Mik:TörL. 220).

Pátriárkaság: [patriarchatu.i]. Elrendeltetett, hogy uégy

eUóbb rendbéli pártriárkaságok legyenek a keresztyének között

(Büd:Pol. 3).

PATRONA : [patrona]. Vr eng5met eh varosnak patronaul

adót (ÜebrC. 30). Sent Anna ázzon az 6 patronaya (TelC. 80).

PATT : [evé
;
juchei]. Vélönk vagy, vessük fel mi fánkat,

Jesnst, Jesust üvölltsünk, ropp, csatt, patt (RMK. 11.253).

Pattan (paUanií Zvon: PázniP. 234): cum strepitu rumpor

Kr. [knallen]. De hallyuk, az 5 petái-dgya mely nagyot pattany-

nyék (Zvon: PázraP. 234).

[.Szólások]. Szemben pattant vala velem itt is Károli,

mit használ, hogy oltalmaztam ezt a földöt (Béres: Lev. 135).

TTiermutis felijed s pattan hirtelen talpára (GyöngyD

:

Char. 89).

íol-pattan : 1) [re«ilio; znriickprallen]. K5 szivet ha vér

az isten akarattyáuak [lörSlye fsak fSl-pattan róla (Komár

;

Imáds. 142). 3) [ernmpor ; zerplatzen]. KSvér nyakoc czac fel

nem pattan (MA : Bibi. V.8). S) [ira exarde.sco ; antfahrenj.

Haragosan felkiált, hogy az kveteknee illyen felelet adatott

volna, nagy dérrel durral pattannac fel (MA : Sonlt. 55). Jupiter

haragra felpattanván, tsak nem azon szavakra fakad, mellyek

Mojsas könyveiben találtatnak (Moln: JÉpül. 106).

hátra-pattan : [se retrahere ; sich zurück ziehen]. Oc igen

eros^ec és bátrac az Chrlstasért valamit .szenvedni, az mellyec

ackor háttra pattannánac és azt moudanác: nem esmérem,

képmutatóé voluánac (MA : Scult 95).

ki-pattan : erumpo Kr. [aasfallen]. Az álom ki pattan

vala az én szemeimbl : somnus fugiebat ab oculis mels (Alv

:

Post. 1.604).

meg-pattan : dissilio Kr. [zerspringen]. Megh pattan minth

a tzbe tth fazék (DebrC. 600). Az üveg olly gyenge, hogy

ha tiízhöz teszed, megpattan (Pázni: Préd. 621).

vissza-pattan : [resilio, repercutior ; ziu-ückprallen]. Ha
csak úgy czáfolod észt is meg, mint ászt, ez helyénn marad,
8 te pattansz vissza róla (Bal: Csisk. 449).

Pattanás : 1) [fragor, strepitas; getöse, das krachen].

Pofából-valú pattanás, vagy fel-fiitt liójagnak tsattanása : sclo-

pas PPBl. Szent Dávid memiyütfi köveknek pattanását hallván,

titeket int (RMK. V.85). Nagyon lármázott a szomszéd erd,
ostorpatlanások, hangos sípok, nagy hahota hal láttának (Fal:

TE. 714). Pattanás nélkfll párálló bndgyanásra juttit valakit '

(SzD: MVir. 195). S) pustula, exanthema PPB. [blatter, aus- :

sdilag]. Pattanás, kelis, kelevény : phyma PPBl.

M. NTELVTÖET. SZÓTÁR, n.

Pattant : displodo C. [ereim ; knallen]. Akar ki ellenfluc

akar mit pattanrzon, mind igaz az mi bftuflnc (lUyef : Jephta

12).

ki-pattant: displodo C. [abkuallen]. A puskákat ki-lfijjéc,

sfisséc, pattaotsác (Com: Jan. 147).

még-pattant : [ferio; .scblagen]. Pattancz meg egy keues-

sic az orrát, ott,-ui meg látod, melly igen alázatos le.szen (Helt:

Mes. 86).

öszve-pattant : complodo MA. klatschen PPB.

Pattantás : sciopus MA. pua; knall PPB. Újjal való pat-

tantis
: talitrum C. Fitty, fittyentés, újjal-való pattantás : talitnim

PPBl.

Pattantyú : bombarda Pesti : Nom. 46. tormentum MA.
[bombarde, kanone). P.ittantyú, nigo hadi szer.szam : cataptdta

M.ajor:Szót. 130. Hajókat mond árokba vontatni, környül pat-

tantyúkval falt boiit.ttni (RMK. 1.24). Ha nem j.irtok tiszta

igazságval, meg nem maradhattok az nagy pattantyúv;U (11.176).

Pattantyút, algyúkat várban vonánac (BFaz: Castr. E2). Pat-

tantynkat, álgyukat hozata (Valk: Kár. 6). Készítettek volt két

pattantyút, kivel az kapuját belfijjék (Monlrók. Vn.53). Távol-

rnl a kjveket parittyáckal és pattantyuckal ki-15v51d6zven

(Com: .Jan. 149). Voiiyatik utánna .sok taraczk, pattantyú, ki

keresztény vért ont (Zrinyi 1.34). Tarayczkok s pattantii'ik po-

gányra lövetének (Li-szti: Mars. 121). El nyertük Svajdnitz vá-

rait, villám p,attantjníit (Fal: Vers. 865). Nem mindenkor bud-

gyan, mihent párállik pattantyúja (SzD:M\^ir. 20).

faltörS-pattantyú : [pyrobolus ; bmbe]. Az asztalnál leg-

elször apró pohárokkal kezdik-el a tsatát ; mikor az étket el-

szedik, akkor hozzák-elí a íaltörS pattantyúkat (Pázm: Préd.

226).

Pattantyús : (tormentoi-um bombardarumve moderátor et

ejaculator MA. [kanonierj. Pattantyiis mester : tormentarius

PPBl. Jakab pattantyúsnak kezén seb esek (RMK. VI. 149).

Jeles pattantyós mesterek (Monlrók. U.103. Görcs: Máty. 64).

Szólics a munkácsi patantyust, talám mutathat valami bizony-

ságot (Matkó: BCsák. 209). Két ió pattantyiíst is el veszte az

harczon (Zrinyi 1.59. 120. Monlrók. XXIV. 8). Az pattantyús

.szükséges, ha tanult, hasznos szolga (RákGy : Lev. 540,1. Min-

den löv szerszámokhoz az pattantyúsok mellé embereket ren-

deljenek (MonOkm. XIV.182). Gondolkodó Miliály Kassa mellett

hét esztendeig lakott pattantyúsul (MonTME. IV.178). Kérem
Kgdet, egy jó pattantyúst szerezzen nekem fizetésre (TörtT.^

III.410). Puska por s golyóbis, tSstSlgS kanót-is a sok pattan-

tyúsokkal (Liszti : Mars. 99).

Pattog: 1) strepo, crepo MA. [rauschen, knallen]. Pattogni,

mint a fa a tzön : crepitare PPB. S) responso PPB. [hadern,

widersprechen, raisonnieren]. Kiczoda va^, ki az isten ellen

pattogsz, responsalsz (Kár: Hall. 108). Az bolond addig pattog,

migleu jól meg veretik (MA:SB. 36). Egy nemzet sem pattog

úgy, s nem kevélykedik nemesség titulasával, naint a magyar
(Zrinyi 11.178). Ezt olly fen és kevélyen pattogják, hogy a

ködök felett látszanak járni (SzD: MVir. 277).

csattog-pattog : [rixor, jurgor ; hadéra, zankeu]. Az kevély

haniLssan cselekedik, annak felStte még igen csattog-pattog

(MA:SB. 123). Háborgásokat, tsattogó pattogó vissza-vonásokat

letsendesítteni (SzD: MVir. 54).

cséreg-pattog: [vehementer crepo; heftig rauschen]. Tsergö

[lattogó szekereinek sokaságok hihetetlen nagy (SzD: MVir.

179).

föl-pattog : acclamito C. [auflahren].

Pattogás : 1 ) fragor MA. das krachen, knall PPB. Zeng
sáros városimk ostorpattogástól, iszonyú a zörgés az abroncso-
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zástól (Orczy: KöltH. 71). 2) (rixa; ISrm, hader]. Isten ez 5

szolf^áját suc próbác által megvizsgálta, bugy az 6 ellene való

trécüéléseckel éa pattogásokkal az itsentelenek semmit nem

érnek (MA: Tan. 56).

Pattogat: 1) strepo, crepo, crepito MA. rauschen, klat-

selien PPB. i8) [jacto, objecto ; ziir schau tragen]. Csak szem

fény vesztésért pattogattyák ;xz tudatlan kSsség elStt, az régi

doctorok eI5tt (Pázm; Kai. 149). Az minemfl dolgokat az 8

szeiiteo.skéikrSl az pápisták pattogatnak, nagy részre az bará-

tökül! k51tetfenek(Tolu: Viga.szt. 73). 8) (nua-ssito ; Bfters .scbla-

geuj. Ki orrát pattogatta, ki taszigálta, ki illetlen tréfákkal

tsúfolta (Pázm: Préd. 502).

Pattogó: (jurgiosus; ziinker). Tosvai nem annak való, bogy

ollyan hadat szoktasson, maga pajzán, fecse-locsa, kapzsi, zen-

dölö, pattogó s értetlen (Bercs : Lev. 477).

Pattogoz: [pustulo; ausscblagen, blasen bekommen]. Hoya-

gos, |)attagozo himl5t tészen grSgfil az epynictis (Mel : Herb.

114)

lé-pattogoz : (deeido, solvor : abapringen]. Tüzes vasról

le-pattogozó hulladék: *sqiiama ferri PPBl.

PATVAE (patvar MA: Bibi. 1.41.): calumuia C. cavillum

MA. schmacb, spott PPB. Canaan o kezében hamis mertec, pat-

uait zeretet : Cbanaan üi mauu ejns statera dolo.sa, caUuuniam

dilexit (BécsiC. 197b). Patuai-t ne tegetec : ne caluinuiam facia-

tis (MünchC. 113). Zamtalan patwarokkal zaggattatol vala

(VVinklC. 247). Pathwart keras vala ellenét- : insidiabatnr illi

(JordC. 472. 105). Tegnapon vala az kesenie.s nap, patuaniac,

meregnec es a te halaloduac napja (TelC. 151). Ne bizzatoc

az patuarba es az ragadozasba (Szék : Zsolt 60). Hogy patnart

keressen hozzanc : ut devolvat in nos calnumiam (Helt:Bibl.

1.X4). Amaz pénzért rajtunk mo.st patvart keresnek, hogy muid

szamárostól minket rabbá tegyenek (RMK. rV.20). Az farkas

szájú tanitknak minden rongyos patvarokat csak ezekkel az

álló .seregekkel is le csSplhettyíik (Pázm: Kai. 499). Minden

napon az én beszédemben patv:irt találnac (MA: Bibi. I.55).

Gyalázatok es patvarok engemet megnndokitvan (Debr: Christ.

109). Mivel ersségekkel semmit sem használnak, elmennek és

patvanal fogják a dolgot (Ker: Préd. 551). Csak patvar azért

azt a reformatiouak tulajdonítani, a minek az emberi veszetség

az oka (Pós: Igazs. I.19Ú). Hamis patvar azt reánk kSlteni,

melynek folyaraattya spongjiába omla (11.342). A székelység

kíizött való patvar 24 gyra és a [lernek örökös elv&sztése (Szék-

Okl. H.119). Mit eggyik akar, :i másnak az patvar s ezért van

kíztSk dagály (Felv : Dics. 27).

ISzólásokj. Ki p a t V a r h i g g y e, hogy Vithakérus ezek

szüvében mást láthatott (Pázm : Kai. 161). Felele a komondor

:

Mi p a t u a r m a r a d é c, ninczen ott semmi etlijlében (Helt

:

Mes. 312). Patvar vigye dolgod (Szöll:Dáv. 380). Patvar

vigye kulcsát (Gyöngy: MV. 87). Eredj patvarba te pri-

bék (Fal : TÉ. 734). P a t v a r b a ii z t ii k lelkeket (Fal : Vers.

27). Ki patuar bSne, hogy nem tanulbil volt (Mon: Ápol.

289). Ha valamiképpen inliibitiot venne és pere.sso ellen élne

vele, pat varon maradjon (ErdTört.Ad. 1.294). Patva-
r o n ni a r a s z t a 1 a k, hogy Oilvinason kap<iasz (Megy: ORoml.

362). Mi patuart iá mái ott (Helt: Krón. 82). Mivel erssé-

gekkel semmit sem használnak, elmennek és pat varral
fogják a dolgot (Ker: Préd. 551).

per-patvar: lis, litigium MA. contentio Ver: Verb. lOS.

[streit, z;mk]. Kiln'l oztan támad [lerpatuar, vezekSdes, harag

(GuaryC 67). Nyomorgók a sok perek (Mitvarok közt (1^6%^. I.

343). Az gono.sz ördög nem nyughalik, mindenkor csak pert

IMitvart indft (11.114). PSrpatuar niiat meg kazdagult itélS me.s-

ter (Uorn: Préd. 4.58. Born: Éiiok 8.i). Ez világi per-|>afvarban

sem adunk helyt annak, a ki magával ellenkezS dolgokat for-

gat (Pázm: Kai. 443)

pérpatvarkod-ik : [vitilitigo; zauken, hadenij. Fel fo-

gatta, hogy megoltalmazza mynden i)er|)at\varkodók ellen (Ver

:

Verb. 153).

pérpatvarkodás : (litigium, contentio ; zank, z%vi3tigkeit|.

István király jeles fundamentomot szerzett, melly nem .szolgál

az törvényre való pór patvavkodásra (Ver: Verb. 230). Ne

jáijatok az részegségben, a bujas:igbau, p6r patvarkodásban

vagy harag tartásban (Megy: 6Jaj. VI.45).

perpatvaros : vitilitigator C. fzanker). Szorgalmatos, minden

8 dolgaiban per patuaros, serény (Cls. M2). RSttegic az wmac
el i8uend5 iteletinec napiát a paráznác, gyokosoc, perpatuan*-

soc, v.sorásfic (Born: Préd. 573b).

Patvarkod-ik : calumnior C. cavillor, sycopbantor MA.
tricor, jiirgor, tricas ago; vorleumden PPB. [hadem, zankeu]

Tsalárkodom, patvarkodom, szót hajtok : sycopbantor PPBl.

Mykoron en ky zelesejlendem az tlie hatarydat, senky nem

pathwarkodyk az the földednek : nulhis iusidiabitur terrae tuae

(JordC. 15). Az zeretet nem patuarkodo (TihC. 13). Az atyafyu

atyafyuual tiXniynkedyk, pathuarkmlyk (Komj:SzPál. 142).

Idesse téged az te szolgadnac azt akki io, bog ne patuarkoéa-

nac engemet az keuelec (Szék: Zsolt. 130). A telhetetlenec szi-

ueket fel indítya az 8rdög, hogy padvarkodgyanac az igéc ellen

(Born : Evang. IV.3UJ. Az ki patvarkodic az s-iegénnel, meg
szegenyedic (303). Az ellenkez felek patvarkodnak ellenSnk

(Ker: Préd. 615). Mit iiatvarkodol hát Matkó (Sámb: 3Kérd.

146). Még Ls ezzel piitvarkodnak, hogy az isten nem mindenkor

halgattya-meg a könyörgést (Komár : Imáds. 21). Senkit ne vér-

ietek, se ne iwtvarkodgyatok iIlly:SzÉlet 188). Moliére Gsak

patvarkodott, mikor játsaj theatrumon legyalázta 5ket (Fal:

NU. 314).

Patvarkodás : cavillatio, frans, dolus MA. versiiottvmg PPB.

fverleuindung, zwist, listj. Patvarkodá-s, tsufolás, játszodtat:'is,

meggnggolás : cavillatio PI'BI. A palhuarkodas, tArv)iike<iys hi-

tetlenek alatli (Komj:SzPál. 142). Az [laharkodást gifilJIIied:

ualomniam odoris (UictaGr. 3). Ha ki veteti házadból az czu-

folót, megszíinic az patuarkodás (MA: Bibi, J.Ö66). Beszétidel

okosan-való patvarkodás (Mad: Evang. 577). Az egyigyáeket

méltatlanul irtóztató patvarkodás ez (C^zegl: MM. 81 Támadás-

sal, patvarkodis.s;il kárhoztatunk ellenkezíinktól (TörtT. IV.193i.

Kánaán a patvarkodilst szerette illly: Préd. 11.485).

Patvarkodó : calumniator C litigiosiis ; verleumder PPB.

(zankerj. Kemény nyakú, paharkodó, engedetlen : refractarius

PPBl. Patuarkodokerth : pro ealuniniatoribus (NémüL 280).

Imagatoc az ellent8c patuarkodokert (GuarryC. 41). Imatkozia-

tok a tliA velet8k patvaikodokért (DebrC. 69). Vadnak oly

patvarkodók, a kic midón tiz penztli adnak az nyomorultacnac

sima adnac (Born: Kvang. fN'.SOb).

Patvaros : 1) sycoplumta, calumniosiis C cavillator MA.
[improbns, falsusj. verkliiger, verleumder, fuclis,st'hw;inzer PPB.

Imagyatok patlivarosovtokert : orate pro calmmiiantibus vos

(JordC 368). Meg vegyeek az arwakat es Szwegyöket az ha-

mj-ss pathwarosoktwl (ÉrdyC. 391). Az hugoc ue legenec veee-

ked8c &s patuarosoc (TelC. 368). Ker6.szteló Jánas patvarosnak

mondja, ki téstova kapdos (RMK. 11.170). Patvarasoknak ellenök

te vagy énnékem gyámolom (V.106). Álnokok es patuarasok

valatok .-us %ilágban (Helt: Mes. 471). Az tSb patviaroso<- k8zt

vadnac ollyanok, a kic a nyomorultaknak sirva adnak (Born

:

Evang. IV.30b). Az alnoc patuaros emberrel ne tarsalkodgyal

(SalMark, A7). HaniLs patuaros Ítélet (Kulcs: Evang. 395X Nem
iVegbyttién patuaroson egy más vétkét, hanem lagj-hián (Bejihe:

EpLst. 54). Patuaros szelec mind fel indulánac (Bes: HEiitik Bi.
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Ha szinten béka«éi; szeret^is, do ti azt rövid idfiii patvarossii

teraitec iPrág:Serk. 425). Patvaros mafia-liányó Wilcsek iMad:

Evaiig. SObV Az itéló biró patuarns négysztirrel-Ls dolgot res-
bitii rágalmazóé ártilkodás:itúl el-fogatatv,in • jiidex sjcopbantica

qnadruplatorum delatioiie occoiiattis (Com : Jaii. 134). Az ur

kedvesinek am.i lo patvarosa a sátán (MHes: Preb. 1). Az vi-

lági kíiisí pitvariis állaiKitokri'il ne szóllyunk (Pós: Válasz. 3).

perés-patvaros : [litigator, jurgiosus; zSukei). Kömjiil vala

sok piires-patvaras, kiuek ellene csak az egy isten orvos (RMK.
V.188). Az hamis peres patuarosok, az kik az iga.s.sagot el tit-

kollyak (Bat : KTud. 32). Pörösb, patvarosb ember nálánál nem
vót (MonWk ni. 131) Az isten néha pere.s-patvaros embereket

IxKíát elleuúnc i Hall : Paizs. 76).

Patvaroskod-ik : sycophantor C. [ránke spielen].

Patvaroz : [calamnior : verlenmden] Fniadkoziatoc tfitSket

vldcVkert es patuarozokert : pro calnmniautibus vos (MiiucUC.

22. 121). Isten fldvSzeit zegeneknek fiait es alazia a patiiarozot

(AporC. 24).

még-patvaroz : ^ Keuautanac mezSket es hazakat el-

ragattanac es ferfiat meg patnaroztanac (BécsiC. 248).

PATVARIA : [lis
;
prozess]. Alioquin elapsis ipsis quinde-

uis nullám calr.mniam seu pathwariam imponendi habeat faciil-

tatem pars contra ptem alteram (Nyr. VI.168). Prókátorságot

patvarián tanul íZrinyi 11.178). A patvaria egymáshoz .sziligyitja

liáboníság szerzket iFelv: Dics. 27).

PATVARISTA : [amanuensis causidici ; rechtspraeticant).

Hogy hapatvari.'-ta akama lenni, módja nincsen hozzá (Thaly: VÉ.

n.io8).

PATYOLAT : I) calantica MA pannus tenuis xylinus

Sí. schleier PPB. [battlst]. Az patyolatot megszolgálom Kdnek

(LevT. ri.92). Az isten, mikor bünSs embert magához fogad,

jiatyolatba és bársony ruhákba filtözteti (Pázm: Préd. 424).

Patyolatból csinált leped5c kSzt alusznac (Prág : Serk. 577).

Ezenkiriil vég abákat, patyolatokat reájok vet (TörtT. VI.121).

Egy paraszt patyolat elóruha (Gér:KárCs. IV.462). Tirnsi csi-

nálmány ennek (keszkennek) patyolattya, melynek egy szeg-

lete Dianát mutattya (GyöiigyD: KJ. 397). Egé.sz vég patyolat

fejét kerítette (427). A toellettát kSls országokban bé szokták

fíidni gyenge patyolattal, hogy a szell meg ne járhassa és

feliül por vagy más hulladék meg ne eshes.se (Fal: NA. 128>.

a) fidaris C. infida MA. [turbán]. Patyolat teteien ffiggS fnt

[így] : apiculus C. O huszári rigan osztoznak, tegetleu ím az patyo-

latot mind kopjával mirék (RMK. 11368). Sok drága kincset

széllel takaiják vala, drága szkófiákat és patyolatokat (111.64).

Három szegín bojért elóhozatáiiak, szép patyolatokat fej'ikben

rakának (279). Irattot vala egy haragos oroszlán képet, melly

a fiden fekszic vala es a ket els5 körmeiben tart vala egy

Ixironás pattyalatot (Helt: Krón. 143). Alexander le-ráutá maga

fejérl a patyolatot és ezzel kötözteté Lissimachusnak sebét

iPázm: Préd. 272). Hiszem látod, melly igen illenék a patiolat

Luthernek (Bal: Csisk. 18). Futnak az csauszok fejér patyolat-

ban, hirdetik az hadat minden országokban (Zrínyi 1.17). Ül

vala merevén nagy császár nyeregben, fejér vékony patyolat

vágjon fejében (33). Pattantyú kisiile, találá aga fejét, mind

patyolatostul elrontá életét (121). Kis fejér patyolat magának

fejében, de az fl orczája van nagy fényességben (136).

jancsár-patyolat : (lintenm Turcicum ; türkisehe leinwandj.

Kapitányok számára való ajándék : egy persiai szónyeg és két

vég jancsár patyolat (MonTME. 1.231 1. Szép jó jantsár patyolat-

nak végit huszonöt forinton adgyák . . . Közép jantsár [latyolat-

nak végit tíz forinton (TörtT. XVin.215).

lengyel-patyolat: (liuteum Polouicum,; polnische lein-

wandj. Lengyel patyolatból tsiuált satskó (Szakácsmest. 186).

török-patyolat : [liiiteimi Turcicum ; tiirkische leinwand].

Se vékony lei)edót, .so török patyolatot én reám ne adjatok

(Radv:C8al. III. 328). Török patyolat ingvállak tizenkilencz

:

török patyolat köté.ses ingvállak kettó (Gér:KárCs. IV'.417).

Patyolatos : I) [peplo indutus; schleier tragend). Tud-

ton-tudgyuk, hogy ez a patyolatos és búbos rend nem irtózik a

ditsérettftl (Fal: NE. 19). 2) infnlatus C. [bischofshut habend].

Szkófionios auagy patyolatos fii pap: pontifex inftilatus (Com:

,Ian. 129). 3) (Turca nobilis ; vornehmer türké]. Lve hasába az

terek pallérnak, lón halála egy fó patyolatosnak (RMK. UI.

143). Magok az fó törökök, patyolatosok emelték szekeremet

az kompra (LevT. 11.136).

PÁVA (pára TótliJ:IstN. 2): 1) pavo Pesti : Nom. L61.

C. MA. pfau PPB. Ember dagályos mykent ekerzem, engedel-

mes mykenth pawa, bolond mykent yxtrwcz (ÉrsC. 263b). Páva

tollút gyfitegSte (Helt:Mes. 92). Szeorze pawa tallat (Pont.

158). Páva módra sétálni : ingredi Junonium (Decsi: Adag. 264).

Páva módon hizelkSdnec ebben magoknac (Zvon: Post. 11.288).

Ezerféleképen visszálni haját, festeni orcáját, páva-hosszan eresz-

teni a nihafarkot kevélység (Fal: NE. 85). Miképpen le-bocsáttya a

páva sátorát, megtekintvén lábát, ugy a kevélységbl serkedezfi

dagályt meg-fojtották a halál emlékezetével (SzD:MVir. 207).

2) fpavo : pfau. ein ge.stirn]. A déli jegyek ezek : a fénix, a

nyilas India, a páva, az indiai méh (ACsere: Euc. 101).

PAZAEOIj ijjazárul PPB. pazarol Decsi: Adag. 67. paa-

dorol Tani: JilAk. 28. TörtT. X.157. pazérol Bod:Lex. 156.

paíoü Thaly: VÉ. L373. e\pozorol Fal: NU. 260.): heluor, pro-

digo MA. prassen, schwelgen, verschvpenden PPB. Eltékozlom,

pazérlom : prodigo PPBl. Nem kévánnya az kenyer-sfitil, hogy

az 6 tisztS&ségére pazarlya a gai"ast (Pécsv : Fel. 830). Az eszes

nem kivánnya a méltóságokat, sem a magáét pazarolva nem

fitogattya (Com: Jan. 186). A Vesselényi uram hadai az czin-

terenibfil az búzát hordták s pizérlották (Gér:KárCs. IV.580).

Szakácsasszonyok ne pazolljatok, étkekkel engem mást jól

tartsatok (Thaly : VÉ. 1.373).

el-pazarol: dissipo, dilapido, prodigo MA. verschwenden

PPB. (verpras.sen]. Minden el pazarlót (Decsi: Adag. 67). Kit

oly szertelenfii pazarolek el testem kivánságira (SzólI : Dáv.

183). Hamis az, a ki idegen pénzel 6 magát el burittya és

marháját az hitelben adóknak elpazarolni kénszerittetic (Com:

Jan. 191). Minden örökségeket fogytig elpozorollyák (Fal : Nü.

260). Pénzét el-pazérlotta (Gvad: Kár. 211). Mindenét el-pazar-

lotta, vesztegette, tékozlotta íSzD: MVir. 13).

elpazarlás, elpazdorlás : profusio MA. verschwendung

PPB. A ki a maga szivét ajándékul nyúitya, ezzel minden

kincsét tékozlás s-el-pazdorlás képpen egyszer s mind ki adgya

(Tam: JóAk. 28).

Pazarlás, pazdorlás : prodigentia, belluatio MA. schwel-

gerei, verschwendmig PPB. Tékozlás, pazérlás, pazarlás, haszon-

talan költség : prodigentia PPBl. Az miket fáratsági és sok

számtalan külcségének pazdorlása által tud véghez viuny (TörtT.

X.157).

Pazarló : heluo, prodigas MA. schwelger, verschwender

PPB. Tékozló, pazérló, jószága veszteget rósz ember: profli-

gator PPBl. A pazarló vendégeskedéssel az 6 javait felkor-

fonyallya és el-klti (Com: Jan. 181). Oktalauulvaló pazarlója

a szentírásnak (TVIatkó: BCsák. 422).

PÁZSIT, PASIT {pcusint Petki: Virt. 6. páiint SzBodó:

SóDics. B3. AC^re: Enc. 243. pasit Fél: Bibi. 63. pást TörtT.

VI.133.): gramen C. campus graminosus MA. [rasen, wasenj.

Paranczolt az népnek le telepednyók az pasytou (JordC. 399).

Az ó teste vala mikepen a zóld pazit a vizuec hydegsegetíl

tTelC. 215). Vaj fojtotta volna meg az ur isten, még pásittyá-

79*
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baii ezt az gazságot (Pázm: Kai, 2031 Miképpen elnyallya az

SkiV az mozJnec páslttyát MA: Bibi, I.lll). A szék avagy seb

ffi hegyes levelS, pásitit modoii teroni (ACsere: Eiic. 243).

Csapa meztelen nyakához, legördül az feje az sz^p zKld pázsit-

hoz (Zriuyl L162). Az miskoiczi páüton találván egy gyl'm

legént, elvitték (TörtT. VI.133j. Az pázsiton való váltú disznó-

iul 6 pénzt adnak (Gér: KárCs. IV.306).

disznó-pázsit : (portulara, polygomim : hahnenftiss). Dizno

pasit, poréin fyv, czombodnak dagadását meg allatya (BeytheA :

FivK. 96).

lúd-pázsit: potentilla BoytheA : FivK. 102b. Potentilla

Fiichsy, Ind pasyt h. e. anserum gramen (Beythe : Nom. 7).

porcogó-pázsit : [?]. Ziks fiuek: porczogo iiasyt, vizi

tk gyökere (Frank: HasznK. 16).

Pázsitos, pázsintos : graminosus C. MA. voll gras PPB.

PásintOH fold : hiinins *coman» Pl'BI. A pásintos f6h5z számlál-

tatnak : tik linr, kakuk tfirjék, ókor gus (Com: Jan. 24).

PEC(olaj) : oleum lini Sí. [leinölj. Ha faolajad nincsen,

pecz olajat tölts réá (Radv:Szak. 106). Ha faolajod avagy

pecz olajod nem leszen, vajjal Ls raegffizheted (115). A posár-

nak hagymáját, petreselymét pecz olajban rántsd meg (U6.

161). Nyers kápo.sztát ettem peczolajjal (BethI : Élet 187). A
fetske fészket fSzd meg faolajhan vagy peczolajban (PP: PaxC.

94).

PECEK (poí-Mk Radv:Csal. 11.396. (épotzlcul IlalhHHlst.

III.23. feljj"c:íöl Lipp: PKert. 11.229.): claviculus, ansula MA.

Hbula PPB. [dorn, schnalle]. PeczUet vetünk az orrára (Sánib

:

3Fel. 298). Azzal fenyeget, hogy peczkét vét az orromra

(Matkó: BCsák. 157). Itt vagyon niindgyárt az órdSg tSrének

fel-tsapo peezke (Nagyari: Ortli. 3). Az két középs és elsfi

lovak közt egy v.xstag pálcza volt, rövid lánczon peczekkel

(Monlrók XI.367). Más szekrényben : lyukasztó vagy bányiinz

poczok vas (Radv:Csal. 11.396).

Péekijcske : [clavellus; döniclien|. Az órát folyásában egy

peczketskeben-valo fogyatkozás mog-akasztya (Verasm : Lev.

259).

Peckel: tendo, oxi)aiido Rí. [spreizenj.

fbl-peckel, föl-pockol : claviculis tígo Kr. [aufspreizen]

A sindelecskét egy madzagra kfltStt fa peczekkel a föls d&sz-

kára lol-pczklik (Lijip: PKert 11.229). Allait felpolzkolván, a

fogait mind kiszedi a sz)ijából(Hall: Hlli.st IIL33). Az féken karika

volt, ugy i)eczkelték iwztán fel az kfizpálczát ez két-két lóra

(Monlrók XI.367). A trochilus a krokodilus szjiját ha szintén

befogná is, fel szokta petzkelni (Misk:VKert. 474). Mint a

niartali'itz fel-petzkeli ajakunkat és mog-nénn't a ki.sértet (.SzD:

MVir. 105).

Peckelés : (talitrum ; stüber). Az újjal való tiltyvetés, fity-

tyentés, i'ijjal való pczklés tréfa dolog (Com: Jan. 138).

Peckélöd-ik : [surrigor ; sich bHumen]. Hátha most & pecz-

keWdik (Beth : Élet 483).

föl-peckélödik : cv Az idó kurt;ibb lajtorja, mintsem az

örökkévaló.ság tornyában hághassunk rajt;i, és az emberi elme

azon peczkelfidik, igyekezik fel az ürökkévalósiiguak értésére

(Beth: Élet. 483).

Peckes : [suspensus ; hochgetragen]. Tedd fel peczkes or-

rodra iiz okniulárt (Matkó: BCtók. 157).

PÉCÉR, P£!SZÉR (passér C): 1) venaticus agitátor,

cainim agitátor ; hnndbesorger PPB. Ez paiianac haloiábol és

aiuiac pilésses |ie«z.szeribl iol veheti eszébe (Helt: Háló 60).

Az firdegnec vadászi és i>e8Zszorí (90). Olly alá-estem, hogy a

nyalka ifiak, kiknek apjok petzérira voltak, tsiifolnak, ntákiak

(Pázm: Préd. 88). Az én uramnak istenemnek bár csak pe-

czére lehetnék (Tarn: JóAk. 133). Kocsisom, lová.szoni, peczé-

rem (Bethl: Élet. 164). Az hol az régi magyar királyok petaé-

rekot é:i ebeket tartottak (KétMDipl. 32). Példá«,sau foljl nyalok

a szelendékekrl a mosólyékos pe,szérek uaódgyára (Fal : N.\

122). S) calo, cacula MA. (trossknecbtj.

hal-pecér : piscinarius C. (fischer].

konyha-pecór : cjicula Com: Jan. 146. (trossknechtj. A
tábori moslék tisztít<5c, konyha peczérec a s7.olgálatra hagyat-

tatnac (Com: Jan. 146).

méh-peoór: apiarius C. Major: Sasót. 54. (bienenwiirter).

tál-pecór: helluo C. (trossknechtj. A szakácsoc, ISzJc, tál

peczérek tábori szolgálatra hagyattatnac (Ojm: Jan. 146).

tálpecórked-ik : helluor C. (schwelgenj.

tálpecérkedés : helluatio C. (schvvelgerel].

PÉCS (jietsi Cl : mentula, jieiiis C>)ni : Jan. 48. (mönuliche'<

glied]. Petsi bre, krniwl nieteletlenség : praeputium C. Férfti

szemérem teste, pets : penis PPBl. Az ágyéc bajlá;»ban a

szégyenl testec vadnac : fan, mony avagy pets (Com : Jan

48).

PECSENYE (poi-senye Radv: Cfeil. III.49). 1) a.ssnm, ass:

caro M.\. brateu PPB. Petsenyét sütni, forgatni : camem ar

ignem versare, circumagere PPBl. Ha azt a szarua-st meg fog

nád, jeles peczen^ket vákhatnál belle (Helt: Mes. 194). Jo mas

sltli peczenet enni 1572 (KBécs C.5). Világos hártyával boritól

pecsenyéket csinál (Com:,Tan. 79 1 Ha mi sülteknek és darai

petzenyéknek egyéb nemei vannak (Com: Vest. 49). Kenyérre

mártogatva furak ehetik pilcjíenye mellett (Radv : ü<al. 111.49)

Nem lakik jól ember a pecsenyére való nézéssel (Kisv: Adag

9). Pecsenye-forgatui két jámbort hivattak (Thaly: VÉ ILl5i

1.219). 2) (adep.s, axungia; das fett?]. A nedvességek egyél

ré.szeken-is le-takarodnak az emberben, az ereken a petsenyél

között, a válla közin (PP: PaxC. 39).

bélszü-pecsenye : Pungenbraten]. Tehénhús pecseny

feny maggal, az kit bél.«zfl |K-c,senyének hinak (Radv: Szak

16). Longum prott németül, magyarul penig bél szft pecseny

(58).

cemkos-pécsénye : [?). X disznóban is vadnak nevezett

pecsenék : csuka pecsenye, czemkos pcsenye, édes pecseny

(Radv: Szak. 63).

csuka-pecsenye : fjnngferbraten
?J.

(liadv : Szak. 63),

fejér-pecsenye : Kveis.sl)raten]. Az szép fejér iiecsenyéoe

vedd ki az bélit, de kivül meg no sértegessed (Radv: Sza

16). Felsált avagy fejérpecseuyét szivni meg vetrecze módt

(41. 194)

hátszü-pécaenye : (lendenbritenj. Godorát, liátszA |>ecji

nyét és egyéb pecsenyét is szedj ki (Radv : Szak. 65). Mik

új zet hoznak hozzád, nyúzd meg, a hát szfi pecsenyét mee

ki te magad (172).

oldal-pecsenye: petiso Com: Vest 141. (kammbraten]

mészáros SfMorokat, oldal pecsenyéket és sznioimákat cián

(Com : Jan. 79).

segg-pecsenye : nates C. [hinterbackan).

sült-pecsenye: a.ssatura C. (braten).

tar-pecaenye : (garl>e, garbe?]. Az szép tarpecaenyét szépi

mosd meg, vond fel tiszta nyársra (Radr: Szak. 14).

vese-pecsenye : (assum cum renibus] nierenbraten KirKe

126. Az borjúnak az vesepeisenyéjét ve<id ki, vondd fel
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uyársra (Radv:Szak. 41). kz szarvasuak az vesepecsenyéjét l*

felvágjad (IGS).

zúz-pécsenye: [mageiibraten]. Zúz pecsenye, koU>ász, május,

nyelve, ezek mmd jók (Radv: Szak. 194).

Pecsenyés : [er;iniio.sus ; triefend]. A madarásznac pesze-

iifts vala a szSme ís alilnil kSnyiiez vala (Helt:Mes. 185).

Peczinyes, czipas szem (Boni: Evaiig. III. 400). Szemec czipa.",

peozenes (Decíi: Préd. 31).

rPécsenyésed-ik)

ki-pécsényósedik : [extulx^ro ; aufselnvtílleu). A bánat miatt

ki-peb«nyésedett és felorbánczozott sziveink (GKat: Válts. II.

5621

Pecsényésség : (lusciositas ; triefaiigigkeit]. Szemeknek pe-

czene^ege, sebe: oculorum lusciositas ac ulcera (Salánki: Erasm.

43).

Pécsényéz : [camem comparo ; fleisch anschafFen]. Károlyi

uram Diószegre fog syállani, a.'-. VizkSzbfll szénázhat: hol abra-

kol, kenyerez, pecsenyéi, nem tudom (Bercs: Lev. 305).

PÉCSÉT (!»««< Zvon: Osiand. 32. jióssd, C): sigilUim, sig-

nacuUira C. MA. fsiegel]. Ez menyei kiralnak peczetyuel meg-

iezet ember ez feuldín fekueek mynd délig (VirgC. 35). A

coporso fel nem nilec, a pecetSc egezlen niegmaradnac (Nagyisz-

C. 219i. Egy kenyw ky^l es belSl be peeczatehveii lieet pee

czettel (JordC. 893). Pecset5t vetek az tómlcz aitaiara (DebrC.

123). Eellyen penitentiát hagya ewneky, hogy egy leweelben

bele yrwan ew bj-nert wr papay peechetywel meg peechetílue

(ÉrdyC. 617). Az thy ayakatthokra wessefek peczeefeth lÉrsC.

184). Tégy engemet mint egy petsétet az te sziuodre (Kár:

Bibi. 1.635). Jegi51 vStte az kSmifilmetelkedest, peezeíit az hit-

b61 valo meg igaznlasnak (Fél; Bibi. 11.7 1.

birság-pecsét : fsigillnm judiciale ; gericlitR«iegel). Ninc

kedvesebb mint a kivánt szabadság, akkor nem znek dologra

s nem j5n ablakodra birság petsét birót\il (Ben*: Rithm. 123).

eimeres-pecBét : sigillnm cum armis nobiiitaribus Kr.

[adelssiegel]. Tsak tSrténetbfil hullottak tzimeres petséttel a

világra (Fal: NE. 12).

függö-pecsét : (bulla : buIle]. Bullaya kSIt fyggew peechet

alat Maguncia varasban (ÉrdyC. 640b). Az mit igért levelével,

azt nékünk meg adja, igéretít fiigg pecsétekkel confirmálta

(RMK. r\'.255). Az baran meg nitá az isten leuelén fóggS pe-

czétet, hallá a masodic él8 állat szauát (Mel: SzJán. 176). Ffigg

pecsét alat való level : bulla (Ver: Verb. 21).

ón-pecsét: cv Látták azt, hogy mindimtalan ny ón peczét

hozattatnéc és uy pénz czalattatnéc el, mindazonáltal mégis

fel5tte nagy beczi^lettel fogadtác az buczuleveleket {MA : Taa
700).

salamon-pecséti : [polygonatnm ; weisswurzj. A pásitos

f?Ui5z számláltatnak : portsin fS, fejér gySkér : salamon pefséü

(Com»:Jaa 21).

Pecséttel : sigillo C. obsigno MA. versiegein PPB. Már

szintín pöcsétlém levelemet, érkezik Goda ezen levelével Boty-

tyánnak (Bercs: Lev. 314).

be-pecsétel : obsigno, persigno C. [versiegehi]. Lateek egy

keny\et kj-Al es belSl megh yrwan es be peeczetelwen heet

peeczettel (JordC. 893). Nemde nem bepechétSltetté az én ken-

cheimbe: nonne signata in thesaiu-is meis (Helt: Bibi. I. cccc3).

Isten, ki az csillagokat bepeczétli felyhSckel (MA: Bibi. I4ö3i.

Az levél, hogy meg ne olvastathasséc, bépecsételtetic pecsét

nyomóval (Com : Jaa 207). Elvégezvén levelét, szépen be-petsé-

telé (Zrinj-i L92). A jesnitáknak minden clastromok l)epecsé-

teltessék. senkit magok közé be ne vegyenek 1761 (Hazánk

11.61).

bepecsétlés : [obsignatio ; basiegelungj. Már levelem bepö-

csétlése után vettem Ocskai tegnap kelt levelét (Bercs: Lev.

393).

el-pecsétél : (praedeslino ; vorliwslimmen). Az vrnac lako-

dalmára el peczeteltettec (Kár: Bibi. 1.457). Minec vtanna hit-

tetek, el peczeteltettetek az igiretnek szent lelkeuel 'Fél: Tan.

286). Az hiueket az isten az órftksegro el iieczotli (533). Minek

utanii.i hittetSk, el is vattok i^csetSllefven amaz Ígéretnek szent

lelkével i«zár:Cat. G). Minket az istonitiusíigra el-petsétel

(GKat:Titk. 265). Az istennek lelke elpecsételt (Czegl: MM.

67).

le-pecsétél: [obsigno; besiegeln]. Ma vitézek éltünket el

kel veszteni és ma minden próbánkat le pecsét«lni (Zrinyi II.

80).

meg-pecsétel : obsigno, persigno, consigno MA. veisiegelu

PPB. Hozattatek eg' k6 es vettetec a veremnek zadara, kit

megpecetle kiial nnJn gflrSieuel (BécsiC. 146). Pecheettol

megh pechetleek a kSueth (W'inklC. 230). Ez zent vérrel kel

meg iegyeznevnk vagy bechetlenevnk az my zyvevnknek ay-

toyat (CornC. 215). Elmenwen meg ere.s.sej'teek a koporsót,

meg iieeczetelwen a kówet az ryzekkel (JordC. 450). Ónnón

guiriuel az aitot meg pecsetlnen (DebrC. 123). Az kSmifll

metelkede-s, uielliet az aldozjitockal meg peczetlet (Fél: Tan.

259). Ha az 6 tudományokat tulaydon véreckel kellene meg

peczételuiec, meg látná ember, mennyire fognác azt beczSUeni

(MA: Tan. Elób. Ui.

mégpecsételés : obsignatio MA. versiegelung PPB. Isten

kegyelménec bennfinc valo megpSczétlése (Zvon : Post L854).

Pecsételés : signatio, signatiu-a MA. versiegelung PPB. Az

atja a választottakat megpeczetelli s ezen peczetlis leszen

belsS meg óleseuel a bnnek (Mel : SzJán. 205).

Peesétletlen: [non signatiis: nnbesiegelt]. Azwram leweleth

es az walazthyath, kyth en j-rtam mámnak, Kdnek kjvv'ldethem

pecethlethlen (LevT. 1258).

Pecsétlö : 1) signatorius C. [siegel-]. 2) signator, obsignator

C. MA. siegler PPB. A királynac peczétl5je vala (MA:BibL

in.3).

Pecsétes: sigillatus, signatns SL [besiegelt]. Az tizen hat

forintot neky meg adom, kynek byzonsagara attam pechyetes

levelemet (RMNy. ILl2i.

PÉCSIK : [o6.strum, asilnm ; viehbremse]. A b6g51y : pecsic,

barom kergeti fene bogái- miatt felindéttatott barom ugrál

(Com: Jan. 42).

PEDIG, PENIG, KEDIG, PEDIGLEN, PENIG-
IjEN, KEDIGLEN [kidért MiincbC. 18. .sat. ketdtfg PeerC.

15. ÉrdyC. 673. háfglm NádC. Szót 19. ledteglen. ÉrdyC. 346b.

kedigum Sylv: LT. 11.49. itídv''- LevT. L123. í-'geglai KnzC. 88.

kegek KazC. 122. keegek 175, kegieth LevT. 1.154. kegyg LevT.

1.35. kfgyk 37. ktnig RMNy. n.29. VirgC. 108. kenigh Ozor:

Christ. 316. kónigh 51. pedeg 129. pedég RákF: Lev. L52. pedid

MA: Ribl. L140. Pethí: Króa 42. 93. pegeg LevT. 1.68. Ozor:

Christ 2. pegeeg 178. pegeg 324. pegtglm 60. peg^k 84. pegid

MA: Tan. 745. pegig LevT. L361. pegtjg 119. paug 62. 204.

Ozor: Christ. 435. pmeghltn RMNy. 11.233. penek LevT. L196.

204. penyk 15. 49. pennyg 57. pmnygh 206. penieg 47. tedeegh

AporC. 183. Ihedtek LányiC. 104. tedeek 142. thedygh 23. thc-

dyk 18. 26. tedyk 36. 106. 184. thethyk 72. Ihegyk 20. tegyk 63.

tenvg LevT. L34) : 1) antem C. ver MAI. aber PPB. G5iti 8

buzaiat cúribe, a poluakat kedeg égeti (MüncbC. 18). Maria

eltet mjTiket, ha lezevnk ev hozya hasonlatosok ; ha kedeg
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hasüiilatlanok lezevuk Maiiahoz, jgeen keel feelnevnk, hog el

iie haRjon myiiket (ConiC 3). Az oly ember nem tizta, sem

kedeg Kristasnak bizony zolgaja (HorvC 241). Nagy auagb

magas vala e, awagh kegok kisded (lüi*^- 9Í')- Mikoron az

ter5mtet5t tSb lelkSs allatok arciaiukat ualiak ala az fSd

fele : az embSr ke^ek feief egeusou fel iialia menoraagb

fele (TihC. 20Ci). Uauit monda : Vriiak ergalmassagit riikB

euSklSm ; embSri nemzet os kegek kezde kaiatauia : Ergalinaz

nekünk uram (TicliC. 243;. Valaki liiend, egessegt vezíjn, az

ki kegok nem liiend, az vakságba megli marad (TihC. 384). A
zflznek ^akorta zep imádságokat i'r vala, neba kegigleu ziietn-

kóket cinal vala neki (KazC. 63). Parancola ínekyk, bu^ az

éennSk el5tb se kórságot, so halalt, so kogiglen ze^easegStli

el temetee az zent testeketh ; zeuwedeeiiek kedeeg ez nemes

ne emlStenonek (88). norencia ázzon nagy tyztesseeggel

zentek azon ydSben, mykoron wrwnk zyletese wtan yarnanak

287 eztendSben (ErdyC. 338). Isten harmad napon ky vewee

ez gyarló világból; mykoron kedeeg az fráterek azt lattaak

vona, ottan meg yzeneek a feyedelemnek : fráter Marinos mej;

holt (Érdy(/. 370). Rufinos latuan, bogi vrtet az nep dicherni

kezde, ^ kedigh dicheri vala az Cristnst (VirgC. 73). Még az

Isten essíit sokat ád, és jienig az fíild vizzel felárad (RMK. II.

158). Az leányzó az szót szegi vala és haragudék kedeg az eó

lelki (1516. ZicliyG : I^iánj-vári Boszorkány 4) Ha walamyt

egyebet ebbe myeltbewnk volna, jowa nem haltatok volna;

mastan tenyg engemeth reya hyttanak hatbalomra, azeerth

kérem te K[egyelmedet] (LevT. 1.31). Mind Potolba, s mind

kedig Regedébe oly igen^ balnak (LevT. ILfiO). Tavali eszten-

díben is én vettem meg ; ez asztendóben is penig megadtam
az árát (LevT. 11102). Egyebütt is, kiváltképpen pediglen

Poz.sonyban (Tel: Evang. I. EWb.). Sem etelec .sem italoc nem
vala, touaba ki sem ijhetnec vala pedig onnat (Szék: Króu.

59). Az ü pasztorsagat nem kötöz sem belliüz sem pedig szem-
hez (87). Oliüisd meg azért az also rendet, akar penig akar

m6llyiket(Helt: Arithm. F5). Isten üdvfisségreVálasztá ama latrot,

ki tsak bárom óráig lén mellette a keresztfán ; megveté pedig

Júdást, kit iskolájában háiom esrteudeig tanított (Pázm : Préd.

23). Ebben i)edig a nemzésben semmi éktelen rntság és vére- |

sités nincsen (103). Ez pedig az jfivendSlIés, bé dugja minden ',

káromkodók száját (Pázm: Kai. 43|. Maga akarattyanac ii.dii- i

latit czelekezi, s nem kSueti peuigh az okoknac erdemei (Zvon:

(Jsiand. 81;. Ties így olmelkedgyetek, hogy ti meg-is holtatok az

bflnnek, eltSkis penig az Istemiek az mi Urunk Jesus Cbristus

által (SzárCat. A2). Ki igy szól : olegyiteni s ki i)edig így : egy-

velíteni (CorpCJramm. 322). Vallyont penig isudálod-e : an vcro

miraris? (Forró: Curt. 364). Fél ugyjui a világ s gondolja, rab-

ságot hoz köté,stek reá vagy szomorusiigot, ti pedig adjatok

kivánt boldog.ságot (Orczy : Krtltíl. 481. Ha mind .-ízt, a mit mind
pokolbeli utamban, mind pedig Lut-ifer p;ilotájában láttiim, eló-

számlálnám (NótPM. 64). *) [et íjuidem ; und zwar|. Megtanita

minket isten, ho^ a keuelseg igen eltauoztatando ; megtanita

kegek jelesben im baromban (TihC. 157). Az aiianak halála

sokai dragalato.sbnak kel lt<ui, mert 5 mindeniknél dragalatosb

es zentsegsb. Nem uona' kegek az 5 halálai drágalátos, ha
testbe es leinkbe nem élne; hat i'bból köuetkSzik, hog testbe

es lelSkbe monorzagba kel vitetnie (TihC 362). Nem tudom,

ha meg attakh awag nem (a küldíittem leveleket], hog semmj
walasth nekhem nem iratl felele

;
peniegh az lefilekb Kassarui

jttekh a zeúlok felel (LevT. 1.47). És Ls minden tarttwó szol-

gálatomat igyekezem Kdhez minden idfimbou megmutatnom

;

el is hittem peuigleu, hogy Kdét az atyatiiiság erre reávezérli

(Lei-T. II.1S4). Ázsiában jöttél Európába ; mégis nem tudod-e,

oroszlánt madár néha megeszi, az erós vasat is rozsda meg-

eszi.'Peniglmost mi dolgod i.vagyon mivelünk ? soha te tífldedre

nem mentünk (Ilosv : NSáud. 27). Kit nem gerjesztene gyönyör
beszéde, orvendetessége ?, penig érte és nem másért vagyok ebbe

(Balassa: Költ 25). Miért éhiek a' gonoszok? még pedig fel-

emeltetnek, és gazdagságokkal erós.södnek? (Pázm: Préd. 24).

Sz. Fiát h;ilálra adta a' bnösökért : még akkor pedig, mikor

ellon.ségi valának (178). Annak okáért erSsitS okaimat rAvide-

den elhozom ; és elSszSr pedig : látom nem ritkán . . (MA

:

Xsolt. Ajánl). Haszontalan tiadnak ítélnek, csak azért pedig,

hogy nem futok a néked szolgálandó tiszt keresésre (uo. Elób.

b). S5t penig az tyrannusoc kSzt, es az [lapac k5zít imez az

kfilombseg (EsztTAny. 383). Nyúljunk egy rcmediumhoz, ha

vagyon ; vagyon pedig, ha akarjuk (Zrínyi: Af. 37). A gazdagon

ké.szittetet lakadalomban fri.ss étket- vaiinac, és még (s5t penig,

et (piideni) ki'ih'mb kfilomb fogások (Com:JáiL 111). Prédikál-

tam, még pedig a' synagogában (GKat: Válts. 11.221). Vtozá-si

Árpádnak, e kvetkezendfi országokon volt által, még penig

igen sietve (Liszny: Krín. 194). Olly szörny árkokon, éspedig

olly evet-kónnyíi.séggel szókik által, hogy teljes álmélkodás

(Fal: NA. 122). Mi ügygyei mondhatjuk boldogságnak azt, a mi

nyomorúsággal végzódik? és pedig tapasztaljuk, hogy sok

kényeseitói felette szörnyen búcsúzik a világ (Fal: NA. 166).

.Sok asszonyok ruhájok végét csókolák, némelyek' kdiszúJök

liedig ezt inkább buja kívánságból cselekedni látszanak (NótPM

10). 3) verum [sedj; aber PPB. |und docli]. íme hol aluznak

a barátok ; kegyeg mi zegenyek .sok felnttebualoual elevnik

(EhrC. 86). Otzór való .százezer ember vagalek le, s meg penig

azokat meg nem zamlalhattak, kik dúg es eltseg miatt elvesz-

tenek (Magyari: OrszRoml. 47). Bizony .szép dolog penig, a mit

monda.sz (Mon: Ápol. 400). ö a szabadságnak veíatését obten-

dálja, s pedic a dologtól fél, fél a harczt/il (Zrinyi: Af. 79).

Eskilszik egyik, boi;y az elótte valci személynek mosolygó arcá-

ja teljas paradicsom
; penig talán mikor feledtében egyet vicso-

rodik, gyomrot kever (Fal: NE. 18). Abban dicsekednek, a mely-

ben gúnyolja nagyságokat még a rossz világ is; aiTra költe-

nek, a miért .szégyent vallanak ; és pedig mégis hamarább

felejtené a páva feslett farkát, bogj-sem ezek a csúf hívságot

(Fal: NU. 259). Hány ifjú hitte volna, hogy élte \irágában

leszen vége ? és pedig megtörténtek ezek (Fal ; SzE. 527). Jók-

nak akarnak látszani, pedig teljességgel semmire valók (NótPM.

51). 4) (fausta, prospere ; zum glUck]. Akarom, hogy látlak,

édes fiam ; úgy gondolám, hogy már gyomrába hordott a kemény

oroszlány, penig hogy másként esett (Fal: TE. 715).

PÉHÉLY (peleh ACsere:Enc. 138. pdy Tam: JóÉl. 34.

pelyh Pázm: Préd. 116. pelyhe Fal: NE. 59. pih Pfflti: Nom. 62

C. Com: Jan. 48. Major: Szót 239. pihe C. Helf : Mes. 192. pUh
Szikszai. 7>(/'!/ Major : Szót. 368. pólyh PPB) : lanugo, flocens, plu-

ma C. MA. flwke, flaum PPB. Pik figy) -kérS : linamentnm C.

Pih, pölyh, nyiredék : tomentum
;
pih a fa bimWu : julus

; pih-

kérS a sebben: linamcntum MA. Az istenteleneknec telyes

gyülekezeti olyan, mint a szi^sznec pihe, melyet a láng meg

emészt íJesusSir. Fs). Ez a bizakodás ollyan, mint a széltül

hordoztatott pelyh (Pázm: Préd. 176). Mely nemzeetneg az fá-

nak leveleirl mohot szedvén, azerdej pihból ruhákat szó (Forró

:

C>u't. 712). A férfiúi áll elsben pihvel. usztán .szakállal fedet-

tetik-bé (Com: Jan. 48 1. A madár az tojományit mellyenek s

ha-sának pelybeivel meleggeti (GKat: Titk. 43). Gyenge pelyhe-

ket kaphat (Misk: VKert. 449). Reggel kibújnak a puha iiely-

hék kzSl (Fal: NE. 34). Orrom állja épen akkor mohasodolt,

a pibét pödröttem mint egy okosodott (Gvad: RP. 86).

erdei-pehely : (muscus ; moosj Az nemzetség az fának

leveleirl mohot szedvén, az erdej pihból ruhákat sz (Forró:

Curt. 712).

hó-pehély : [uives ; schnoefioukenj. A hu pelébi, ba a meleg-

tl tsep|iekké .siiríiittetnek, eask lesznek (ACsere: Enc 138).

Pelyhecske, pihecske (ptUheUke ACsere : Enc. 140i

:

flocculas, plunuila U. MA. kleine flovke PPB. Az nap a hu mint

a piheUiku huldugalt 1582 (Kai. G). Az anemone virágjának
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kfizepin egy goniboc-ika, mint esy fejér liajacskákltal és puly-

liflcskékkel mejrliajazott fejecske (Lapp: PKert. L67).

Pélyhés, pihés : lanuKÍnasiis, plumahis, plimieiis C. [öockig,

Haiimig], Mig nincsen tolla, csak pelyhes, nom kell a ludlinak

olyan sebes víz, mikor niegmellyeszted (Radv : Szak. 82j. A nas-

polyák gyapjasok, mohosok, pihések (Com: Jan. 23). A mada-

rak pihések, tollasak (34.1121. A bis alma mohos, pihés

(AOsere: Enc. 226). A sas még csak apni Ui >roUl)im kezdi szok-

tatni az 5 tsirkéit a napra nézni (Misk; VKert. 281 1. Tirólatok

szflcsök mit mondjnnU, eja, pOlybíisök vagytok (Thaly : VÉ.

1.367). Galamb a párjától messze útra nem megy, galambipöl-

héshez természetben csak egy (11.354).

Pélyhésed-ik, piheséd-ik : plnmesco, iihimo MA. floc-

culis inspergor PPR [flanmig werdenj. Még nem-is kezde ortzám

pelyhesedni, a mikor eo hozzám gyöve incselkedni (GyöngyD:

Cup. 584).

még-pelyhesedik, még-püiésedik : gallulo, plnmo C.

[6anmig werdeu].

neki-pelyhesédik : [plumesco ; fliigge werden). Teste égi

harmattal ontSztetett, mig neki pihesednék mhit a saskeselyS

(Megy: 6Jaj. III. 16),

Pelyhez-ik : pnbesco Sí. [mannbar werden]. Ugy látom, te

pelhezni kezdettél, a gyermeki id5n már által-vitettél (GyöngyD

:

Cnp. 574).

PEJ: gilvus C. badiiis, bajus MA. [brami]. iZichyC. 1.59).

Ül vala egy pei szabású, karma.sin szinfl bestián (Mel: Szján.

402). Négy lónál tSbbet nem vehettem, ketteje fekete, ketteje

pej iMonOkm. XXm21)

fehór-pej : [subalbidus ; weissgranj. Fehér-pej ló Nom. 97.

PÉLDA (hdda EhrC. 93. 116.) : 1) [imago, figura ; bild).

Az peldat fel állatta es mynt balwant wgy faragtata (ÉrsC.

452). Kié ez a példa : cuius est imago haec (Helt : UT. m5).

2) exemplarium C. exemplar, typus MA. [proplasma, protypus].

modell PPB. Példáról írni, varrani : imitari *exemplar FPBl.

Zereez egy zekrentli, egy aztalth es zerez annak vtanna vyz

mosdokatb, ezeket mynd ollyan hasonlatos példa zerentli zerez-

yed megh, mynth meg vagyon teeneked mwtathwan az hegyen

íJordC. 63). Amaz okos pásztort kSveti, ki a mi-némfi szinfi

gyapjút kívánt juhainak, ollyan példát adott eleikbe (Pázm:

Préd. 64). Az gyertyatartót arra az formára és példára czinál-

lyad, melly néked mutattatot (MA: Bibi. 1.72. 126). Vétkes pél-

dárul hímet varr (Czegl : Japb. 214). A kép iró az elevennec

példájára a képet lerajsollya: ad vívi exemplar (Com : Jan. 167).

Kd kéretett én tólem spanyol varrást, példát (LevT. 1125). Még
ez nyáron küldtem volt nénénmek egy példámat (25). Egy pél-

dánk vagyon Borbála asszonynál, nagy 5reg példa, szSvés is

vagyon rajta (61). 3) exemplum, paradigma C. [beispíel].

Hogy ez kewsseb barátok vylagassagnac beldayt mutatt-

nak (EhrC. 93). Fferencz kíuanyanala az alázatosságot ew

baratyban es ewkewt zenetlen bezedfi beldaual erewsewyty-

nala (116). Fel nála, hogy ne mutattna gonoz peldatt (15. 79).

Tége vr e nemberiet miként Ráhelt, hog lé^én iozagnac pel-

daiaban (BécsíC. 9). Kezdetyk zent Ferencznek elete es az í

eletebwl peldak (VirgC. 99. 106). Halgatya vala nagy keuansag-

gal zent atyáknak eleteket és példákat (MargL. 18). Az ev

zomesagat vízzel olgya meg, hogy az gazda gonoz peldat ne

venne, hogy ha az nagy zomehsagbol sokat jneek (DomC. 88).

A tíz szüzek peldajokban izgat, hogy jót chelekedgyi^nk (Tel

:

Evang. II.418b). Tselekedetek példájával akart isten minket ji>

ságok gyakorlására tanítani (Pázm : Préd. 25. 56). A rósz példák

nagyot mozdítanak rajtimk (Fal : SzE. 535). Az iQn.sag könnyen

el felejti a letzkét, de nehéz nehezen a példát (Fal: NA. 198)

4) [parabola
; parabelj. Myre zolaz nekyk peld;izerent : in para-

bolis (.lurdC. 393) Mas peldat vetheo liA nekyk mondwan

:

aliam parabolám proposuit (S94). Feyczed meg mynekAiik ez

peldat (401. 502). 5) antitypum C. |symbolnm ; sinnbildj. Az

húsvéti bárány példája volt az Clirlstusnac (MA : Scnit. 450).

pénz-példa : monetaríus typus ; münzpriige PPB.

tükör-példa : [exemplum, exemplar ; muster, musterbildj.

A ker&s/.tyén lelkek vegyék észre s forga-ssák elSttSk e két

tíikúrpóldát (Fal: NE. 54). Ez a firiss tfikSrpélda légyen elStted

(Fal: NA. 205). Az egyházi személyek meg felelnek hivatalok-

nak és tükör példák (Fal: TÉ. 784).

tukörös-példa : cv A tfikSros példákban mint eleven

könyvekben meg láthattyuk, mint mehessíink bStsfiletre (Fal:

ÜE 1.404).

Példálóz-ik, példálódz-ik: alludo Sí. [anspielen]. Vévén

e-szében, hogy 6 feI511e jiéldálóznak a Nathan (Megy : 6Jaj. D.

24). Errl példálózik idvezitSne a magnak példájában (III 36).

Mindnyárt tudám, hogy az Emansban-való vatsoráról példálódzik

8 kegyelme (Megy : SzAÖröme. 6).

Példás : 1 ) exemplaiis Kr. [exímius, rarus ; nachalimeas-

wert, vorzüglích, selten]. Azt gondoUyák némellyek, hogy 5ket

a titulus már példás emberekké teszi (Fal: NE. 12). Ezer s meg
ezer módon vonogattyuk magunkat példás t&rhetetlenséggel

(44). Az ember szégyent ne tegyen példás, jeles tulajdonságin

(Fal: UE. 11.448). Fejtednek a chymaerák példás gyalázattal

(III.43). 2) [conSguratus
;
parabolísch]. Olvastátok ama példát,

mellyröl emlékezik szent Máté XXV. részében könyvének

Ha eme példás szolga el nem kerülhette a büntetést, valóban

félhetnek a f6-asszonyok (Fal: NA. 139).

Példáskod-ik : exemplaríter se gerere Kr. [sich gnt anf-

führen]. Jeleskedgyél, példáskodgyál, hü-esedgyél, de ne valami

tzégéres bolondsággal (Fal : NA. 221).

Példáskodás : [exemplum, auctoritas ; beispíel]. Az nagyja

kedvetlen, semmi el5tt5k való példáskodásom (MonOkm. XXIV.

186).

Példáz : coufiguro MA. [signífico ; bedeuten, darstellen].

Jonas zepsegí) galambnac niagaraztatíc, 5 haio vezedelmevel

vmac getrelmet peldazia (BécsiC 239b). Marc peldaztatott

orozlan zaba.sban (MünchC. 71). Ez János peeldazya mynd
ez velagbeli embereketh (WinkIC. 95). Ez instrumentumok

példázzak az zentSketh (SáiidC. 17). Lata ev aknában egy kis-

ded ebeclikeet, kivel peldaztatik vala, hogy ev tevle zcMetendev

volna igen nagy predicator (DomC. 3). Kit peldaz ez madár

(TihC. 16). Az prophéta az fel forrott fazékon példázza JeriLsá-

lem meg égését (Kár: Bibi. 11.131). Mit példázott az 6 fejér v6r-

fülyes zá.szlóia (Balassi: Ének. Címl). Az oroszlány példázza az

ember te,sti erejét (Hoifm : Préd. 5). A ho által példáztatot ártat-

lan.'ág (Hly: Préd. 1.88. 137). Kik veszettül élnek, nem illetlenül

példáztatnak Kámban (n.486). Jól példázol urunk : a szálkát

megláttyuk másokban, magunkban a temérdek gerendát-sem

(Fal: SzE. 533).

ki-példáz : [efSgio, effingo, figuro ; darstellen, au.sdrücken].

Reeghy ooh tSnveen hely zent leeleknek ky peldazot yelenety-

wel byzonoytyak (ÉrdyC. 530). Kylemb kylemb abrazatokkal ky

peldaztataa, mynemewnek kellene lenny (531). Az vac Bartiméas

az 5 nyavalyás voltában az mi lelki nyavalyásságunkat ki ábrá-

zollya, ki példázza (MA: Scult. 245).

még-póldáz : [confignro ; darstellen]. He meg volt példázva

:

utruin fit praeligurata (NémGl. 199). Ennec íeget meg peldaza

vr isten zent Josephnec zenuedesebe (GuaryC. 24). Ky megh
peldaziva vagyon zent Moisesnek el knveebe (WínklC. 137).

No azért tekenched meg mostan atte tennn tStted frigdnek

i^rl, kit ackoron meg peldazal (NagyszC. 78). Profetaak
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atal meg ygyeertetSt, patrianliaak ata! meg pelJazbitot (ÉrdyC

531). Evvel moiigya iseut üawyíl [jropbeta az sulthar kénynek

lietliwen ketted rézeebeii, ky megli peeldaztatiitli wala meegh

reeghen (ÉrsC. 1-iUb). Melly a layturyian iaro angyalukon meg

píldasztatott (Halt: Bibi. I.N3i.

Póldázás : [significatio ; bedeutnng]. Veed ezfldben imar

niynd e/krii^k ortolmóketh avafí ppldazatokkath (SándC. 3).

Példázat: 1) typus MA. [excmplar, exenipUim] vorbiki PPU.

(boispiel). Az vtolso vaczoran az f;mituanyuknak meg mosuan

labokat, ezt az ew zolgaynak példázatba bagya (VirgC. 127).

Zfz Mariának eletének zeutsegeet kewuetny tanalcbozya ne-

kevnk példázat zcrent való jras (CornC. 2). Nem ebak el mwlando

keppen teremttte wr isten az embert, hanem twlaydon az

ew zent ft'yanak basonlatas peldazattyara (ÉrdyCi 533). Valamit

isten o tSriienbe ki adót volt Moyse.s által példázatra valót

(Bora: Préd. 19. 321). 2) (signum, synibolmn ; sinnhild]. A bu.s-

ueti barant fen alna, uedzne kel vala meg enni, kyknek

pelditzattiat nem zvVkseg itli meg irnom (WcizprC. 45). Isten

Ago.stont valaztaa, bogy isten bazanak kew ozlopa e.s tamazya

lennee, kynek peldazattyara zeretee, hogy Ágoston lenne néne

(ÉrdyC. 516). Az te.sti halál, kinec teac példázattiátol-ls mind e

világ rettSg (Kulcs: Evang. 492). Az isten iiéjiínec Babylonból

vall) megszabadítá.sa példázattya volt az Bml>pri nemzetnec az

bfmtól v;iliS meg.szabadításánae (MA:Senlt. 55). 3) fparalxjla

;

parabel]. Hallyatok meg az mag vetbflnek hA peldazattyat

(JordC. 394). Ky mynd ez m<>.«tany ydfinek peeldazaftya : qnae

parabola est temporis insiantis (814). Vagy egybevetés vagy [)él-

dázat vagy hasonlatos.ság foglaltatnak az evangeliomi helyekben

(flly: Préd. II. El«b. 2).

Póldázkod-ik : (exemplnm seqnor ; beispiel nehnien). Ha az

érdemes és dits emlékezet dámák módgyára jcihul péld.-izkot-

tok, kimondhatatlan sok jrtt tehettek mind a két renden Iév8

emberi-nemzettel (Fal: NA, 179).

Példázó: I) typicus MA. (exemplaris; zum beispiel dienend].

Adja nektek a szent atyáknak ilyen i)eldaz<5 jízaghyt (ÉrsC.

220). 9) adnmbrans, tigurativns MA. [Iiedentend], Háromfelé

kepék vadnac : el.s6 rendbeliek példázok, melliek az iuend
dolgoknac arnieki voltának (Fél: Tan. 35iii. Az paplstae az lat-

hatatlan ecclesiat gialázjit keppen példázónac nenezic (EsztT:

IgAny. 16). A páva az órdSgnek-is [léldíizéja lehet (Misk: V-

Kert. 317).

PÉLÉH, PELYE, PELYEH (yelyv Ileyd : PCF. 6.

Major Sz(5t.425. poholy Thaly: VÉ. 1.340 polyu MA. Nom. 98.

plyú (>)m:Jan. 47); I) glis C. sorex Nom. 98. [ratte). Ewetb

pelyvnel alma.sb wagy (Heyd:PCF. 6). A gSzfinél, pSlyönél

semmi nints álmosabb (Com:Jan. 47). Vigyed vasvári nagy

gémnek és az egri egérnek, erdélyi üszvérnek, pUlBskoi pilböly-

uek, verebélyi verébnek (Tbaly: VÉ. 1.346). 2) .scinrus Major:

Szót 425. haselmans PPB.

PfüifiNQÉK (/)«>«-;«• Helt:Krón. 38.65. Bom: Préd.

19. jitrUngér MonIr()k. 111.49. ErdTOrtAd. r\M75. jÁtnijér Pós:

Válasz. 49. prnxgrr Helt: Krón. 180. Boni: Préd. 428. pSUngér

MehPréd. 186. ZvonrOsiand. 128): media-slrum Pesti: Nom.

a29. sudae gemoniae MA. reornm eippns, infamls cippiis PPB.

[pranger). A király a Félieiannae a feiet alla klde Budára
és ot fel téuéc a i>erengeri-e (llelt: Krón. 6ö). Az t5mleorabe

vetik vala es az polengerbe megb verik vala (Pont. 55). Az
német hadat Budában vivé szintén az perlengérig és tanácshá-

záig (Monlri)k. 111.49). Akazto lat, prengert vnlem'eltel volna

(Horn: Préd. 428). Kiknek tetemek a falu pelengére mellé

eltakaríttJittak vala (Szál: Krón. 610). Mikor a pelengérhez vin-

nék, mfiixiu kezdé kérni az attyát (Piizm: Préd 202). Polengerbe,

karóba való vagy íMatkó: BCsák. 211). Kit kegyetlenül meg-
ylete s közöl a falu i>elengéréhez temetteté (Cserei: Hist 10).

I/)i> az Komis Boldlsámak az kolosvári perlengérnél fejevétele

(ErdTörtAd. IV.17Ö).

[PéléngérézJ

ki-peléngóréz : 1) (expello, ejicio ; austreiben, aaswerfenj.

Soc lator barátokat es bordeliokat el iont.'ita, a János király

Ijaual ki pelengereztete (Mel : Sz-Ián. 423). Nem hogy hizlallyou

tégedet, de pelengérben kellene udvaráLxiI ki-peleugéreztetuí

(Matkó: BCsák. 11;. 2) [ignominia aHlcio ; schiiudeuj. Az vndoc

teuelg eletfiket kezdette pironi?atni, ki perengerezni (Born:

Préd. 19). Vgyan o(t;in az eggyfit iara-snac hazug találmányát

is illyen igékkel pólSngerezi ki (Zvon: Osiaud. 128).

még-péléngéréz : cippo iufami punio SL [an den pran-

ger stellen]. Es a foglyokat a község kózzi igen meg peren-

gere.«zteté (Helt: Krón. 38). A törvényben egy kvirvát sem

|)elengéreznek-meg (Matkó: BCsák. 321). Valaki parazuaságban

tahilt'itik, szabados személy megpereugéreztetik, nös ember

megöletik iMonOkm. XIV.268). Az ördög lelkvel szitkozódó

pajkosukat niegplengérezik (Pós: Válasz^ 49).

PEIiLIKÁK: pelicanua MA. pelikán PPB. A szárcsa,

búvár, pellikáu, gödény széles lábú tenyeres talpuau (Com: Jau.

30). A |)ellic;ui a kegyotol meg öletett fialskáit meg eleveuitti

(ACsere: Enc. 214;. Erre sokaknak vagyon gondgya, hogy

emberi nyelven szollyon jiellikánnya, de hogy gyermeke io

legyen, károllya (KTör: Sz.)án. 26) A pellikáiirúl vagyon em-

lékezet a deák bibliában : Hasonlóvá lttem a pusztában lakozó

pellikánhoz (Misk: VKert. 307).

PÉIjLIKE : (?J Talála egy s-zaszlo formán lubogo pellikét,

melyre volt ima egy emberkép (Toln: Vigaszt Elöb. 12).

PÉLYP (pdpy Dáv:Préd. 88. p<Jíp61 KazC. *4): blaesus

Nyirkállai. balbas C. MA. lispelnd, stammelnd PPB. Szava

jara.sa peljpen esik vala iCsomaC. 55). Pelyp vala a nyelue

(Helt: Krón. 45). Igen alnoc vala, raua.sz, szrös mint eg £^u,

raipas szem, czomos batu, sjuita es pelp (Szék:Króa 171).

Vala Kálmán czomos batu és pelb, s.'mt;i, rutalmas (Valk : Gea
22). Pelpy vagyoc es késedelmes neelvfi (Dáv: Préd. 8S). Aka-

dozva es i)elpen fog szólnia (Boni : Préd. 322. 431. Bom : Evang.

1U.380).

Pelypég : balbutio MA. stammein PPB.

Pélypeget : lialbutio, bambalio C. [stammekij. Ha az

anyák i's daikák az ifiaknak tejjel szent igiket cseppegetnénok,

hogy ók azukat pelyi)egotvén elhozni tanuhiák (Illy: Préd. 0.

238).

IPölypül)

még-pölypül : [Ualbus tio; stammelnd werdenj. Eg uen,

ky .az f labaiaban megb sautnluaht es nelnebe megh pölpölt-

uala (KazC. 94).

PEMET, PEMETE (pm,t MA. po,eU PPB): 1) rata-

bulum MA. penieuhis clibimarias ; ofengabel, feuerschiirer PPB.

EszkKzi a konyhánae ezec : a tz éleszt tzhely, .szénvonó,

a.sag, pemet, v:islai)át (Com : Jan. 83). A fúvó gégéje körfii szít

ez tzet [lemete bojtyával az hint reá vizet (Gyöngy: KJ. 50)k

2) riimex, lapathimi MA. s;iuerampfer PPB.

(PemetelJ

Pemetl : [penicnlus clib;mariiis ; feuersuliilrerj. Pemetk^

tisztitii sepr, szén vouo (Mel:Sáni. 141). Meg czinAlá a réz

fazekakat is, az hamu pemetlö szén vonókat is (14Ib).

[PemetézJ

ki-pemetéz : [everro ; aiiskehreii]. Mennyünk, mert iimeu

ki-ix>metéz (.FNótTast. 40).
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PÉNA : ((loen.i ; str.ifr]. Keftyotlpii penáual inee bflntRtnee

ászt, tudnia illic, hogy inindenic kezére és lábára louat kStne-

aev (Helt: Krón. 10).

PÉNCÉL (pénzel PPB. iyw:elke Cseh : Or\'K. 68); penicil-

lus; pilise! l'PB. Hasznát veszi az iro penczelnek (Felv: Dics.

6). Képírót pencaiel ilet (33).

Pinzelke: <v Egy piuzelkét tsinály és dugd a lii vaszorá-

jáKin (ttehiOrvK. 68).

FENCÉS(ruha) : ephestris C. (oberkleid, iiberrock].

PENDÉL, PÉNDIÜiY (pendelye C. pénlelv MA. pmtöl

Tbaly: VK. 11.79. jiráí^iöcske 1.274): castula C. MA. interula,

snbucula Com : Jan. 100. 114. [unterbemd, bandelhemd]. KMn-
séges az finuV. belsS ing avagy újos flmSg, pendely (Coin:

Jan. 100). A gfettirdkben tisztességuec okáért a gatyáknac

és pendelyeknec, haszszú ingeknec helyec vagyon (114). Csáki

IsKán miatt lett pendelye szösz vászonná (Cserei : Hist. 121).

Elmaradván ;iz vászon eWkötök s pendelyek (MonTME L291).

Pentelöm gyolcsa két forint ára (Tbaly: VÉ. IL79). A pendelem

ailyát mennyi bolba járja (PhilFl. 59).

fürdö-péndel : [subligar, subligaculum ; badeschiirtze]. A
levetkezí) szobában levetty&k ruhánkat és f51k5tty5k az el5lk5-

tt, fSrdS pendelt (Com:Orb. 151).

Póntelyés-ing : castula MA. bemd mit einem pendel PPB.

[PÉNDÉRflD-IK]

még-penderédik : [fragorem edo ; knallen]. Az 5t ujjait

iigy az orczájáboz nyoma, hogy ugyan meg-penderedék rajta

^GKat: Válts, n.234).

PENDERÍT: [sonare facio; knallen machen). Nagyobb szé-

gyen a nagyságos urnák, ha közönséges helyen arczul penderit-

tetik, mint a nemes embernek (GKat: Válts. IL235). verbunkost

mindjárt penderítek (Gvad). .

PENDÍT {e]póndit Ker: EVéd. 760): [sonare, tinnire facio;

knallen machen, tönen lassen]. Az korczoma házban oly diczi-

reteketis zoktak pendíteni, hogy meg az ucza is zeng belé

(Vás: CanCath. 512). Patkó sik utakon lábakat gyámolít,

emberteleneket homlokbanis pendit (Matkó: BCsák. 461). A
n^telenek utollyára vagy va.sat pendítenek holtig, vagy idején

korán az akasztó-tan száradnak (Fal : NE. SO). Más húrt kezde

penditeui (Fal : TÉ. 744). Égn vasat pendít, nem kell ebez

tanú, nem kell a bizonyság (Fal: Vers. 912).

el-péndit : [intono ; ertönen]. Tsak kitsiny dologra-is el-

pSudéti az esküvést (Ker: Préd. 760).

PÉNDÜIJ: [tinnio, sono; tönen, klingenj. Nem mind egy hú-

ron pendült az igazsagh tselekedetibeu a chalcedumi concilium

(CzegI : Japh. 98). Az egy mással megb egyezet akaratnak és

elmének igyekezett egy húron pendül (Tarn: JóAk. 8). A pa-

rázna papot kell nyilva justifikalnod, ba Costerussal akarsz

egy húron pendülni (Matkó: BCsák. 43). Mindenik egy húron

pendül, nem sok külömbség vagyon közöttök (Mik : TörL. 52).

Péndülés : [tinnitiis, sonitus ; klang]. Miudenec el enisznec

mint az ámyéc, virág, buboréc es az lant pendfilés (Born:

Préd. 8).

PÍENG, PÖNG (pönög Thaly: VÉ. 124): 1) resono, tin-

nio MA. scballen, tönen PPB. Lttem miként zöngS erez

avag peng cúnbalom (DübrC. 297. TibC. 4). Ha angelokuak

nyelueuel zolyak, zerelmem kedeg nem leyend, olyau vagyok,

mynd a pengS eerc (CornC. 48). Az arán sem chend sem peugb

mynt az erez es ywegh (ÉrdyC. 466). Imádsága lélec és igas-

ság nélkfil csac ajakin p5ng5tt (Zvon: Post. 11.285). Nyelveken

peng a hit (Ker: Préd. 112). Vgy kergettetnek, mint az ray
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raéhék az p5ng5 ré-sznek hangjára (Toln: Vigaszt 224). Ha

liallottátok volna a fene vadnak p5ng8 és z8ng5 hangos szavát

(Land: UjSegíts. 1.71). Jer bé, ba z-sebedbeu pönög az bor árra

(Tlialy:VÉ. 1.24). 2) [sonare facio; tönen lassen]. A szamár

.-u-aiiylanton is csak szamár nótát [leng (Fal : Jegyz. 920). 3)

(volutor, rotor; sich drehen]. Siralomra fordula az könnyen

pengfl táncz (Szentm: TFiú. 10).

Pengés : tinnitus, tdnnimentum MA. [schall, klang). Vas

szerszámnac iiengése nem hallattatott az háznac fel eppitésé-

ben (Kár: Bibi. 1.307). Jesus szép nevénec nyelveken való

szflntelen pöngése (Zvon : Post. U.205). A Salamon temploma

nem akarja, hogy pengés és kolompozás ballassek (VSzentyel:

Pat. 162). Nincs szebb szó az arany pengésnél (Kisv: Adag.

46).

Penget : tinnio, timdo Kr. [.scballen, tönen lassen). Az nagy

békeséget és egyességet pSngetic nyelveckel (Zvon: Post. U.

196). Jol pfingesse dobját (237). A zeng szerszámokat pengeti

(Cora: Jan. 168). Nem pengeti az iját, a ki madarat akar lni

(Kisv: Adag. 365). Tegnap pénzt pengethettem volna az jégen,

ma locsogón tértem vissza (Bercs: Lev. 343).

Pengetés : [tintinnatio ; das klingeln). Az ki téged nem

illet, az lant pengetéshez is hozzá nyúlsz (Bal : Csisk. 185).

Dávid hái-fa pengetéssel ki kergette a késirtetet Saultul (Fal:

NA. 218).

Penget: 1) pulsans, pultans MA. [klingend]. 2) [bacillus;

cymbelscblegelj. Az begedflc vonóval, pengetSvel vonattatnak,

pengettetnec (Com:Jaa 169).

PENÉSZ (peniz C. meg penyész\eiik Pázm: Kai. 160.pt-

nészes Lép: PTük. 11.239. pinisz PPB.): mucor, mucas, situs C.

schimniel PPB. En nyawalyas bynes penez, ky alnoksagbokban

merSltem, mykeppen vízben (ÉrsC. 173b). Az penész meg ne

esse pad alatt az tálat (Thaly: VÉ. L421).

Penószed-ik : mucum contraho, mucasco ; schímmelig

werden PPB. Bnben, gonoszságban bü.szhBdik, penészedik

(SsO: MVir. 115).

meg-penészedik : c« Es mosástól meg-rkönyödött, pe-

uyészedett mint az es mosta k-fal : impluviatus PPBl. A
török szépek nem penészkednek meg otthonn, jobbára kin

kószálnak (FahTÉ. 777).

Penészes : mucidus C. MA. schímmelig PPB. Sokan pené-

szes txu-ót, ros kenyeret keuannac betegségekben (Born: Préd.

317). Az mi telezik nekik jó, az mi nem tetczik, penyészes

(Pázm: Kai. 364). Minden uti kenyerek megszáradott vala és

penészes vala (MA: Bibi. L201). Oh kalmárok, ffiszerszámotokat,

bár régy, száraz, pinészes legyenek is, ío es kSlI helett el

kötitek (Lép: PTük. 11.239). A penészesec, rothattac meg-undokét-

nac és bfidössétnec (Com : Jan. 62). A Luther és Calvinista tam'-

tók nem vágynak ollyan bojt-elaségen való rágódásia, a minémfl

a Sámbár peníszes könyvetskéje (Matkó: BCsák. 4).

Penészesed-ik : muceo, mucesco MA. schímmelig werden

PPB.

Penészesség : paedor C.

fPenészled-ik]

még-penészledik : [mucesco ; schímmelig werden). Az

kynyr megb kelee mynt egy kowaz es megh penyzldeek (JordC.

45). Még az is, ki meg penyészledett az lutheristaságban, eszébe

veheti, hogy távul esett az igazságtul az praedicátorinak

tam'tása (Pázm^: Kai. 160).

[Penészül)

meg-penészül : [mucesco; schímmelig werden). Tisztán

tartsad, kezeddel ne nyúlj hozzá, az leve meg ne peniszüljön

(Radv:Szak. 269).

80
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PENGYÓ : lornamentum ; ziererei ?) Semmit piperére és

peiigjúra iiom fordított (Gvad: Hist. 193).

P£rNITÉNCIA(pefedan<;zDebrC. ÍZI. pmetencu ElirC. U):

poenitudü, poenitentia, resiplseentia MA. reue, Ijiisse PPB. Ott fe-

kegypeuetenczedertuyvvgalmatlan parazt (ElirC 11). Peiiitenciat

tar&itoc, mert ellííizeleit meníiecuec orzaga (MünctiC 1 7). Oh fráter

mire giMnXd magadat ez imatsagba es az penitenciába (VirgC.

19. 70). Taríatok peledonczSt s el kSzelit liozialok isteimek

orzaga (DebrC. 131). Ha ki azt inoudaiiá, hogy a szent lélek

segítsége nélkül penitentiát tarthat ember, átok légyen (Pázm:

LuthV. 203).

Pénitenciátlan : impoenitens ; imbussfertig PPB.

PENTíA : I) ralamus, penua MA. féder, schreibfeder

PPB. Mikuron ima, barom peimat tre el (DebrC. 105). A
Balduiuus pennáját meg-éle.'títé a magyar arany (Pázm; LulhV.

2). £>is pennája által j5t (Czegl : MM. 38. 300). Híremet nem
ehak keresem pennámmal, hanem rettenetes baj-vivó ssiablyám-

mal (Zrínyi n.l53). Mitsoda penna írhatná le Erdélynek nyomo-

rúságát (Bod : Pol. 92). 2) [carmen
;
gedichtj. Homérus 100 észten-

dfivel az trójai veszedelem után írta históriáját, Virgílius 10

e.sztendeíg írta Aeneidost; egyikhez is nem hasonlítom penná-

mat (Zrínyi I. Elöb.).

[Kiizmondáíokj. Ténta és a penna a szégyent nem tudgya

(Kisv: Adag. 242). Nem pennához illik a szabja (458).

fest-penna : penículus C. fpínsel).

iró-pénna: [calamus; schreibfeder). író pennák, tollak az

petmáválisban vágynak (Com: Vest 72).

képiró-penna : penícnhis C. (pinsel).

ón-penna : (stílus plumbeus ; bleistift]. Pergamenára réz

veszszSvel avagy ón pennával írunc (Com : Jan. 155).

vas-penna : graphium C. Vas pennánál és óimal k6.szíklán

Srocké való emlékezetre ki metzettetnénec (Kár; Bibi. 1.523).

PENNAVAUS : pennaríum, calamarium, graphíaríum

MA. federbiiehse PPB. A kalamárisban vagyon az ténta, író-

pennák az pennáválisban (Com: Vast. 72). A deákiiac tolltartó

pólcza avagy pennaválisia (Com: Jan. 157). Pennaválíst hordoz

és kalamárist (Kelv: Dics. 29).

PÉNTEK (peentSk CzechC. 11. pyntík PosssC. 2) : dies Vene-

ris, fería <iuínta MA. freitag PPB. Menden nap msg vyoytya

vala czetertektewl mognalu;m &s pentektevvl mind naiwttestig

(EhrC. 65). Minden pontokén vizel, kenirel bwití-le (VirgC. 90).

Damaneoa atyánk ky nuileok ez velagbol pénteken (DomC.

117). Azok a barátok a legjobbak, a mellyekkel szép egygye.s-

ségben jó s bal szerentsével már sok pénteket elértflnk (Fal:

UE. 11.494).

[Szólások). Elérte a sok péntec: seneseít bos MA.
ISjittliad magad, de bizon tégedet-Ls el-ért a sok péntek (Kisv;

Adag. 162). Kiszedte a sok péntek .szájából minden

fogait (Fal: NU. 352).

borjúnyirö-póntek : calendae Graecae Kr [saiiet Nimmers-

tagj. Genealógiátokat elkezdvén magadon, vidd fel az apostolokig,

melyet ha végbe visz borjú nyirS péntekre, nyertes leszek l

(Vere.sm : Lev. 22).

nagy-póntSk : [dies parascevae ; cliarfreitag). A sydoknak
j

nagy yelSs napyaii nagy peentSkon te tostSdbeu ártatlan karhoz

tattatol wala (CzecliC 11). MindSn hiw kerezfen, ki comonical,

azon malaztot úerí, kit Cristus nag pentAkfin (NádC. 10). i

siket-péntek

:

319J.

cv) Enangeliom sykeet pénteken iWinkIC.

Péntekes : venerdiarius, quí more Turcico diem Veneris

sanctiticat loco diei domiuicae MA. der deu freitag feíert PPB.

Pénteki : diei Veneris Kr. (freitagig). A pénteki húsételt és

ínnep szegest igen eltávozta&sák (Pázm': Kai. 306). Pénteki víg

tántzot s-meg evett malatzot vasárnapi bú talál (Beu*: Ritm.

205).

PÉtra ípmcz EhrC. 80. penez NyKözl. V.255. pez TihC. 49.

pinizNyKözl. V.255. LevT. I.55./)m:Ozor:Christ. 355): l)pecania,

mmimus, numisma, moneta C. geld PPB.Ti)bl)en áll, mintha vettem

volna pénzen : milii *eonstat carius, ac si emissem PPBI. Meg vtalak

az zam/ir ganayahoz hasonlót penczt . . . Azért pénzt ne zeres-

setek (EhrC. SOi. Ne akariatoe bimotoc se aranat se ez&stjt,

se penit (MünchC. 31). Egy marok ixíuzt Síluester vinak kebe-

lebe vete (VirgC. 85). The Keg. yr nekem, hogy en a pencz ky

zedesybe leneek zolgalmatos (LevT. 1.55). Az peze most es

nálam vagyon, ha mek jue, kez wolnek mek auom (172). 2)

[denarius ; denar, silbennünze). Júdásnak zerzenek barmiucz

gara.sokat, kiknek myudeunik tíz pénzt eer vala (WeszprC. 28).

Tartozyk vala zaaz pénzel : dcbebat ci centum denarios (JordC.

412). Az zeghfldseg meg lewen egy napy peenzben : diuruo

denario (415. 895). S) as C. uummas
;
pfennig Com ; Vest. 138.

Fellieb a bornak iczeyet ne kezdhe.sse neé pénznél (LevT. 2).

Ks^ithem wala Kdiiek huz i«nzt nemez weimy (5). Erzsébetnek

vegyenek ama paraszt módra való fedelet, kit száz huszoniit

pénzen vesznek (Gér: KárCs. 419).

[Szólások]. Hul marhánk, fogy pénzünk, vesz jószágunk

(Fal:SzE. 533). Csatornákon foly ki pénzfink iFal:NU. 329).

A fényes titulus jó darab pénzébe tölt (Fal: BE 602».

Költ is ugyan, s t ii 1 1 p é n z e m b e n, de a miatt nem szorul-

tam küldiLsságra (Fal : NE. 10). Sok pénzben kártyáz az

egé.sz compagnííi (Fal : NA. 146). Az erszény kifirfil a pénz-
bl (Fal: NA. 230). Az píst>oknek senki se pénzen se barát-

ságért valamit ne ágion (VirgC 16). Singi esic 25 pénzen

(Helt : Aritm. G7). Pénzen kapó fösvény (Fal : BE. 595). Lus-

tos képeket z e r z n k magunknak drága pénzen (Fal : NA.

29). Ábrahám pénzen v í t vala a Heth fiaitól temetesnec 5r5k-

sigire (Szék; Krón 12). Pénzen vett ember (MA; Bibi. L14I.

Pénzre becsül: adaerare PPB. Ott h a g y á szép pénzét
(Fal: NE. 28). A mely város tékozló és pénz o n tó, veszni akar

(Fal : TÉ. 779). Pénzt teremteni akarmiból is : vellus aurenm

MA. Pénzt verni; nummos *cudere PPBI. A pénzt c s o p o r-

r a veri (Kónyi ; VM. 10). Pénzi adni meg az árát (MA

:

Bibi. L329). Jószágit pénzzé tette (Fal; NU. 292). Pénz-
zel adós (VirgC 108). Pénzzel tartozik valakinek (JordC

402).

(Közmondások). Pénz prédikál, az tisteltetik, a pénz nélkAI

senki nem zerettetik (TelC 86). Pénz emberség, niha tisEtesség

MA. (Fal: NE. 30). Boros butsu pénzzel J!Ír (Fal: NU. 308).

abrak-pénz : aes hordeariiun PPB. [futtergeldj. Abrak-pénz

a katonáknak : *hor(learium aes PPBI.

adó-pénz : numisma census MünchC. 55. (steuergeld). Monda

Jesus ; Mit klsertetec engemet képmutatóé, mutassatock énnekem

az adópénzt. Es azoc neki adac az ado pénzt (MünchC 55^

ágy-pénz : [nnmmus prolecto solvendus ; bettgeldj. Laszó

agának az ágy pénzért attunk 17 frt (MonTMR L18).

ál-pénz : moneta fal.sa Ver : Verb. 264. [falschmnnze]. A
gubernátor azoknak jósz;igát, kiket áli>énz veré.sben tapasztal-

nak, el foglalhassa (Ver; Verb. 264).

alamizsna-pénz : |)ecuuia eleemoeynae titulo data Kr

(alnio.st'ngoldj. A i<enitentzia tjirtó emt>er tenyerében a tövisek

Ls rózsákká válnak, mint az abimisua pénz sz Erzsébet aaeamy-

luik kötényében (Vajda: Kriszt. 1.522)
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apró-pénz: i«uni;i miiiiitn Kr. iininini Com : Vest. öl.

(kleiiios geldj.

arany-pénz : numimis aiirens Nom'. 379. [goldmihize],

avató-pénz : anctoramentiim PPBl. [angeH). Beiktató avagy

avat«í ix'nz, zóld : auutoranientum PPBl.

beiktató-pénz : auctüramoiitum PPBl. [handgeld].

bor-pénz : (vectisal vino im|insitum ; weiiisteuer|. Megh hat-

taiii, liosv mind zenth Mjhal adoyatli, iiijnd borpenzth be zol-

galta.<«anak i^LevT. 1.115).

derék-pénz : (capitale : kapifalj. Derék pénz anaty morha

;

capitale (NéuiGl. 379).

el-pénz : airha, auctoraraeutnm Kr. [augeldj. Mert a .sze-

retet záloga, é.s mint a vásárlá.sban elípénze a boldogságnak

(Pázm : Préd. 175). Hat forintba vélek meg alkudtam, el8 pénzt

nékiek két forintot adtam (Gvad: FNót. 128).

esti-pénz: [denarius diumus; taglohn]. MegzegJdueuamfi-

ue-seckel eg esti pénzbe (MiincbC. 50).

fa-pénz : [nummus f\itili.s ; wertlose miinze]. így vesztik,

mintlia fa-pénz 16tt volna, nagy módnélkfll szép országunkat

(Pázm: Kai. 441). Adgyatok tob pénzt avagy csak fa pénzt a

Matkónak (Illyef : BCVTomp. SR).

fehér-pénz : moneta argentea Kr. [silbermünzej. Zabo Mi

halna] wagi"n ado.'wagom, kit az germeknek hadtara tanitjuwara,

feir pinz ft hetiven (RMNy. 1167). MegLs ebetik annyt benne,

mennvt ket feier pénz meg nyomna (Frank : Ha.sznK. 14b). Maga

is általlátbatja Kegyelmed, hogy fejér pénzzel nem fogjuk gyz-

ni (RákF: Lev. L505). Az tatárok febérpénzt kérnek, nekem

nincs itt (Bercs: Lev. 287. 379. 539).

föl-pénz : 1) [usura ; zinsj. Az vsiirat tíbbfilesnek auag

fel pénznek hiiak (Fél : Tan. 378). 2) [arrha ; angeld]. Fel pénzt

nem vehetsz arra, az mit catc kSIezSn adtál (Born : Préd. 398).

fél-pénz : semissis C. [beller]. Ket verebec adatnac eg fel

pénzen (MiinchC. 32. JordC. 384).

folyó-pénz : fnummus forensis ; conrantgeldj. 300 forint

fijiyó fehér pénz (Radv: Csal 11.10).

f-pénz : capitale Kr. [kapital]. Ha eszed vagyon, interesbl

élly, ne nyuly a fípénzhez (Fal: NE. 24). Tartozol nem csak a

föpénznek, hanem az utána következend károknak megfordí-

tásával is (102).

füst-pénz : tributum a fumariis Kr. [kaminsteuer]. Statui-

mus, quod iidem populi nec bovem nec fjstpénz solvant (Jemey

165).

hamis-pénz : nummus spurius, adulterinus Nom'. 379.

[falschmiinze] A hazug-szó hamis pénz, a hazug hamis pénz

verhöz hasonló (Fal: UE. 458).

hó-pénz : [sallariima menstnmm ; monatsgeldj. A fekete

seregnec hó pénszt akara osztani (Helt: Krón. 189). Király néki

tizenkét lóra hópénzt adata (RMK. IV.24B). Thwga the Kd.

emiekem thebet nem adanak barom hopeznel (LevT. 1.8) Val-

lyon találkoziiék-e, a ki erre a hópénzre magát zászló alá kö-

telezné (Pázm : Préd. 288). Nem elég, hogy csak bé-irassuk

magunkat a Christu-snak zászlója alá és csak felvegyflk a hó-

pénzt (TKis : Pan. 22). Soos István lová-szinak hó pénzt adtunk

(Radv; Csal. III.24). Ez az voluntér-lélektól származott magyar

soha bizony nem szegezi a liópénzhez az maga kedvit (Bercs:

Lev 124. 289).

hópénzes : [stipendiarius ; söldnerj. A bópénzesek mind be-

fiitának a várba (Helt: Krón. 200b). Ezek eltt vala mind az

nyilas nép, az Kréta szigetbl az hópénzes nép (RMK. rV.94).

Dárius siet Eufrates vize mellé hópénzesekkel (98). A kyraly

lio penzesy (Ver: Veri), llt!). Hogy az ördoK ellen erssebben

badakozlias,séc az Christusiiak hoi)énze.se (Vas: CanCath. 126).

István vaydának hópéiize.s népe két zil^zloval hidra hamar fel

lépé (Szll: Szeii. 17). Az ere.sztett z.'lszlók mezkön lobognak,

a sok szép seregek alattok villognak : hói)énzes katona, sok

szabad legénség, magyar, ohUi, kurtán, német é.s székelség

(GyöugyD:KJ. 405).

ital-pénz : [congiarium ; triukgeld]. Az borhozaserth seged-

.segbe nem ftv-ettam, de azért attam valamy ytal penztb nekyk

(RMNy. 111.90).

jegy-pénz : peeunia dotalitia Kr. [heiratsgeld]. A dámák a

játékban nem .szánják egy ütésen veszteni minben jegypénzét

már férjhez men leányoknak (Fal: NA. 146).

kájitor-pénz : [minerval ; lehrgeldj. A tanitóc figyelmezze-

nek, vigyázzanak a gyermekre a kántor pénz avagy taiiitás

jutalmáért (Com : Jan. 154).

kapu-pénz : [census ; steuer]. Némellyec az adótul, taksá-

tól, kapu pénztl úressec: quidam a cen.su immunes sünt (Com

;

Jan. 123).

kész-pénz: (numuii praesente.s, peeunia numerata ; baares-

geld]. Készpénzzel tartozik : ad libellám debet MA. En hagiok

az en germekemnek fiának fi . . . kyz pinzwl (RMNy. IL67).

En az en kezpenzenmek feletho ezeketh nem kewanhatom

(LevT. 1.33). Nem mondom azt, hogy mindenic készpénzen vé-

tetiiéc meg (MA; Tan. 1129). Igen könnyen elköltik nemcsak

az kész pénzt, hanem házokat, örökségeket Ls (MA:SB. 141).

SóbúI van restantia ung. fl. 400, készpénz fi. 20 (RákF : Lev.

I.173i. Kész pénzzel keresve sem lehet találni benne, a mint a

panaszok hozzák (Fal: UE. 215).

kongó-pénz : moneta cuprea Kr. [kupfergeld]. (Epist : Széch.

T.U.137).
•

költ-pénz: peeunia usualis Kr. [zelirgeld]. Júdás el-lopo-

gatott a költ pénzben (Pázm: Préd. 729). A samaritánus költ

pénzt h.igyi.>tt a gazdának (918). Költ pénzünkön Magyaror-

szág aszszou;-í.nak vallyuk a szent szözet (1254). Ha elfogyott

költ pénzem és nincs mire virradnom, a gazdagok eleiben

megyek (Fal: TÉ. 773).

ostrom-pénz : [praeda ; beute]. Az basa nem tsak az o.strom

pén.szt igére nekic, hanem egyéb sok drága ajándékokat, ha

meg vehetnéc az várast (Helt: Krón. 129).

pecsét-pénz : cerarinm C. [diplonasteuer].

péugö-pénz : moneta argentea Ki-, [silbermüoze]. (Epist.

Széch. T. n.l37).

réz-pénz : [nummus aeneus ; kupfergeld]. Az németeknek

rézpénzzel fizettem (Bercs: Lev. 49). Az cassában penig, most

fizetvén az hadaknak, nem maradt 500 frt rézpénz (117. 452.

574).

saceoláa-pénz, saceoló-pénz : [praetíum redemptionis

;

lö.segeld]. Köueteket kldénec az cheh királyhoz és meg igéric

neki a satzoló pénzt (Helt: Krón. 115). A satzolás pénzrl gon-

dot akarná ö viselni (U5).

sarló-pénz : falcialis Nj-irkállai.

aok-pénaü : [pecuniosus : geldreicb]. Elannyira esztelenked-

nek némelly gazdagok és sok pénzflek, hogy minden jókkal

bvelkedvén, a szegénységtl félnek (Com«; Jan. 156).

számvetö-pénz : calcnlus MA. nummus putatorius ; recben-

pfennig PPB. Nem oUyannak kell lenni a barátnak mint a

számvet pénzek-(Tel : Fl^él. 35).

80*
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száraz-pénz : peciinia sterilis Kr. funfrnchtbares geldj. A
liamissátoiak nagy része vagyon a száraz pénziiok messze hely-

ségekre való szolgáltatásában (Fal: NE. 104).

szedett-pénz : [stlps
;
gebiihr). Jó idején kell a szedett

pénzt bégyfljteni, mind az ételre, italra szükséges eszkSzSket

is (Com : Jan. 145).

szent Miklós-pénze : arrha PPBl. [handgeldj. (Ver: Verb:

Szót. 2b).

út-pénz, uti-pénz : (viaticum ; reisegeld). Concessimus, ne

popnlus dictae terrae denarios, qui vocaiitur uotlipeuez, alicui

persolvaiit (NyKözl. V.255). Az uti pénz is szfiLséges a költíiég-

nek tételére avagy bizony a pénzfelvételre való levelec (Com:

Jan. 93).

váltó-pénz, váltság-pénz : [taxa captivorum ; lösegeld].

Foglyokuac kiszabadítására való váltsííg pénz (MA: Tan. lllfi).

A világi birák kezéb(il néha kimenekedhetünk elszokéssel, váltó

pénzzel (Fal : NE. 46).

vásár-pénz : vecligal ; zoUgeld PPB.

veres-pénz : [nummus aeneus ; kupfergeld]. Meg van hagyva

Bezzegh uramnak azokra is kiadni verespénzi a özetést (Bercs:

Lev. 329).

vert-pénz : aas signatum Nom's. 379. [pragemiinzej.

zsold-pénz : (stipendium ; sold]. Geysa hertzeg a hadakozó

vitiaoket meg aiándékoza szóld pénzeckel (Helt : Króa 28).

[Pénzel]

föl-pónzel : [unmmos comparo ; viel geld .samnieln]. Nints

száma, vége lábas, lábatlan marhájiiiak, magát jól fel-pénzeltv
{

(SzD: MVir. 179).

Pénzes: I) peeuniosus, nummatus, multiiiumraiisCnummo

sus MA. geldreicli PPB. Hagiunchh bekliet nekie, netalam

ugian nem birt nekhüncbh, hog az my atianktul marattban

pezesek ne legiftnckh (LevT. 1.471. Pomponius noha pénz&s vala,

nem 8r8mest vásárlott (Balog: Com. 275). Az .suk pénzes csfi-

mögé és gyakor kis pintöke agyon-vér valaha (Thaly : \É. 42(i)

Pénzes sobrák ember, kivel is jól élvén, mig contumaciát tar-

tott, gyakran mentem hozzája 17.5S> (Hjizánk 1282). 3) [mer-

cenarius ; gedungenj. Az újvári er6s.si^g építéséhez hozzá fogtak,

de mind pénzes munkások által (Bercs: Lev. 422).

Pénzesség : ntmnmatio C. MA. [reichtumj.

PÉP : pulmentum Pesti : Nom. 1.46. pulmentarium, puk,

athara C. pappá MA. pulticula; brei PPB. A tatároc kölessel

élnec, ti;yel, hússal, péppel 6c meg elégoszuec (Temesv : Béla

4). Fjágy pépeket f5ze (Oelt: Mes. 87). Sz. Antal tíizét gyogyit,

ha etzettel, péppel ólgited (Mel : Herb. 9). Az íi battia szeme

el5t eledelt chmalt es pépet f5z8t (Pécsi: SzfizK. 77). Tedd a

tfizre mind tálasti'il mint egy tálbeli pépet (Kadv: Szak. 102).

Rózsa vizben mondolát által vervén, hogy sfii-fi legyen mint egy

csörögének való pép (267). Dara, mellyWil a pépec csináltatuac

(Com: Jau. 75). A meg rágott eledel a gyomorban péppé válto-

zik (ACsere : Biic. 145) Him utámi sirt bíiltsSjébon, gyúladozott

seerelmében s még elótte volt a pép (Fal: Vers. 882).

Pépes: (i>ulmentaris ; brei-). Péjies ftizék : olla pulmentaria

PPB. Kenj meg egy széles tálat irós vajjal, töltsd bele az el-

készéttetett pépes szerszámot (Iladv: Szak. 259). Fzd meg az

árpa darát mint egy tálbeli pépes étket (261).

PÉPECSÍiIj : ineptio, gesticulo MA. [nugorj narrenpo-ssen

treiben PPB. (tiindelnj. Ti kezeitek hamossagokath iiepeöjlnek :

injustitias maniis vestrae conoiunaut (DöbrC. 116). Sencki nem
pepeczel a nyakam kSmyfil sem lántzal sem kSt^lel (Uelt:

Mes. 151). Nyállal, uyának illetésével pepechele e nyavalyás

ember kSrfil (Tel: Evang. n.677). Valami az tevében ne marad-

gyon, az mellyen egyebek-is pepecséllyenec (Prág: Serk. 625).

Itt kellett volna György uramnak ugrani, ha inához bízott

volna, de fl a dolgot vissza fatsarja és máson [lejjetsel íOKat:

Titk. 322t. Meg-tudgya koczantani annak kirmeit, a ki az orra

kSrfil akar [lepecselni (Matkó: B(^k. 150). Mindenkor azok

kSrfil pepecselt, egyébkor vagy olvasott vagy könyveket fordí-

tott (Cserei: Hist. 196).

Pepecselés : ineptiae, gesticulatío MA. narrenwerk PPR
Pepeczelések az az kíilemb kfilemb lelemények es ceremóniák

(Helt: UjT. Ee.5). Salamon keuoset gondolt a papoknac pepe-

czelesseknec ayitato.ss;igáual (Helt : Króa 42). Némelly házak-

nak a falai nagy szép forma virágokkal bonttattak vala meg

csudás mesterséggel, de megmondhatatlan pepecseléssel (Szál:

Krón. 202) El tSrfiluen a tSmenybeli jiepeczeleseknec mi elle-

nSnc való kézi irasat (Bom : Préd. 246) Az temetéskor való

baluanyozo pepetczSleseket akarta, hogy ki gyomlaltaasanac

(Zvon : Osiand. 140). A pápás szerzete* rendec el hitettéc az

tudatlan népet azzal, hogy magokat b8ytfilé.sekkel, mise nézé-

sekkel és egyéb efféle pepeczelésekkel isten eI8tt igazakká te-

hetic (Zvon: Post. 1.84). Az gySnySrflség édes pepecseléssel mo-

solyodik kire kire, mid8n valakit az 8 tSribenakar hozni (MA:

SB. 33).

Pépécsés : [ineptus ; ungereimt, lappisch]. Az t8rvennek

kárhoztató ereje es pepeosSs ceremóniái alól az keresztyenSket

fel szabadultaknak praedikallotta (Alv: Itin. 327).

PER, PÖK: lU MA. zank, hader PPB. Pör-itélí biró : dis-

ceptator PPB. Keges per: pia lís (NémGl. 141). Per awag wete-

kedes tbamada 5 k6z6tt8k (PeorC. S3). Byzonyaban nagy b'izo-

dalom volna ez vala mely embernek, liogba ez embernek volna

valamy jgye vagy peri valamely nagy feyedelmel (ComC. 315).

P8ret fyai ellen meg niere (DebrC. 78). Egy néminémfi ember-

rel peri lészen, mellyet meg gy8z (Cis. J4).

[Szólások]. Ezekhez való vérségünket megmuta^ák az per-

folyta levelek és sententiák (Kem: Élet. 7). A félek együtt

valának, újra forrott, forgott a pör (Fal : TÉ. 767). Ha
sententiara megyén az pewr, repulsiot kelletyk tenny

(LevT. 1.102). Pilrben fogni: actiuneni intendere PPB. Az

gyakorta való pör indítás és a di.sputálás a hit fel8l, az

igazságot inkább kitünteti (Veresm: Lev. 280). Igye-fogyott,

p 8 r-v e 8 z 1 8 ;i2, valaki az keresztyéni liitnek fundamentomi

kSzStt két-felé kapdos (Illyef: BC^omp. 91). Pervisele:
caiLsidictis (NémGl. 23). Porunkét sietve v i a s z ü k az ilelA szék

eleibe (Fal: NE. 32).

[Közmondások]. Az *p8rt pénzen el nem adhattyác, meg sem

vehetic: Utes pretio venundari et coemi non posse MA.

vesztö-per : (caasa perdita ; verloroer prozessj. Ugy remén-

lem ez igyemben veszt8 perem nem lészen (Megy : SzAÖröme

98).

Férél : litigo, controversor C. MA. (znnken, process fílhreii).

Ki akarand veled toruenben perleni (MiinchC. 22). Nagy sokat

periének es eimek myatta nagy zegensegre ywtanak (ErsC. 3996).

Akar mit p8r8liet8k tlii, chak ez az dologh (TihC 254). Semy

josagottb jewendere thewlek nem perlek sem az eii ewcheym

nem perlyk (Le%'T. 1.28). Az satan, acki pörölni akar, azt lia-

zuggia isten ol8t, hogy imigy, bogi amug vétünk (Mel ; SzJán.

31U Miért perlesz én velem (Kár: Bibi. L518). Ha perleni

akarsz, ámbár perely, fsak teddle a gylölséget (Pázm : Préd.

129). Kezd zúgolódni és a halállal akarperleui (Acs: BHsl. 10).

el-pöröl : [ablitito ; verreclitejij. Oktatja Krisztus az 6 tanit-

Víuiyit, hogy a ki knttSsOket el akarja pörfilui, engedgyék néki

a palástyokat is (Vajda: Kriszt 1.184).
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ki-pöröl : fexcntio ; anfjagpn, auftreibpn). Az hadaknak 6zo- i

tíse, s az németnek csak iiiozgAsa iidi^t adtának Besztorczéro

rándúluom, hogy kipöröUiessetn piszmogó feleségemet (Beros:

Lev. 378).

meg-pérél : litigo, ütem moveo MA. [einklagen]. Ha egy

kordovány bírt vennél, .s oly emberhez vinnéd, a ki rósz tann-

lócska csak, de ni;isként mapát jrt ma'itoruek állítja, s elvasz-

tegetné a bírCdet: megperlenéd s meg is nyernéd (Bethl ; Elet.

1.30).

Pérlekéd-ik : delitigo, lita^i foveo Kr. [streifen]. Minek

elStte az testamentomnak értelméníl perlekedgySuk, rostáilyuk

meg (PázmrKal. 91).

Periekédós : delitigatio Kr. lis Com : Vast. 135. [streitig-

beit, hader). Moyze.' a neliéz kérdé-sek fejtésérfil, a kfllsS per-

lekeíiésekrfil igaz/ttja a papokhoz az embereket (Pázni : LuthV.

247. 253). Az maradékok k5zt Sríiks porlSkedések és ellenke-

zések lenni láttatnak (Uly : Préd. 11.101).

Perlés : controversia, lis C. diseeptatio MA. .streit PPB.

[zank]. Haragossagomat ielentetem jjerlesel (VirgC. 9). Hallya-

toc az én vélekedésemet és az én aiakimnac perlését (Kár: Bibi.

1.519). Mindenhóz igazak legynnc mind gondolatinkba, itíletbe,

tfiruenykedesbe, perlesbe (Born: KTud. 11.12).

Perl : petitor C. [anklager). Madain : ifélet, p5rl5 (MA

:

Bibi. Magy. 3).

Pérlöd-ik, pörlöd-ik : delitigo C. MA. [streiten, zanken].

Az L-iten meg fed téged es porlódik veled (Mel : Jól). 54). Ne

piWedgyenec, ne feddSdgyenec (Born: Pré.d. 670). Az tauoly
i

ualot bantia meg, az ki az részeggel p6rl5dik (DictaGr. 18).

Az ki perISdni akar ez biróval, ezer szavára sem felelhet

eggyet (Alv: PosL L35). A Jehova monda: nem perldik az in

lelkem (Sárp:Noé. 112).

Perlödéa : litigiimí C. MA. [streit, zwistigkeit]. Lam mind-

gj'arast a sok perl5desben excepciót találtok vala (Helt: Mes.

471). Az en ayakaymnak porlSdését végietek iol eszetekbe

(Mel: Jób. 32). KfilSmbez az pSrledes az kStestfil (Ver: Verb.

Elíb. 1). A hol vadnak fRIei az embereknek, ot vadnak sok

perlSdesek (SalMark. A4). Nincs néki az ecclesiával semmi

perlSdése (Pázm: Kai. 86. 260). A ixirlídés, vetekedés dellyest

öt órakorig tartott vala (Szal : Krón. 91). Az z. irást minden

p5rl6desnec eszkflzenec neiiezic (EsztT: IgAny. 300). Szó csap-

lárság és gyermeki perlédés illyet mondani {Illyef; BCsTomp.

62).

Perld : 1) controversiosus, litigiosus C. [streitend]. 2) liti-

gator C. MA. [die processftihrenden]. Minden tSrvényben a birónak

ollynak kell lenni, a ki meg-halgathassa a perl3d6ket (Pós:

Igazs. L157).

Peres, pörös : 1) controversus C. litigiosus MA. [streitend].

De ym nagyob ygassagra pewresimSt wethem wallasara (ErsC.

490). Az hugoc ne legenec patuarosoc, verekedé, peresec

(TelC. 369). Ellenkez, penls, habonisagszerzu (Mel : SzJán.

495). Aquinas Thomas ez dologban p5r5s társunk, nem lehet

tehát bizonság (Zvon: PázmP. 239). A pereseknec, veszekedok

nec vádolása és mentsége meg-hallatic (Com: Jan. 133). 2) [par-s

litigans
;
prozessfuhrender]. Az helseg ez dologban pArws (LevT.

L87). Az én peresem az én ellenem való vádolást irua adgya

elfl (Kár: Bibi. I.Ö31). A birónak sententziájából nyilván ércsék

a peresek, mellyik félnek igyét liatta helyén iPázm : LuthV.

256). Te lévén a Matkó peres.se, vallyon meg állé a te tör-

vény-tételed (Matkó: BCsák. 258). Fél5, hogy le-ne nyomja

okokkal, ha peres-sével vagyon dolga (Fal:NR 447).

al-peres: reus MA. [geklagter]. A felperes az alperest tiir-

vénynyel el érte : accusator *condemnavit reum PPBI. Az fel

p5res vagy az al p8res nyerendi meg az pSres jószágot (Ver

:

Verb. 64).

föl-peres: actor MA. [kliigerj. Mi fttl jiflrosíik czitaltnk

uraságtok eleiben töruenire Toreek Jánost (RMNy. 11.15). Az

fel peres felel, hogy vv nem indeythya az perth az en attyam-

wal (195). Az 8.szve liékéllés megvettetvén, a fel peresnec ké-

résire el5 bivattatic a bönSs (Com: Jan. 133). Jlive mi elflnkben

az Bajony Itsván procuratora úgy mint felperes (Oér: KárCs.

IV.318). Bánk bán a király eleibe menvén monda: Te vagy

az én birám és tSl pur.sóm is, a te igaz Ítéletedbl akarok

mind élni s mind halni (Pethí: Krón. 48). Felplirösnek soha

ne tégy törvényt : ne judex fueris, patres ni audiveris ambas

(Kisv: Adag. 332).

PÉRA: pera Pesti: Nom. 24. [ranzen].

[PERCEG]

Percégés : [crepitatio ; das pieken]. Haliam, mintha valami

órapercegést hallanék, azzal vetem szememet az oszlopra, hát

a zsebbevaló órája ott vagyon 1759 (Hazánk L282).

PÉRCKCÍ (petlzent MA. petszeniés Pázm: Préd 417.): 1)

[crepito ; knisteln, pieken]. Rezzen világ minden részben, mert a

nagy ég perczen ebben (ErdTSrtAd. rV.227). Folyó órám meny-

nyit percen, szivem hozzád annyit serken (Amadé: Vers. 219).

2) [saltito ; hüpfen]. Ugy jár lábok mint a zseb-órának gyenge

kerekei, apró lépve s jiertzenve (Fal : NE. 31).

Pércenés : 1) [crepitatio; das pieken]. A muIt éitszakán

függ-órámnak minden pertzenését hallottam (Fal: NE 5). 2)

[momentum ; minute]. Mesésnél az kezdet, az perzenes, mely-

ben isten az teremtéshez kezdet (MNyil: Irt. 362). Itt juta éle-

tem végs pertzenése (Gvad: FNót. 11).

Percent : contingo, leviter tangó MA. beriihren PPB. Nem
tsnda azért, hogy annak els eredetit nem perczentették (Pós:

Igazs. II 357).

Pércentés : 1) tjictiuncula, contactns, commotus, commo-

tiuncula MA. heiiihrUDg PPB. 2) momentum PPB. [punctum

temporis ; minute]. A melly petszentésben a kis gyermeknek

okos,sága kezdetik, tartozzék választást tenni állapottyárúl

(Pázm: Préd. 337. 30. 417. 561). Egy órában bárom száz pe-

tzentésnél tb vagyon (ExPrinc. 141). Az eltt tsak edgy pet-

tzentés orával-Ls (Tyúk: Józs. 171). Az élet nem egyéb, hanem

leg kisebb és végsbb pertzentése a napnak (Bök : Lámp. 98).

Nem szílkség annak kezdetinek vagy eredetinek pertzentését

tudakozni (Pós: Igazs. 1.161). Minden petszentését életemnek

vezessék szent angyalok (Ben: Rithm. 50). Egy pörczentés köze

lehet nagy állapottyáról csekélyre szállása (GyöngyD: KJ.

430). Egy óra pertzentésnyire való idítske sem marad hátra

az isten számára (Fal: NE. 64). Nála nélkül egy .szem-pillantá-

sig, egy óra-peczentésig sem lehetünk (Csúzi: Síp. 124). Kéz-

ívét fen-vonva-tartó sebess halál minden pertzentésre nyilával

tzélt talál (SzD: MVir. 207).

PÉRDÍT, PÖRDÍT: I) roto, verso, gyro MA. [schwin-

gen, schleudem]. Az te sulykod gazban esett s te perditetted

oda (RahCsIsk. 112. SzD: MVir. 127). Lássuk, mint perdíti

sáros lapáttyát (Matkó : BCsák. 148). 2) [pulso; schlagen]. Do-

bimkat perditven, trombitát zendítvén (Debr : MCongr. 1).

3) [spargo ; streuen]. Az borjúnak az szegyét szép aprón fel-

vágjad, perdéts egy kis vöröshagymát reá (Radv : Szak, 43).

elö-pérdit: [profero; vorbringenj. Chak az magad áhnáf

prdétted el (Zvon: PázmP. 222).

még-pérdít : roto, verso Kr. [schwingen]. Tollas buzogány

meg-perditette vala (Huny : Trója* B7).
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PÉRDÜIj, pördül : versor, rotor, gyror MA. [sícIj

schwingen] Noszji moudgjátoU meg iiékíiiik is, ha bizonyosok

vadtok, nu Mátyás, perd&lIySn a sáros lapát (Matkó: BCsák.

206).

be-perdül : [saltando intro ; hineinhüpfen]. Vacsora végin a

Ilerodlas leáiiya bé-perdiile a palotában és egy mestersége-

sen kitauúlt alakosi táiitzot jára (Vajda: Kriszt. 1.635).

el-perdül : (jacior
;

geworfen werdoii]. Már elperdült a

kocka, uem tudom, mire ftit (FahConsL 811).

PEREG : volvor, rotor, volutor Kr. [sich drehen]. Memiyiu

vanuak, kikerül moiidhaltyiik szent Dáviddal : hogy [lereg aja-

kok, forog uyelviik (Pázm: Préd. 654) A gazban pereg a te

sulykod (Bal : Csisk. 154). Az aszszonyoc fonalat vonszanac a

p5rgS rockánac tsív5 orsójával (Coni : Jan. 97). Elzeket meg
mondván maga ki-robbana, kezében pSrSgvén egy szép tollas

chida (Zrínyi 1.51). A d;inia nyelve esze híre nélkül pSrgStt

(Fal: NE. 79). PárLs hintóinak és egyéb perg szekereinek so-

kaságok hihetetlen nagy (Fal : TÉ. 773).

Pérgeld-ik : [circumversor ; sicli herumdrebenj. Óva járj

és ne sokat jiörgeWdgyél a sikos jégen, hogy ue talám le essél

(Vajda: Kri.szt. 1.638).

Pérgés : (volutio ; drehungj. A mi istenünk nem a nyelv

nek gyors pergésére, hanem .szivünk buzgóságára figyelmez az

imádkozásban (Pázm: Préd. 654).

Perget, pörget: I) roto, voluto MA. drehen, umdrehen

PPB. Pergeti az or.sót (Land: UjSegits. 11.305). Semmit gyakor-

lato.s.sabban nem szoktak pergetni, mint :iz bSlczes^^geket (Toln

:

Vigaszt, 27) A kevélység Bcamítja meg elévé eszét az ember-

nek, e meglévén, rendén kivfll pergetteti nyelvét (Fal : NE. 99).

Minek élné a világot a .swáb, ha rokkát nem pergetne (Fal:

NA. 194). 2) (pulso; schlagen]. Mint fogja az dobot pergetni,

ezután elválik (Monlrók XX1I1201). Tárogatóit .s dobiait per-

getette (Liszti : Mars. 56).

Pörgetés

:

PPB,

rotatus, vülutatns MA. hin und her gewálzet [?]

Pergetty, pörgetyü (pergeti MA.): verticillum, rhom-

bus, tiu-bo, trocbus Sí. [kreisel]. A gyermekek a p5rgettyfit a

korbácsai forgattyák (Com: Orb. 279). Csigával, pergettyflvel,

márvány golyobisocskáckal játzani gyermeki dolog (Com: Jan,

208),

.spondylus, verticulum, verticillum MA. spin-orsó-pergetö

:

delwertel PPB.

Pérgettyüs : (volubilis ; kreiselnd]. Markodban szabad per-

gettifis sulikodnak az nyele (Bal:Csl8k. 199. SzD: MVir. 19)

Pörg : volubilis MA. beweglich, leiclit zu bewegen PPB,

PÉRDÓ : [predo ; rauberj. Ók nem bii-ók, hanem perdók,

és hóhérok (GKat: Válts. 11.266).

PEREC: 1) spira Com: Vest. 146. [bretzel]. Ferencz, ne

neked peretz, mivel az nagy franciaiakat repraesentállya az

te neved (Alv: Post 1.156). Kalácsoknak nemei: a semlyéc,

pereczec, pánkóc (Com: Jan. 76). Pereczet, béle.st söt (Com

:

Vest. 46). 2) spira PPBI. strehne Cx:jm;Orb. 119. A matolalt

fonalból vagy gombalyogak gonibolétt'itnak vagy végfonalak,

fonáldarabok, pereczek lesznek i.Com: Orb. 119). S) armilla

Kr. [armbaudj. (Eny;Gizm, 17). Rendre rakja a fSggket, gyiV

rfiket, peretzeket (Fal: NA. 141), Uj scliola mesternek való

(Kireczet vóttem 5 d. (MonOkm. 1.245). 4) [orbis; kreLs, ring].

Lata a feniSs nap kSmi&l egi arani pereczSt (DebrC. 55).

arany-perec : armilla, brachiale Com : Jan. 101. [armband]

Szép arany purotaot 5 kariaba ada (Hofgr. 29), Mint az disznó

orrában az arany peretz, olyan az szép aszszoni állat, melynec

ninczen okossága (Kár: Bibi. 1.609). Az arany pereczec avagy

karban ült8c az itvSsSknec mflvei (Com: Jaa 101).

[Közmondások]. Nem illik disznó orrában az arany perecz

(Kisv: Adag. 29).

fonal-perec: spira tílacea Com: Jan. 97, [garnwinde), A
matringból avagy fonal pereczból gombolétóra tétettetvén, gom-

boléttatnac gombolyagoc (Com : Jan. 97).

olasz-perec. Olasz jierec. Az mint az tikmony sajtot

csinálbid, ugy az irós vajjal is öszve csináld (Radv: Szak. 246i.

I pápai-perec. Ezt ha megtudod csinálni, szép fánk leszen

belóle, mint az pápjü perec (Radv: Szak. 249).

vas-perec : [manica ; handfesselj. Lántzal, vas-peretzel meg-

lehet szorít;mi az embert (Fal: SzE. 538).

Pereces : [spirális ; kreisförmig). A fSld méró a regulához

lineákat, úgymint egjeneseket és hárántékossakat, nem Lor-

gassakat avagy pereczesseket viszen avagy vonogat (Com

:

Jan. 164).

PERENTÉXi : [vermLs ; mimi|. A b5lcz e fabuláual czipi

a perenteleket és ama az apró nyálas embereket (Helt: Mes.

214). Szégyen dolog, hogy egy oroszlán budossóban esséc egy

perentel miat (356) Meg állom boszszudat az pereutal kunia

I

fián (358). Meg tanítom a lator pereotelt (359. 360).

Perentelke : [vermiculus ; \vürmchen]. Igen ockos ez e

Ijerentlke (Helt: Mes, 355).

PÉREPUTTY : família, progenies, cognatio, postdri, pro-

l&s, sobolss MA. gaschlecht, .stamm, hausgenassen PPB .\dam-

nak mindSu pereputtia az az télies embi'iri nemzete (TihC.

207). Lattatyk vala az Ábrahám maradekynak perepwtyanak

leimy (Komj: SzPál. 21). Mind iiiaian az vrakra támadánac es

hatuan nioiczat ottan le vágának, kiknec minden pereputiokat

leuele,ssé teuéc (Szék: Krón. 174). Sauluac isten azt paranciol-

lya, hogy az amalekitákat mind pereputtiostúl le vággia (Me!

:

' Sám. 29). Ha csak ha.szontalaii herék az luthercalvangelikus

kiáltók, meg menekednek a tizetéstnl sokan, kik pereputtyos-

ti'il tarttyák az praedikátorokat (Pázm: Kai. 135). Siinac rivnac

az Lstenteleneknec minden nemzetségei, pereputtyoc (MA : Scult,

1046), Ebben az egyben nem vétkeznek a tanítók, hogy valami

magoknak és [lereputtyokuak szükséges, azt mind el veszik

(Pós: Igazs. 1.728). A napnak világosságát nem szenvedheti-el

! az 5rd5g, mint a bagoly, a vakundok s ama perepnttyok, szárnyas

egerek (Tof: ZsolL 655) Tegnap érkezett oda a Bertséoyi ur

minden pereputyostól (Mik : TörL 40).

[Szólások]. Pereputyostól oda vagyon : piceae ritu perditu;

MA. (Kisv: Adag, 408).

PERESZLÉN : verticulum, verticillum C. girgillus ; Sfion-

wertel PPB.

Perészlenés : verticulafus MA. [kreisförmigj.

PERGAMEN (pargemina MA. }>orgaména Com : Vest 136)

;

mombrana, jiergamentum \L\. pergament PPB. Hártyára, par-

gamenára réz veszazóvel avagy ou peimával irunc (Com: Jan

155).

PÍaUE, PÖRJE ipcrjíí Com: Vest 131 ) : 1) filii C. MA.

farrenkraut PPB. Perje, iikör bordájú ffl : filix PPBI Piriét,

a kit kfl bánt, io innya (Frank: HasznK. 33l. Sok apró pAije

találtatik a sziliben (.\Csere : Enc. 268). S) parietaria, aniorgine

C. MA. mauerkraut PPB. S) grameo C. [gras]. Pasit, fll, perge

gramen (Com: Vest 131). Egy .sereg lovas magyiu- labancz »

kapu elitt való peijébe lesbe állott éczaka (Monlrók, XXIII

432),
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Perjés : (filicatns ; mit farrpnkr.iiit bpsaet]. Perjés holy,

porje szabású fiivetske : tilirtiim l'l'Ul.

PfiRGÉL, PÖRQÖL (perkelidWt. GKat; Titk. 332. Mik.

TörL l(i6. pórkól(e\ea L;ind: UjSegits. L.'i-lO): adura, torreo,

,vso MA. [rösten, brenuen]. Semmi vy kenyeret ne egyetec,

se pergelt búza feiet, se senget: panein et polentam et pulte.s

non comedetis ex segete (Helt: Bibi. I.KKk). Pergelt búza

fejec (MA: Bibi. I.llO) Tfiznél pergelt kenyér polenta (197).

A tyukmonyaknak .székit egy moudeutzében pSrgflilyed (Cseh:

OrvK. 5i).

még-pörgöl : toneo MA. rSsten PPB. Pergelj három vagy

négy körtvélt meg, annak az pergelt héját mosd le (Radv

:

Szak. 76). öz czémer sütve. Hogy megsült volna félig, szegf-

vel mégis pergeled (172).

öszve-pergél : (urendo conniisceo ; brennend zusammen

mischeii]. Kölest, apró sót pergellyenek Sszve vas serpenyben

(PP: PaxC. 41).

reá-pergel : [premo, lu^eo ; in die enge treiben). Bszre

vévé, hogy igen rá pergeltek (SzD: MVir. 20).

Perkélöd-ik: aduror Kr. [braten]. Az izrael 6ai noha

eléggé égnének és perkeloduének Aegyptusban, de meg uem

emésztetnek (GKat: Titk. 332). Itt kell perkelödni, úgy süt a

nap itt minket (Mik: TörL. 166).

meg-pergeldik, meg-perkelödik : cv Az szfilS faia

tfiznec adatic megemésztésre és kízepi megperkelSdic (Kár

:

Bibi. IL120). Az birsalmát hánd az tz alá, had pergeWdjék

meg (Rád: Szak. 202. 208).

[Pörköltelen]

Pörköltlenül : (non aduste ; ungebratenj. P5rk5tlenfll által

menni a tfizSn (Land : UjSegits. 1.540).

Pérgéltség : [assatura ; das verbrannte]. A kSrtvét igen

sebes tzben megpergeljed, osztán három vizben is megmossad,

hogy a pergeltség lemenjen róla (Radv: Szak. 60).

PERS, PÉEZS ikij'or-íogás Lép: FTük. 27. pomoló PPB.)

:

1) [flasma ; flamme]. Láng perzse hajat ö.sszve fodor (Gvad

:

RP. 482). 3) (adustiLs; brand-]. Az tehénlábot .szépen megtisz-

téts, sót vess reá, az lében forrázd ki er&en, ugy hogy min-

den pers bzét elvegye (Radv: Szak. 26).

Pérzsed : (uror ; angebrannt werdenj. Olly nagy láng ger-

jedett, vállaira fésit haja is perzsedett (Gvad : FNót. 69).

Pörsedék : (pustula ; ausschlag]. Az ó testamentumban tar-

toztak a poklos betegek a papok elfitt minden testi tagaiknak

fekélyes pörzsedékit meg mutogatni (Vajda: Kriszt. 11.344).

[Porsog, ki-porsog]

ki-porsogá,a : [eruptio, pustula ; ausschlag]. NielfifinkbSl,

torkunkból az sok meg parlassal, ki porsogassal kergeti ki

életnket (Lép : FTük. 27).

Persél, pörsöl : uro, ustulo MA. sengen, brennen PPB.

A langh wgy nem pírsSIhetee, hogy meg occha (ÉrdyC. 465).

Az kozmás és pörsBlt étek igen vesztegeti embernek az gyom-

rát (Radv : Szak. 272). Ha a választattakat az boldog.ságh ör-

vendezteti, ez szerent szkség hinnünk, hogy haláloknak napián

az meg vettetteket a tz pilrsollyS (Lép: PTük. L21). A pok-

losságh megéget, p5rs6lt és rothat vérbl származik (Mad:

Evang. 134). Házi gondtaiiásbau pijrseltem fejemet (Megy: 6Jaj.

VI.8). P6s51i tarlott feje tetejét (Matkó : BCsák. 214). A tsalán

pSrsól (Com: Vest 27). Hijában perselni, ebet mellyeszteni nem
szalonnának való (Kisv: Adag. 443).

el-persél : ambiu-o, comburo MA. verbrennen PPB.

föl-persel : concremo Kr. fverbrennenj. Tüzet vLszen há-

záb.H, mellyel fol-pereeli hajlékát (l'ázm; Préd. 360). Az lilug

fel nem persel tégedet (MA: Bibi. 11.36). Egynehány falut pör-

zsöltek fíil (Bercs: Lev. 705).

ki-pörsöl: 1) exuro MA. verbrennen PPB. 2) [expello,

exturbo; austreiben]. Bumbákot is viszek 8 ágyukat magam-

mal, hogy kipurz.s8lhes.sem a város-mellyéki sánczbúl, az kiben

szoktak szorulni Krutánál (Bercs : Lev. 95). Parancsolja Nagy-

sága, hogy az hogyallyai váro.sokban való németet kipörzsö\jem

(462). Innen lehetne jól bumbázni s kiixirzsölni Hodolinbúl az

németet (690).

m.ég-pér3el : aduro MA. amburo ; basengen, anbrennen

PPB. Ha gyenghe gabonából aka(r)z aldozny, megh persllyed

elezer az lángon (JordC. 83). A láng, mely meg pSrseli a he-

gyeket (Helt: Zsolt. 170. Mad: Evang. 134). Az erdeit igen szé-

pen meg kell perzselni (Radv: Szak. 64). Gesztenyét hertelen-

séggel tzben megperselvén, szépen meg törögesd (270). A
láng meg nem fog tégedet perselni (Tof: Zsolt. 403).

Perzsélés, pörsölés : ustulatio, adustio MA. das sengen,

verbrennen PPB. [das rösten]. Az erdeinek nagy az foga, vizes

ruhával tekergesd be, hogy meg ne pirítsa az perseléskor . .

.

Az perselést ha elvégzi az mészáros, az nyakát vágasd az

fejére (Radv : Szak. 62). Az erdeit .szépen meg kell perselni.

Mikor az perselését elvégezted, meleg vizben meg mossad (65).

Szalonna nem válik semmi perzseléssel a kuvaszból (SzD:

MVir. 186).

Pörsölö : [sartago
;

pfaime). Porsoló, serpeny, rántó ; fri-

etorium PPBI. Pörsöl vagy serpeny (SzakMest. 50).

Pörsölöd-ik : aduror, comburor MA. besengt, verbrennet

werden PPB. Az árpa darát fzd meg, az pörsöldött héját az

beteges meg ne egye (Radv: Szak. 261).

föl-perzsélödik : [concremor ; verbrennen]. Ha a taplóba

ka[X)tt szikra gyorsan meg-nem óltatik, csak azt veszed eszedbe,

hogy az egész házad fel-períeldik (Csúzi: Tromb. 212).

meg-perBélödik : aduror MA. besengt werden PPB. Tamada

nagy kew essew, es tyzes harmad reze az fáknak megh pers-

lödeek (JordC. 899). A szarvasnak az brét .sem nyiízták le,

hanem boros temérdek vászonban betakarták, hogy se szre

se körme meg ne perseldjék (Radv: Szak. 170). Végy egy fa-

zokat, tégy egy fedelecskét reá, hogy meg ne perseldjék az

maj (286). Sem haja sem ruhája meg nem pSrsSlödvén mongya,

hogy mennyen-bé (Veresm : Lev. 204). Szabad hát a Sámson

rokáinac ferkokat e^ben kStni, hogy meg-persel6dgyéc (Czegl

:

Japh. 37).

(Perseltet)

meg-perséltet : [adurere curo ; rösten la.ssen]. Erdei fft

sodorostul fve. Az mészárossal perseltessed meg (Radv: Szak.

62).

[Perzsül]

ki-perzsül : (exuror ; ausbrennon, auslodern]. Üszög mái'

ki perzsült vére, de még benn van Ámor uyive, forrton forr

az ó tserép (Fal: Vers. 882).

PÉRNAHAITEK: [nugator; passenreisser]. Addig meg

nem nyugszom, mig azt a pernahaitert kézbe nem keríthetem

(Kónyi:ÁM. 83).

PERNYE, PÖRNYE (jxrje DöbrC. 525. 2^<>^>'0 Mel:

Jób. 12.): 1) cinis, favilla MA. asche PPB. Tartok gtrelmet

períeben es hamvban (DöbrC. 523). Ha Tiroimak varosybau

lettének wolna az czodak, ky tj- bennetek lettének, meeg ree-

gen penytencyat tartottanak wolna porban ees pemyebsa (ÉrsC.
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571b). A szikra szénnek az ft fiai es poríioy i>da fel repfiluek

az ég felé (Mel: Jób. 12). Bölczelkedéstek basoulatosok a nad

I)6rniehez (33). A szalmával fedett házaknak iiernyéit a góré-

búl nézné (Szál: Krón. 5Ü2). Valami tüzet fog, el5sz8r ég,

osztán lobog, végre pernyévé és hamuvá változic (Coni : Jan.

8). 2) (paloa ; spreu]. A vas, az ere, az ariin fordeitatanac

nionnal i'iari zerouec pemeiebe (BécsiC. 122). Az zuzmarast

mint az [nsraiet el hinti (Szék : Zsolt. 154). A széna töreke, per-

jejo (ACsere : Enc. 272).

ólom-perje : [?J. Álgyii, kartács, ólom-glyóbis, ólomperje

kél darabban öt miiz-sa (RákF: I^v. 192).

PEBOBÁIi : [orationem habeo ; rede haltén). Atylla a ma-

gyarok eltt perorálván így szóll (Lisziiyi: Kri^n. 70).

PÍaRSPÉKTÍVA : [telescopium ; fornrohr]. K. vévén a

perspectivát, spanyol hajónak gondola lenni (Mik : MN. 36).

PEHVÁTA (pori'Ata Mel: SzJán. 551): foriea, cioaca MA.

(abtritt). Az 6 háza periiatáuH légyen (Kiír: Bibi. 1.422). Minden,

az mi beszarmazik az .szaion, az hasban niegien 6s az periiatara

ki vettetik (Fél: Bibi. 1.25). Szaiok bSdís mint egi pernata

(DecsiG: Préd. 31). A fél fele való hellyeken perváülc. .szoktac

lielyheztettetni (Onn: Jan. 124). Szénát vagy a pervátíiban ki-

szedett szalmát visznek elöl, hogy azokat t.sókolgassa a tudat-

lan kSsség (CzegI : Japh. 144). A sólymot az urak éltében ked-

vesen tártnak, de ha meghal, a pervátára hajítatnak (Megy

:

3Jaj. n.171). Sok eretnekek voltának, czégéras latrok és az

Srdfignek pervátjü (Toln: Vigaszt 60). A kenyér a gyomorba

raégyen és a pervátába ki-vettetik (Tus: Ápol. 71).

|PÉS] PÖS: nrina, lotium MA. ham, bruuz PPB. Igyál

a sörben, kit csináltam lópösbiil (Thaly: VE. 1.344).

Pesél, pösöl (pfwf/5 Helt: Bibi. IL295): mojo, mingo MA.

'hariien, brunzen PPB. Ki irtom az Acliabhoz tartozókat mind

a falhoz pe.ssel5t (Helt: Bibi. 11.295. 320). Porban pe,sel5 kis

fajzat (Matkó: BCsiik. 5). Profassoromat hol bak barátnak hol

porbatii)tí.sel')nek mondta Matk<'> (Illyef: BCsTomp. 20).

(PÉSDÍTI POSDÍT (meg jwsdH I^p: Prük. 1.258): [fer-

vefacio, scatefacio ; erhitzon, siedeii machen). Szivek megh indí-

tiik 8 elméjek posditák ezek fenyegetési (Liszti: Mars. 80).

Csatára felindító, vér-posdittó, harsogó trombiták (Bíró: Préd.

10).

meg-pösdit, meg-posdit : c« Ezt is csak megpösdéts,

hogy meg ne forrjon, mert minden ereje elvé.sz az fokhagy-

mának (Kadv: Szjik. 25). Oly dolog, a ki tellyes testét ember-

nek meg pAsdétti, baia szj'Uat fól borzasetya (Lép : [H'ilk. 125S).

Rettenetes, keresztyén emberben vért meg-posdító patvarkodás-

sal azt fogja itt egyen Kalauz Calviuusra (Pós: Igazs. L612).

PÉSDÜIj, POZSDUIi : fervesco, effervesco SL [fer^ofio;

sieden, hei.ss werden]. Az el szeget ágboI vér kezde ki j5ni,

posdúla Aeneíís mikoron ezt lata (Haszti:Aen. 13). Aimyival

bujábban posdi'ilnak a h:Lszontalan bojtorjánok, mennél kövéreb

a t7)ld (Pázm : Préd. 323). Okai nagyok leheltének, mellyekért

elsben Luthert és Calvinust, azután pedig az í ivásokból pos-

dúlt praedikátorokatis az Antichrlstii.snak mart;ilékiuak nevez-

hette (Piízm:Kal. fi72). Az lakás vigau vi>lt és iiz majiwtason

illó niélt(')SiVgos .személyek is iwsdiiltek voltak (RrdTörtAd. IV.

83). Ha valami mozdul, vére beime pnsdúl (Ben': Kithm. 265).

Dob, trombita szóra bennem a vér |>osdúlt (PhilFI. 12). Hn
vahuni mozdul, vére benne posdúl gonosz tolvaj embernek

(Kisv: Adag. 293).

el-posdul : (multiplicor, propagor ; sicli vermehron, sicli ver-

breitenj. Az isten nem ád gyernjekeket a/oknak, kik gazdagok,

a szegényeknek pedig ugyan el iwsdulnuk az & sok gyermekek

(Sam: Cer. 87X

föl-pösdül, föl-posdul : [efíenesco : heiss werdenj. Az
Iwrs porát ne IVlzzed, hanem csak félpesdüljSn, vele ez tálban

ugy tSssed nyakon (Radv : Szak. 51). Az bors port ne hagyd

erósen felforrni, hanem csak felpesdüljön (90). Az tikmony le-

vest kevergesd egy kis fakaláunal, mihelt felpesdiil, mindjárt

feladjad (216). Vérem felpo.sdult (Gvad: Oi-sz. 86).

el-fölposdul : cw Boszszuja, haragja el fel posdula (Huazti

:

Aen. 32).

ki-pösdül : febuilio, ernmpo ; lier\'orsprudeIn, hervorspries-

sen]. Ez nedvességnec ereje általa az fa ki czirázic, ki|Kjsdfll,

ki levelesedic (MA : Scult. 237).

meg-pesdül, meg-posdul : fervesco, effervesco Sí. (sich

erliitzen, hei.ss werdeuj. Hogy eszembe iút az álmonuiac képi,

meg posdul lelkem belé (Illyef: Jephta 4). Cniszus midSn hal-

laná, hogy az parthusok gazdag népek volnának, megpesdül

benne az arany ér és azok javaira ásít (MA:SB. 111. 157).

Megh pSszd&l a vér minden tagainkban, ha valamely halálra

Ítéltetett embert elSttflrik tagolnak (Lép: PTük. L405). Ezen

posdul megh minden vérem (Magy : ORoml. 36). Ugy iszuk, mint

a megpesdlt édes mastot (GKat: Válts. Il572t. Fel-serkeuvén

a király, meg-posdul a vér benne (Hall: HHist. 1142). Király

eztet halván, magában megli-posdúla (Liszti: Mars. 44). A do-

lognak nnvoltán nagy csudálkozássfil megposdulván, mind az

egé.sz leveleket a felséges fejedelenmek küldik (ErdTílrtT. 1.35).

Amiyira olréniiilök, hogy vérem egészszen megposdul (DKal

:

Ker. 239). Meg-posdúlt testembe a vérem (Gvad;EP. 252).

Posdulás : [fervor ; hitze). Tsak belé nézni is illyen mély

verembe nagy posdulást szerez az ember szívéi* (SzBodó: Só-

Dics. B).

PÉSÉG, PÖSÖG, POSOG : ferveo, densor, scateo, bul-

lio MA. [sieden, .spnideln, strudein]. Posog a háttam, vgy félec

(Helt: Mas. 251). Az en te-stem vgian tol oltíztotett a sok tetfi

férgeckel, ugian posog (Mel : Jób. 27). Férgek kezdenek az sze-

mérmes testébSl és az háta végiból posogni (P;izm: Kai. 76.

353). A sok tévelygés ugyan posog vallástokban (Veresm; Lev.

97). Pesegnéje a vér benned (Czegl : Enoch. II.I6). A nemet

vér ebIjen mind holtiglan pasgot (Li.szti : Mars. 51). Irásábar

peseg a sok kezes Lábas hazugság (GKat: Titk. 347). De iukábt

posog-e illyeu fogyatkozásokkal a régi deiik biblia (Pós: Igas<

1.37). Ok az sok vétkekkel pósgó deák fordításit az bibliának

isten könyvének lenni tartják (Toln: Vigaszt. 145).

[Közmondások]. gy posog testekben mint a férgek az ért

sajtban I Pázm: Préd. 684).

ki-poaog : .scaturio Kr. [aiusstrOmen]. Négy esztendeig-vali

sok kínlódások után a tetvek kezdenek szemérmes teste kSrfi

ki po.sogni (Piizui: Kai. 191. Pós: Igazs. 1.395).

meg-pösög: 8u6rervefio C.

1. Posgás. Posgása az egész testnek :

schneiden, reissende schmerzenj.

vermina MA. [leit

2. Posgás, pozsgáa dwakos Fal: Vera. 906): banu
Nom. 27. riifus 28. [rot, strotzendj. Az eisi, a ki 'elSazer 18i

posgás vala (Helt: Bibi. I.L4). Vala kedig az tíu posgás, feé

ábnizatu és szép tekiutetfl (11.144). Nagy pozgas tzláng (Mel

SzJim. 298). penig jól megtölt piros pozsgás testtel bírva

lEsztM. 16). Piros pozgiVs emberek (Oan: Dögli. 08). Igen ef;i -

ségas, pozsgás (Kisv : Adag. 9"). Nagy er& posgás lialász (Ap.

11). Piros, poskos kövér, még csak picin falat, ninia hoai
sonló a kerek ég alatt (Fal: Vera. 906).

Fesegdegél

:

vajjal óssd meg,

Szak. 240).

1
(lente bullio ; langsam sieden). Az kását fon

had peeegdegéljen abban »z v:ijban iRad'
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PÉSLET : [astijitini circumíxi ; lieruiiiflankireii). Hotryha liá-

zukbíui veszteg filnek az aíiszonyok, utszAróI útszára nem pes-

letnok fMisk; VKert. 265).

PESSÉIjY, PÖSSÖLY (persely PPB. péssót Fél: Bibi.

Iri. piirsstly Pesti: NTest. 16Í<. pSszly Ci: siizopliyladiim C
pixk MA. [geldliüclisej. Az ew ayandekokat bocliattjak wala

a pewsselybe (Pesti: NTest 169). Ez .szegen aszmiiallat tSbbot

mindeiiekuel vete, az kik vétenek az kencz tartó péssúlben

(Kél: Bibi. I75b). Az szegény (Wegy fiUyére, kit bé vete a

l>esselybe, kedves 15u isten elfitt (Vas: CaiiCath. 99. 545). A
szegénynek keze a Kriszttisnak kincses ládája vagy pfissSlye

(Mad : H>ang. 587). A Christns pesselyje nála áll vala és a mit

belé vetnek vala, í hordozza vala (GKat: Válts. 11.46).

PESTIS : [pestis ; seuche]. Tuttara adhatom Kegyelmetek-

nek, hog en eochemel az pestis elítt walo budosaASunkbau egynt

vaginnl; (RMN'y. 11.321). Az híség igen nagy az emberben az

hideglelésben, pestisben és szárazságban (Radv: Szak. 256j.

Feny5 magoal chyualt étellel io akkor elny, mikor az pestis

auagy dSgleletós id5 vagon (Frank: HasznK. 38). Igen alkol-

matlan volna az, mikor éhségnec idején az pestisnec d5glele-

teiffiégérfll praedicállana valaki (Zvon ; Post. EWb. 8). Szabad

azon egy szóval élni, ha valahol pestis uralkodik (Toln: Vigaszt

•220). A kinn már rajta a pestis, annak a vére forróban vagyon

iPP:Pa.'iC. 315).

PÉSZÉRCE (pozercze Beythe: Nom. 6.): philochara«, mar-

nibiuni MA. andom ; lungeokraut PPB.

fejér-pészéree : marrubium album Beythe: Nom. 6. [weiss

andomj. A feyer peszertzét ha megfSzed mézes vízben, ászt

iszod, hurutot, beIsS kehet gyogyit (Mel : Herb. 100). 5ük5s fiuek

:

feier pJzereze, fekete pSzercze (Frank : HasznK. 186

1

fekete-pészérce : man-ubium nigrum Beythe: Nom. 6.

schwarz andom Mel: Herb. 100. A fekete peszertzénec ha

vizét vészed, azt iszod, igen jó czoklas ellen (Mel: Herb. 100.

Frank: HasznK. 18).

vizi-peszerce : marrubiam aquaticum, sideritis prima

Matthioli Bejlhe : Nom. 6. [wasseraudom]. A vizi pesertze

réten, vizes hellyen terem, mint a holt czalán (Mel : Herb.

100).

PÉSZMÍIG, PÉSZMET (vesznél PPB. Tlialy: TöitK

82. /'«:meíe CzegI: Enodi. L7.5): 1) panis nauticus; schiflljrod,

piskoten PPB. Vox est Persica, patet e relatione legationis D.

Georgü Ho.szszntóthi, qua ad principem Transylvauiae, Gábrielem

Bethlen fimctus ast, ubi inter cetera refert: Itaque Kazul

(Persarumi confestim his coctís panibus (peszmet vocant) veneno

infectis aliquot centenos camelos onerari jubet (Kovachich 281).

B>er sfilt peszmettel, hszttel, árpával jelenlenni el ne mulatnák

(Szál : Króa 485). Elfogy minden peszmetéje s tábori profonttya

(Ctegl : Enocb. L75). Az kumczokuak adtam ötezer oka peszmeget

(Monlrók XXI1L700). Vettünk peszmegneli való öt fertály búzát

(MonTME. L285). Osztogattata Ali basa nékünk is egy kevés

peszmétet (Thaly : TörtK. 82). Peszmeget süttetett (Gvad : Kár.

164). 2) [congelatum : gefronies]. Az örmények egy nagy tálat

megtöltenék hóval, de annak harmad vagy negyed napi hónak

kell lenni, mert ugy keményebb és portzogóssabb ; azt a tál

havat azután nyakon öntik peszmeggel. De tudja é Kéd, mi

légyen a? A szólót nagy üstökben megfózik mind addig, amíg

ollyan sr nem lessz mint a serélesztó ; azután leszrik, hor-

dókba töltik. Ollyan szinfi és ollyan édes, mint a méhser. így

elkészítvén az étket, kinek kinek egy kalán lévén kezében,

azt tsak hamar fel kalánozzák valamint a tejfelt (Mik : TörL.

309).

PÉSZTÉRGE: gladias parvas, culter chirurgornm Sí.

[stílét j. Egy peszterge és jáncsár kés 12 frt (Radv: Csal. II.

388).

M. NTBLVTÜRT. IZÓtAr. IL

PETÁK : nummiis septenariits Sí. [siebenkreuzerstück). A

ki ezen jó daliást hallja fiileivel, pénzt pótiu-át, petákot nem

ad kezeivel (Thaly: VÉ. U.172).

PETÁRDA (peiárd Zvon: PázmP. 234): tormentum insi

titiuin, impptarda PPH. [petardej. De hallynk, az 5 petárdgya

mely nagyot pattannyék (Zvon : PázmP. 234). A város meg-vétet-

tetik, a kapukat pedárdával, fa ágyiival bétórvén (Com: Orb.

295). No perdics hát a sáros lapátot, nosza a te petárdáddal

hozzá (Matkó : BCsák. 227). A fa ágyúval, kitt petárdának hinak,

GySmek a kapuját bé ISvék (Pethö: Króa 188).

PETICSEN : [petechia ; fleckfieber]. Haiszter az gyalogját

csak szellózni vitte ki, mert petícsen van az városokon (Bercs

:

f.ev. 386).

PETÖRKE. Kinek kinek az 8 petSrkéie fai : suam quis-

que homo rem meminit (Decsí: Adag. 266).

PÉTRÉNCE : (acervus foeni ; heuhaufel]. Az halál remény-

.-égen kivl-is vágjja rendit s rakja petrenczéit (Csúzi : Tromb.

143). Szaporán foly nyála, mikor a hazugság petrentzéit rakja

SzD: MVir. 225).

PETREZSELYEM (peterselyen ACsere: Enc. 241. peter-

zselyem Monlrók. XL$22.peirüilyomBeytiie: Nom. 8. petrosollyom

Helt: Mes. 451): peti-oselinum, olusatrum MA. [petersilie]. Ker-

teket is kapáitata a iobagyokal s mint a petrcsoUyomat a iob-

bagyokra vette (Helt : Mes. 451). Csak petreselyem, veres hagyma

és fokhag\-ma kit el 1600 mása arany éró (MA : SB. 262).

Tehénhi'is riskásával, murokkal vagy peterz-selyemmel (Monlrók

XI.322). A ports ffi, méh f5 avagy petreselyem, torma paréjak-

nak hívattatnak (Com: Jan. 22). A peterselyen levele ollyan

mint a bSróké, kórSs kSrnyfil szakadozott (ACsere: Enc. 241).

Porhanyós fSIdben kSnnyebben nSInek : ruta, fokhagyma, pet-

reselyem íLípp:PKert. 1.81

cigány-petrezselyem : coríandrum Mel : Herb. 58. Psori-

ander].

vad-petrezselyem : caucalis PPBl. apiastrum Com* : Jan.

22. [melísse]. A mezei fSvek meleg természetek, mintazübSm,

angyal-fS, vad petreselyem, méh-fu (Com': Jan.^22).

Pétreaelymés : [petroselini
;
peterálien-]. Mikor felakarod

adni az csigát, óssd az héjára az petreselymes, borsos tehén-

hús levet (Radv: Szak. 241).

(Pétréselyméz)

meg-pétreselymez : [petroselino condo : mit petersilie

be.streuen]. Vacsorára mikor fóz, csak megpetreselymezd, vörös-

hagymázd az ludat (Radv: Szak. 78).

PÉTTÉGET: maculis noto, ínterstíngvo, variego SL [be-

flecken]. Z. Péter es Z. Pal apostoloknac neuekcel nagy me,s-

terseggel ki abraztatot, meg festetet es pettegettetet (EísztT:

IgAny. 453). A tarkás, pettegetet hiúz látással bír (Com : Jan.

38). Némely tulipák pettcgetettek (Lipp; PKert 1.50). A párdncz-

uak kfilSmb színekkel jjettegetett bre vagyon (Uly : Préd. II.

357).

veressel pettegettetet megm.eg-pétteget : cw A pisztráng

(ACsere: Enc. 218).

PÉTYEG: blatero Kr. [schwatzen]. A ki .sokat pelyeg,

iiaszoutalan fetseg, sokat szokott haziidni (Kísv : Adag. 354).

Tudom én azt, hogy nem fog megsznni az 5 petyegó panasz-

sza (RákF : Lev. 11.279). Nem szabad minden petyegó, fecsegi

ifjú legénynek piacon árulni, a mit mások titkon elkövettek

(Fal:N'E. 90).

PÉTYHÜSZ-IK,: [tabesco, putresco ; schlafT werden, fau-

len]. Pettytt tórsSk a Dávidnak magva, királyt immár abból

ki várhatna (GKat: Válts. 1.802).
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még-petyhÜBzik : íw Meg-pettyhiltt, reves fa (GKat:Titk

1.995).

PÉTYMET, PÉGYMET (pepiét Nyr. V.lBl. pegyweth

RMNy. I1L49. pmyoel Coni: Jaii. 48. pethvet RMNy. 1165. pigu'et

Nyr. V.161): variolus MA. mus Pouticus,6eiunis Gaetulicus; liemie-

lin PPB. Tafota swba peg^veth hattal beleth (KMNy. 1L35). Egy

awba pethwet mallal bellet ((i5). É|?y pegyweth zfiegh ^111.49).

Egy viselt fekete bársony nientécske pegiet inállal béllett (Nyr.

V.161). A pegymet, penyvet, nest, neszt béllésekiiek illenek

(Com : Jan. 40). Ugy béreltette ki nyiLSzttal, ki nesttel, ki pety-

mettel (Monlrók XI.343). A pegymet kitsiny fej5, verlienyeges

hátú állat (Misk: VKert. 239).

PÉZMA, PÉSMA : ambri^ maschus MA. bisam PPB.

Pésraakóró : ruscus MA. Pésma-mat.ska : odoraria feli.'i PPB
Nem trhetvén a pézsma szagot felszedte sátor-fáját (SzD;

MVir. 20).

Péstaás : mosi^ho iwrfiisHs, imbutus, moschiim olens PPB.

[bisam-]. Pésmás kaszt}-iik : chirothecae moschatae PPB.

PPI, PPIHA, Pl, PIH, PIH&.(i)húha Com: Jau. 183)

:

phy MA. (pfiiij. Valaki az ü attaöiuiak ezt moii^a : py te tiiíia

és hituan ember, erre kfltelezi fi magát, hogy fl rea tanacz

g'fillSn (Sylv: UT. 1.8). Véhó, phflha, távozzatok el szemtelen

kurvák (Com : Jan. 183). Régiséget mondái '? Piyh hallgass, soha

ingyen meg se említsed a régiséget (Megy : Coívp. 1). Piha szem-

telen s ily elmétlen voltál (Czegl : BDorg. 123), Interjectio exsec-

rantis cum fastidio : pfi, pfiha (CorpGramm. 539).

PIAC (piarcz CsomaC. 54. Zvon: Post L 391. Com: Jau.

122): 1) fornm C. MA. markt PPB. Piatz hazugja: cmialicola;

piatzon kereng : ardelio otiosus, cirt'umforaueus MA. En tegSd

vizlek Jerusalemnec piacqara (GuaryC. 56). Az varosuak

pyaczara gAleuek (VirgC. 56). Hasonlatos az pyaczon yl5 gyer-

mekekhez (JordC, 386). Mikorou beh iutott volna az Abanes a

városba, neki ielSnek iduezit5nk, mikoron a pyaczon iarna (DebrC

38). Az Miklós deákné ide Tokára haza jewt es yt kj

rakodót az pyarzra (RMNy. IIL40). Vtzákról, piatzról minden

szugolyatból nagy rohamiás vala (lUyef: Jephta. 31). A piaezon

csélcsapóc avagy kornyljáró pénz csalóé kereskedSknec mon-

datni akarnac (Com: Jau. 95. 122). Trc'ija, mely luigy változíis

lészen te benned, midSn sziintófSlddé válik a te tagos piartzod

(HalhHHist. 11163). 3) planities ElirC. 39. [ebenej. Hogy yu-

tottakuala ez hegyre, leiének ott egy kysded piaczott hollott

gondolanac laknya (EhrC. 39). Egyszer kétszer meg járta a

vetekedfi helynek piatzát (Fal:TÉ. 637). a) [piatea; hofj.

Mindeu ragadományokat ószue gyfiits a piatzra : congregabis

in medio piatearum (Holt: Bibi. 1. Rrr2). Az egész nép le íMe

a háznau piatzán : sedit omnLs populus in piatea donius dei

(Kár: Bibi. L426). 4) [vicus; dorfj. El mene Czesareanak pya-

czyra: egressxis est in vicos Caesareae (Pesti: 'NTest. 87).

csata-piac: [locus pugnae; kampfplatzj. Pusztittya az

ellen hadat, hogy együl egyic a tsata-piatzon hagya a fogát

(SzD: MVir. 98).

csemegeáruló-piac : cupedioarium C. [uasclimarktj.

disznó-piac : suarium ; saumarkt Nom. 25.

étek-piac : macellum MA. speisemarkt PPB.

fa-piac : lignarium ; bolzmarkt Nom. 25.

f-piac : [fórum ; hauptplatz). Nosza hamar ez városnak fí

pyachyan yghen nagy tywzet thegyetek (ÉraC. 498).

hús-piac : carnarium ; Heischmarkt Nom. 25.

játszó-piac : [locus ludendi ; spielplatzj. Most a komédiát,

most u városokat fizik azok, a jádzó piártzokat (Gyöngy : Cup.

21).

paré-piac : lachanopolium C. [gemüsemarktj.

rabáruló-piac : venaUtium C. (sklavenmarktj.

tábor-piac : [locus castris iwnendis ; lagerplatzj. Onü annyit

teszen, mint tábor piacza (Monlrók. \111.299i.

törvónytevö-piac : [areopagus
;
gerichlsplatz). Meg álla a

töruény téufi piatzáuac kezepin (Helt: UjT. 1.6).

vár-piac : [tbrum areis ; burgplatzj. A király állá j5t ebéd

vtán az vár piatzára (Helt: Krón. 82). Az házaknak ellenébe

az vii' piatzon három fegyveres kép ál vala fen (168b). Tizen-

két ezer derék nagy ágyú golyóbisokat a vái' piattzara rakták

tsudára rakásban (Megy : SzAÖröme Elíb. 7).

vásárló-piac : emporiuin C. [handelsplatzj.

Piaci : forensis, aguraeus MA. [markt-]. Piatzi kenyér : ago-

raeus panis MA.

PICIN: parvus, pusillns, minutns Sí. [kleiii, ttinzig]. Ha a

picin egy picint nyikkant, bezzeg sikoltott az anyámasszony

(Fal: NE. 112). Haját hol eresztett, hol picin gSmbölj-ü fürtökre

oszQa (Fal: NA. 142). Nyilik gj'enge torka a szárnyas népnek,

minden picin erdei falat dicséri teremtfljét (190).

Picinség : parvitas Ki-, [kleiuigkeit). Nincs oly rövid elme,

melly picinségeket észre nem venné (Fal: NA. 165).

PICSA : cunuus MA. vulva Com : Jan. 48. weiberscham PPB.

Az ágyéc hajlamában a szeméiem testec vadnak : fan, mony

és picsa vagy valaga (Com : Jan. 48).

1. PIH: halitus Kr. [athem).

Pihés : [phlegmaticus ; schleimig]. Phlegmatici vagy az pík-

dSz es pihések 1651 (KBécs. 30).

Pihesked-ik : anlielo MA. keuchen PPB. PiheskedSknec,

kic lélegzetet nem vehetuec, igen ió (Mel: Uerb. 131).

Pibéskédés : auhelatio MA. das keuchen PPB.

2. PIH (pMk Major: Szót. 43): auhelo, halito C. lialo MA.

athmeu, haucheu PPB.I PéhSk, léhek, lélekzetet nehezen veszek

:

anhelo Major : Szót 43.

Piheg : halü, si)iro, anhelo C. [athmenj. C&ik alig léheg piheg,

olly beteg (Oim\ : Enoch. 1.89). Lehed, piheg, s szániyait-is le-bücsát-

tya (KBodor: HÖszt. 55 1. Valameddig piheg ágyában a beteg,

mindaddig meggyógyulhat (Kisv: Adag. 13). Csak reménséggel

kell pihegni (Mik:TnrL. 13). Uadd terittsem el a sárga halált

a mérges álmokon, mellybeu a világnak kinnyait pihegik (SzD

:

MVir. 211).

Pihegés :' halitus Kr. [das athemholenj Hallgat a sfltét éj

csendis fiileléssel, nyúgosznak az alvók lassú pihegéasel

(GyfliigyD: KJ. 367). Bádjadva fekfltt, semmi pihegése uem látszott

(ML* : VKert 192).

Pihel : haUto MA. athmen PPB.

Pibelés: halitiis MA. das athmeu PPB.

Pihou (megpiAenil MA:UT. 6. j)iWm MA.) : respiro .M.\

atheniholen PPB.

meg-pihen: 1) res)iiro M.\. athem hiilen PPB. 2) reiiuie.-

co; ausrulion, beruhigt werdenj. Csak meg sem pienhetél^

(Decsi: Adag. 85). Meg-plhent az isten nmlasztyában (Tam:

JÓÉI. KX)). Meg-pihenik tViradsága után (MA : LT. 6).

megpihenés : respiratio ; atliemholung PPB.

Pihenés: 1) [sp'uitus; atliemj. A más |>árttol támantott

bizonyságukat egy pihenéssel földhöz veri iSzD: MVir. 70). O
szedgye már ajakimon lévA utolsó pihenésemet (210). 2) re-



PIHENGET-PILISES PILISEZ—SZEM PILLANTÁS 1286

ipiratio MA. (quies; pause, nihe). Ki mondom azért, hogy

H valami pihhenésem lehe&sen énnekem (Kár: Mbl. 1.531). Az

örök tiizben semmi kiinnyebteég, semmi pihenés, semmi remén-

ség nintsen szabadiiljusnnkban (P.izm: Préd. 1081).

Püienget: halito Kr. [atlimen). Torkig úszkált a gyönjii-

rftségben ós már cíak aliglan pihengetett a töWi boldogságnak

terhe alatt (Fal: NA. 167).

pihent : respiro MA. athem holen PPB.

PUientés: 1) respiratio, halatio MA. athemholung PPB.

Az má.s pártnak bizonyságit egy pihenté.ssel f51dh6z verhettyfik

tPjizm: Kai. 571). Valamig az calvinhsták ez világon élnek,

mind szinte utolsó pihentésekig torkig rakvák minden rút.s;i-

gokkal (799 1. Mind az utolsó pihentésiglen mindeneket nagy

tiirfdelmességgel meg akar .szenvedni (MA: Scult. 430). Utolsó

pihentésekigh, halálok oráiaigh (Hoffm: Préd. 181 8) (quies;

rube). Nem lészen pihentésflnk ebben a nyomorult életben

iP.izm:KT. 238).

Pihentet : (respirare facio ; ausrahen las.sen]. Hozzám jött

s mellettem magát pihentette (G%'ad: FNót. 80).

Pihés : halitus, anlielatio C. i-espiratio, halatio MA. [das

athmen].

Pihö : anhelator MA. [kurzathmig]. Zuggó, piliS, az ki ne-

hezen veszín lélegzetet : anhelator C.

PIKKELY : nodus planus, bulla, umbilicus, squama ossea

81. [halbknopf]. Szép selyem övet viseltének, aranyos csattal

pikkelyekkel (Monlrók. XL352).

PIKÓ : [ebrius ; betrunken]. Fele barátotokat sem bstelenét-

titek csiifolodo, kóbé, pikó, bolond vagy más gyalázatos szókkal

(Csúzi: Tromb. 462).

PIKÓN : fgalea ;
pickelhaubej. Nem payzual fegyverkedet

anagy pykouhokual : non clipeo protectus aut galea (EhrC.

147.1.

PIKSZIS (pixlis Radv:CsaI. n.364): [pyxis; dose]. A gya-

lázatos gySnySrfiség, melly a Pandóra piksisébiil származott

nyavalyák kSzzfil leg-ártalmassabb, emészti a sziveket (Hall

;

Tel. 50). Egy csont, tobáknak való pixlis (Kadv: Csal. II364).

PIKTOR: [pictor; maler]. Ez az egy példa oUy elégsége-

sen napfény elejébe hozza az S majmoskodó dolgokat, hogy

semmi piktor avagy képiró ékesebben ki nem festhetné (MA:

Tan. 1271).

PILIS (püés Kelt: Bibi. I.HHh4. Bom:Préd. 309): corona

Pesti : Nom. 90. rasura, character MA. [tonsur). Ez papy zerzet-

nek zentsegeben adatyk corona auagy pylys (0)mC. 33). Nem
vala kopaz homloka, de egeez coronaya vala vagy haya eo

pil}-."* keornyeol (DomC. 128). Ne nyiryienec pilést az 5 feleken

(Helt:Bibl. LHHh.4). Isten tSrvényét most kuklyaual, piléssel,

miseuel isten szerzése ellen tisztelic (Bom: Préd. 309). Azért

rendelte szent Péter hogy minden egy-házi ember a Kri.stus

koronájának emlékezetire pilist visellyen tetején (Pázm: Préd.

506). Anicetus pápa borotválá-meg elsSben a papokat, meg-tilt-

ván, hogy nagy hajat ne viselnének, hanem egy kerekded pilis-

set a fejek tetején (Pós : Igazs. I1.61T).

Pilises : habens rasuram, coronam Kr. (tonsur habend]. A
papának az fi pilésses czimaszi és hoheri (Helt:Háló 2). Papa

viszontag az ó kente fentes pilLssSs papiaitol meg tiltya a házas-

ságot (EsztT: IgAny. 404). Pileses, koszorú tormán nyirt fejec

(MA: Scult. 853). Pilises fejfinket .szurkállod (Sámb: 3Fel. 359).

Szegény feleségem kontyát is akarod igazgatni, de kérlek, másuvá

meny gyóntatni, mert ha ott motosz, megütik ott a pilises taré-

dott (Matkó: BOák. 175). Pilises tejeknek bódult magyar nem-

zet, mire hogy magadat eszedben nem veszed (Tlialy : Adal.

1.8).

Pilisez: [corono; mit tonsur versében]. Miért keresztel az

pu.sztában, az ki fel nem kenetett, piliseztetStt, clericáltatott

ÍMA : Scult 57).

PILLA (;);?e Gvad; RP. 163): cilium SL (augenlid]. Két

szeme piléjét kifordította (Gvad: RP. 163).

PILLAG, PILLOG, PTTiTiATSTG : I) nicto MA. nicken

PPB. Midiin más jámborok procKisiót járnak, ók a sustonba

pillagnak (Tel; Evang 217). Fúl fualkodtanac és íul emelt nyak-

kal iárnac és szemekkel pillognac (Zvon:Post. 1.70). Másfelé

hunyoritanak és pillognak (DKal : Ker. 72). 2) rutilo Balde.

MA. [glimmem].

elö-pillog : (emico ; hervorstrahlen). Nemzetünknek vitéz

virtusi mostanság tsak hely-küzben pillog-el (Kónyi; HEom. b).

Pillogás : [micatiis ; das glimmenj. Vékony mécsnek pillo-

gá.sa (Land: UjSegits. 11.162). Utolsó pillogását adgya élete szö-

vétneke (SzD: MVir. 62).

Pillogat: nicto, cilleo C. nicken PPB. Sionnak leányi ke-

vélyek, szemekkel ide s tova pillogatnak (MA: SB. 239). Pillo-

gatott, hunyolgatott az szemeivel (MA ; Scult. 854). Lábockal

rugdo.snac, szemekkel pillogatnac (Prág: Serk. 468). A .szem

fejériben fil5 tSkort a .szem-sz5r5c pillogatva nedvesitic ((3om:

Jan. 47). El halasztya bfintetéseket, mint ha 5 felsgge is pillo-

gatni láttatnék és hunyorítani (Báth : Tromb. 129). Meg sértetté

valaki téged, pillogatva hallgasd-el (201).

széllyel-pillogat : (circumspicio ; herumblicken). Mérges

.szemeivel széllyel pillogatott (Kónyi; HRom. 49).

Pillogatás : nictatio C. MA. (das nicken].

Pülagó, pillogó, pillangó : 1) rutilus MA. [glimmemd].

Ha elszedegetendSd a pápista vallástól a rhetoroknak pillago

ékes.ségét, serami sem marad benne (Göncz : RBab. 3). 2) [bra-

cteA ; flitter]. Kíltem egy hayfonóth es az pvllagot, az bayfonó

hwzon egy pénz arra, az pyllago hvrzon ewth pénz arra (LevT.

1.267). Fiaink mit tanulnak ? Pompáskodni, egy mentét arannyal

meg-prémeztetni, egy kantárt pillangókkal megczifráztatni (Zrí-

nyi 11.178). Skarlát nyereg,"vörös, ezüst aranyozott pillagokkal

czifi-alt(Radv: (Jsal. 11.183). 3) ípapilio; schmetterlingj. Minden

bogaraknak vagyon valami gyenge szarvatskájok vagy bokré-

tájok, mint a lepkéknek vagy pillangóknak (Misk : VKert 630).

Pillagós, pillangós: 1) [nictans; blinzelnd]. Pillagos,

czipas szem (Bom: Evang. 111.400). 8) (rutilus; schimmernd,

glanzendj. Szemei pilongosok, miként a tsillagok ollyan ragyo-

gó.sok (PbilFI. 58). 3) bracteatus PPBI. (gedittertj. Menyaaz-

szony nagy büszkén meg-áll minden háznak kapujánál, a vle-

gény pillangóssan megyén eltte, kardossan (Mik:TörL. 100).

[PILLAN-IK]

föl-pillanik : [aperior ; sich öfifnen]. A kinek szeme bé

buuyódot a nyájas jóban, felpillanik a sanyaruságra (Land

:

UjSegits. 11.98).

Pillant (pyllontas EhrC. 19) : nicto, .specto, aspicio Sí,

[blickeu, blinzeln].

Pillantás : nictus MA. das nicken PPB.

Bzem-pillantás : nictus, nictitatio, momentum MA. [augen-

blick]. Kezett fognan fráter Bemaldot zemnek egy pyllontasa-

ban az vyznek mas felere egezen vette (EhrC. 19). El rSttennec

minden szem pillantás ként (Kár: Bibi. 11.138). Egy szeme pil-

lantásával is meg segélhet (Zvon: Post. 1325). Csak egy szem-

pillantás tart, a mit szenvednk (Mad: Evang. 30). A menykS

egy szempillantásban magát el-aszlattya és valami attól meg-

81*
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öttetic, le-rogyic (Com: Jan. 10). Nála nélkül egy szem-pillan-

tásig, egy óra iieczeutésig sem lehetünk (Csúzi: Síp. 124i.

szempillantásnyi : momentaneiw, momentarius MA. augen-

blickÜcli PPB. Adyad énnekem, hogy ez vylagnak eo zem py-

lantasny hyzelgedeset meg vtalhassam iGíimC. 198).

Pillantat : nictns, momentum Sí. [augeublick]. Valobizon

éac eé pillantatban fordolt haza : ad momentum domum reversa

est (BécsiC. 4),

szem-pillantat : [momentum]. I^egottan, azon zempillantat

ban lattatyk vala zent Damancos atyánknak, hogy az ev fyay,

fratery mynd velagut mya yarnanak iDomC. 18).

Pülantatlan : Inconniviis MA. ohne wiuken der augen

PPli.

PHiLE : papilio Sí. [schmetterling). De az vitéz deák elötl

vagy olyan mint pille, ha akarná egy bennetek tizet is elvinne

(Thaly:VÉ. IL70). Haszontalan dolgok: rostán vizet [merni,

leppentyiit, pillét zni iSzD: MVir. 220).

PHiTTLA, PHiLtlLA : catapotia C. MA. '([pille]. A test-

gyógyítók porok és |>illulák erejével orvosolnak (Pázni: Préd.

901). A te.sti gyfiuySrftségek hasonlatosak az orvosok pillulái-

lioz (Mad: Evaug. 453). Az orvosságoc, a inellyec gyomor tisz

titóc, hatliatóssabbac akár föt italoc legyenec, akár piliilác

(Com: Jan. 174). Az aloe sokat használ, ha egy vagy két piln

lát az étel elítt amber bé vé.szen benne íACsere: Enc. 17G). i

PTTVTPO : lactuca erratiea, sonchites MA. ha.senkohl, .sau-

distel PPB.

PUíCE ípentze MA: Scult. 885): cella, cellaria, crypta, hy-

pogea C. keller Pesti: Nom. 1.44. Lassatoc a liollocat, iiiort nem
vetnec sem aratnac, kicnec ninc pinceiec sem cfirSc (MiinchC

140). Kiral engem be vfn í pinceiebe (DíibrC. 475). Mykoron

vachorahieek az ev kev pynclieeben ev feleségénél es liaz;i

nepeuel, az pynchének egy reze ovzue le eseek (MargL. löTi.

Aldomasth boczaat vvr ysten az te pinczeydre (JordC. 257. 570).
'

Paianchola zent Uamaucos atyánk az keues kenyeret ky hozny
[

az pyuchebevi (DomC. 84). Az bor el rejtetic az hideg piiiczék-

ben és bé diigatic (Com : Jan. 85). A bor kivánato.s, nem kell

hozzá lantos, al-kultsot tart pintzédre (Kisv: Adag. 531). Háza-

ink elpusztultak, pintczéink kiüresedtek (Bercs: Lev. 402).

[KíSzmoiidások]. Kénlik Vince, telik pintze (Gyarm: Lev. 45).
j

tejes-pince: lactaria cella Com: Jan. 78. [mildikammer].

A tejjel bánó szolgáló leány a tejes pinczében a tejfelbSl vajat

ciinál (Com: Jan. 78).

(PHíQÁIij

ki-pingál : [depingo ; abmalen]. Vayha az nagy wrac ez

halót kiliozást kipingáltatnác (MA: Scult 889). Ha ember az

felebarátsághoz való szeretetet ki akarná pingálni, képírással

kiábrázolni (932). A pogímyok ez islena-szszonyt békStt szenu*!-

ven Írták és pingálták ki (i\lA:SB. 45).

PLNNÁTA: [testnm; backform] Az borjú májat tedd az

piunátában, abban süsd meg (Itidv : Szak. 35). Ha piunátád

nincsen, komenczében is meg sütheted (38). Az tészta fazekat

tedd be a pinnátában (44). Az borjúhúst tésztával befedjed, ezt

osztán pinnátában süsd meg (ftidv: Szak. 46). Az fa, nyúl pás-

tétomot elkészétvéu, az pinnátában süsd meg (67. 100). Virágos I

torta. Ennek piiuiáta nem olyan kell, mint az egyéb tésztii

niQuek, magOíi.sága egy hüvelykes tenyérnyi, az .széliben ennek

vas vessz ne legyen, l'Ödele Ls legyen, ezt híjják spanyor pin

nátának (207X

PINT : pinta MA. [mxs.t]. Az ió a.sz.szony esze nem forog a/,

pintben (Pécsi: HÉnek. 5. Helt: Bibi. I.UHh. 2). Igaz mértéc. Igaz

ittze vagy pint legyen kSztetec (Kár: Bibi. 1.107). Vagyon nála

ezv^l)ewl chynalt keet bwday pint (Radv : Csal. IL4). A szín-

méz 112 pint (III.66). A folyó állapotoknae mértéki ezec

:

veder avagy tíz itzés edény, kondér avagy kanta, pint avagy

hat itzés edény (Com: Jan. Ififi).

Pintes (pintos Tlialy: VÉ. 1.389) : congiaríus MA. [von eiuem

massj. Pintes serleget, oxstáblát láték iRMK. IV.209). Kiki, ba

a mennyit akarna, annyit innék, hamar ki fogyna akar mely

pintas pohaibolis (Vás : CanCath. 657). Végy kéziben Taméanak

egy vagy két pintos fát, kivel emeld csap alját és vedd meg
jutalmát, hajts föl egy hajtókában az megtöltött kannát (Thaly

:

VÉ. L389).

Pintöke: [congius; massj. Az sok pénzes csömöge és gya-

kor kis piutóke agyon vér valaha (Thaly: VÉ. L420).

PHÍTÍIR : doliaríus, vietor MA. binder, böttcher PPB. Hor-

dót kesecz piuterekcel tiszta boroknac 1579 (KNagysz. C). E^n
rendbl valóc : a siudel faragóc, piutérec, esztergárosoc (Coin

:

Jan. 105). Oizmazia, cslszlér, pintér csak megcsöndesedjél

(Thaly: VÉ. 11.70).

Pintérked-ik : [ago munus vietoris ; böttcher sein] Hogi

lia beweii termth sz515d, pinterkednie kelleo 1572 (KBécs C5).

PLNTY (piatz MA. pMy<; Major: Szót. 235): fringilla C.

MA. fiuk PPB. Hangos szavuac: a ffilemile, cziuege, pinty

(Com: Jan. 31).

boros-pinty : [montifringilla ; tannenfiuk]. A fenyS pinty

igen gyfinySrkdik a szíl8 ételben, melyrSI boroe piotynek is

hijják (Misk: VKert 461).

fenyö-pinty : cu A fenyS pinty csak sz615 éréskor látszik

;

.sok szép veres pettegetések látszanak rajta, a tollainak végei

igen szép pirosak lévén (Mi.sk: VKert. 461).

Pintyke (pintyoka Lipp : Cal. 53) : fringilla MA. erythraeiw,

rubecula ; tink PPB. Pintyfikét, czinegét, rigót meg f<1zhedd

ezzel az lével (R;idv:Szak. 186). Hangos szavuac: a tengelicz,

pacsirta, tíileuiile, pintySke (Com: Jan. 31). Tengelitz éneke,

pinttyóke sírása nálad nélkül mint baglyok huhogatása (Zrínyi

IL23). Minden féle madarászattal víga-sztalhattya az ember

magát ; reggel, estve a pacsirbikat hálókkal, a pintyokákat is

hasonlóképen lehet fogni (Lipp: Kai. 53). Most is egy pintykét

vittem oda uéki, a mellyel ötvenkét pénzeken váltott-ki (Phil-

FI. 58).

PIOKA : hirudo C. sgmgvisuga MA. [blulegel]. Mint az pioka

mindenkor raita czAg : ut tici ocnlis incumbunt (Decsi: Adag.

152. MA). A nadály, pióka, szopóka szopja a vért (Ojm: Orb.

69).

PIOM : perpendiculi astragalus ; bleischniu- PPR

1

.

PIP : [pipita
;

pips]. Ha az tyúkoknak pípíek levél, kSss

olasz kápo!<ztát az nyakokra és ba esznek benne, meg gy'

gyúlujik (I,ipp:Cal. 38).

2. PIP: i>apaver porcinus Frank: HaszuK. 18. [feldmolm

Pip, ki gabona kSzt terSm (Frank: HasznK. 18). I

3. PIP : ornatus, omainentum, elegantia Sí. [schmuck, ele-1

gaiizj. Zent Aduiga ázzon joliebet 6 aga nómsseii me^ ceii.'ii

tatic v:Ua, de maga mezítelen dezkan nugozic vala, soha semun

pipiwniitra nom fekzic vala iNádC. 540).

Pipes : comtus, ornatus, e.\ornattLs, elegantuliis Sí. (gezinrl

rierlicli]. Petrus pypes dictus jbgio 1421. A kic bolondoknál

állittatnac e világon, azokat válaztotta isten, hogy a gAgSs

pipea jesuita bSltseket meg-szégyenilse (Ouigl: Japli. 831 Hoi:;

sok himes és pipes sókkal lárafztanám az olvasót, nem it> I

tem az&kaégesnek lenni i Lip : PKert III 1). Pipes. tzifrára «uig
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gfitó assEony (Gyöngy : Cup. 29). Pipes vala lAzása fejének

(Gvad: Idít. 13).

pipes-púpos : [souorus ; klangvoll). Mi baszna a pipe.«-

pi^pos névben, ha öress belíl (SzD: MVir. 219).

Pipésen : [eleganter ; zierlichj. Teste pihessen jár és lelke

rongyos (Laud : üjSegíts. 11915). Pipesen, negédesen beszél

(Tof: Z«ilt. 52).

Fipesget : [exomo ; scUmückeii]. Fellyobb természetinél

nem akaitam pipesgetni ez kis munkát (Nagyari : Ortb. c6).

neki-pipesget : [exorno ; ausschmücken]. Kivnll magát min

denkep|)en neki pipesgette, hogy mentfii több .szeretket von-

hasson mitóa utiin (Megy: Co«i). 101).

Pipeskéd-ik (jjijiísiedíi EsPrinc. 114): .se exornare, deco-

rare, elegantiam alTecto Sí. [superbio; sich schmückeu, zieren.

hoflfartig seinj. Véghez nem vit dolgokkal ne pipiskedgyenec

(ExPriuc. 114). Ruhádban [liiie-skedel (Ker: Préd. 250). Fénye.s

szárnyaival pipesked p:»va (Megy: 3Jaj. 11.151). Az Aesopns tar-

varjaként mások tollaiban ne pipeskedj (GKat: Válts. 11.1104).

A mely sz. irás hellyeinek tollaiban pipeskedel, ted le, nem

tiéd (Czegl: BDorg. 286). Fiaink mit tanulnak? Ponipiiskodni

egy forgóval, egy lódinggal plpeskedni (Zrinyi 11.178). Mutasd

meg, hol vallottátok 6szveleg azokat, mellyet a ti'identomi

concilium emkljebSl szoptatok, s azután pipeskedgyél (Matk()

:

BCsák. 95. 166). Ruhában kevélykedvén pipeskednec (Tyúk

:

lizs. 28). Akármint pipeskedgyék szépségében (Tof: Zsolt. 34).

Pipeskedós: 1) (jactatio, gloriatio; das brüsteu]. Olly bé-

merfilt már a régiséggel való pipeskedésben, hogy a pápákat

lellyebb akarja vinni MozesnélLs (Matkó: BCsák. 107). Tudódé,

mivel temeti el az illyen successioval való pipeskedést Nazian-

senus (116). 3) [exomatio .sui ; ziererei]. Mi okból veszik minden

eszünk, kedvünk a ruha pompára és trhetetlen pipeskedésre

(Fal: NE. 30). Nem tudott elválni a tükörtfil, semmi sem mara-

dott hátra a pipeskedésben (83i. Déli magos,ságra érkezic a
|

nap, észre vévén magát az as.szouy, gyorsalkodik a tObb pipes-

kedésben (Fal: NA, 143). Nem kellene a dámáknak a.pipeske

dés, ha ártatlanok maradtanak volna (191).
j

Pipesség : ornatus. comtura Kr. fschmuckj. A uagy pipes-

ség Vénust vadász másokban (Ben : Rithm. 244). Tud a nagy

pipesség és a kendzött szépség (Kisv: Adag. 98).
'

Pipez : omo, exomo Kr. (schmücken, zieren]. .lób keve.set !

szorgalmatoskodott, hogyan gazdagétsa fiait, mi-képi>en pipezze.

csecsézze ( Csúzi : Tronib. 591).

PIPA : tabaci infundibulum ; tabakspfeife PPB. Pipákat

hozattunk 30 d. (MonTME. 11.73). Szepassy titiilirssa 'változik,

nagy pipájú, kevés dohányú Pálnak hivatik (Thaly: Adal.I.41).

Nem jöttem, tsak pipára gyújtani (SzD: MVir. 61).

hab-pipa : [fumisugium .spiuneum ; schaumpfeife]. Hab pipá-

ját és ers bornótját kezdi vala dicsérni (Fal: NE. 21).

Pipáz : tabaci ftimum e fistula haurio ; tabakrauchen PPB.

PIPACS (papar. Mel : Herb. 60. papia Major: Szót. 410.

papitsk C. patacz Major: Szót. 41. pataU Com: Jan. 23. piparts

Major : Szót. 253. pipancz, pippancz Mel : Herb. 60) : anemone
C. papaver agreste, phenion MA. klapperrose PPB. Papaez

azaz pippancz, az ki az szanto fSldenj teremj; ez pipancznak

vagy hat feiet ha borban,"fozed, észt iszod, el alut, álmot hoz

szemedre (Mel : Herb. 60). Fejesek ^ezek : kflr farc, pipacs

:

patacs, kigyó hagyma (Com: Jaa 23). Anemone, kit balgatagúi

és tudatlanul Molnár az 6 Dictionariumjában magyarul pipacs

nak nevez ; holott tudgya minden paraszt ember-is, micsoda az

pipacs; de auemonét jób részént 'nem-is látott, nem-Ls ltt

nevezni .sem tudgya ; hadgyuk azért mi js az idegen anemone

nevét rajta (Lipp: PKert. 1.66).

PIPE : choniscus C. aasercnius, pullns anserinus, gallina-

ceus MA. pullus cygnous Misk: VKert. 328. [gjinslein]. A lud-

: nak tia, pii)éje jo tápláló eledel (ACsere;Enc. 215. 281). A
ludak pipéinek a tsalán tsipés igen halálos (Misk : VKort. 350).

A hattyú sok pipéket kíilt és nevel (328).

PIPÉG: pipio Com: Jan. 29. [pipenj. A madarac fiakat

i kSltenec, a kic, meddig meg csipegnec, pipegnec, madárfiaknau

mondatnak (Com : Jau. 29). A fecske ficserékel, a veréb csirip-

I pel, a madártí p'peg (33). Mikor leg kevélyebben szóllott, leg

negédesebben pipegett (Tof: Zsolt. 54). A vének csak suttognak,

, pipegnek és nySgnek (Szathm : Cent. 334).

PrPERATOS : [piperatum
;
gewürzt]. Nem veszik eszekben,

hogy böds bcicskor b5rt rághnak t5k littarium gyanánt, kit

littusnak mondhatnak, de bizony nem piperatos (Bal : Epin. 2).

PIPERE : 1) condimentum, ti-agema MA. gevrtirz PPB.

2) exornatio MA. [sclirauck, ziererei). Nem akartam udvari

piperében SltSztetni ez kis munkát (Nagyari: Orth. c6). Addig

bokrétázza as.szonyom, addig pogácsázza Pipere uramot, végtére

meg-szepl5síti urának ágyát (Ker: Préd. 253). Semmit piperére

és pengyóra nem fordított (Gvad: Hist. 193).

Piperés : 1) (conditus
;
gewürzt]. Job teneked egy darab

száraz kenyered, hogy nem a kazdagnac az 5 soc piperes tál

étke (Helt: Mes. 203 1. 2) eleganhilus, ornatulus, floridulus MA
[geschmückt, géziért). Czirkállyák meg, ha az ti piperés diese-

k5déstek szerint ollyé ez, az ki a szent Íráson fundáltattot

(Alv: Itia 93). A jóságtól üres pliari.saeus inkáb .szokott dicse-

kedni egyebeknél piperés cielekedetivel (Matkó : HRoml. 46).

Piperés és szemen szedett .szókból &zve rakogattatott orátio

(KOipk: Woll. Elb. 5). Éktelen bujaság, undok fajtalanság

volt épen, piperés öltözet a fajtalan szivet mutogatta nap-fényen

(TKis: Pan. 3).

Piperésen : [superbe
; stolz). Hiunéd-e, hogy amaz pápista

módon babonás böjtivel piperésen dicseked pharisaeus sok ala-

misnát nem osztogatott volna (Matkó : BCsák. 293).

Piperésked-ik : superbio, crispiorem elegantiam ostento,

delicior MA. [stolziren]. Gazdagságnac bvségével piperésked-

gyfinc (MA: Tan. 737). Láttyuk, hogy ez kevély világ az 5

tárafarás, siuóros öltözetekkel mely igen pipereskedgyék, pom-

páskodgyék (MA:SB. 217).

PIPIS: alauda triviális Kr. [lerche]. Ha ment, mint a pipis

olly lépéseket tett (Gvad: FNót. 107).

PIRHONYOD-IK : [rabesco; rten, rötlich schimmernj.

Idwí'zlegy kegys oldal nylas, kybSl y6we zenth wyz folyás,

pyrhonyottal mynt zeep rosa (CzechC. 28. ThewrC. 290).

PIRÍT (pintet Cis. 03. pirojt EhrC. 75. porejtus BécsiC. 3.

DebrC. 613): 1) [rubefacio, corripio; erröten macheu, tadeln,

schelten). Ur porehon te beled sathan, vr porohon te beled

(BécsiC. 148). Kevilek porytas.sanak, mert hamossan ekteleasegeí

tSnek en bennem (DiibrC. 63). Hallgatva is arczádra pirittj-a

vétkedet (SzD: MVir. 43). 3) torreo MA. braten, rösten, dörren

PPB. Hozánac Dauidnac bflczfl ételbl czenalt pii-itott darát

(Mel: Sám. 198). Kösd be pintet kenyérrel (Cis. 03). Mégaznyelvet

az rostélyon pirítod, borból eczetböl, vérbl cshiáld meg a levet

(Radv: Szak. 31). Kenyeret is piríthatni mint az sült kappanhoz

(153). E^y kis hög[y)ös vesszn pirítsd az szeldelt czipókat (Radv

:

Szak. 206).

meg-pirit : 1) [increpo, corripio ; schelten, tadehi, vorwer-

fen). Zentsege.s attyam, engegyed énnekem, mert ezben volnék

ygen meg pyroytando (EhrC. 75). A é^öt senki még né po-
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relia (BécsiC. 5). Megporoitimn, feíiegette a tílriKíiitSr Isrlnec

népet (24r)b). Megporoiia azt Jesaa es ki moné 6 bellSló az

SrdSg (MimcliC. 52). Ö tel kehien, megporeita a ielet : incre-

pavit ventum (144). Nem dorgala sem poroyta megh Sketh

(üebrC. 613). Elláttam én Dániel uramnak praetensidit, meg is

pirítottam érette (Bercs: Lev. 515). 2) [nibefacio ; errülen macben).

Nosza pirítsa meg ortzájokat, lia meri (Czegl : Japh. 209). Meg-

boLsikson a Kéd verp.s ortzAja, liogy meg pirítom (Mik : TOrL.

13fi). S) reforreo MA. rösten, dörren PPU. Az nyelvet, tölgyet

piritsd meg az ro.stélyon (Kadv: Szak. 31). Az sál kontzát tia

ro.stélyon megpirétasz, még aimá! jobb leszen (65). Az ludat

mikor sütöd, az bfirét megpirít.'fad (80). Az cíukának az ros-

télyon hirtelen piritsd meg M két oldalát (108. 206).

Pirítás: 1) [increpatio; ausscheltung). Ha raínekSnc ra?

fej5;ehni5nkért es poreitasonkért m? uronc meg haragút, de és-

még még e^e.s51 5 zolgaiaual (BécsiC. 89). 3) [piidor ; .sciiam].

Poreitasba as zi^enbe (lltSzinnek, kik ram átkokat zolnak

(DöbrC. 71). ») tostura MA. das rö.sten PPB. I.atnac soknac

tíizes Ibgoual ualo szaggatását, nyaissolasat, tnzzol piroytasat

(liorn: Préil. 327b). A czipónak szelesével, pirításával ugy élj,

mint meghallád (Radv: Szak. 207).

Pirító : 1 ) [rubefaciena ; beschiimendj. Ha fidSmet efféle

orczAd pirito szauaidra nem szánnám vesztegetni (Bal: OLsk.

183). Arra költenek, a miért kuvarcot és arca pirítrt szégyent

vallanak (Kai : NA. 239). 2) smilax Frank : HasznK. 17. [stech-

winde]. Plríté-ffi : anchusa MA. Pyrito auagy liymer, a ki az

vezzSket alt'il Suedzy, vgy foly reiaiok, smilax neue (Frank:

Ha-szuK. 17).

PLRONG : |pudet me, erubesco ; sich scbanien]. Nem kezdi

ze^nlenie az bíuet. meg mondania es pirongania azért (GuaryC

50). Sz6é;onkegenek es pirongianak, kik en gonozimaak íirSlnek

(DnbrC. 85). Ellened wetSttem, jolloheth pyrrongo orczawal

(CzechC. 27). My gymAlchyet vallottatok azkor azokból, kyk-

ben most pirongotok (Konij : SzPál. 66. Helt:UjT. 94). Attya

bilne miat szegény pirong vala (lUyef : Jephta 1 1.

el-pirong : (pudicas discedo ; .sich mit scham entfernen].

Három holnap mulnan nag .szigieusigel el pironga alolla (Szék

;

Krón. 203). Viuássockal németec nem használnac, szégyenekre

onnat el pironganac (Valk; Gen. 62).

Pirongáa: lpud<ir; scham, beschiúnung). Pirouga.s nalkíil

éíhSn es a í^fi'tSt senki még né poreha íBécsiC. 5). Pirongassál

kezded ;iz vtolso helt tartanod (MiinchC. 145). Aitya vala az

A elmeye, ha az asraerSktl való pirongas tSle meg nem wonta

volna (VirgC. 100). Ezt haluan az itív, nagy pirongassál felle

(KazC. 55). Leg-ott;ui pirongassál vissza verette.ssenec (íiirn:

Ének. 225).

Pirongat (jiorongat DebrC. 164) : opprobro MA, (scheltou.

vorwerfen). Kezde zSmzSmben Stet porongatnya, liogi ilieii ken-

set adót volna (DebrC 164). ,Io me.ster czak ne pyrongas cs

bezedeewdel meg ne poricz (ÉrsC. 481). Nem pirongatuan ironi

nektek (Fél : Bibi. n.32). Az anyaháznac neuezeti alat minket

pirongach es szidogacz (Tel: Fel. 164). Pirongacz idviV/.etS mes-

teríbic, mintha késedelmassec volnánc (Zvoii; Pást. 1.817). A
nem héjában való emher senkit mértékletlenfli nem pirongat

(C'om:.Jan. 184). Ott aa czifrák és az nyalkák pirongatják é.^

h\iritják aa szegénylegénj-t (Thaly: VÉ. 11.108).

el-pirongat : [increpo ; ausschelten]. Valakit n'itúl el-piron-

gatni ; *aggredi aliquem dictis PPBI.

meg-pirongat : facio embescere, eonfundo, pndefacio MA.

[besclijinieu, aiutidielten). Az gargyaii az toluayokat igen meg

plrongata (VirgC. 47). Mikoron iVeet valami korcomas embSr

uieg pirongatta volna, mundjt U>ebr<J. 163). Jób az & barátit

meg pirongahian, meg neueti és cziifollya (Kár: Bibi. 1519).

Ha felebarátod vétkezett, nyilván pirongasd meg és igazits meg

(Om:.lan. 205).

Pirongatás : objectamenta C. confusio, pudefactio, opprob-

ratio Kr. [bescbiimung, das schelten]. Kiket a zent embSr piron-

gata.ssal igiekzek meg feddenie (DebrC. 66). V\'r«Tik az sathau

feyedelmelh weewe nagy pyronghatassal zegyengetwen (ÉrsC.

118).

Pirongatód-ik, pirongatódz-ik, pirongatóz-Uc : (oi>-

probro ; sehelteuj. Kezdette vala kiáltani, hogy nem vigyáztatná-

nak s hüzzájok nem lövöldöztetnének, nagyon pirongatódott

volna (Szál: Krón. 182). Gyalázatosan pirongatoznak azok ellen,

a kik a mások munkáival élnek (GKat: Válts. L Elöb. 48). Mit

szóll V Pirongatódzik megtérés nélkül valcíságokról (Diósz: Tal

300). Bottyán is elment vala Salgóra, visszahivattam ; még C

pirongatódzott rajtunk (Beras:Lev. 293).

Pirongság : [confusio, pudor ; besclUimung). Pirongaágrap

hosztad szolgaidnak ortziüát (Helt : Bibi. IL218). Nagy pirongság

gal kezde kSnyrgeni .segítségért (Helt : Króa 98). Midn lelkL

ismeretfinc meg vádol, confusio, pirongság kóvetkSzik utániia

(Helt: Mes. 137).
^

Pironkod-ik : erubesco, confimdor MA. (pudet ; sich sck-i

men]. Zij^enke^ének es pironkoj^ímak, kik nekem gonozt gon '

dóinak (Döbrt). 83). Pyronkodyanak egyedemtie, kyk kegyet '

lensegeth zolnak en reyam I KulcsC 83). Az tarát váLisztig piron '<

kodik (MonIr6k. UI.67). Az czontokat ki haniattia az uap ai «

holdra, bog ezek etót piroukodgianak (Fél: Tan.!513). Vtalatoe i>

pironkodó, kaserues, faydalm.as halai (Horn: Préd. 218). A; i

eggyik sokat pironkodott, mert miatt asz.szonyt Ls leánt is 'ilte fj

nek (Pázm: Kai. 219). Szem-fény-alá veti minden kissebségeket B

hogy piroiikodgyanak (Pázm: Préd. 15). Pironkodg\-ék köniyill

motéletlen lelketek (161). Nosza hát te is korbácsot érdemi

Sámbár, pironkodgyál iCzegl: Japh. 229). Semmi nélkül kelletéi

haza pironkodni (ErdTürtAd. I.lO). Karácson tájba házokho

haza orsózának, pironkodáuak (1.33). Messze pironkodgyék iunei

minden tisztesség kéváná.s (Bartha : Krón. A3). Négy egésrs

esztendeig mind ebédet, vacsorát részegen k6lt6ttem s egy e'

St pálczjival haai pironkodtam (Szeutm: TFiu. 14).

el-piroitkodik : cum pudore discedo SL [sich schamen

entfernen]. Az orw el piroukodéc onnég (Helt: Mes. 69). E
háborgatóim pironkodgyatoc el ! (MA : Bibi. V.5). Pironkodgjék

el a régi traditio (Mad; Evang. 643). E miatt onnét el piroukoc

ván ez szégyenletibeu, Lucius szállá helyébe (Veresm : Lev. 8

El kellé pironkodnia a víir alél (SzD: MVir. 188i. h

elö-pironkodik : |cum pudore prodeo ; verlegen encfae ^

nenj. A mólnál- látván, hogj' a törvényszék váija, 'végre el

pironkodott és megjelent (Fal : TÉ. 758).

ki-pironkodik : [cum pudore excedo ; tadt schlSmend en

lemen). VrSsen találla mind a falukat és ki kelleléc láronko

ni az országból (Helt: Krón. 31 1. Bátliori Z.sigmüd újólag kipiro

kodék Opoliába (ErdTörtT. Il.S(i). Igen levágák hadának eg
,

darabját és így ki pironkodék Magyarországból lErdTOrtA'

111.56). Nagy kedvetlen ki-pironkodának tíUe (SíD: MVir. HSÍ ^

vissza-pironkodik : cum pudore redeo Kr. [mit schar

gefiilil sich zurückziehoiij. ^'iszsza kellé pironkodni sok kár-va

lássál (Pázm: Kai. 440). Tsak az eM haragos szem-intésre

vissza pironkodik (SzD: MVir. 388). Vissza pironkodék é.s nu

ártalmas tsapásokra hanyatt homlok esek (437).

Pironkodás: conhisio Kr. [beschiünung, verlegenbeil|.

piroiikodás iieni tsak akkor marad a hazug emberen, mik'

hiizud, hanem minden Udíben (Pázm: Préd. 11161. Nagy piro

kodássnl az német táborban nieuéuek (Moiilrok 1IL19S). Szegye

Fa
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rtiival, pironkodással kell mindeiiUtt megjelennie (SzD: MVir.

Pironság : pudor, dedecus MA. seham PPB. Az piroii-

igok ez vilaguac szeme-elit forog (Fél ; Tau. 470). Az igaz

lessiás nem szenuedne, az minemS pirousaggal az mi Messia-

uic fel feszitetec (EsztT: IgAuy. 93). Melly uagy pirousag

szeu, mikor ortzáiikra térülnek undokságiuk(Pázm: Préd. 15)

iroiiság meggondolni (67. 430. 932), Hitelek veszt5 pironságra

ttattiuk bazugságitokat (BahCsUk. 314). Tudós embernek

rousag illjen argumentumokkal §lm (Pécsv : Fel. 1 75). Minden

ilgod csak pironság (Siimb: 3Fel. 169). Artzájára térült a pi-

nsiig, gyalázat (SzD: MVir. 184).

Pironságos : jpudendu.«, propudiosus ; besehamendj. Nem
>11 el vetned az olyan magot, az mellybSl nem akarod, hogy

immi ne teremjen, avagy ha valami gyfimSlcsSt hoz, pironságos,

el kel az emberec szemei el5t reyteued (Frág : Serk. 484).

irdi syllogismus, a mellyvel pironságos tudatlanságának tészen

n|égért (GKat:Titk. 351).

PmOS : 1) rubens C. ruber, rubiouudus MA. rot, rötlich

PB. Eu zeretSm feier, piros, ezer kSzzol valaztot (DöbrC.

9). Lagj-ak vala, hog zeeb pirosb vala, hog nem elteben

largL. 100). Tyzta ydS lezen, mert pyross az egh (JordC. 404

1

z szent Emerencia ázzon ieSn ekés termet5 ember vala, zep

n>s orcaia vala (TelC. 7), Ömaga eg ket agu fa k5zt akada,

ilot az 5 piros lelke belSIe ki mene (Szék: Króa 29). Az 5

5mei pirosbac a boraal (Helt : Bibi. LAa4). Az pestis az piros,

•zgás emberekéit czakk fel dfiti és meg 5li (Csanaki: D(igh.

•). 2) [rubor; röte). Gyfll-e vagy oszlik artzáján a piros (Fal:

k. 142). A már koros napok leszedvén arcájokrol a fiatal

ost, csupa kendízéssel foltozgatnak magokon (144). Kedves

g^g; mint a felkel hajnalnak pirossá (Kónji: HRom. 148).

Pirosan : [rubellus ; rötlich]. Tikmonyból fSzz szép pirosan

eg rátottát alája (Radv: Szak. 188).

Pirosít : [mbefacio ; errölen). Tudom, hogy igen szflk nálla-

jJs az orcza pirossitó veer (Bal: Csisk. 114).

Pirosító : [rubrica ; schmiiike]. Hasonló a hazugság ama
ossitóval meg-kenetett orczához, a melly tsak kevés fideig

rtja meg az idegen szint (Gkat : Válts. L923).

Piroska: rubicundus MA. rötlich PPB.
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Piroskod-ik : (mbesco ; rötlich schimmem]. A fényes nap

égben hogyha piraskodva láczanek, más napra az égh fel

rfil 1671 (KNagysz.Bi.

Pirosod-ik : rubesco MA. rot nerden PPB. Zent Dorothea

zon megekeseytetótt viragozuan zyzeseggel, pyrosoduan mar-

j, ronsaggal (ComC. 248). Pirosodik az idS hajnalban (PhilFl.

%
Pirosoll-ik, pirosl-ík: [i-ubesco; rten]. Julnsnak az

tzján szép szine fenlik, pirosolik attyának Síében (Huszti:

)a 25). Piroslik az ellenség vérével a bástya (SzD: MVir.

).

Pirosság : rubor MA. röte PPB. A rosanak pirossagau

^eztetyk az martyromsag (CornC. 239).

Pirosul: rubesco Kr. (rot werden).

^ el-pirosul : rubesco MA. rot werden, erröten PPB. E3 pi

^ ; 3súla mint az tfiz (Decsi: Adag. 154. SzD: MVir. 448).

"•PHIUIj (m6gpíro!Lép:PTük.L196. Mon: ApoL 307): 1)

beo, embesco MA. rot werden, sich schamen PPB. Az pirul,

ki vétkes (Decsi: Adag. 87). Ám piruljak, ha hazudok (Bercs:

. , IV. 20). De Kegyelmes uram, bár or(^zám piruljon, ha Dosvai-

1 az had jó lesz i537 1. 8) [torrefio
;
gedörrt, geröstet werden].

_;gy mézes pogácsát, nagy temérdek s pirultat (Badv: Szak.

286). Az tikmonyát fordítsd meg, hogy szép pirult legyen (287).

Hogy megsült, hints tríczenetet reá, pirult legyen, de meg ne

égjen (291).

el-piriü : embesco, rubesco ; schamrot werden, erröten

l'*PB. El pjTul vala auag zemermSskSdic vala (TelC. 47). Sze-

mérmetesség és szelid edgy&gyfiség, ha ki a rút dolgok miatt

el-pirul (Com: Jan. 70).

elpirulás : [rubor ; das erröten). Legszebb szin az el-pirulás

[SzD: MVir. 405).

meg-pirul: 1) embesco C. [erröten]. Pirulion megh az

gonoz kflrSztien (TihC. 141). Megszégyenlic, hogy azokhoz biz-

tanac és meg pimlánac (Kár: Bibi. L515). Ha istentl nemtai'-

tasz, pirolna meg orczád az uagy hamisságoktol (Mon: Ápol.

307). Nem kell megpirulni azért a régiségnek (Czegl : MM. U).

Az istennek tulaydonéttya a próféta, ba bánkodol és meg pi-

rulsz bfineyden (Lép:PTük. L196). 3) [coutorrefio; geröstet

werden]. Az csukát pirítsd meg ; hogy megpirul, vedd tiszta

edényben, kend meg vajjal (Radv: Szak. 108). Az ráksajt hogy

megirirul, rakd szép illend fazékban (164).

Pirulás : verecundia NémGl. 131. erabescentia MA. scham-

hatligkeit PPB. Nem tudom Kegyelmes uram, hol kezdgem

Írásomat magam pirulásával (Bercs: Lev. GSS).

orca-pirulás : confosio vultus Kr. [schanu-Ote]. Te néked

légyen dicsség, minékfinc penig orcza pirulás (Zvon : Post L95).

Töb sok szent jámborok tselekedete-is nagy ortza-pirúlást szerez-

het minnyájunkban (Pázm: Préd. 83). Oh ur Jesus, mienc az

ortza pimlas, de tiéd az diczéret és diczoség (MA : Scult. 866).

Nagy orcapirulással és szerteleu felbevüléssel téré haza uémelly

szivéhez gyökeredzett kedvesitfil (Fal: NE. 83). Ollyakat mond

haragból, a miket raigán sem vallaua ki arca-piralás nélköl

iFal:NU. 295).

Pirulatlan: mconfusus MA. [unverlegen].'

PIRICSK (piricsik Bal:CsIsk. 153): verber ligneus Sí.

[pritsclie, scljegel]. Az innepekeu dolgozó ember ha pór, hét

pirichket vegyenek raita (Tel : Evang. n.801). De meeg más

sédorais vonszák mestert, vgyan amaz tiz sullyos piricsikokra

pedig rSuid fidSn (Bal: CsIsk. 153).

Piricskél (piricsM ErdTörtT. 11.19. iiritsíel GKat: Válts.

II Elöb. 59) : nates caedo, pala clunes ferio, uudas nates pue-

rorum depaimo MA. den blossen hintern klopfen PPB. Az

melly kényes gyermeket mindennap tsak pritskelnek, a teste

osztáu ugy néki gyaluszik, hogy a vereségnek fájdalmát nem-

is érzi (GKat : Válts. IL Elób. 59). Ezt piricskellyétek, hogy

bfizben kevert (Czegl : BDorg. 446). Péter pápistát igy pnicskeli

Bibera pápista kenyeressé (Czegl: Dág. 93). Kinek orrát, fülét

elmetéllék, kit piricskolának (ErdTörtT. 11.19).

fbl-pirieskél : [virgis caedo ; mit der ruthe hauen]. Kit fel-

akasztottak, kit esmét fel pirieskoltanak benuek. ugy hogy meg-

holtak (ErdTörtAd. 1.46).

még-pirieskél : cv Hellespontust-is meg pricskelte (Ex-

Princ. 254). Templomnak ajtaját ottan bészegezék, ajtó elStt

ottan igen megpiricskelék (RMK. IV.ISS). A török Nikápolynál

Zsigmond királyt a magyarokkal együtt igen megpiiicskelé

(Pázm: Kai. 539). Hogy sok ember ne látná, Osztroi István

uramat — piricskelné meg Nagyságod (ErdTörtAd. 11.38).

megpiricskélós : [flagellatio
;
geisselung]. Egy veres trom-

fosdit jádtzó sandái barátomnak játék el-vesztéseért való meg-

piricskeltetése (Czegl: Tromf Ciml).

PrRJEL, PTR-TAT. : [prior]. Horváti János bán, János

piriel vala, nundenik hatahnas, kazdag nr vala (RMK. IIL322).

Ellene támada neki a feyemári ban, ki aurauiani-piryal vala

iHelt: Krón. 80),
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PISE: pulliis Com; Orb. 5. piillus gallinaceus Kr. (hiilin-

li'in]. A pise piseget a kackiik kackukol, az eb erroget (Cora:

Orb. 5).

PISEG (>"Me9 NótPM 25): pipio Major: Szót. 364. (piepenj.

GyíSzedelmes Kalauz, a ki ellen berzenkedtek, sziszegtek

instígtek (Bal : Csisk. 198). A inadárfiak tsipegnek, pisegneU

(Com : Jan. 35). Itt a bolondok lakóhelye egy oly nemnek,

mely pizseg a világon (NótPM. 25).

Piseget : cv A pise pLseget : pullus pipit (Com : Orb. 5).

PISITTTEK : alauda eristata Kr. [haubenlerche]. Kétféle

neme vagyon a patsirtjínak, egyiknek liegyas taréjotskája vagy

bóbitája szokott lenni, mellyet kSzSnségesen pisitneknek szok-

tunk nevezni (Mi.sk : VKert. 469).

PISKOLC, PISKLÓCZ : antimonium, stibium ; spiess-

glas PPB. Az után tSrt pisklotzot hints a sebbe (Czeli: OrvK.

15). Vén artziiját keiidózó plskóltz gyengitti, fiatali'ttya (SzD:

MVir. 43).

PISKÓTA (biMla FahTÉ. 740. jihkolt PPB. pis-Mt

Ríidv : Szak. 244) : biseoetiim PPB. [bisciiit]. Piszkótot igy csi-

nálj. Tíird meg az nádmézet, semlye lisztet végy hozzája

(Radv : Szak. 244). Ne igyál éhomra, íme egy kevés biskóta,

egyél elíbb (Fal: TÉ. 740).

PISIjEN (póslen TelC. 24. piUloi Helt: Krón. 67): [pullus

gallinacens; liiihnleinj. Hanzer akartam te fiaidat e^be úfiVite-

uem, miként a tie giti e^be J pLsIenit (MiinchC. 58). A vere-

béé az 5 pSslenöckel enekSIuen (TelC. 24). A tyuc S.szue gyfiti

az fi pLsIenit szárnyai alá (Helt: UT. Máté XXIII 37). Abpát

wrac, káptalannoc és a tób romai papánac pfcleni (Helt: Krón.

67). Az tyúk szárnyait ki teryeztuen, alaya kitegoti az 5 pis-

lenit (Born.Préd. 225). Lássue meg immár, miuel bizonyít a

romai nagy szfile az 6 pisleniuel (Vállait. DDdiüj). A madár az

ó tojományit liasjinak pelyheivel meleggeti mindaddig, uiig

pisiének teremnek bennek (GKat : Titk. 43). Senkinek tyukmo-

nyat nem adnak, ha 6k pislent nem adnak (Teleki : FLél. 97).

Egyiptomban egynehíüiy ezer tojást tesznek egy meleg kemen-

tzébe és húsz nap múlva annyi ezer pislent húznak ki belSle

(Mik:T8rL. 159).

FlSliOa (pUlag RMK. U.2n. pissug Szeg: Aqu. 54): 1)
nicto PPB. (blinzoln). Azt tiidjátok, hogy az isten megvénhödt
már, nem lát, de nem aloszik, rejánk pislag (RMK. 11.213).

A mi istenflnc nem szunnyadoz, nem nictál, nem is pislog iTof:

Zsolt. .59). Mit pissoksz, mit motoszsz? Emberkedgyél és erflsJd-

gyek meg a szived (Csúzi: Sip. 142). A sas azx)kat a fiait, a

kik a napra való nézé.sek közben szemekkel pislognak, ki szokta

fészkébSl rekeszteni (MLsk: VKert. 280), 2) (glisco; glimmen].

Ugy teczenék, mintha a fényes napnak a szemét pissogó gyer-

tyával akarnám kisfitni (Szeg : Aqu. 54).

Pislogat: [nicto; bliuzeln]. Az angyalok az istennek vég-

hetetlen fényességét ki-nyilt orczával nem nézhetik, hanem
tsak mint egy burok alól pislogatják (GKat: Titk. 313).

PISOGAT, FISOIjOAT (pisöget MA.plrítogatáB Com:
Jan. &6. pthrúsdi/etés CzeghBDorg. 300. pilsseget SzD: MVir.

299): poppysmate allicio, i>alpum obtrudoMA. [schnalzen, echmei-

chelu). Egy vad Kmat pi.sogatua szép szin alat foga meg, végre

hatara file (Mel: SzJán. 99). Pisolgat: obtrudore palpum (Decsi:

Adag. 218). A gyermek lovat nem tsak piiszögetni kell és si-

mogatni, hanem Otögetni is (SzD: MVir. 299).

Pisogatás : jioppysmus, poppysma MA. [das schnalzeu]. Pi-

30gat;ls.<al fogiák meg az loat, de ha reiá Alhetnek, a mint
akariák. vgy nyargallyák (Decsi: Adag. 265). Az louat pisoga-

gatással fogni meg ; leonem radere (118). A katona a lovat avagy

ptrSsogatással szelidgeti avagy sarkautyuckal izgattya (0>m:

Jan. 86). Pthi-flsSgetée ez is s zab|)arlás a magyar reformattuok

i'IJt (Czegl: BDorg. 300).

PISZKÁL : fodico, pmigo, tnido, tudicnio, voluto MA. [scbnii-

I ^n, wühlen). Az sullyosb dologban nem haggyuk piszkálni

' •liOskodiLsunkat (Pázni : Kai. 703). Ne pizkállion a más ember

v:íneiaban (Pázm: Fel. 126). Magáiiál jobnak Írásában piszkál-

!iat (Csanaki: Dögh. 2). Cálviuus szemében piszkálta a szálkát

GKat: Válts. 1.1124). Egy papiroskát ki-bocsáti'mak, kivel az

Iiárom kérdésnek, csak amaz egy czikUelykéjét plszkállyák

iSámb: 3Kréd. 2). Tiizet piszkálni: gladio ignem fodere (Kisv:

.\dag. 197). Leopoldra vagyon gondom, mert nem szeretném,

:lt az orrom elütt piszkálnának (RákF: Lev. V.50). Nem jól

lanátskozik magával, a ki maga erkölcsére nem tekint, a

máséban piszkál (l'ahSzE. 218). Ki vagdal oly mohón fenn-

lorgó nevemben, ki mer szemem fényén piszkálni (SzD: MVir.

186).

PÍBzkálás : fodicaüo, ege.stio MA. das grübeln, wühlen

PPB.

Piszkáló : (in.stigator, instimulator. incitator ; anstlfter, auf-

wieglerj. Ha valaki kioldozta magát, a magyar volt a lator,

a magyar piszkáló, a magyar békesség rontó íZrinyi 11.200).

Piszkálód-ik : identidem fodico Kr. [scliüren und vi'ühleii].

.\z isteni dolgokban magoc vac értelmével piszkálódván, veszic

jutalmokat (Zvon: Post. 1.726). Vau Coridon most is otthon, a

ki pis-zkálódütt, hogy ott legelj s kedvet nevelj, titkon ólálko-

iiott (Amadé: Vére, 112).

PISZMOG : in re perficienda superflue distineor, tempus

iu ejcsequendü perdo SL [herumtandelnj. Addig piszmog és

pattog, miglen jól meg patéltatik, veretik (MA : SB. 36i. Mi

i:aszna, mikor én piszmogok itt az orra elfttt az ellen.ségnek

I Bercs : Ijev. 84). Azt tudom, ha ott piszmog meg nem marad

liékével egy helyben (281. 2S2). Én csak attól félek, hogy lia

niszmogunk, megeró.södik az Vág-mellékin az német (287)

Piszmogás : [jactura temporis ; zeitverlustj. Régen általlát

tam s látom most is, hogy piszmogás a dolgunk (RákF: Lev

I 493).

PISZÍMOS ? : [sordidos ; schmutzigj. Tisztíts vélkeimbdl, n<

li'gyek illy piszmos (Rim : Ének. 69).

PISZOK: sordes PPB. (schmutz).

Piszkol : sordido, polluo Sí. [bescbmutzen, befleckenj.

[még-piszkolj

megpiszkolás : jsordidatlo ; veruiu-einigungj. Alkalmas me^

piskolásával esik szép magyar szoUásínknak e fele szókat ig

irní (Megy: Diai. Elfib. 12).

Piszkos : .sordidus ; unfliitig, besudelt PPB A törökök a:

tartják, hogy egy szép testben moLskos és piszkos lélek nei

lakhatik (Mik:TörL 416).

PISSZEN (megj'f.«:"i Kisv: Adag. 336) : mntioSL [mucke

mucksenj. Nem merek ellene csak pisszenni is (Bethl: Klet. 1

283). Kétezer koszos német pisszenuyi sem mér, a többi rác

liorvát, labanca csak semmi (Bercs: Lev. 600).

meg-pisszen : .-v Meg sem mér mortzanni, pe^BSieoui (Kis

Adag. 336).

PISZTOLY, PISTOLY: manuaria catapulta, bombi

dula
;
pistole l'PB. Küldött ajándékot, úgy mint egy pár pulb.

pisztolt és hat aranyos tányérokat iMonlrók. \TII.2601. A \

loly lövés jól be szolgál a német sáncaiba (XV.535X Küld

az úr leuelöt, egy pistolt lódiugostól (ErdTörtAd. IV.32). Ix)V

iíantárt, karabélyt, kardot, pbatolyt, pjuitallért kéazítiiek

mundért (Thaly: VÉ. 1.271). Az Egerben lév pistolyoknak I
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i-omniaiidiija alatt léví némely %-itézl'> reiidelinek való kiosztá-

sok iránt kívánnánk coniplaceálui (RákF: Lev. 1.444). Jöszte

Vid veleniki i'k.v l>ái' pisztóra (Kónyi: HKoni. 181).

PISZTKÁNG ipistrang MA); ti-ucta C. trutta anrata,

variolns, MA. forelle PPR Ha öreg az pisztráng, az hátát Is

niet; liait-sd (Radv;Szak. 1341 Az ember liiist ne egyék, de pisz-

traneal. Ratóczával kedve szerént jól lakjék íAlvtPost. 1.410). Fo-

lyovizbéliec ezec : a viza, kec.«ege, liarcw, |>efte!;etett pisztraiif;

(C«ai: Jiui. 33). K5\i balatskáli: a sigér, a niiinia, a jászkeszeg,

a pisztráng (Coui: Orb. (59). N'árát és várossát tsak a pisztráng

inájjáert eltékozlotta (l'eleki: KLél. 39). Koplialat, pisztrángot,

tzi.in!iK,it add a szakátsnak (SzBodó; tx5Dic.s. A4).

PISZTRIC(gomba) : [tnber liguarins esculentiis ; essba-

rer holz,sehwanim]. Pisztriczgomba tiszta borssal. Az pisztricz gom-

lát szépen hámozd meg, vágd össz\'e petraselyem zölddel (Radv

:

Szak. 221).

1 . PITE, PITA : [lagaumn ; eierkuchen]. Pita ez idén az

kenyeruec neve : argenteo vomere aratiim est hoc anno MA.

Itt még most is minden ritka és drága, kivált a pite (Mik:

TörL. 392).

2. PITE : pullus gallinaceua MA. [hühnlein]

PITI-hangos : qni in bene sonantibns est Ki', [auge-

lieitert). Vallyon s ollyankor pitihaugos lészszé (CzegI : Tromf.

106).

PITYIZÁL: potito Kr. [trinken]. tCzegl: Tromf. 110). Isten

Jászberényit épen abba a vendégfogadóba hozta valami barát-

jával pityizálni íBethl: Élet 1.300).

PITLE : (farricapsia ; beutelkasten]. Mint reszked a pitle,

mikíjr órel darát ^Gvad: FNót 112).

PITVAE. : atriimi C. vestibulum, tricliuiiim, propylaeum
;

vorsaal PPB. 6lt5zec Hester kirali nihai-ba es allapéc a kirali

liaznac pituarabaní(BécsiC. 59). Pylatosnac pitvarában hamis

tanosagokat teznek vala reám iNagyszC. 18). Caifa.snac pitva-

rába arcul pScdSstetel (DebrC. 316). Csac az pitvarról is meg

ismerhetni az jó házat (Prág: Serk. 405). A pitvarból a tSbb

félen rekesztett házakban menetel vagyon (Com : Jan. 107).

Mennyünk a pitvarból a szobában (Czegl : MM 86). Azt tanit-

tya Calvinus, hogy nagy meszsze menyországtúl egy pitvar

vagyon, és oda vitetnek a lelkek iPós: Igazs. 634). A leány-

asszonyok 'pitvarában asztalos cánálta'.záros ajtó egy (Gér:

KárCs. IV.447).

PITYEG (jjfíyereg PPB. Illyef : Jephta. 9. pinlyúg C. MA)

:

1) friugultio MA. pipo PPB. [pipen, zmtschem]. RhógSk, pin-

tygok, dSdSrgk : fringultio C. Hinijeket pityegik a nyóstyén

fáczánkák (Gvad: Pösty. 4). 3) [fleo ; weiuen). Pityeget anyára

is, de csak szinlésképpen (Gyöngy: Char. 22).

PITYERED-IK : [in lacrimas effimdor ; sieh in thranen

ergies.«enj. Pityeredve említi ezt Sonnius aiitverpiai p5.>ip<5k (Pós:

Igazs. 11.365).

PITYEREG : lacrimo PPB. quirito, ploror Kr. thranen,

weinen PPB. Mykoron zent Catlierina azzonnak keepe el5t

pytyeregne, az nagy faragot keep feyeere eseek (ErdyC. 673).

Olly nagy petyeregue szegény knyues szemmel aligh szolhatot

vala (Illyef: Jephta. 9). Egjflt pityergenec vele mindenec (Prág

:

Serk. 923). Ha azon pityeregsz, magad fertelmét nem nézed

(Czegl: MM. 288) Hijjában pityergfinc bfineinken, ha azoknak

tselekedetiktól meg nem szfiiifinc (GKat: Válts. n.43).

Pityérgés : [öetus; das weinen]. Szól alázatosan, pityergésen

kezdi be,szédét módosan (Thaly: VÉ. IL167).

PI'I'Y P AT, ATTV : vox cotumicnm Kr. [wachtelstimme].

F&j pitpalattya-is meg-szflnt a megyéken (Gyöngy: Char.

129).

M. KYELVTÖBT. S2ÓIÍB. IL

PITTYED : [depeudeo ; heiabhangeii]. Ki siratja báttyát,

ki tépi szakállát, ki el-vitsoritja fogát s pittyet állát (Kónyi:

Hlíoni. 187).

el-pittyed : --v Mikor az ayak el pittyedet és le f5g, agyat

lanságot és tíimiyaságot ielent (Cis. N4).

PITTYENGET: [siLS|)eiido ; aiiftverfen]. Mikor a donzella

megtanulta, mint pittyengeti ajakit a többi, mint luuiyorít ide is

oda is, vig örömét mutogatja az anyja, fenjen di&séri érette

(Fal : NA. 156).

PLÁGA: [plaga; sclilagj. Te is arra a plágára szoktál

menni, hol t'ib lelkeket halázhatsz (Czegl: MM. 129). Ottan

ottan a plága alá vonván az 5 veszszozo kezeit, sok fele súlyos

tsapási által ellenem felemelte (VSzentely: Pat EI6b. 9).

Plágál : infigo plagam, verbere multo MA. mit schlagen

straten PPB. Hozzá kell adni a tanításhoz a fényeteket is,

azaz a visgálást és plágáló veszszt (Com: Jan. 154. Com: Vest.

75).

meg-plágá.! : [virgis caedo ; mit rutén streichen). A maga

gonoszságaért megplágáltatott, veszsz5ztefett gyermek (Matkó

:

BCsák. 122). Kezet adcz a cálvinístáknak s meg-plágáltatod

magadat a pápistákkal (304).

PLAJBÁC, PIiÉBÁSZ : obnisf>.% plnmbago ; bleiweíss

PPB. Ilven írást irt plajbáccal ott mindjái't: Váradon vannak

Rettegi famíliát illet levelek 1759 (Hazánk. 1.133).

PLATAJC (plataisz Radv: Szak. 148): pecten, squamosus

pa-sser, passer marinus
;

plateisslein, ein meerfisch PPB. A

plataiszt szintén ngy áztasd, mint az habamiczát szokták . . .

Ha eszedben veszed, hogy az plataisz nem igen sós s nem

igen régi, egynehányszor meleg vízben mosd ki (Radv : Szak.

148).

PIjÁTÁN(fa), PLÁTÁITUSífa): [plataniLs]. Kiterjedt

leveles, kedves ái-nyékú plátános fa: platanus PPBL Árnyékot

tartanac a hársfe, platánfa, szílfe (Com: Jan. 19).

PLATTBÓK : [vale ; lebe wohl]. Az magas kew fel igen

hasadozot azon fylek, hogh egh nap platibokot kezd mondany

iLevT. 1.265).

PLÉBÁIÍIA: (parochia; kirchengemeinde]. A lelki pásztor

az plébániájának 5r állója, vígyázója (Com : Jan. 127). Az

majtini páter már meglakni plébániáját nem meri (Bercs: Lev.

347). Az egész országról szólván vagyon benne 16 érsek, 106

piispök, 25 ezer plébánia (Fal : TÉ. 797).

Plébáaiiáa: [parochialis ;
pfarren-]. A mi Paris városát

illeti, lOÜ kalastrom, 42 plébáníás egyház, 80 apáturság vagyon

benne (FahTÉ. 797).

PLÉBÁNOS : parochus, sacer ciirio MA. pfarrer PPB.

[seelsorger]. JAue az egyháznak plébánosához es az pénzt

neki ada (VírgC. 25b). Valaky a Cristus tasteenek meg zer-

zeset plébánosának aldoma.sa nekevl el hadnaya, ennek ky

kellene tyltatny zent egyházban valo bemeneítevi (CornC.

173). Nem de az my plebanoswnk wgy mond, hogy valakyk

ezeket tezyk, ystennek orzagat nem wezyk (ÉrsC. 364). A

plebanus az 6 gyfilekezetinec 5r állója, vigyazója (Com
:
Jan.

127).

Plébánoskod-ik : [parochum ago; pfarrer seín]. A kinek

isten különös szép talentumokat adott, mit plébánoskodik egy

paraszt faluban (Vajda : Kriszt 11.84).

Plóbánosság: parochia iíA. (pfaire]. Frantzuz országban

tizenöt érsek, száznyolcz püspök, százharmínczkét ezer plébá-

nosság vagyon (Pázm': Kai. 137).

PLÉH (peleh Major: Szót. 433. pUh Monlrók. IIL92): 1)

lamina MA. biech PPB. Czínállyanac az temíénez5kb51 ki ter-

82
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ieztet pléheket az iMtárriac be buritHsára (Kár: Bibi. l.liö).

A crocodil hal-hf^jak és pléhek módjára egy másra borongat-

tatott tserepokvel bé-lwrittatott (GKat: Válta, II.9fi3). Pléb

va^y bádog (VectTrans. 2U). 2) sera MA. schloss PPIJ. A
kulcs bezárja az lakatot, pleliet iCom: Vest. 79). Az ajtut tedd

bé, a zárt, pléliet rá er&sztvén (Coni : Jan. 107). Ajtajánil a

plébet levonván 1662 (Or.szGy. 260). A iiajdúság az ajtclkn'd a

pléheket szedi (KákF: Lev. 1314). S) [armarium; .schrank]. Vót

az barátnak XXXV ezer gira ezisti, ki mind plíliekben állott

(Moiilrók ni.92).

acól-pléh: [lamina chalybea; stahiplattej. Atzél plehec

valánac szárain (FIelt:Bibl. 11.145).

arany-pléh : Pamina aurea ; goldplatte]. KS tábláia arany

pleuel bo ffidiVtetet (BonitEvang. 1.271).

ón-pléh : plunibi lamina PPBI. [bieiplattej. Meg lieyasztatá

a templomot ón plebeckel (HeltrKrón. 64). A monostort meg

bejaztatá ón peléhekkel (Petlifi : Kión. 64).

róz-pléh : (lamina aeroa ; kupferblech]. Az ezfist erSs vizben

ol oszlatván, ba abba rez |>eléliek vettetnek, rajok ragad (ACsere:

Enc. 2.50).

vas-pléh : (lamina ferrea ; eisenplattej. Vas plenek tfizes

kennyatli megli gözthe uala (PeerC. 42). A kirafiiak paran-

íolattiabol egS vas pleli5k5n kezde mezítelen lábbal jártatni

(DebrC. 44).

Pléhés : 1) [lamineus; blecli-]. Plebes keszty (Com: Orb

286). 2) pes.sulatus MA. (mit riegel verseben]. A palotában

gyontáros ajtó plélies kettí (Gér: KárCs. IV.444).

PLETYKA (pletk RákF: Lev. ai57): [sermocinatio

;

gerede, klatsiberoij. Szabads;ig\ink édességével, nem pletykákkal

gerjesztettem haz;\nk szivét (RákF: I^ev. 11112) Sok az pletk

s novinka, az mellyen építhetni is, nem is (1.57). De mi

haszna az sok pletykával terhelnem Nagyságodat (Béres: r*v.

579).

PLXTNDRA (pluder Com: Jan. 99. plmulér Com: Orb.

125) : braccae, caligae Com : Jaii 99. [pindorhose]. Ugy meg
szorongata, hogy alolis el okádná magát, és -.a sibisoliual meg
raká plundiaiat (Zvon: PázinP. 288). A hóhért bvséges, szár-

középig lenyidt lompos plundrába óltíztette (MA: SB. 233).

Bugyogó, pluder, lomp avagy uagydiág (Com : .líUi. 99). A szabó

cslm'd lompokat, plundérokat, nadrágokat (Com: Orb. 125).

Plundra vagy nadrág alatt térdig érfi jó kemény gatyát hord-

tunk (Bethl: Élet. 287).

POCIK, POCOK, PUCOK : loiulus MA. I(h:us, focu-

lus ; kleiuor herd, kamin PPBI. [ofenvvinkelj. *Potzikba-ülö

:

ciniflo, vanus PPB. Aljrázulója azoknak az embereknek, a kik

tsak otthon a putzokban nevekedvén, tudatlanságok miatt tsuda,

melly igen bSszkék (Misk: VKort. 240). Az 6 magziitikot tsak

otthon a putzikban nevelik, nem hordják a közönséges gj-filé-

seklje (215). (V«. KUCKÓ, KÜCIK).

POCOK, POCIK : mu,s, niusculus MA. mygale JordC.

95. maus PPB. (.spitzinaiL"!]. Vala meely hA kezoen yaar, myiit

vakondagh, i)oczok, pathkan, eglier, pAczök, sáska, gyeek mynd
wtalatosok (JordC. 95).

POCOS : Iveutrosus, pingvis ; wanstigj. Egy potzos és pofáa

ember (NótPM. 20).

PÖCS: láma, illuviea MA. laclie, pfUtze PPR Lcsbl
pocsbíi, fertbl posványba hurtzoltatiiak (Pérav : Fel. 30). Locli-

bol poi-hba, fOrtöbill |Kisványba léptílk (Verosni: Lev. 76)

Pocsalék : láma, illuvies MA. lache, pfiitze PPB,

Pocsolya : lavuua C. (morastj. Disznóktól felzavaitatútt

liotsolya (GKat: Válts. 11.228). A len és kender megásztattat-

nau a moesolyákban, pocsolyákban (Com: Jan. 96 1. Gondolj

egy neháiiy .száz eleven angolmit egy csomóban meg telei)ediii,

egy kis (xicsolya mind befogja ket (Piis: Igazs. I.496>. Nem
jó az Uunának nagy pocsolyáját akadéknak tartani Nagyságod

s Pekri uram kíSzOtt (Bercs: Lev. 45).

Pocsolyás: lacunosos C. (morastigj.

Pocsadók (^aoíeífaiyaban JordC. 860. ComC. 180) : filluvieN

;

morast, pfiitze). Kyk valank meg kevteratetuen p<ikohiak p<>-

chatekaban (ComC. 180). A dizno meghferedwen az saamak

puczatoekayaban (JordC. 860). Egy (loesadékban liam-van az

hallgatókat, söprökuok, latroknak net-ezilök (Alv: Itin. 50). Az

klömb kölömb fele zavaros viz& folyamok es pocsadekok meg
egyelitik az tiszta forrást (MNyil : Irt Elöb. 1).

(POCSÉK]

Pocsékol : (inquino, conspurco ; boschmutzen, besudelu].

Más hírét nyelvvel .szereted potsékolni (Misk: VKerL 216).

Poeskandék : [falsa species, simulatio, nomeu ; schein yj.

Philalethe, bezzeg ki-nmtatád ezen feleletedben, hogy csak

pocskaiidékbúi vagy Philalethus s nem valóságból (Szeutiv:

Verseng. 333).

Pocskondia : (uugae, minutiae
;
posse, kleiuigkeit ?]. Uáta-

botában, hitvánul tsolokedui semminek véli és potskondiának

tartya (Com: Jaa 177).

Pocskol : foedo, sordido, dedecoro Sí. (besclunutzen].

lé-pocskol : (dedecoro ; schmalienj. Mást gyalázattal bé-

lyegezni, le-pocskolni (SzD: MVir. 183).

még-pocskol : cv Ez :iz ember meg-potskol benníhiket

iKónyi: ÁM. 6:!).

POÉTA : poéta MA. dichter PPB. Az borosttyau fyw, kyböl

zentult jiootakaak kuzoroot zoktanak zerezny (ÉrdyC 464X Mi

dolga a ixiétának, ki tudóson énekli az ö verseit a békával

(llly:Préd. n.59).

fíizfa-poóta : [vereificator ; dichterlingj. A jesuitjikuac pro-

príuui-joc etl'éle embertelenkodés, hogy tfilöc ffiz-fa |>oeta mud-

gyára ki-gondolt versek bizonyságok (CzegI: Japh. 13).

Poétái : poéticus MA. poetisch PPB. Poetai tetsz lemeae-

tele a tsillagoknak : occasus poéticus (ACsere : Enc. 95).

Poótáskod-ik : poetor MA. sich in der dichterei üben

PPB.

POÉZIS : (ars poitiui ; dichtung |. Aval kérkedlietem, hogy

az én mesterségem nem az (loesis. hanem nagyob (Zrinyi I.

Elíb. 5).

POFA (po/on niyef : BCsTomp. 23. Osegl: MM. 1S9): bucos,

gnathos C die iMicken PPtt Be-teett |x>fák : buccae Suentes

;

tellyes pofiik : Suentes ; pofát felfnvó bolondok : bueconee
;
po-

fábi^l való pattanás, vagy fel-fútt hójagnak tsattanisa : sclopus

PPBI. A pofayat va* iob kezét sfiti meg a jiogannac (Mel

;

SzJán. 341). Céthalnak az t> pofaya vag kopöltóia íMel: Jób.

99). Az ki teneked egj-ic pofiadat üti, tartsd az másikat neki

(Bom: Préd. 432). Az te orczádnac pofl'ai széjjec mint az gelli-

czeuec (Pécsi; Szi^zK. 155). A pofa szájnak bels része (Com :

Jan. 50j. Biró is félt, hogy pofon veri Jiz özvegy as»Eony (CzegI

:

MM. 189i. Addig szorítja nyakravalóját, a mig tiszta vérben

nincsen mind a két pofája (Fal: NU. 2ö8X

(Szólások). A pofa hakog: bucca screal (CJom: Vént 35).

Szégyent nem ismer potiija iCzegl; Japh. 2u). Nem bú-

sítalak, mert jól tudom, bog}' olly temérdek már a te pofád.
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hoKy iinKjobbat sem szégyeiilpra (Mathó: BCsAk. 37). A ki egy

nmrok sárral pofon csapna, nem fogadhatna böc.stelenel>

ben (K«I:NE. 17). A sok bor kinézett mind a két pofá-

ján (Kai: NA. 10). Pofáját fel fú ni (SalAnkirErasm. 8).

Vas iwr szennye ülte hízott |Kifájokat (SzD: MVir. 176). Telye.«

pofával kiált (Ptis: Igazs. 'inO).

segg-pofa: uates Coni: Vest 157. arschbacken Coni:Orb.

77. Az nlé.< kedvéjért farral, segg pofával meg-kSmyékeztetett

secg ava^y alfél (Com: Jan. 49).

Pofás: bucco, bucculentas MA. (baiisbackig). Veres pofás,

iü termetfi, buzgó vér5 (Os. L4). A fénix madái-nak artzúla^a

IKifiis (Misk: VKert. 302).

Pofásán : [clara voce ; laut]. Kultsos várasokban már feu-

nyen hirlelik, a folyó pasták is pofásán kürtíilik (Fal :
Vers.

914).

Pofáz : colaphizo Kr. [olirfoigeii]. Azért a királ\t artxúl

tsapni mérték-nélkül gonoszszabb, hogy-.sem egy béres legényt

pofázni (Pázm: Préd. 1082). Gyalíran pofázza és flstSkSzi Cal-

vinas a lutheristákat (Pós:Igazs. L670).

még-pofáz : cvi Vajha a lehetne legény, de meg pofáz ez

(Czegl: MM. 107).

Pofoz : CV3 Szidgyák, pofozzák az én Jesusomat (Laur: LViad.

293).

meg-pofoz : cv Jol meg-pofoz egy pápát (Czegl : Japh. 104).

POGÁCSA: I) azymns C. placenta, libum MA. panis

focai-iiLi. placentula; kuchen PPB. Tiztohatoc ki az o kovazt,

hog legetek vy zitalas, miként pogacak vattok (Döbi-C 316).

Heeth na|X)n eegyel pogaczatb, mynt megh paranczoltam tene-

ked (JordC. 59). Ved öel az zenth keneteth, egy hvlkot, egy

kosaar pogaczjít (88). Az nep zeed vala az mannából es mynt

egy olayyal gywrth pogaczatb .sythnek vala ew benne (140).

Ez |)edig leszen vala bnza lisztbSl auaé semliebiM anaé poga-

czabol (Szék: Zsolt. 179). Els napiáu a pogátsoknac: prima

die azymorum (Helt:ÜT. G.8). 2) rotulae PPB. [pillén).

[Közmondások]. Öriil neki mint tót a pogátsának (K'sv: Adag.

110).

farsang-pogácsa : [faschingskuchen]. Farsang pogácsa. Ké-

szíts mézes kalácsos tésztát, tedd az kitágétott pogácsának az

kHzepire, hajtsd be az másfél részét felyül (Radv: Szak. 2S7).

hamubansütött-pogácsa : focarius C.

kakuk-pogácsa : coma; gauchbrot Mel: Herb. 80.

korpa-pogácsa: (panis ftirfareus; kleienbrot]. Bnza nem

léte miatt érkezek rettenete.s szkség, korpa pogácsát nagy

kedve.sen Stték (Szentm : TFíi'i. 11).

kovásztalan-pogácsa: [azymus; ungesauerter kuchen].

A kovásztalan gyúrt pogácsa tfimStt (Com: Jan. 7ti).

marcapán-pogácsa : [Marci pank ; marcipán]. Marczipán

pogácsának más formája. Végy mondolát, nádmézet, két ostyára

az mondoláa té.sztát kíszélesétsed (Radv: Szak. 284).

mézes-pogácsa: placenta mellíta, panis dulcíarius, savil-

liun ; honigkuchen PPB. Az mézes pogácsát tedd az tésztában,

hogy megsürüdjék (Radv : Szak. 286) Az man oUyan izfi vala

mint az mézes pogácza (MA : Bibi. 1.64). Százötvenbárom font

nádméz, kétszáz mézes pogácsa, huszonöt font konfreit (Radv:

Csal. ni.57).

pápa-pogácsa. Ezen tésztából meg csínálbadd, az kit papa

pogácsának hívunk is (Radv: Szak 180).

rózsa-pogácsa : |VJ. Ha a lauendula virágát í.szod, vizele-

tet indít; lia veoz bele rosa pogacliat, üzvefözud és velk élsz.

guta fites ellen próbált dologh (BeytheA: FívK. 3b).

sajtos-pogácsa : laganuni C. [kiisekucben). Dagaszsz oly

ti>mérdek(Mi tésztát mint sajtos pogácsilnak (Radv : Szak. 289).

vajas-pogácsa : [iilacenta butyrata ; butterkuchen]. Ezt a

vajas pogácliát, ha siros tá.skádban lett volna, elö-vetted volna

(Veresm: Lev. 57). Nem csak ezilst tálból, de még a tarsojból

szednek vaj;is pogátsát (Klsv: Adag. 393).

zab-pogácsa : [líbum aveuaceum ; haferbrotj. Ha bii-sz

gazdagsággal, ne zab pogácsilval, de élj czipóval (Kisv: Adag.

197).

Pogácsás : placentarius MA. kuchenbiícker PPB.

Pogácsáz : [piacentis excipio ; mit kuchen traktíren]. Addig

bokrétázzii asszonyom, addig pogácsázza Pipere lu-amnt, vég-

tére meg-szepl8síti urának ágyát (Ker: Préd. 253).

Pogácska : [placeutula ; küchleínj. A patika szerszám csi-

nálóc f szerszámos apró pogátskákat tsínáluak (ttom ; Jan.

175).

POGÁNY (pagan Peei€. 62. 63. pagány MA: Bibi. 1.214)

:

1) etlmicus C. paganus MA. heide PPB. Ne akariatoc zorgal-

mazatosoc lennetec, mert mend ezeket poganoc kSnetíc (MiinchC.

25. 31. 51). Poganoknak kyraly vralkodnak ew raytok (VírgC.

126). Az poganoknak li* vt.okon ne yaryatok (JordC. 382. 389).

Az balwan istennek templomy myud lee hvcllauak es sok poga-

nokat zernyvv halállal meg Sleenek (ÉrdyC. 338). A ki az ec-

clesia szaván meg nem nyugszik, azt nem tartyuk mi-félénknek,

hanem pogányhoz liasonlóuak itillyfik (Pázm: LuthV. 300). A

pogány papoc az 6 mecsettyekben és barlangjukban ég áldo-

zatokat áldoznac vala (Com: Jan. 128) Mi ugy imádgyuk az

istent, mint régenteu a pogányok Herculest (Fal : NE. 7). 2)

[barbarus, peregrinus; fremdj. Monda zenth Antal: Ky vvagh

thé? 6 nem tudom my jjagau zovval felele (PeerC. 63).

fólig-pogány : semipaganus MA.

Pogányi : [paganicus ; heídnischj. A pogányi kegyetlenség

nemde nem oktalan fene vad állaté (Com: Jan. 199). A pom-

páskodás az pogányi kortsos nyelvekben nem igen régen kez-

dett fel kelni (GKat: Titk. 28). Pogányi szokást forgatna forgat

(Czegl: MM. 257. 135). Pogányi philosophia (PP:PaxA. 39).

[Pogányizál]

Pogányizálás : [paganizatio ; heidnische gesinnmig]. A mit

mondanak, mind hijjába valóság, mind egész pogányizálás (Tas :

Ápol. 60).

Pogányság: 1) paganismus, gentiUta.s, ethnicismus MA.

heidentum PPB. A poganysagbol vronknak bitire tértének

DebrC. 64). Egy flj'a leen azon pogansagban (ÉrdyC. 519). 2)

[ethnici, pagani ; die beiden]. Idumens pogansagbol vala es byrya

vala sydosagbely kyralsagot (ÉrdyC. 362) Mykoronn bew vala

pogansag, kztek wala egy kyralsag (ÉrsC. 447b). Minden re-

mensege az sereg sokaság, .sok világ szegletrl szue gyfilt

pogánság (Zrínyi 1.81).

POGONY: [fornix in aedium fundamentis; erdbogenj. A

buziivermeket pogonok alá vétette, erdbogennek hívják néme-

tül (Beth:Élet 171).

POGOITYA : pasio, nanus MA. zwerg, jungos kind PPB.

POGONYÁZ: [percutio; schlagen]. Az 5 maga verd
elméiének tulaídon vázzát neuetsseu pogoniázza (Zvon : PázmP.

228).

meg-pogonyáz : cw Az maga fegyueréuel meg pogoniá-

zám (Zvon: PázmP. 68).

82*
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POHÁNKA: |.aiiiciim Sí. [heidegrütee]. Ai kocsi megér

kezett vasárnap; a mely kész ixiháiikát liüWütt, ke<iveseii vettem

(LevT. 11.433). Az ixjljánkában a ki hijjkissel) magvii, azt kell

magnak és vetni megtartani iLippt Cal. 3). Kiskásának mond-

gya a tartárkát, pohánkát (Apoll. 44). Az nyúlhi'uira nem igen

s-«iggatnak, isen ürülnek az jKjhánkának (Tbalyi VE. II.4).

Hazudsz beste-knra, eb-ellotte fia, lioriliorga.s padláb, pohánkán

nfitt nyalka (25G).

POHÁR: 1) imcnlum, calix, patera, crater, cyatliu.s, st-yp-

hus, ix)torium C. becher, kelcli PPli. Valaki adand eg pohár

vizet egiiec ezec kSzzl, nem vezti el erdemét (MiinehC. 33).

Vr kezebeü pohár télies el ve^éel er5s bornak (Uöbi-C. 14).

Az áldozatnak veereet toltee egy pohárba (JordC. 61). Vedd

el en t51em pohart (IJebrC. 614). A pohár firessétesbe .szor-

galmatosáé CTel: Evaug. 1.180). Ti-is meg-iszszátok az én pohá-

romat (Pázm: Préd. 138). A boldogságnak pohara nem adatik

tisztán fel (Fal: BE. 589). 2) (callciilnm ; blumenkelcli). Spanyor

narcLssus, csSve levelii, fordnlt virágú, sárga hos.szú pohan'i,

nem tellyes (Lipp: PKert L51).

[Szólások]. Pohárt kOszün: propinare imcuhmi MA.

Pohár mellé szóloc: chonis dom&sticiis MA.

cápa-pohár, cápás-pohár : pocnlum aspenim PPB. Hat

egyben járó ezüst aranyozott cz;ipa pohár (lladv; Csjd. 308).

Három öszvejáró czápa pohár, ez is aranyas bell, az .széli is

(357). Egy kivül-belfil aranyos czapás pohár íMonlrók. XXIV.

139). Nem arany serlegbAI vagy czapa pohárból köszBnüm ezt

reátok (Csúzi : Síp. 741). Volt 6.szében EiLsebiasnak, hogy le

fsapuá szájárnl a tzapa poharat (Fal: NU. 305). Le-tsapná szil-

járól a tzapa poharat, bátor két foga hiill.isával lenne is meg

(SzD: MVir. 437).

föld-pohár : poeuhim *íictile PPBl. [thonbecher].

füles-pohár: carche.sium C [locnlum ansatnm Nom'. 397.

[henkelbeeher].

kétfülü-pohár : capis C. [henkelgefiiss, opferscbalej.

kristály-pohár : poculnm crystallinum Nom'. 397. [krys-

tallüecherj.

leány-pohár : [cyathas virginem reprasentans ; becher ein

maddien darstellendj. Bígy aranyas leány pohár (UMMúzoum

IV.170). Egy leány formán való jioliár, az fején víidör, kiviil

belül aranyozott iRadv:CsaI. 11.241).

öazvejáró-pohár : ambones C. amphitlietnm Nom. 33.

(doppolbeelier).

páter-pohár. Egy fejér sima pohár, mellyel páter pohár-

nak hinak, .iz Crf>kásiak czimero rajta (Gér; KárCs. IV.221).

talján-pohár, tallán-pohár : eymbion, crater C. [kalin-

förniiges trinkgeschirrj. Az étek elszedésében ho/iittatiiak elii

a tágas serlegek, talián poharak mellyekkel Bacchnsnak áldoz-

ván, eszekkel hajó törést szenvednek (Szl): MVir. 358).

üveg-pohár : fvas vitreum ; flaschej. Zep feyer abrozokott

tewnök az aztalokra es eiieg poharokott (EhrC. 83). Mo.st mind

üveg pohároklxil isznak még az nemesi renden lévSk Is 1759

(Hazánk I.295i.

virágos-pohár: phiala C.

Pohárka : calicidus, pocillnm MA. kleinor becher PPB.

egybejáró-pohárka : [ambones ; doppelbecher). Egybe-

járó hat pohárka, aranyos néhun (Monlrók. XX1V.139).

isten-pohárkája : helmne, cis.sjimpelos MA. st. Peterskraut,

tag mid nacht PPB. Isten pohárkája, fogoly ffi, fal melleit

nüvfi-ffl : holxine PPBl.

Fohárocska : calicnlus, pocillnm MA. becherlein PPB.

POHÁRNOK (poAdrnoit MA: Bibi. L37. Com:Jan. 111.

tópohárntí Szeg: Aqu. 23): pincerua Némlíl. 119. pocillalor

C. MA. [mundsclienkj. Mykoron az pohárnok azt lattá vona,

hogy sem eeuueek sem yimeek (ÉrdyC 167). A királné asz-

.szonnak poh;imoka oda fiitaméc és a pohár szikrl egy k§8t

ragada (Hell: Krón. 64b). Az királynac pohárnakia valéc iKár:

Bibi. 1.428). A píjhámac vagy pohárlóllí a fa palaczkbul meg-

Ifilti a iwharat (Com: Jan. 111). Ölel pohárnakjává, innya-adó-

jává ltte vala (Szathm : Cent. 200).

fö-pohárnok : [magLster pincemarum ; ohermnndscbenk].

Ez meg peldaztatec az keralnac fe poharnocan, ki harmad nap-

nac Illanna az tSml5czb5l ki velelec (GuaryC. 24). F5 lovász

mestereket, királyi fí> iwhárnékokal vála.szt íSzeg: Aqu. 23).

PÓK: aranea Pesti: Nom. a.59. asterion C. spinné PPB.

Te kezednek ereilvl embert hanios.sagert feddyl es í lelket

meg lankaztad mint pokol (DöbrC. 92). KI ez velagot A'zi, ha-

sonlatos a pookhoz, ki vouza bélit es halót kt bemie (BodC.

8). Gyelreel emberth ees meg lankaazta;id ínyképpen pookoth

ft lelketh (KulcsC. 96).

fényes-pók : [cantharis ; spanische fliege). A cserebogaráé,

fán term fényes [jókoc, zöld bogarac rpdsc (Com: Jan. 43)

földitarka-pók: [aranea tarantula ; taranlel]. A kösségnek

iigy kell orvosoltatni a fejedelemtl, a mint a fúldi tarka ixjktúl

meg-maratlatotl embernek (Teleki: FLél. 190).

vizi-pók: tipiila Nom.' 149. (wasserspiiinej A asírs her-

nyó, papmacskája, disznó féreg, vizi póc csiiszkálnac (Com

:

Jaa 43;.

Pókocska : [aranea parvula ; kleiue spinnej. Vágynak gond-

ban a pókocskák, tiálójokat sétálják (Fal: Vers. 888).

PÓKA (be polkáz DöbrC. 242): fascia, fasciola MA. win-

del PPB.

Pókácska: ^ MA.

[Pókál]

be-pókál : [fasciculis involvo; einivindein). A^zonywnk t^t

Marya be pokala, lakara 5 zenth fyath (ÉrsC. 331). Az anyja

befordult a fal felé, a gyermek be lévén pókálva, utánna for-

dult s a párnában megfulladván halva találom 1759 (Hazánk

1.143^

Pókáa gyermek: infaas MA. (siiuglingj. Ha a szAlee a

férliunak ol temetése utau liz holnappal loszeu, azt az pokas

gyermeket meltan nem mondhatlyak, hogy igaz Agyból való

(Ver: Verb. 347).

[Polkáz, pókáz]

be-pólkáz : [fasciculis involvo; eiuwindein). Teremt ti

kvidi'tek, ki ziznek iin hasain teste leveu ötletek kövek

n

bepolkazol ^i-mek ; az eg zoros iazolbaii tagit ruliába takar-

ván 1x5 polkazia ziz aiiíia (üöbrC. 42i.

kömyül-pókáz : cw Bineseknek kteli engem kftróSl i>

kazjmak (l)<'ibi-C 61).

POKOL (punil 1115): I) orciis C infemus, gehenna, tar-

lariLs MA. hiille PPB. Levn puculuec feze... vimagguc meni

szonlnkiit, hug isten ív uiniadsaguc mia zobudueha ívt urdun,

ildeluilul es iiuciil kinznlviatwl (HB). Veze<lelmes legyen pocul

tew'zeiiek lelhetettlen langa (EhrC. 151). Ez igen g<^>oz nepec

e^ napon poclocba zallanac lé (BécsiC. 76. 100). Ki mondáiul

5 affafimiae : balgatag, méltó lezen poool tílzenec (MflncliC. 21.

44). Kik hozyatok tarloznac, mind [xikorra zallanak (JordC.

156. '3&6\ S) [hoslilis, infeslus, pravus, ingens ; feiiidlich, bHse,

schlocht, griisslicli). Ez bel énnekem ellenségem es poklom

(DomC. 272). Pokol-dolog, ki barátját meg c.-«lja (Pesti: Fab.

70). Hadiáloc el a tS pokol száiuléklokal (Hell: Krón.« 51b).

Pokol madár az liipocrila (Hell : Mes. 29). Sem iiekyk sem egye-



:W5 BÉL-POKOI^POKLOSUL MIíaPOKLOSUL-(PÓLAZ) 1306

lehnek pokol peldat nem akanviik adnia (1 .evT. I.2Ü). A kiuok

wkol szomszédivá vagion, 5 majía diohiii masat (SalMai'k A5).

Vz farkas ha urdit, iwkol íd6t iegjez (Cis. G3), Ne pokol ked-

lel, hanem szeretettel koiczenec (Born: Evanij. III.5). Az fSs-

lényt pokol lorkunac moiid^ya iliorn: l'réd. 561). Annyira

yStrik magukat éhséggel és szomjiwággal, hogy tollyességgol

K)kol szint 51tznek fSl (Pécsv : Fel. 8.">7). Pokol M'< lón (GOrcs:

Játy. 68). Pokol-szereiicsénok jelének itélék (Thaly:VÉ. L72).

[Szólások]. Se ég se pokol nem bir tvmyaságával (Fal

:

izE. 553). Nagyobb fárads<ággal járjuk a pokol útját,

logysera a mennyországnak ösvényét (517). Elíibb a mélysége.*

10 k ólnak fenekére hengerít és az ntán alig birja

nagát 6r5mében (Fal : NE. 16). Erezd el pokolba fele-

égedet, had mennyen el (Pesti : Fab. 6). Elsben á g y o t vet

pokolban, azután egy hitvány tréfával azt meri kérdezni

:

Dint vagy (Fal: NE. 16). Eget poklot összekever
FahSzU. 358).

[Közmondások] Pokolban is Rsik egyszer egy innep : sernél

n omni vita cuique arridet fbrtuna MA.

ból-pokol : Pepra ; aussatz] Megrutétnac a velflnc szfllotelt

)élyegee: szepIS, dagat ér, bél pokol (Com: Jan. 54).

bélpoklos : [leprosas ; aassiitzig]. Némely beel poklost ez

jent atya meg chokola (DomC. 315).

bör-pokol : (elephantia ; fleckiger aussatzj. Belfllle kerge-

egesség, fene, bSrpokol és tíbb effélék erednek (ACsere : Enc.

88).

börpoklos : elephantiacus C. MA. aussStzig, kratzig PPB.

börpoklosság : elephantia C. elephanti.sis MA. aussatz

'PB.

Pokolbeli : Infemalis, tartareus, orcinus MA. hollisch PPB.

k'yteteek, bog kesertetnek pokolbely erdegtli&l (JordC. 362).

^agial inkab kellene félnetek az pokolbely tarkasnak fogatul

VirgC. 566). A pokolbeli tznek félelme hangos szókkal pré-

Ukállyák a virtust (Fal: NE. 47). Mint az pokol-béli oroszleáuyok

ohantanak (Krtnyi: VM. 43).

Poklos : 1 ) leprosus MA. aas-siitzig PPB. Kynoza ewnmagat,

welosual egy talbalol euen (EhrC. 101). Mikor leiallot volna

h az he^r51, eg poclos i5ueu imada tet (MflnehC. 6b). Meny

iz ispitalban a poklosokhoz, mert enmagam akarok it meg

naradnom (VirgC. 63). Valamiuemfl poklosnac oríayanac zyne,

iz en orcamnac zyne ugyan aleytatik vala (NagyszC. 37).

írisztus alatson, egy-ügyfl községgel, publicauusokkal, poklos

jetegekkel társalkodott (Piizm : Préd. 465). 2) (iraprobus ; bö.sej.

ixtatlan szüzeken tött poklos fe^jlettség (Thaly: Adal. 11.40).

Poklosít : leprosum facio Kr. [anssatzig machenj.

el-poklosit: [foedii; verunreinigen, besudeln]. El poklossi-

:otak vala a nagi pgdsesSkel (VeszprC. PTi.

meg-poklosit : [lepra inficio ; aussatzig machenj. Minden

gonoszság ragadó betegség és meg poklosíttya, s'it merigyesíti

1 közei-járókat (Pázm: Préd. 953).

Poklosod-ik : leprosus fio MA. aussatzig werden PPB.

meg-poklosodlk : c« MA.

Poklosság: lepra MA aussatz PPB. Js monda: Akarlac

megtizteitanom ; legottan megtiztoltatec [loklossaga (MünchC.

26b. JordC. 375). Mely poklossagnal nagyob iwklossag nynchen

iDomC. 286). A poklo&ságh meg-éget, pírsRIt és rothat vérb61

származik (Mad:Evang. 134).

PokloBul : cu MA.

meg-poklosul : (lepra intir.ior; mit aus,<iatz behaftet wer-

den]. Eg meg vaciilt os el aggot, meg-poTOlos|nl|t es ektelenilt

azzoíii állat (NagyszC. 212).

Poklul: male, perverse MA. übel, verkehit PPIJ. Poklul

aluszik, a ki nom eszik (SalMark. B2). l'oklul lészen dolga St

esztendeig (Cis. Ki). Pukiul jára hada (Görcs: Máty. 74). Gono-

znl, poklul paraznalkodnac (Zvon: Osiand 109). Akar iól s akar

ixiklúl esséc a dolog, csak mégis láttassék, hogy Antal buiti

(Bal: Csisk. 213). Poklul járának az szegény czigányok (Thaly :

VÉ. 1.49).

POKRÓC (
paírórz Com: Orb. 145. Fr: Sz.Ján. 72) : stragu-

lum, obstragulum, instratum, strabu.s, ephippia C. stratum, .stronja,

conto MA. decke PPB. Anya zenth egyház feyeenek ysthíky

mykeppen kyraly draghalatos harson gj'vvIekSztetSth pokrocz-

ban awagy thakarwanban (ÉrsC. 182). Mikor el fordult az

szerencse pokrocxva, tudakozva tanácskozzec (Prág : Serk. 392).

A lovász a lovat vakaróval raeg-fésfdi, a iwkroczot reá teríti

(Com: Jan. 86). Három lovat, a melle pányvát, pokroczot, nyfl-

gSt adtac (BaiHia: Krón. 116). Ednéhány jiarasztember pok-

róczban vitte (Moulrók XXVII.150).

ágybavaló-pokróc : [toraié ; bettdecke]. A szalmával

meg-teríttetet ágy feliben vettetnec lasnakoc, ágyban való pok-

roczoc (Com: Jan. 112).

barom-pokróc ; dorsuale C.

nyerégalávaló-pokróe : [stragulum ephippium ; .sattel-

decke]. Gyapjúcsapijk és szrszabók mivé : egy nyereg alá való

csapó pokrócz ára 80 d. (TörtT. XVnT.259).

toldozott-pokróc : cento C.

Pokrócocska : centunculus MA. [kleine decke).

[Pokróeoz, be-pokrócoz]

bepokróeozás : [palliatio, contectio ; bemantelung]. Hazug-

ságának bé-pokróczozá.sára citállya Sárabár, a hol csak egy

vakarítás sincsen arrúl (Matkó: BCsák. 385).

PÓLA, PÓIiYA (pali C. polha, polyha MA) : faseia C.

MA. infantilis ; vvindel, binde PPB. Pólába takart : fasciis invo-

lutus MA, Pólyákban (in involnmentis) neveltettem nagy gon-

dokban (Kár: Bibi. L639). Az id5 szerint való szflletés, pólába

takartatás bizonsága az Christus valóságos igaz emberségénec

(Zvon; Post. 1.154). A gyermeket a bába polábau betakarván,

b81cs5ben helyheztetic (Com: Jan. 43). Találtok egy gyermecs-

két polákban betakarva és a jászolba helyheztetve (Illy; Préd.

1.80). A gyermek a poláktól fogva fápláltatik lelki beszédek-

nek édes tejével (11.238). A nappal ki-fejtdzik az éj barna pó-

lájából (SzD:MVü-. 314).

Pólácska ipáiotsía C) : fasciola C. MA. kleine windel

1 PPB.

Pólál : fascio MA. [einwindelnj. Házból kirekesztvén, istál-

lóban sziileték, jászolba póláltaték (Pázm: Préd, 52).

be-pólál : ív Beh polaluan nronk Jasust, Sleben ada zent

Josefiiek (DebrC. 100, 354). Kyczinded pozto foltoc, melliecbe

be pnlalta (339). Meg kiStSzee, zorongataa bel polaiwan (ÉrdyC.

46). Be polaluan helyheztete 5t az iaszolban (Born: Ének. 16).

Be-is polállia Christust az o aimia és be-is takargattya (Kulcs

:

Evang. 75), Készíttet egy hordót a király buga, kiben gyerme-

két bépólálva helyhezteti (Hall:HHist. n.l43).

Pólálgat : cw Vala mykoron az eedes zeep zylStteet fSríz-

títte &s polalgatta, myndenz5r nagy isteny eedesseegSt eizSt

ew lelkeeben (ÉrdyC. 44).

[Póláz]
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be-póláz: fpannis involvo; einwickeln]. Ar, mely nap azfi

lettél, vizzeriueí; nem mostac, sem be nem ixüáztanac (Kár:

Bibi. I1.12Ü). Ugy látom, minden nyavalyáját bal kezeljen be-

[lólyáist;! magának (Berci: Lev. üU4;.

Pólika: fascia MA. [fasciola] ; windel PPB. Az tengert ho-

mályoasággal ugy mint polykával befedezé (Kár: Bibi. 1.535).

Polikában kStSztetik a kis Jesus (ÜKat: Válts. 1.803).

(PólikálJ

be-pólikál : [fasciU involvo ; eiuwindelnj. Az homál a ten-

gernek be polikál" niháia (Mel: Jób. 92).

PÓLAJ, PÓLÉ, PÓLÉJ (póla MehHerb. 113): pule-

ginin C MA. ixjlai, tlöbkraut PPB. Az erdei menta hasonló a

polayboz; a [lolay kétfelé, egyik him, masic nSstin (Mel: Horb.

113). Kerti orvosló füvek az isop, levesticom, csombor avagy

polaj tárkony (Com : Jan. 25).

POLC (piicz Com: Jan. 109. póln Major: Szót. 470. potz

MA): I) repositorium, pódium, moenianum, loculamenta MA.

foruli PPB. [lade, ka.sten, schrein, fach]. Polcz, tartótok : theca

Major: Szót. 470. Az hvsuety keíiert keet tal kSzth fel kell az

polczra teuuy (SáudC. 2). Az edgyetmás dolgokuac tartására

bé-tbgado es el-rejt helyec vannac : ládáé, alniarioraoc, pótzoc,

iskatuláe (Com: Jan. 109). A poltzoknak hellyetskéiben a pati-

károsok orvo&sílgokat tartanak (Com: Jan. 218). Sz. István els

martyr tetemét nem rakák drága póczban az eldedi keresz-

tyének (Pós: Igazs. I.K52). A fabulás könyveket oly magos póltz-

ra tegye, liogy el-ne érhesse a kis-aszszony (Fal: NA. 200).

2) [gradu.s, dignitas ; stnfe, rang, würde]. Nem sietet fo jióltzra

(Illyef: Jejihta 13). Nagy felsó póltzokra emelkedtenek (Megy

:

Uial. 228). Mert la, hogy mi tiid:itlanok vagymik, s tiéd a felsS

poltz (Czegl: MM. 289). Kiket maga költségén doctorátns-ra,

' magisteriumokra s'-több eft'éle iskolai felsbb poczokra segé-

tett (Szeg: Aqu. 101). Gyakran fels ixiltzról nr pad alá szóról,

elmúlt javán háborog (Kisv: Adag. 223). A fóuri renden lév

urfiakat hazánk fels iwlcokra elintézte (Fal : NU. 327 1. A fels

póltzokat és titulusokat pénzzel megszerezhetjük, de ezek nem

nem nemzik a betsületet (Fal : BE. 592).

[Szólások J. Fels polczon ül (Hall:Paizs. 381). Fels

polczra ásít (Alv: Itin. 239). Reá vetettem elmémet, hogy

porból póltzra gyámolitsam (SzD: MVir. 242). A legne-

vezetesebb tudósokkal is egy poltzra ülhet (443). Ha mind-

ezeket az udvarnak tudtára adiuim, hamar leesnék a pncz-

rúl (Monliók XXIV.613).

[Közmondások]. Nagy poltzról nagyobb az o.sés (SzD: MVir.

30). Fölemelt iwltnnak tObb veszedelme vagyon (30).

kenettartó-polc : [loculamenta ungventorum ; salbenfaehj.

A patikárosoc gmbSlyog orvosság tzipokat, tsiga módra egybe

tekert orvosságokat kenet tarti'i ptilcw>knac helyetskéiben el-

tésznec (Com: Jan. 175j.

könyvtámasztó-polc : pulpitus Com: Vest. 143.

könyvtártó-polo : [bibliotheca ; bücliersehrank]. A tudo-

mányokhoz illend hely, az hol a deákuao könyvtartó póltza,

kalamarls.sa légyen (Com: Jan. 157).

támasztó-polc, könyvtámasztó-polc: pulpitus; pult

Com: Vest. 72. 143.

tolltartó-polc: [theca calamorum Com: Jan. 157. feder-

biichse). A tudományokhoz illend hely, az hol a deáknac

knv támasztója, kalamárissá, toll tartó (iillcza légyen (Com:

Jan. 157).

Pocik: I) .sustentaculum PPB. 2) (gradus, dignitas ; stnfe,

rang]. Ki ki a tiszte.s.ségnek egyik graditsarúl a tlebb valura

yas;

1

kíván lépnyi, mig szintén az emberek kOzStt a leg fölsbb

potzikra iilhe.s.sen (Tóthi: IstN. 60).

Polcol, pócol : adjutorio fulcri levo SL [tollo, snblevo

;

stUtzen, aufrichten]. A tridentomi gylés pótzolá arra a méltó-

ságra a régi deák fordétást (Pós : Igazs. 1.42). Magát a ferrariai|

és florentiai gy51ésekbeu minden conciliumok felett póczultatá

(IL334). Héjába póltzolja két melyje tzapáját, íiszve fzte vén-

ség dere már pofáját (Gvad: FNót 115).

föl-polcol, föl-póeol : (attollo, elevo : erheben, emporrich

tenj. Azokban a gjíilésokben póczoltaték-fel derekasban az ini

quitatis mysterium (Pós : Igazs. 1.470). Melly nagj' csalárdsággá'

királyok nyakára magát fel-jxiczolta, ez világ csudállya (KCsipk

Pápist. ***3). Az isten egyiket a másik felett uraságra nen

igazán rendelte s póczolta-fel (DEmb:GE. 173).

Pócolás : [elevatio, collocatio ; erhebung]. A mai roma

reformatio nem egyéb, hanem a régi bálványoknak el-bagyi

a azok helyében más ujjaknak jiótzolása (Pós: Igazs. I.3(>2;.

POLENTA: [puls; brei]. Tznél pergelt kenyér, polent

(MA: Bibi 1.197). A fejir hunyort ix)lent;ival megelegyítve:

falatokba csmállyác (Nad: Kert 25).

POLGAB (palogár JordC. 110. CzechC. 7. ÉrdyC. 7

polgár MesésK. 39. pologár KazC. 110. Ver: Verb. 158): civ

C. MA. bürger PPB. Az polgárok tartatnakuala felelembe

(EhrC. 146). Tíuiadiaual mind az városbeli [wlgarok élnek val

(VirgC. 81). Halainak halalaw^ hallyon megh, akar az lak.

palogaar leegyen akar yeweveen (JordC. 110). Vala CoustanI

napolban egy yeles dnz palogM (ÉrdyC. 447). Az pologarokna

zokassokat megh érte es az zygetbe temerdk kenct kii

(KulcsC. 110) Miképpen lehetne valaki egyszer-smind iwlg;k-

és paraszt embeiTé (MesésK. 39). A k fal mellékje, mellyt j-

a polgáioknac a k falra való menetel nyittatik (Com: Ja

122). Városbéliek : polgárok ás lakosok lakják az várost pt'ro

parasztok a f.ilut (Com: Vest. 91). Boldogabb ily polgár nála

és náladnál, noha fényes kapa várja gLuiyhójánál (Orciy: Költi

72).

halász-polgár : (pi.scator ; fisclier]. Volt Zebedeus haht

palogarn.ik tl'ya Janus (ÉrdyC. 74).

magabiró-polgár : dynastes C.

Polgári : civicus MA. bürgerlich PPB. Igen szolgai az taa b

es az nyal- minden rendeknek es pologari feyedelems^gnek 15J U
(KBáitfa Ciiij).

Polgáriképpen : [more civili ; nach bíírgerliclier sitt

Polgáriképi>en-i3 a .s-zfiléknek terheket gjakorta viselni kell

magzatoknak (Pós: Igazs. 11.99).

Polgárság : 1 ) [civitas ; bürgerschaft, bUrgerstand} En na

sok keenczel vettem ez romay palogarsagot i JordC. 782).

cives, commuiiitas civium Kr. (biirgersdiaft, die bürger). Tá

Kelemen papa tamada romay dws palegarssaghuak nemeel

(ÉrdyC. 6531.

POLiHAK : (sclopua ; bUchseJ. Unnm par scloporum, vull
' '"'

polkák, fl. 120. iMonln'.k XXIV. 382). Egy pollwk agya
*•

fizaisen 72 d. (TörtT. XVIII. 260). Vagyon egy lóra való i p.

polhakom (Radv: üsal. U.287).

fO

POLICIA : [prucuratiü rei pupücae ; staatsvervvaltuiig]. ,

mi az iMilitlát és az ks.ségi igazgalá.snac dolgát nézi, ez ro

den egyéb jiaranczolatoknál fellyeb való (Xirani-aolal (MA: Sci »j

1004). "b:;

PoUciai : [prudens callidus ; klug. Üstig). Az jesuitáki i

*

rovas-ságh vagyon és néminém puütiai ukosMágh (Toln : Viga .
-^ •

28). A spanyoloknak királlyá az olaaz-iirszági tartományoki

;

uraságit poütiai mesterséggel tartja meg (Teleki; FLél i(>4)
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POLITIKA: I) (ratki civilis; staatskiuist). Effélékben

iiiitott levéli, ugy totszili, mAr nem apriVl a |iúlitikn doli;áb;ui

FahNÜ. 3-JO). 2) (c.illidit;»s ; sclilaiilieit]. Mások azt mouiltáU,

iigv szeme szája jáii-ui mesterséf;, ixilitika fopis, hivság i,Va\ :

;A. 213). Jobb politika fogás azokat liicíirottel emlegetni, kik-

ek emberséges kedveskedéseket tajMisztaltuk (Fal: UE. 431).

POLOSKA : [dmex j wanzej. A iKirból teremnek a bolhák,

iid(Vs térgek avagy |X)loskák (Misk : VKert. 633). [Vö. PA-
tiACKA]

POLTUKA (poltra Felv:Die.s. 42. iMimi ThalytVÉ. 11.

2) : [sestertius ; schilling). Egy poltura tészen más-fel garast

\'agj- hat pénzt (PraetAritm. 11). Egy p61t«ráni szelességfi

styácska (Pós: Igazs. 1.481). Négy poltrával bir (Felv: Dics.

2X Végy mastkot hat piítma nyomót (PP: PaxC. 50). Talám

urak is egy poltrarát vetnek (Thalyi VÉ. 1183). A ki ezen

\ daliást hallja füleivel, pénzt, ixJtnrát, iietákot nem ad kezei-

«|el (172). Tizenít pólturát minden üvegért (KirBesz. 100).

POLYÉKA : [jusculmn ; supjie]. Minden leves az polyeka

"afcila és káposztáié (Monlrók. XI.330). Tehén luís polyékáv&l

íiipzakMest).

POLYVA, PELYVA (polua DebrC. 252) : palea, gluma

acer, acus MA. spren PPB. Semmy nem vala alattok,

^ anemczak egy keues peljiia lEhrC. 86). A poluaeat égeti meg-

" Ihatatlan tzbe (MüuchC. 18) Az gabonafew erevssen meg
•^ hepletevt es pelyvaya változtatót (ConiC. 264). Valaki iozago-

^ at gvVit az zent alazatoisag nekf 1, oliatent, mikepen ha az te-

li erent hordozna az poluat az zelSnt (DebrC. 252). Az gabona.

1 lak maga, jóllehet az peluatul megh tiztittassek, de maga ha

^ z fSdbe el vettetik, magot terSmt esmet peluaual (TihC. 70).

Pirpát és pelyvát az louaknac visznec vala (Kár: Bibi. 1.306).

16 Slválasztván a polyvát a bnzátnl (Pós: GBot. 14). Az ellenkez5

i" jlnec pozdoria és polyua minden írás (Vallást, b). Az él5 fác

<i 5kéit vagy alsó részeit bé-csiruUlyác i>elyvával (Nad : Kert 23).

Ji iánná bizony, ha ezen szín alatt odagylne, osztán csak elhaj-

1^ anák az táborra ; egy maskara-eszü okos hintsen illyen szútia-

lolyvát (Bercs: Lev. 475).

[Közmondások]. A ki polyvát vet, nyomorúságot arat iSal-

ilark. A6).

szóna-polyva : resegmina foenl Kr. [heuabfálle]. Jay e

a éle b5n palástoló, széna peluai, azzufa epetS predicatornak

:iS Mel : SzJán. 59). A féhg meg rothadot széna polyTát is meg

nnéjék (Tel: Evang. 617b). Fahéjat, széna polyvát gyomroc

Sltésénec reménségével mind el nyelnec vala (Zvon: Post. IL

Polyvás : aceratus C. paleatus, acerosus MA. paleatus ; voU

ipreu PPB. Polyvás sár: lutum aceratum; polyvás sár gyúrás:

* iceratum PPB.

Polyváz, pélyváz : acero Sí. [mit spreu mengen]. A szal-

ut nával fedett házaknak pernyéit mint a polyvázó havat a szél-

fesz nagy srséggel hozná be íSzal : Krón. 502). Szolics bányász

i csákánnyal Sámbárt, had pelyvázza, ha lehet, sikertelen

•át (Matkó: BCsák. 69).

.'ij Polyvázás: achyroeis C. [spreugemisch].

POMAJ3A ['?] : fimebrium justorum aiiniversarium ; trauer

' lag, jahrliches leichenbegangnis PPB.

*
.

<ei POMAGRÁJNAT : granatura C. malnm granatum, malimi

Pnnicum MA. granatapfel PPB. Az poniagranátokbólis szakasz-

^tánac (Kár: Bibi. 1.131). Pomagranát formájára czinált gomb

iMA:Bibl. 175). Ajándékasz bíven szép pomagranáttal iZrinyi

' 1.48). A pomagranát facsarással jó italt szolgáltató (Debr: Ker

POMÁTA : (imgventiun crinibus molliendis; pomade). Ennek

utánna se bé se ki nem lé.szen szabad vinni a haj-keméuyétS

irt, iHJiuátát és szagos vizekot (Fal; NA. 127).

POMPA: pompa C. solennitas MA. (i>omp, feierlichkeit].

.\ fejedelem Szegedre érkezvén, nagy jiompával fogadtatik

iCzegl: Dág. EWb. 33). FSlséges wnink coronatiója nagy pom-

pával ment véghez (Kár: Élet. 1.108). Mit ha.sznál förtelmes

jiompád, ha meg-szégyenit (Fal : SzE. 530). A szörnyfí pompa,

liosszi'i szolga rend nem tesznek nagygyá (Fal : BE. 592). Most

szép s:',int oszt festett szóknak lámpája (Tlialy : Adal. 1.2).

diadalmi-pompa : pomjia tiiumphalis Com : Jan. 152. [tri-

iimphzug]. A g)'6zedelmessec diadalmi pompával haz-i meg-tér-

uec (Com: Jan. 152). Dicsség szekerén országos diadalmi pom-

[lával ment a várasba (SzD: MVir. 88).

gyözedelmea-pompa : triumphatiis C.

szó-pompa: [pompa verlmrum; redeprunk]. Hogyha mi-

voltok meg nem felel a temérdek szópompának, a megcsalat-

Uozott reménység szembe száll a képes dicséretekkel (Fal

:

UE. 387).

temetési-pompa : [exsequiae ; leichenfeier]. Temetési pompa,

Miely Iktaii Betthlen Cbristina kis asszonynak utolsó tisztessé-

jíének megh adásában ki szolgáltatot (Teml^mpa. UimI). Te-

mettetett Kaplyonban, de az temetési pompa Károlybaii celeb-

ráltatott 1759 (Hazánk 1.293).

[Pompálkod-ik]

Pompálkodáfl : [solennitas ; feierlichkeit]. In junio Prága

alatt akaiuak lenni, de én nehezen hiszem, hogy (5szig is ki

doboUiassanak azok az nagy ix)mpálkodás miatt (ErdTörtAd.

11.394).

Pompás : i>ersulennis C pomposus, pompalis MA. (prach-

tig]. A sido nyelv minden iximpás negédességtl üres (GKat:

Titk. 23). Sok haszontalan pompás ceremóniák vágynak mos-

tan az emberek között (CzeghMM. 29). Akár melly pompás

fel-biztatással nem telfink-meg (Fal : UE. 450).

Pompásan : [omate, eleganter ; sehmuckvoll, zierlich]. A
király a királyi székben fli uri módon, pompásson óltSztetvén

iCom:Jau. 139). Haját pompásan fel fodorgatta (Kónyi: VM.

42).

Pompáskod-ik : [si^lendeo, excello
;

glanzen, prangen].

Elefánt tetemeckel, bársonnyal és selyemmel pompáskodnac

iMA:Taa ElSb. 16). Mely igen nem pompáskodtanac ackor

az papoc az 6 b5velked5 gazdagságockal (1140). Fiaink egy ma-

gyar ur udvarában mit tanúinak '? Irmya, pompáskodni (Zrinyi

IL178). A tulipán virág sok szmnel pompáskodik, de nmca

illatja (Fal: BE. 596).

Pompáskodás : [ostentatio
;
pnmkj. Az pompáskodás még

.iz pogányi kortsos nyelvekben is nem igen régen kezdetett fel

kelni (GKat: Tik. 28). Nagy pompáskodásnak és vendégeskedés-

nek indulván a fejedelen (Monlrók XXVIL14).

Pompásos : [splendidus ;
gl.auzend, prachtvoll]. Pompásos

és tisztességes ruhákot csináltattam magamnak (Monlrók.

xxvns).

Pompásság: 1) pompositas MA. prachtigkeit PPB. 8) [os-

tentatio ;
schaustellung]. Isten magáról tSbbes szóval nem pom-

pásságért .szol (GKat: Titk. e2).

Pompaság : 1) pompositas MA. [splendor, ornatus
;
glanz,

pracht]. Ellene montatok írdAgnek es pompasagyuak (VirgC.

147. 126). Jue hozza nagy pompasággal az varos piaczyn hi-

uolcodv.in (NagyszC. 160). Sokakat latok ez vylagnak pompa-

sagauak megh vtalasanak vtauna (WeszprC. 147). Ez pispSk
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tanalchut ada ft nekyk, hogy myiideu pompasasot, keiielse(;et

el vetnének (DomC. 21). Az fráterek tartnau vrakiiak pompa-

eagyt (132). Alituan, ho^ eh zent plspk giüuirk6dueiek a

fele pompasagba lÜebrC. 104) Hol va^un az el múlt poiupa-

sag (BodC. 21). Ti baratoc, bizony a ti vniíiiigtoc [lonipaságtoc

mind elvesz, s orücké kinzottok a |)okülba ( Mel ; SzJán. 452).

Mesterséges iwmpaságra szoUíisbau ne igyekezzenee (Zvon : Post.

L423). S) solennitas C. MA. (feierlicbkeit). Beniice nagy poni-

pasággal be ment a meghallgatásnac palottaiába (Uelt: UT.

01).

Pompáz: [luxnm faeio; luxtis treiben]. Méglen Máttyás ki-

rály észt a nagy ixjmpát vze, nem aluuéc sem pomjiáza addig

t5r8k czászár (Uelt: Krón. 156). Ha roszkor pompázunk, ak-

korra is máskorra is vesztünk Lirüukben (Fal: UE. IIL145).

POMPOS : collyra MA. (grobes brot]. Szegletes kenyerecs-

kéc, pomposoc (Cum : Jan. 109 i.

PONC : caelum, caestrum, scalprmu Sí. [meisselj.

Poncol: 1) caelo, sculpo MA. ausstechen, aasgrabeu PPU.

[meisseln]. Pontzoló-va.s : caeluni, cae.strum MA. 2) cubo, de-

cumbo MA. Hegen, sich niederlegen PPB.

PONDRÓ : veniiis ; made PPR Micsoda az ember nyA-

vek pondrók, kigyok, békák eledele (Csúzi: Síp 467). A meg-

ért sajtban az ugró pondrók lesznek (Misk: VKert. 632).

Pondrósit : vermino.sum fado Kr. (wurmig maclienj. Men-

ten ülik a pokolbéli legyek s pondrósítják (Sánibái- ellen. 176

Kr>.

PONDUS : [poudus
;

gewicbtj. *Óra pondasa : horologii

sacoma, libramentimi horae PP.

PONK : iKinticulus, collicnlus ; hUgel, berglein PPB. Kér-

jük Kügymödöt irgalmasságos uram, tekintsen reánk a magas-

ból a ponkra (Nyr. II.226a).

PONT (}>onH NagyszC. 45. ÉrdyC. 556. Ver: Verb. 2. Kulcs:

Evang. 20. ptmct DebrC. 448. TliewrC. 171. Born: Préd. 74.

punt Tel: Fel. 95. Bal; Csisk. 157): punctus C. punutum MA.
punkt PPB. Ez a iwncth es a hathar (NagyszC. 110). Isten

oly keraéuseguol nezy embürtöl az zamoth, licié czac eé pímct

mi volna, azt sem hagyja el (DebrC. 448). Az másod pontról

emlek&yk zent Paal apostol (ÉrdyC. 343. 525. 556). Eg pont

es eg zem pillantás (TelC. 245). Éott czikeliben auagy punctban

heliheztetett rSuid tanuságb iThewrC. 171). Ezegben igazak

leszünk ezt pontról [wiitra mindeneket megh alywk (RMNy.
III.46). Egy punctig mindent meg keuan (Born : Préd. 450). Eb-

ben hamyssat semmyt ixiuctygh ne eycliyenek (Ver: Verb. 2).

A truént egy puntig be tSiche frel : Fel. 95). Chac egy pouct

sem lé.szen hijába való az en be.szédimbe (Kulcs: Evang. 20).

Els5 punt, a kiuel vádolod a Kalauzt, ez (Bal: Cslsk. 157). Az
egész fSldnek kereksége egy parányi ixiut (Laud : UjSegíts,

a219).

centrum-pont : [centrum ; mittelpuukt]. A ki a centrum

ponton veszteg áll, minden felé egyaránt éri a kómyfilálló dol-

gokat (Falf: UE. 391). Szándékoknak centnim-pontyához nem
férnek (434).

közép-pont: cv A felfflggesztS mérték egyik része felSl

tsak a terhet tartó horga vagyon, másik felSl a font, melly a

kózép ponthoz ki'izel tétetvén, tóbben nyom (Com*: Jan. 139).

Pontos : [gravis ; wichtig]. Fontos, pontos beszéd : *gravitas

verborimi, sontentiarum PPB. Nevendékelure bizta a [wntos,

tetemes, mázsás dolgokat (SzD: MVir. 420).

Pontoz : puBcto Kr. [punktiren].

Punktozás : (punctatio
;
punktirimg]. Kivel hitetik-el, boyy

a mo.stani pnnctozás szerént ollyan ni'idon kellyeu olvasni a

iiilo szokat iSall: Vár. 55i.

PONTOM, PUNKTUM (funlum Laur: LViad. 135.:

ipuuctum
;
punkt]. Halandó eniberec, vallyon mellyic gondollya

meg kzzöletec ettl a pontomtúl az rcké valóságot ffiggtni

'Com: Jan. 212). A nagy beteg életének utolsó |x>nctomálio/

közelgetni láttatott (Titklíózs. 2951. Az negyedic versnec két

puuctumi vadiiac ( lyuk: Józs. 30). Világi és ordSgi negédség-

iiek ixjutoma (Illy: Préd. 11.67). A Mahumet vallása egyueliáii>

punktumokban megeggyezik a kereszténységgel (Mik: Töri.

423). Pontomia mindent feljegyzettem (Gvad: FNót. 13U

Pontom! : [unius puncti ; von eineni punktj. KOunyebben

megengedi, hogy az ég és a tSId el mullyék, hogy sem az '

beszédiben egy poutomi fogyatkozás essék (Pós: Igazs. L2öSi.

PONTY, PONTYÓ : carpio, carpiis MA. cyprinus ; kai

-

pfen PPB. Fekete lében való ponty |.I{adv : Szak. 157). Hali

tói halac a ponty, csuka, kárász (Oim: Jan. 40). F5zd meg
káposztát tiszta vizben, azután ponty ikrát tíird megég) kalá

nai, tedd a káixjsztába (TörtT*. 1.577). A gödények egész be

gyekig a vizbe búván, úgy halá.szszák végig a nagy tókat és fél
'

singnyi tsukákat, pontyókat minden rágás nélkül lenyelnek (Misk :

VKert. 344).

PONYVA : stragulum, siparium, velarium MA. segestre,

segastre caunabinura, hivolucnim caimabinum ; deckzeug PPB.

[plache). A komédiát jadzó levél szin elól fSggesztó ponyvával,

sznyeggel, kárpittal fedeztetik-bé (Com: Jan. 211), Az elveszett

ponyváért attimk 80 d. (MonTME. L56). Egy tarka szép asztalra

veti ponyva (KecskTört. U.54).

[PonyvázJ

be-ponyváz : [stragiilo cx)ntego ; mit satteldecke umhiillen).

Vásj'uhely piatzán sámba lovak árra mi légyen? Vajdáknál

vagyon a csak tudva, czigányok sem tartyák meleg istálóba,

hanem sátor szegnél koplal béponyvázva (Matkó: BCsák. 460).

PÓPA : [pappá ; kinderbrei). A száraz^lajka az szoptatós-

sal i-ágottal, popával meg elégifi (Com: Jan. 44X

POPIOM : ungventum populueum, populeum
;
pappelsalbe

PPB. Meg érzed majdan a bányász csákány fokot-ÍK, csak popio-

inod légyen (Matkó: BCsák. 105).

POR ypur HB. jiuor SándC. 2. KulcsC. 1) : 1) piUvis Pesti

:

Nom. 1.52. C. MA. staub PPB. Por-arany: balnca, balmt; por

gfldrfitske, mellybon tyúkok, madarak ferednek : conistra PPB.

Vsa pur es chomuv uogmuc HB. Meg kenic 5 orcaiokat a haz-

nac joraiert, ki sok 6 kózltóc (BécsiC. 111). Ki menuetec a

varosból, leraziatoc a talpatokon való port (MünchC. 31i. Az

napnak fenében mene sok poor vagyon (SáiidC. 2). Poor, kyth

zeel el fnth feldnek zynerel (KulcsC. 1). Por, hanm oékem

kenyerem (MA: Bibi. V.461. 2) (pulvis pyrius; scliiesspulverj.

Futak elótt liiu-om nagy hajót rakának meg agyúval, porral,

glóbussal (Monlrók Hl. 17). Gyors poiu s szaporauu lobbanó

harag (Bal: Epin. 7i. Mushát elvégezvén szorgalmatus Zriiii,

kezde fegyvert vitézéének és port osztogatni (2Wn>-i 1.90). Apró

por fél tonnával (liadv : Osal. 11.393). Hozzá akarván lóni, aser-

|ienyóban fellobban ugyan a [>or, de el nem sUle a puskán

1759 (Hazánk 1.141). S) [medicamen; arznei). Kyerlek, hogy

ihyualt;is.st iratt es eróss portt, kyvel sebet nj-ttuak anagy N-att-

husst vesztenek az loonak (LevT. 1.1). A testgyógyitók porok és

pillulák erejével orvosolnak i Pázni : IVéd. 901). 4) pulvis cyp-

rius Kr. [puderj. Ha mikor bójtólfiuk, adjunk szagot fejünknek,

IKirt hajunknak, simétsük ábrázatunkat (Fal: NA. 177).

(Szólások). Utánna rohantak, de tsak porába sem értek

iKónyi: ÁM. 92). Ámbár tiszta rongyban óltóztesse eoket a ké-
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felen szegéiiyséK, porban forgassa a gonosz szereutse, de

de még-is ki-néz beliMók az iiri természet és nemes vér (Fal

:

NE. UX A szerencse bal kéznlt jobra, alólaporbul felségre, a

fogságbultlironusia emelé (Kal:NA. 192). Emelkedjél porodbi'il.

magas és méltii dolgokat végy aráiiyzóba (Fal: BE. 580). Mint

a nemes ember a kSziendnek porábiíl ki-emelkedett, úgy

jobban látszik és okot ád a szóra (Fal: NE. 12). Az mi gyízo-

delmüuk acéllos fegyveriink, ezzel Sziget várát hamar porrá

tesszük (Zrinyi 1.145).

ágyú-por : [pulvis pyiins ; schiesspulverj. Vagyán az czejt-

házban ágyu por fél tonnával (Radv:Csal. 11.393). Agyú por

mííísa Nro 9 íMouTME. VIII 527). Mit nyere a tsászárnépe

Luzzárd megvételével, reménllieti-e annyi ha.'iznát az helységnek,

mennyit kSltStt ágyiiporra Te Deiun laud. napján (Fal : NE.

21).

iskola-por : pidveres .sc-hola.stiui Kr. [sihulstaubj. Leginkább

azokat az urfiakat lesik, akik tsak most rugták-ki az iskolák porát

(Fal : NE. 4) Egy iró-deákotska , a ki alig rugtaki az oskola

port, jödtigele nagy finyal elSmbe (SzD: MVir. 23S).

nádmóz-por : [saccharum ; zuckerj. Egy ezüst nádméz por-

nak való porozíj (Radv: Csal. II.U7). Egy nádméz pornak való

sávosan aranyozott edény (Radv: Csal. 11.176).

puska-por : naphta, pulvis pyrius MA. PPB. [schiesspulver].

A puskásoc a puskákat puska porral meg-tSIcséc (Com : Jan.

147). Terseny puska por má2.sa Nro 3 és 30 font (MonTME.

VI1I.527). Négy szekér puskaport hatlak az érdiben, de nem

tanálják sohnit (Bercs:Lev. 278).

reszelet-por : [ramentum ; spane). A fegyvev-tsiuáló resze-

l6vel reszel, annak maradéka reszelet-por (Com' : Jan. 87).

salétromos-por : [pulvis nitrinus ; schiesspulver). A puskásoc

a puskákat salétromos porral megtSIcséc (Com: Jan. 147).
•

tisztitó-por : fpnlveres purgatorii; piu^rpulverl. (Saláuki:

Krasro. 16).

vas-por: [ramentum; spane]. Com'; Jan. 87.

Porhonyit : macero C. [weich machen]. Lagtatot, porhonyt-

tatot, kenszergettetet : maceratus C.

meg-porhonyit : macero C.

Porhonyú, porhanyó (porondé PPB. porony Nyr. E.
211. jxirányoság ACsere: Enc. 127): moüis, tener MA. weichlich

PPB. [mürbe). Poronayó: sapidus PPB. Nem valami porhonyú

es taplós fák ezek, hanem vastagok (Lép : PTük. 111.157). A he-

ringnek lágy és porhanyó húsa vagyon (Teleki: FLél. 52).

Porhanyós : [marcidus ; locker]. T5redékenyek, mert tzak

porhanyós tSvenyessek, cserepesek a lábak (Bíró: Préd. 12).

Poronyóság : [marciditas ; lockerheit). A tSrSség, poronyo-

.ság áll a tapasztalhatatlan részetskéknek temérdekségébSl

(ACsere: Enc. 127).

Porl-ik : (in pulverem redigor ; sich zerstauben]. TSredékeuy

és porio az ti tudománitok ( Bal : Csisk. 191). Mell kSnnyen rot-

had és sorvad-el az hitván sárbúi porló fSvéuyre raggatott új

épületed (Matkó: BCsák. 371). Hazugságokkal támogattatott és

porló tudomány (SzD : MVir. 227).

Porocska: pulvisculus MA. stáubelein PPB.

fPorocskájiyi]

Porocskányicska : (atomusj. Mint egy atomnsnitskák,

verfényben levegS [lorotskánitska (GKat: Válts. 11.434).

Poros : pulverulentus C. MA. voll staub PPB.

M. NTKLVTÖBT. ÍZÓTÍB. H.

Porosit : (pulverem moveo ; staub autwirbelnj. Igaz járt út,

mellyel a próféták, apostolok és más szent emberek porosíttot-

t;ik (SzD: MVir. 450 1.

Poroz : pulvere consiiergo SL [staubén].

föl-poroz. Felporozni a puskát : alveolo sulphureuin pid-

vLsculum inducere ; dio flinte mit pulver laden PPB

[Porzás]

fej-porzás : [tö eonspergere pulvere crinali ; das haar pú-

déra]. Má-sod magával mind a két kézzel hozzá fog a fejporzás-

lioz (Fal : NA. 142).

Porozó : pulvis siccatorius scripturae recentis ; streasand

PPB. Porozó taitó : pulveraria pixis, theca arcuaria PPB. Hol

vagyou a porozó : wo ist der streusand (KirBesz. 86).

ná,dméz-porozó : pyxis sacchararia ; zuckerbüchse PPB.

Egy aranyas nádméz-porozó (Monlrók XXIV. 141). Egy ezíist

nádméz pornak való porozó (Radv: Csal. 11.177).

Poroz-ik : [pulvis oritur ; staubén] Egyszer mintegy porozni

vagy szikrázni kezde a tenger (Bethl : Élet. 305).

PÓR : rusticus, paganus MA. bauer PPB. Qnincianus nem-

telen poor vala (CornC. 260). Ö bolond bór. miért gySttred

sz&uedet bánattal (Helt: Mes 432). A port rea birtam, hogy

egy igen .szép sohaytat ad (438). EggigiS alázatos pór, k5r5sztien

(Mel: Préd. 153). Mely várban vót 35 pór (Monlrók in,16).

Számtxdan tereket levágának, még a pórok is ölvén bennek (98).

Pórra líttek : plebeae facti sünt conditionis (Ver : Verb. 7). Hada

pór és fegyuertelen vala (Görcs: Máty. 68). Az innepeken dol-

gozó ember ha pór, hét pirichket vegyenek raita (Tel : Evang.

II.SOl). Az paraszt pór, pór paraszt legyen (MA:SB. 116). Pó-

rok, parasztok lakják a falut (Com: Vest. 91). A világnak söprei

a pórok hasonlók a ragadozó állatokhoz (Fal : NE. 2-3).

Póri : rusticanus MA. bauerisch PPB. Én ezt atmyiban tar-

tom, mint a nemes rendet a póri alacsonsággal öszvekevenn

(Fal: NA. 125).

Pórság: 1) rusticitas MA. ignobilitas; biiuerische grobheit

PPB. Pórságot zk : rusticor MA. Igen nagy pórság az aytón

halgalni (JésusSir. F6). Pásztori és porság fiz élet (MA : Scult.

79). 2) [rustici ; bauerschaft]. Ma Szakolczánál akar valanú pór-

ság általcsapni (Bercs : Lev. 205). Bárcsak most a pórságot szed-

ték vohia fel (704).

Pórul : rustice, nisticatim MA. ignobiliter ; bauerisch PPB.

[Szólások]. Vegye elejét a dolgoknak, ha porul nem akar

járni (Fal: UE. 410). Házakat palotákat épfltene, póró [?]

az magyar mindennél se lenne (Görcs: Máty. 51).

PÓRÁZ : vinculum cauium, lórum MA. huudsband, kuppel

PPB. Pórázra fzvén vitték el a rabságra (Megy: 6Jaj. 1V.16).

A szerenche el szagatta nyakárul nehéz pórázát (Zrinyi 1.171).

Szegény nemzetünket rendel pórázra fzik (Paskó: ESir. A3).

Északi tsillagzat a medve pásztor, két tsillagbol allo agarat

tart pórázon (ACsere: Enc. 99). Szij s .selyem pórázra ebeket

fogának (GyöngyD : KJ. 370). Embereinket ló mellett pórázon

egész éjjel bm-colták, kiuozták (TörtT. VL263).

[Szólások]. Minémfl vétkekkel fzi egy pórázban (Toln :

HBék. 22). Pórázon foly: eodem cubito, eadem libra MA.

Az rdg ellenséggel egy pórázon fut (Zvon : Post. 1.538).

Magával egy pórázon futókkal beszél (Sall:Vár. 11). Képes

dolog elhitelre, hogy ugyanazonn porázonn fuccz (Bal : CsIsk.

27). Melly értelemben vele egy pórázon futott (GKat : Titk.

262). Egygyik a másikáról soha nem tanulnak, mind egy pórá-

zon fiitnak (Mik:TörL. 271). Az angliai nemzet nem örömest

f 5 g g pórázon (Fal : NE. 62). Pórázon hordozni: nari-

83
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bus ducoie MA. Ebek engSni poraszou nem hordoztok (Tiuill.

5). Hányat homlok szabad pórázon r o h a n u a k niiuilen gonos

ságra (Prág: Serk. 112). Mikoron a satan ez világot az rettene-

tes baluaiiy iinailasban pórázon viselne (Mol : Préd. -). Hosz-

flzu p ó r á z r a nem eresztlek (Matkó : BCsák. 200). Látod e,

hogy egy pórázra ffizi, egy-aránt pokolra itíli a részegsé-

get a tiib' tzégéres ri'it vétkekkel (PSzm: Préd, 222). Egy pó-

rázra köti a hazugokat a gyilkosokUal (IVizm; Préd. 1091).

(KözmoudilsokJ. Az haragos és bolond egy jjórázon futnak

(Hall: 1'aiz.s, 248).

nyulászó-póráz : lurum venaticuni Kr. [jagdseilj. Akadá-

nac egy ifiura, az kinél vala egy nyulászó póráz (Prág: Serk.

125).

Pórázos : [ejusdem vinculi ; der splben binde]. A .szuszogó

Drómást vadiusz-mester fogtji, ennek pórilzossa ama tördk Csanz,

ki ha csak gengén ülsz, lovadról is le-lmz (GyíingyD : KJ. 371).

PORC : eartilago ; kro.spel, knörpel Sí.

Porcika (ímrcíiía ' Lép: I'Tük. 2(i): uiembnim, artus SÍ.

[gliedj. Az meny tagok, Izek es porcsitalt vannak liennflnk (Lép:

FTük. 26).

[Porcán]

kettó-porcan : |tum fragore disjnngor ; sicli spaltenj. A kJ-

telet meg vonak, bogi mellié is ketté porczana (WeszprC 102).

Porcog (pnreznij WinkIC. 206) : crepito, crepo SL [kuarpeln).

Az nagh hwzas ínyatli kezde ew teste teteme egmastool el oz-

lany e6.« el zakadozny parczagwan (WinkIC. 206). Czonttyai por-

tzogánac belé (Helt : Mes. 299). Az egér éjjel is az 5 portzogva

való ételével magát elárulja (Misk: VKert. 269).

Porcogat: dentibus cum clatnore frango, eomminuo PPB.

[kláppenid esson). Nem porczogatod a beüt (Czegl: MM. 295).

meg-porcogat : cv Ha széna rágást javallana is idvesség-

re az ecclesia, találküznán:ik az atyafiak kSzzúl, a kik azt-is meg-

portzogatnák (Megy: SzAÖröme. 7).

Poroogatás: [roditatio; alImSIiges nageu]. Allatok porczo-

gatáfára való magvak (Pós : GBot. 2).

Porcogó-: 1) cropitans MA. [knarpeludj. ZikSs fiuek : por-

czogó páz.sjt, vizi tk gyi'kere (Frank : HasznK. 19). 2) eartilago

C. MA. krospel, knörpel PPlí. Az vizán;ik az gyomrát megnie

teljed, az porczogójában is legyen közötte (R-idv: Szak. 122;.

Mikor az vizát fel akarod bontani, az orrját felveszed, kétfelíl

az poicogóját is fel kell venni (124). A mi tastfmknee épfiloti

csontokból, porczogókból, ízekbl ószve szerkesztetett (Cum:

Jan. 36). Az lónak orra portzogóján vony edgy szr tzérnát

által (Cseh: OrvK. 75). A tsont, portzogo, ktzet, íz, ro.st a test-

nek részei (ACsere : Ene. 142). S) [duriis; röscb, knusperig]. Az

fazokat az tíízhöz tegyed, hozzá láas, hogy meg ne égjen, így

szép porczügó szabású leszen a máj (Radv : Szak. 2ötí).

PorcogÓB: 1) cartilagiuosus MA. voll krospeln PPB. S)

[durus ; knusperig). Mikor szép porizogós a malacz bíre, akkor

add fel (líadv: Szak. 71). Törd meg az riskását, jól megfzd,

hogy iiorczogiís ne legyen (236). A hóimk harmad vagy negyed

napi hónak kell lenni, mert ugy keményebb és portzogóssabb

(Mik:T«rL. 309).

Porcogósan : i-reiiore, fragose MA. [knaatcrnd).

PORCSlLLÁlí, PORCÉIiLÁNA: 1) vas PPB. vas

fictile sinicnra, porcellanurn SL (vas mnrrhinnm
; piírzellau) 2)

[murrhiuus
;
purzellan-j. EzUstbe foglalt i>urczellána pohár (Radv

C^l. II.17R).

PORCIÓ : portio, ráta coutributionLs Kr. |antheilj. Az j

.Hzagbol az leányoknak portiojok szerint illend részt tartoznál

adni (Monlrók 11139).

PORCS(fü), PORCSIN : poligonum, centumnodia, cycla

miniLS PPB. [.saubrotj. Dizno pasit, porcin fyv czomlHidn;.!

dagadasat meg allatya (BeyIheA: FivK. 96). A laiioda, salái.i,

portts tti paréjakiiac hivattatnac (Com : Jan. 22). A pásiutos fTi

hz számláltatna^ : tik hur, uti fB, íjortíiu ifi avagy porta f'

(24).

disznó-porcsin : cv Erdei fúlffi, ollyan kis leuele mint az

di.sziio porczinnac (Mel : Herb. 32).

kövér-porcsin : [portulaca]. Hideg terméazetA mezei ffivec,

mint a lalwda, peije fi% kövér porcsin (Com: Jan. 26).

PORIS : chrysocülla, santerna PPB. [berggrünj. Póris a/,

ötv&seknói : borax PPB. Jó póris : egy lat tiszta pórig, két lat

üveg-só, két lat só, tiszta sült fejér só (Kecsk : ÖtvM. 292).

PORKOLÁB (;)oíWiíi RákF: Lev. L112. 271. porwli!^

TelC. 70) : castellaiius C. janitorum praefectas MA. bui':;vogt

PPB. Mykoron en ezeket meg montam volna az chazar i»jrku-

labyanak, legottan ketteot kevlde az ev zolgay kezzevl (DomC

328). Vala Dyosgewrben egy maga byro porkolaab (Érdjl".

633). Kasdag porkoláb es baratockal bsegs (l'elC. 68). A por-

golab, a megholt leannak attya, monda (70). Meg hadnác ;i

porkolábokiiac, hogy rftznéc ezt a foglyot (Helt: Krón. 124i

A porkolabnac kezébe adiác a szegény foglyot i Helt: Háló. 141

1

Tugya azt Ke. bog SoWos Imre vramnak porkolabya (KMNy.

11.61). Edgy várnak porkolábjának nagy tiszt&sséget tész(Ker:

Préd. 633). Az hidszeget bever porkoláb töröknek adtunk 1 f

(MonTME. 1.306). Ezen két levelemet valamely polkoráb ált.i

kellene küldeni (RákF: Lev. 1.112). Conventio kell: nekeji.

számtartónak, polkorábnak, béreseknek (271).

•

Porkolábság : castellanatus Kr. (muniis castellani ; burtr

vogtiunt). Tisztet osztottunk az megholt szenteknek, porkoláli-

ságot adtimk szent Péteniek (RMK. 11.164). Ki vuseli tisztit por

kolábságának, annak vezetékét mondtták Boldizsárnak íUyöngyl

'

MV. 8).

POROND : sabulum PPBI. aréna; s.Hiid Pl'B. Mikoroi,

meg appadot volna a Wz, a porondon marada a sárkány (Heh

Mes. 242). Két csólnokon Uuna szigetbe jutának, imé mihul:

Toldi az porondra juta, csilhiakból bátran fegyverét ki raká

(Uosv: Toldi 5). Az viz kzöl való porond: iusula (Ver: Verb.

13). A kit a viz vitt egy porondra (Tof: Zsolt. 774).

PORONGY : perdix junior PP.

PORONTY: 1) numerosa prole.s, piisionuui caterva, libe-

roruui cinnulus MA. servulus PPB. (kindschaft, kindknecht]. Az

Antiohristusnak ny porontyi kzzfil való íPécsv': Fel. 232). Kgd-

re is haraguszuak hazánk némely nem jó, hanem még fattyú

és [xjronty nevet érdeml fiai (TörtT. XVI.52).

PORONYÁN: [supert)e,jactando;.stolz,brUsttíudj.I'ürouyin

beszéhii : Incondite loqni PPB. Noha igen (wronyáim pkd a

markodat, hogy te mindent meg bizonyítassz az szent atiáklxil,

de nem tndo<l, mint kell értened a szent atiákat (Bal: C^Lsk

183).

POROSZKA : tolutarius Pesti : Nom. c. 102. C. dromedarius.

astmea MA. gradarius Major : Szót. 244. (zeller). Roa wewii az

kyraly kyr.ily ruhát, feyebeu ekés koronát, (xjrozkayara Altefiek

(ÉrsC. 44Sb). Azon kérem Kogdet, hogy ha volnának io porozka>

,

kyideiie oggy porozkat (RMNy. U.278) Száma volt, ammeoyi árpát

kellett minden ti.«!tartónac be-s-zolgáltatui a gyorsan lép pari-

piíknac, az szuéreknek vagy poroszkáknak íMel: Sám. 132|

Egy poruszkau Aluen, eleikben i'Kiie (Pont 51. 35). Fel Ale edgy
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4 és szép nngliai poroszkAra, a ki fasép módgyával jár vala

less: SzMag. D7i.

[Közmondisok]. Ag lóból nehéz poroszkát tsinálni (Pázm:

>réd. 338. SAmb: 3Fel. 454. Kisv: Adag. 324). A poroszka poro.'a-

JUva nem-is botlie : toluUiriius toUitiin nec cac^pita (Com : Jan.

6).

Poroszkál: tolutim incedo, tripudio MA. [traben, hüpfeu].

'orozkalva: tolutim C. MA. Idestova poroszkáluaii iái-nac(Zvon:

'izmP. 1.70). Sionnak leányi kevélyek, tétova poroszkálván jár-

tak és az 5 lábokkal nagy zengést bongást szereznek (MA:

IB. 239). A Sioanac leányi idestova poroszkálván járuac (MA

:

iibl. U.6).

Poroszkálás : (tripudatio ; das hüpfen] Poroszkalas, kedue-

iles nienesedlie ne talaltassec (Pécsi: SzfizK. 81).

Poroszkáló : gradarius C. tolutim inceden.'!, pede pre.ssim

quitans MA. [tiabend]. Porrewkálóló : gradarius equus PPB.

la sietni kell, poroszkáló pariiákkal jobb élni (Com:Jaa 94).

POROSZLÓ (poro^fo Pont. 64. porozto BécsiC. 125. MünchC.

8) : lictor, app,iritor, stator, lorarius, accensus C. praeeo MA.

ccensus curiae PPB. scherg Pesti : Noin. 1.29. iiascher, stadt-

necht PPB. A porozto er6ssen íu51tuala (BécsiC. 125). Meg-

aragoan 5 vra, ada Sfet a poroztocnac (MiinchC. 48. JordC.

12\ Lattjatok mynth iutottak volna a koppaz heghre a poroz-

)k (WnklC. 203). Az porozlo liy\vattatyk, hogy en fyayra meg

lessenek (ÉrdyC. 195). Az kyral az porozloual auag hoherel az

•ombitat feel fuüita (KazC. 99). Az parozlok fogak az ven vi-

izt (Pont 641. Poroszlónac szaua által meg kiáltatác minden

i i5tt fiaknac (Kár: Bibi. L42n|. Az biro az poroszlónac

ezeben adgyon tégedet (Bom: Préd. 450). Azon 6rd5g lészen

ala poroszlód (Zvon : PázmP. 1.524). O az maga hazájának és

emzete szabadságának poroszlója (TörtT. X\M90). Tulajdona-

ént kfinyörüle isten az emberi gyarlóságon, ki vetvén az ármá-

yos poroszlót, ördögöt (SzD : MVir. 461).

PoroBzlókod-ík : lictorem ajgo lír. [sieli mit hascherei be-

:ha{ligeii|. Poroszlokodnac ellen&nc baluanyozasockal (Mon:

^épT. 89). Ördtigi patvarkodásból ostorozza ötöt ezekkel, porosz-

ikodik ellene (SzD : MVir. 188).

Foroszlóság : lictoratus Kr. [hascherdienst]. Gyorsalkottan

s poroszloságban es gyilkosságban (Tel : Fel. 197).

PORTA (poriya BékOkl. 202); 1) [porta, janua ; thor, thiir].

ogy ky ment volna az portan, legottan leiének elíl ket wen-

5g frátert (VirgC. 59b). Az portan kiuAl egied meg az te étke-

iét (74). Fekzyk vala az CJilastrom portaya élt (ÉrdyC. 339.

ÍO). Mene az barátok portayara es az portarius be ereztee nagy

3 kedwel (513b). 2) ania Tiircica Sí. [die PforteJ. Balibeg kevete

Itala megtudósodott, hogy a portáról jó választja volna (Monlrók

X73). Ifjabbik Rákóczy György Hatalmasságodhoz és az fénye-s

>rtához igaz haségének niegíirizésére igen jó móddal tanitta-

itt és neveltetett (MonTME. IX.3S4i. 3) pugna levis. velitaris

ncnrsns, excursio Sí. [streiferei, das beutemachenj. Ha a

jrtára kimégyeu, nyer az ellenségtl, ha a kvártélyára

légyen, nyer a menyecskétól (Thaly : VE. 298). Az ellen-

ig ellen magjarok poi-tája jár-kel éjjel-nappal, vitézül próbája

fhaly: Adal. II23). Értették volt oda ki való szolgáink, hogy

más portyákban újonnan többen is kicsavarganának (Bék-

ikl. 202^ Ezen két ers portával kitanulhatjuk szándékát (Bercs

:

ev. 304). A forragi és portára induló apró seregek nagy káro-

at tesznek és rósz hirt hagynak a tábor felíl íFal: N.4. 213).

Izek firSkkétig busittyák a generálisokat, hogy részek legyen

linden portán, minden fitkózetben (221). Ha jön ordre, frissen

yergel, elmegy a portára, folbiztatja maga társát, jól megjön

i á»a (Amadé: Vers. 107;. 4) [tributum ; steuer?J. Azmiillethy

az wrakath es neme.segetli, kiknek portatth rónak, azon megh
az or/.mh az wrakkal telleseggel uem alkudott (UMNy. Ill.l 19).

nyargaló-porta : [explorator equestris ; reiteraaskimdschaf-

terj. Mori'ában küldtem egy nyargaló portát, ugyancsak kitanu-

lom (Beics : Lev. 206).

vizsgáló-porta : (explurator ; auskundschafter]. Tegnap
vizsgáló portát bocsáttam vala, jve hirem tüle MorvábúI (Bercs

:

Lev. 207).

Portai : [Turcicas ; türkisch]. Egy portai kantár .szügyelóstfil

(LevT. 11.394). Fékének formája nem régi találmány, igen böcsSs

munka, portai csinálmány (GyöngyD : KJ. 507). Portai vagy per-

siai paplan (VectTrans. 15).

Portás, portyás : [velitator ; streifeügler]. Bár és Szekcsö

el nem pu.sztittatott volna, mert mindennap portyások jártak

volna (KecskTört. IV.104). Tegnap s ma portásim feles német

s magyar rabot hoztak (Bercs : Lev. 38). Ez étszaka hoza egy

pozsonyvármegyei portás egy németet (284. 296).

vizsgáló-portás : [explorator ; auskundschafter]. Az német

általszaladt, le is csendesedett vala, mert ott leskdött vizsgáló

portásom (Bercs: Lev. 295). Vizsgáló-poitásim napiial indulnak,

étszaka i>róbálnak (341).

Portáz : velitor, pugnatum excurro SL fplankeln]. A kara-

l)élyos sem portáz, mert csak siratja lovát (Bercs: Lev. 339).

Fehirvár felé portázni változik három-négyszázouként (475). Sok

veres fogolj-nak kelletik meg halni, a portázó nyulakat mind

el fogtuk (Mik: TorL. 240 1. Mind a kettnket elérte már ások

péntek, uem portázni való emberek vagyunk (Fal : NE. 27). Két-

.ségkivül szeges beszédekkel portáztatonk egymásra (79). Fegy-

vert, fegyvert hiveim, portáz ellenünk az ellenség (Fal : NA.

123). A kerékben rópitet igék ide s amoda portáznak (Fal: UE.

403).

ki-portáz : [excurro ; streifzug machen]. Meghattam, sok

tüzeket rakjanak minden falun kivül ; az német meglátta, mind

hadnak vélte, még az magyaija sem mert kiportázni (Bercs:

Lev. 19).

Portázás : proelium minutum, velitatio, excursio bellica Kr.

[streifzug]. Vég-újváriaknak kiterjedett .szép hire, mezben járá-

sok, jeles portázások Vág vizén túl messzire (Thaly : Adal. IL

277). Az Vág két felin szénájok helyben leszen, bátorságossabb

is, az portázásra reáérkezik (Bercs: Lev. 308). Már az kaiabí-

lyosok is protestálnak az portázás ellen (322. 463).

PORTÁTiÓ : [portaié
;
portai]. Ha valaki czifrázni akarná

luga.ssait, azoknak bemeneteleken portálókat azaz mesterséges

kapukat csináltatliat (Lipp: PKert 19).

PORTÁKIUS : [portarius ; thürhüter]. Az portarius felele

nagy haraggal : Mit yaarz eet te zaar saak (ÉrdyC. 502). My-

koron eheenghett volna, az portarius be ereztee nagy yo ked-

wel (513).

PORTÉKA (partóio Diai. 180. Mik: TörL. 26. portéka Mon-

lrók. III.3fi): 1) vasa, supellex MA. hausgerat PPB. írva találták

vala hóta nt;in az portikái kezött (Monlrók III.36). Ki valami misé-

hez valo partékat el vinne(Dial 180). Az mely portékát adottaz Wy-
czay Eva asszony az maga leányával, annak az száma (Radv : Csal.

IL308). Ha elérkeznek a királyi emberek, megláttyák az idegen

embernek partékáját az ágya kSrfil (Hall : HHist IL49). Ott

találtatott fel akar vitézeknek kfilomb-kfllmbféle fegyver, akar

másoknak állapattyokhoz való kívánatos partéka (IIL3S). 2)

sarcina MA. merx, mercionium 81. (pack, gepack. waare]. Kegyel-

med megh montbattia hogj chak buzaya as partékayaert jAt

el iRMNy. III. 114). Le raká es hániá Danid hátáról miudeu

portékáját (Mel:Sám. 35). Az én portékáimat el5 hozam nappal,

83*
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mint az kic másiiva lioidozkodnac (Kár: BiM. 11.117). SzeileySk-

cWvo za)(iae.sk:ijAt (Mail: Kv.-iiii;. 21.ti. Ha szomjiiliuzol, menny

a píirtékákhoz (ad sarciiuilas) és igyál vizeket (Kálcli : Uibl. 2.33,i.

Budán 2000 frf érc' [jortékát fizetett sarczában (TörtT. 1V.89Í.

I.<ipott pf)rtéka (Illy. Préd. n.277). Szép dolog ura lenni fél óra

alatt egynehány száz ezer tallért érú partékáiiak (Mik: Töri.

26). Az eft'éle idegen portékáért a tent;erüii lapátozni, vitorlákat

szaggatni, kifelé .s meg vis,szatérni ba«zoi)talan.s;ig volna (Fal:

NU. 321). 3) [res ; ding|. Az atya meggondolaa, hogy nem volna

rosa vyragnak ydeye, hozyaa hywaa es meg lataa kelebeet,

haat mynd zeep rosa vyraag az azzyw apró portéka (ÉrdyC.

6J0). Mint amaz fel-puffadott mérges varas portéka minden mér

gét kiadgya a Matkó (Illyef : BCsTomp. IMl

PORTIKUS : [i)orticus ; .sauleugangj. Cédrus gerendáé va-

láiiac az ur házánac porticusánac (MA: Bibi. 1.311). As< utzác

kSveckel rakattatiiac meg, mint a piarez is a tornáczockal,

poiticusockaí (Com: Jan. 122).

PORTRE(kóp) : [effigies, imago ; bildnis, portraitj. Az alsó

szobákban ;iz austriai háznak minden jiortrait képei függnek

a falakon (FahTÉ. 7941.

PORTUS : (portus ; hafen). Már én mágnes küvem portus-

hoz hoz engem (Zrinyi 11.58).

PÓRUS : (poru.s
;
poré]. Verejték Ijmkak vagy pórusok 1658

(KNagysz. 27).

POSHAD, POSSAD, POSVAD (j)ísAed Mik: TörL

188): ranceo, computi-esco, immarce.'ico C. exputrosco, fermen-

tor, infermentor MA. raneesco PPB. [verfaulen, vermodern, ver-

wesen, raorsch werden]. Teste kecsegteté.sére ix)shat mérges

tejet szopott (Czegl: MM. 6). A savanyu és poshatt eczetet kós-

tolgatván meg hajtyák fejeket (TemPompa 162). Sok |)ü»vat

gj^SmSlczfit hozót (Zólyom: Elm. 251). A mi szivihik frLs.seu és

hivessen vagyon és nem pashed ugy mint a füstölt hús a nyáron

(Mik: TörL. 188).

el-poshad : computre.sco Kr. (verfaulen). Kik Krisztuson

nem gyökereztek, el-po.shadnak a nyavalyák vizének nedve.'ité-

sével (Pázm: Préd. 092).

nieg-poshad: exputresco C. raneesco, acesco, fermentor

MA. (verfaulen). Megvárják, hogy jól meg|ioshadjon a hordó-

ban vagy niegforjon : sinitur *fermentari in dolio PPBI . Az

halak, kyk hí- benne vannak, mynd megh halnak e-s megli

pos.sadnak (.lordC. 19). Kégen megposhat historiácskákat ottan

ottan elo-ugrat (Pázm: LuthV. 4). Az ember teste a {bld alatt

megposhad és rothad (Pázm : Préd. 994).

Ö8zve-po3vad: [computresco, infermentor; verfaulen, ver-

modern). Összoposvadütt s rotvatt juh és borjú bflrOk (Radv:

Csal. tt374).

Poshadék, posadék: illuvie.s, láma MA. mora.st, kot.

pfiitzu PPB. Ha rósz fUvon és olly pos-sadékon firzi, a hol mé-

telyt szLilnek a juhok, nem pjiaztora, hanem mészárosa a juhok-

nak (Pázm: Préd. 604). Ollyanná teszi mint a büdös dögöt, mint

az iitsz.ákn tapodtatott poshadékot (726). Mind magát s mind

az ország népét belé akarja keverni az sUró possadékból álló

sárban (EIsztM. 321). Az. az ember, ki a tasti gyonyJrfiséguek

rut jjosadékában fekszik, disznónak hivattatik (Illy: SzÉlet. 1.37).

Posadéka a bnöknek (Illy : Préd. 11.445).

Poshadt: rancidus, fracidtis C. MA. stinkend PPB. [fául,

morsch). Poshat ital: posca
;
poshat szabiisu: subrancidus MA.

Poshadt, álló-víz : aqua torpens, aqua reses PPB. A Kalauz sok

hitván gyftievéz káromlá-snak (wssat limbossa (Zvon: PázniP.

257). A penészesec, |)o.shatt;ii-, rotliiittac nieg-undokétnao és bft-

dAasétiiec (Com: Jan. 62). Teste kecsegteté.sére poshatt, niérge,s

tejet szopott (Czegl : MM. (j). A savanyú és i-whatt etzetet kós

tolgatván. meghajtyák fejeket (TemPompa 162). Bell posliadu ,

döggel büszhödik (SzD:MVir. 116i. M;igában döglelete.s poshadtt '

kovászt foglaló találmánynak midoksága (439).

Poshadtacska : rancidulus MA. ein wenig stinkend PPB.

Poshadtság : rancor MA. (fáulnls).

Poshadtul: rancide MA. stinkend PPB

POSHASZT: putrefacio Kr. [faulen laasenj.

meg-poshaszt : fermenco, infermentj MA. [gührenj. Nem
tudgyátoké, hogy kicziny ková.sz megposliaszfya mind az egész

tésztát (MA: Bibi. IV. 154. Nógr: IdvK. 438. Illy: Préd. IL32.5).

Egy kevés ková.sz egész tekní tésztát meg posh.'iszt (Veresm:

Lev. 260). Egy kevés gonosság az egész tésztát megpo.sha.s!!tyai

(Mad: Evaug. 276).

POSVÁNY : palus, láma, ilhnnes Kr. [morast, pfUtze). Sikerö"

posuauban czappolodni (Zvon : PázmP. 282). A fold szine oéhol vize-

nys, ingoványos posvány, soppedékes, lápos (Com: Jan. 14). Mégjól

tett helyében posványban vezet e háládatlan világ (Kisv : Adag.

387). Az Lévárd táján való rósz, sáros posváuyokat elkerfili

(Bercs: Lev. 228).

[Szólások]. Lcsbl pocsba, fertSbíl posványba léptek

(Pécsv: Fel. 30).

Posványos: 1) palastris, laludosus Kr. [morastig]. Posvá-

nyos sár iT(jf: Zsolt. 594). Gyórvárnál az tóban, posványos

gázlóban mhid bole fulladott (Thaly : Adal. 11.144). 2) (illuvies

;

morast). A jól tett helyében vihig nem ád vizben, de posványos-

ban vezett iKisv: Adag. 475).

POSONKOD-IK ? Az ba.sa nagy dev;int tartott felöle

;

az törökök igen patkóitaták az lovakat és igen posonkottak
;

feiaie (TörtT^. 1.553).
j

POSTA : I ) tabellarius C. nuncins, veredarius MA. auga-

'

rius ; boté, postillion, postreiter PPB. Jutának my hozzánk romai
í

ciazar A fSlsege jiostai, vgian azon posták adak my nekínk ax

Nd. leuelet (RMNy. 11.109). El kfildéc a leueleket az postáktól

:

litterae missae sünt per cursoi-es (Kár: Bibi. 1.503. Ver. Verb:

Szót. (iqq). Angyalidat mint száguldó postákot kiküldd (MA:

Bibi. V.47). A levélliordozó pastákat kiildic vala(Com: Jan. 207 1.

3) [res veredaria
;
postj. Attól félek, hogy az postákon elvéa

az levél (LevT. 11.319). Vaunak társai, a kik véle egyetembea

postán rándulnak a kárhozatra és el-akarják erível hitetni ve-

liuik, hogy igyene-s úton mendegélnek a mennyország felé (Fal:

NE. 76).

[Szólások), lljjal muta.s.sad az utat, ne magad fussad a p-
tát oMtte (Fal: UE. 401).

[Közmondások]. A hír postán menéssel sokat szokott hazúdnti

(Kisv: Adag. 165).

folyó-posta: cursor Kr. [postillion]. Kulcsos vároaokbiui

már fenjen hírlelik, a folyó posták is pofisau kürtölik (Fal*

Vers. 914).

gyalog-posta: tabellarius pedes ; fnsspost, bríeftrüger PPB

isten-postája : (nuncius dei ; gottesbotej. A prófétákat egye-

dül az istun hivta az ó szolgalatjára, s nem valami angyal, ki

is istennek kAvetje és postája (GKat:Titk. 310. MHeK:l'08ii,

L73).

lovag-posta, lovas-posta: t-ibellarius eques PPB. [falir-

()ostJ. Kldé az leuelet louag pu.stáktól (Kár: Bibi. 1.506).

(Postáikod- ik]

Postálkodás, postakodás : [res veredaria ; po8tltUininK|i

Az postjilkodás dolgában tartassék az régi artii-ulas : társat mi'

ga mellé itz posta ne fogadjon ( KrdTörtT ILJbiii. Egy holnapn
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az ráklábon járó postakodással elérkeznének (TíirtT. XV. 197

1

Az kolozsvári nemesség is segélje az katouák postálkodiWit

MonOkm. XIV. 391. Az postálkodás 5 roUok tollaltassék (Comp-

Const. 291.

Postálkodtat : [reni veredariam adniinistro : die post ver

waltenj. Az Bocskai támadáskor posbilkodtatta a UlrSk közé

(MouOkm. XIX.258). Az bigjen gazdálkodtatok és [wstálkodta

tikról világos articulusunk extal (CompConst C9).

POSZ : crepitns, pedor MA. knall, baucliwind PPB.

Foszog: crepitare, pedere MA. baucliwind lassen, knallen

PPB. Az kicsiny ebecskék az l;igy i«imán pos7X)gnak (Mesés-

K. 18). Az iddogálóc avagy sarapolók meg részegedvén tantor

gauac, k8h8gnec, liákognac, liSfognec, torhaskoduac, pSknec

avagy nyálaskodnac, okádnac, hnddoznac és tisztflsséggel becsü-

lettel szolvrin poszognac és fiiigauac (Com: .Tan. 182).

Foszogás : crepitus MA. jdas farzen). Czac meg nem oltel

az nton nagy soc poszszogásoddal (Helt: Mes. 373).

FOSZÁTA : curruca Sí. grasmücke Com : Orb. 43. Patsii-

a, sfisetek, [xjszata madár ; cassita Major: Szót. 129. Nyomorék

poszáta madár, mellynek fiait más neveli fel : curruca PPBl.

A harkály, nyári csóka, poszáta : uyomoréc veres torkú madár,

üérgeckel élnec (Com: Jan. 31). A kuknk a kíisseb madarak s

kiváltképpen penig a poszáta fészkébe tojik (ACsere : Enc. 21C).

A poszáta avagy nyavalyás fust-farkú tsak igen kisded veréb

fonna madárka (Misk: VKert. 411).

[Közmondások]. Xem poszáta fészek Buda, hogy az kakuk

az benne lévö monyakat megigya (TörtT. X\T9ö).

FOSZTÓ : pannus Pesti : Nom. a. 39. C. MA. tuch PPB.

Posztónak fonákul-való fele : pauni interior non rasa facies

:

posztónak szinére való része: pauni rasa facies PPB. Hoz te-

neled cilicinum poztoth, kybe en testemet beltakaryad (EhrC.

141). Senki sem erezti vy otromba poztonac foltát n ruhába

(MiinchC. 29 1. Mire magaztatol fel az poztonak zeiisegeben

(VirgC. 145). FSldnek mennynek kyralya poztookba takanvan

a iazolba teteteek (WinklC. 343). Mykoron zent Margit ázzon-

nak adnak vala kentest iob poztobol tar.sinaL zegenly vala meg
viselny (MargL. 21. Az utcákat posztóval bevonták (Monlrók

in.106). A gyapjú meg-sz6vettetic és a csSvre tekert bél fona-

láé változnac po.sztóvá (Com : Jan. 97). Hogy ipeu kimondgyam,

a selyem és abbul sztt vagy vertt poszo nem egyéb, hanem
némely férgecskékb?! takaroszott hulladék és sok festékkel

forraltt ganéj (Fal: NE. 30).

[Közmondások]. Nem ari-a való, hogy posztóban vaiják a fe-

jét (MA. CzegI: Japh. 232). A vont arany vagy ezüst nem tJiili

jobban bé testemet a .szítt posztónál (Fal : TÉ. 771).

Fosztós : pannosns MA.

FOT : addimentum, appeudix, supplementum MA. zasatz, au-

hang PPB.

Fotol : suppleo, compenso MA. (ersetzen, ergauzen]. Az el-

száradott vérnek fogyatkozása másunnan nem pótoltatnék (Pós

:

Igazs. L133).

ki-pótol : ;>3 A természet fogyatkozásit mással ki-pótolni

:

superare *impedimenla naturae PPBl. A kárt kipótolá (LLszuy:

Krón. 150). Nyolcz száz Stvent kfil5u állatának, ezért hogy ha

a tatárokban el-esnének, ama7X)kból menten ki pótolnák (1971.

Valami elégtévS áldozattal pótoltatta ki véle isten az o víz-

ózónkori bflnét (Misk: VKert. 388).

még-pótol : [compeaso ; vergelten). Az Kd jó S7.erencséjét

haliam, kit isten ö szent felsége Kelmédnek pótolja meg és

kegyelmes áldásából öregbítse 3 nevelje meg iLevT. 11222).

Fótolás: couipensntio, assumentiim MA. (erganzung, er-

satz].

Fótolgat : identideni resarcio Sí. [wiederholt ergauzen].

Elégtelen volna az Christus közben járása, hogy ha a mi cse-

lekedeteinkel kellene azt pótolgatuunk (Matkó: BCsák. 309).

[Pótolód-ik]

ki-pótolódik : [compensor ; erganzt werden]. Mind ki kell

ezeknek pótolódniok (Komár: Imáds. 110).

POTOR : scurra, erro MA. landstreicher PPB. [L. Botor]

POTROBOC : [cibus butyro et farciminibus compositum

;

aus topfeu und wiirsteu zubereitete speise]. Potrobocz :
ezzel

élnek az székely atyafiak (Kadv: Szak. 248).

FOTROH (pcilr.ih PPBl. potraha Com: Jan. 51. potrok MA.

PPB) : abdomeu C. MA. schmeer, schmeerbauch, wanst PPB.

Ládd-é ezeket mivelheti az nyomorult pénz szerelem az fSsvény

potrohokban (XU: SB. 133). Potroha melly nagy (Bal: Epin. 10).

Az eledel az állatoknac a kérSs gyomorban, annac utánna a

kövér hasban: potroliában által megyén (Com: Jan. 51). A tob-

zódóc vagy vendégeskedSc mer kSvérségnec avagy has pot-

rohóknac rabj,ai (ISI). Az veudég azt tartja, hogy nem fogad-

tuk jó szívvel, ha potroha nem putfadott annyira mint egy akós

hordó (Fal : NU. 303). Némellyek a kSuyveknek potrohát s te-

mérdekségét uézik inkább, hogy .sem belsS veISs jóságát (Fal:

L!E. 379). Hárma.s kés van oldalán, bécsi acél pántlikára szépen

tugg a potrohán (Fal: Vers. 877).

Potrohos: ventrosus, obesus C. ventricosus MA. feist, fett

PPB. [dickbauchj. Vala penig Markalf igen temerdeg es potro-

hos (.SalMark. A.3). Nincz olly j5vedelmez6 papi ura.ság, az

melly ezeknek potrohos gyomrokat megelégíthetné (MA: Tan.

1141). Potrohos paraszt ember (Mad: Evang. 327). Testeséé, k5-

vérec, potrohosoc (Com: Jan. 53). A sz. írás magyarázattyáról

potiohos kSnveket Írhattok (Veresm: Lev. 93). Igen nagj' pot-

rohos könyvet meg-töltSttenek (GKat: A'álts. n.l256j. Mind jók

ugyan ezek, de én a jesuita potrohos kiiuyvében ezt is olvas-

tam (Czegl: Japh. 11). Néki vigh-lakástul az hasa potrohos (17).

Potrohosit: incrasso Kr. [verdicken, anfüUen]. Illyenekkel

kellé potrohosítanod mocskos írásodat (Matkó: BCsák. 256).

Fotrohosod-ik : crassesco, obesus fio MA. diek werden

PPB. Annyi szitkos, motskos nyálaskodásokat ha valaki rendel

ki gyzhetné szedni potrohosodott kSnyvéból, bizony azzal hor-

haszabbá tenné X ut Tök könyvét (Matkó: BCsák. 2).

Potrohosaág : ventricositas Kr. [feistígkeit]. Ha a szitkokat

le-töröluék a Balduinus könyvébl, kichíny hasa maradna pot-

rohosságának (Pázni: LuthV. 5).

POTYKA ipotykasz C.) : carpio C. carpius ilk. cyprmus Ma-

jor : Szót. 128. karpfen PPB. Mellyik az jób falat az halban ?

Az kvi hal mindenestl, az potyka az ö fejével (MesésK. 17X

Pisztrángot, herenget így fzhetsz, potykát is, de azt borban

(Radv: Szak. 113. 157). Bit-e az, midn chukát, potykat, tokot

rátua, sfitve torkig esznec (Tel : Fel. 26). Halastói halac a poty-

ka, csuka, kárász (Oim: Jan. 34). Nespesti jobbágj'ok adjanak

30 potykát számost (Raiiv: C.^al. III.7C). Vizát, pozsért, potykát

fogasson számunkra (RákGy : Lev. 383). Az apró fiatal potykák-

nak kopótójokbau is terem féreg, az öreg tsukákat, tóbéli poty-

kákat mindazáltal efféle féreg nem állja (MLsk: VKert. 682).

POTYOG : [assidue cado ; fórt imd fórt fallen]. Sírt mint

a sebess ess(5, görgöttek, potyogtak könyvei (SzD: MVir. 361).

PÖTTYAH" : lalwr, cado Kr. [herabfallen]. A pap az örökké-

valóságnak tengerébe pottyant (Fal : NA. 135).
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ki-pottyan : (elabur ; beraimfalleuj. Ha oly jelen ember

vuliiúl, valami szádból kiimtlvan, iiiindpiit lartiiziiáni: (il liiiiiii

(l'ehFel. 189).

Pottyant : (labe facio ; t'allmi lassen], A ki oda puttyantja

ái'fatlaii8á(^t udvari eli'imeiiotulért, rósz kalmár (Fal ; NA. 237).

ki-pottyant : [elabi faeio ; lierau.sfalleii lassen]. Az 8 hizel-

kódi* boszédec: utáii ki-pottyant valamit (Helt: Háló. 88).

POVÁIjY : alica ; .spaltenhauk C.

POZDORJA (pazdora Gvad: Nánd. 40): stipa, stiipa, cul-

mu.s liiii MA. fastiicae cannabinae PPB. [vvergj. En tetemeim

mej; lanivik miként pozdoria (DbrC. 1711. KulcsC. 243). Evue-

lok az mas vel.ifíra viznek faat, zenat e.s |x)zd()ryat íCornC.

421). Mutatod az tlie hattalmassagodat es azzu pozdoiiat babor-

gat' CriliC. 23ti). V'esdel iik5t mint az puzdoriat az szel el6t

(8zék: Zsolt. 8B). Némellyok fát, színát, pozdorját éppitnek

(P;iy.m: Kai. 811). F^elietetleu dolo» az, liogy az a.szu pozdorja

as5 éíjíi tflziiél fill ne i;yuladgyon (Pnlf;: Serk. 367). Az emberi

en^ erütüleii-ség, t.spfl és pozdorja (Nagyari : Ortli. 7). CsakszSsz-

liJz, pazdorjához liasonkík vatjyunk (Laur: IA'i;id. 73). Vas por

szennye fllte liizott pofájoliat, szénnek iX)zdorjija fTistóltt nya-

kükot (GyöngyD: K.I. 425). Trte a tábort n]intpazdorát (Gvad i

Nánd. 40).

(Kíizmondáíok). Nagy ki\lemb.sé({ vagyon a la, széna és poz-

doiia kiWt (\'allá.st. ij).

kender-pozdorja : (stipula liui ; banfwergl. Az azzony flfel

vyu'oe az iieepiilielb :a bazuak lieyazattyaban es be fedezeo

ewket otli kender pozdoryavval (JurdC. 286).

k-pozdorja : [radera lapidnni ; .steinseliutt). Hegyes nil meg
iMy a Christin (^llnnségit, kú pozdoria el-rontia {Mel : Sz.lán. 49).

Pozdorjácska : stipula MA. [wergleinj.

POZLAR (j>6sdár Helt: Krc5n. 8) : ensi.s, gladius Kr. [scbwert].

Az í> liadi szí)rsz.ámoc egy egy pószlár (Helt: Krón. 8). A kirel

uom iSuénec, azzokat kettJ vágánac egy poszlárral (10). Mind-

iár.ist inteni kezdé ket, liogy mestisztitiuiác a régi payzsokat

e.s pozslárokat. Soknak kflsztSc vagyon horgos pozlároc (Gasárv

:

Magyli. biiij).

PÓZNA : pertica, 8tip8.s, bacilliis MA. stecken, pfahl PPB.

'l'sae ezis súlyos pózna CBal;i.«sa: Ének. 16). Háló terjeszti póz-

nák, villa fák (ConirOib l(i7). Póznákkal kellotic segiteni az

élí-fát íNad: Kert. 13.3).

karó-pózna: (pertica; stangej A kert bé-keríttetic sJvény-

nyel, a melly bo.s-izn karó póznáckból é» egyéb hajlós veszszflk-

IxM íonatic (Coin: Jan. 71).

madarász-pózna : ames C. calamus PPB. (stellgabel). Ma-

darász pózna, kelepcze: .'mies Major : Szót. 32. Esmérnek filtfi-

zHtodrfil, enyves niadará.sz p<vziiiidrül (MA : SB. 218).

nyír-pózna : pertica betulina Kr. (birkenrate). Nyir pózná-

val püználja fejét (Fal : Jegyz. 1)30).

(Sz>')lá«okj. Megkívánják, hogy jó sziwel vegyék a korpázást

és a merre hajlik a n y i r p ó z n a azaz 8sz fVíjek letszé.se,

a azeriut éljenek és cselekedjenek az ifjabb i'irhak (F'al: NU
302).

Póznál : iierticis cootingo Kr. [ziicbtigenj. Nyir póznával

póználja fejét (Kai : Jegyi. 930).

POZSAR, POSÁR (poKdrRadv:8zak. 10>: cari)io Ma-

jor: Szót. 128. cyprinus; karpfen PPB. Ha csukát avagy po-

fflárt ad kezedben az mestered, azt igen szépen megvakarjad

(líadv : Szak. 10). Ha az po.sár ikrás, az ikráját tegyed az levé-

ben (115). Vizát, |>oz8árt, lutykát fogasson s-ulmmikra (KákGy

:

Lev. 383). Sajt uro 6 üreg, poeir nro tí. (KeoikTört. U.álO). A

oagy pózsániak felit fózd meg (Betbl: Élet. .~j34l Az alosa Lsak

igen [laraszt hal, nem sokat külúmböz a mi posárinktól (Mlsk

:

VKert. 546). Kopbalat, pisztrángot, posart add a szakátNiiak

(SzBodó: SóDics. Á4).

POCJB: 1) cIoacalÍB 6uvius PPB. (kanalwasser, tmratj. Dá-

vidnak is amaz három vitézek egy ke5 pScze vizet viven agyen-

dekba keilveseu véve tefillek (Vás: Ep. 4). 2) cagvalu C [ab-

tritt|.

PÖDÖR : torqneo, in gyram ago 81. [drehen). Orrom állja

épen akkor niobosodott, a pihét pödröttem mint egy oko.sodott

(Gvad : RP, 86).

PÖFETÉG : 1) fungiis orbicularls, crepitus lupi, fungus

ovatus PPB. (lycoiHírdon vulgarej bubentist. bufist PPB. Pöfe-

teg: fungus nuncuiiatus crepitus lupiuus Beythe; Nom. 5. A
retek igen egésséges a pStieteg meg-fojto veszedelem elleu

(Nad: Kert. 320). 2) (foetidus ; stinkend?J. Toluaiok, heréc, p8-

feteg apaczak (Mel: SzJán. 443).

Pöfetéges : fuugosiis, ti.stulosus C. pnstulasus PPB. (warzigj.

Nagy gmbolyú pötSteges orra, magas f51ei (Prág:Serk. 673).

IPÖíTEDJ

fbl-pöffed : (extumesco, extubero ; anschwellenj Az isten a

te fel-pti'edett szived daganattyát akarja megloha.'iztani(MHeg:

TOszl. 11.116).

Pöffedók: I) tuberc.ulum MA. Nom. 94. blatterleiu PPB
[\varze|. A hol eml, ott a pött'edék: ubi uber, ibi tuber illly:

Préd. H.2Í56). 2) (fungus; .scbwammVj. Sodoma f5lde felAl irják,

hogy meg mostis termo fák vannak benne, mellyeknek gyflmól-

cse kül.síJképi)eu magát .szépen mutogatlya, de belól ollyjm mint

az p5tl'edék, u^'anuyira, hogy az kik illetik, hamuvá le.sziu»k

kezében (Pécsv: Fel. 21).

1. PÖK, KÖP()«tet JordC. 144. póí<:c .Sylv: UjT. L141. reá

y/ni/i' Zvon: l'o.st. 11.151. Nad: Kert. 20): spuo, exspuo C. MA.
speieu Pl'H. Pökenec orcaiara es nac ca)>asockal vericwda

ótet (MünchC. 66). t)nn6u úelwoth el harapa es sce^utelen

cbokolgalhouak wereseu orchaiara i)ke (PeerC. 46). Ha as ew
attya ewnoky orczayaia péket vona, nem de kellet voua ee

heted naiiygh ky rekeztetliuy !iz k&seeghból (JordC. 144).

Hogy ez frátereknek az prior, bog ha es meg teerue, ky ev

neky jeleuyk, orcheel rea peokneek (DomC. 303). Mykoron

zent .lanosnak feyeet kezéében tartaiuta es karomlaiiaa, az zent

fe«- arczwl pókee (ÉrdyC. 525. 550). Zemehe pew ket (Pesti

:

NTe.st. 87). Ha valakire p8kendic, ez meg mossa ruhaiat : si

s.ilivam huiuscemodi homo jecerit super euui, qui mundus est,

lavabit vestimenta sua (Helt: Bibi. I.EEel). PSkik, szidalmaz-

zak (Mel: Sz.)án. 423). Nem tudom, ha pkzé aiiagy okádol

(Decsi: Adag. 160). Azért is p8ki az régieket, hogy sz&kségnek

idején akárkinekis meg engedték, hogy keresztellyen (PAxm:

Kai. 14Si. Ki pSkte ászt á bödSs torbát (Bal: Cslak. 35). Koíb

ember hamis vádgyára nem bánt engemet Cidviniis apám, én is

ollyan engedelmes tia v.agyoc, hogy nem p8knm ha lehet or-

czíijára (Matkó: BCsák. 3a).

(Szólá.sok]. Markát píiki: proludit MA. Pókód a marko-

dat, hogy mindent meg bizouytasz (BahC'sLsk. 1»3). Csak kilpi

•M markát, de megá-ssa árkát (l'haly: VÉ. 1.401). Nem kApled

.1 maikiKlat (PhilFl. 62).

alá-pök: despuo C. MA. anspeien, lierabfi|ieien PPB.

(be-pök|

bepökés : l'" conspuere; da.s ausiieienj Oltalmazzad meg

wraiu en urtvjimath myiHleii zepltewl, hogy ne tegyeukeKy^ni

the elowted, se ez wylagy emberkék elewt te zent orchadiuik

lieeh pókeseert ^ThewrC 119).
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föl-pök.

[Szölások]. Ne pSky oII}'»d fel : altius uramedoute lDec.<:i

:

Adag. 32Í>V

[fönn-pökl

fimpök : arrogáns, altum spiráns Kr. [h'ichmüügj. Vajlia

a pápista fejcdelniek-is oUyau kHnyen a nyákokra nem hagy-

nák ama fenn pík'i (lapokat íilni (GKat: Vált«. 11.271. Mepy

:

SíAÖröme. 76). Az fenn-kiip5 s Erdélyijén bejiitt, s kérkedfi

czifra paszamánto.*!, nyegédes magyarorszá<íi, tótországi 6jak mi-

képpen zaboláztassanak meg kérkedésSki-ai (Tlialy: Adal. II.

844. Csúzi: Sip. 649).

ki-pök : e.tspuo MA. ansspeien PPB. Köhögve kipükiini

:

exstemno ; hákogva kipököm : excreo C. Vakoknak vezerlSy,

kyk ky píkytek az ziniyogot es az teweet el nyelytek (JordC.

428).

[SzölásokJ. Ki pSkni az ágyát: despuere malum (Decsi

:

Adag. 328). A minapi levelében az illyen dologra való nézve

pfiké ki kend ezeket a deák szókat (Mik:TörL. 70).

kipökés : exspuitio MA. das ausspeien PPB.

le-pök : despno MA. hinabspeien PPB. Le p8kee az f51dre

es saai-th zerzee hA nyalábol (JordC. 658).

még-pök: conspuo C. MA. be.<peien PPB. Embernec fia

adatic a poganocnac es megkaromlac 5tet es egembe megp5-

kic 6tet (MiinchC. 92). Akar melly láttatos és szines legyen az

emberec elStt, az isten széke eltt megpóketic és megvettetic

(MA : TaiL 756). A ki mit ingyen ád, meg-általkodással meg ne

pSkied, hogy meg vetni és me^ utálni ne láttassál i.Com : Jan.

194). Térj eszedre valaha, ne p5kjenek-meg még csak a' gyer-

Diekek-is (Matkó : BGsák. 221).

reá-i>ök : adspuo, inspao C. MA. bespeieu, auspeieu PPB.

A sziub&l ki származót boszszonkodo heileleu indulat, kivel

viaehetuén gonoszt kivan valaki másnac titok-képpen, ugyan

rea pfikic vagy szemével sem akarja látni (Zvon: Post. IL151).

vissza-pök: respuo MA. verspeien PPB.

visszapökés: respuitio MA. das zurückspeien PPB.

Pökés : exspuitio C. MA. [speichel]. Nem támad feel sem

az H éritek, nem az p5kes awagh ha^appas (KazC. 189. Mad

:

Evang. 632).

marok-köpés : [prolusio, jactatio
;
pralilerei]. Gyakorta azok

álh'ttatnak az 5 nagy szer-szavokhoz és markok-pSkéséhez ké-

pest a CJhristnsnak lelki szérfijén ILszta búzáknak (GKat : Titk.

EIöb. 6). Marka kSpések, kérkedségek (Megy: 6Jaj. ILII).

vér-pökós : haemaptysis, sang\Tais spuitio MA. blutaiiswer-

fiuig PPB. Vér pókést, has faiást gyógyít, á szóló koczainac

ezín haszna (Mel: Herb. 6).

[Pöket, köpet]

ki-pöket : [exspuere facio ; ausspeien lasseu). Ki-köpette véle

utolsó nyálát (Kónyi: HRom. 127).

kipökhetetlen : [qnod exspui neqnit ; unausspnckbar]. Ki-

pJkhet«tlen tnrha (Pécsv:Fel. 197).

kipökhet : exscreabilis C. MA. leicht ausznspeien PPB.

Pök : spueus, sputorius Kr. [speiend]. Osuszó-mászó állatoc

az vizi kigyó, zomoc kigyó, méreg pókfl kigyó, vipera (C!om

:

Jan. 41).

marka-pökö : fprolasor : prahlerj, Tóbbet használ a ve,sz-

teg ölu nauclerus az bajo igazgatásátian, hogy sem a marka

pSkS csalafurdi hajós legény a vas macska emelésben (Czegl

:

Japh. 7). Némely markakOpfik szokásba vették volt, hogy egy-

mást bajra hívták íMon: írók VIL36).

Pököd : [sputd ; .s|)eienj. Pekethtik : conspuerunt NéniGI. 1

.

TegSd arcwl wenven es nyalwal arevl jiókSdwen te nebez kó-

rózt fadath hátadra adaak (CzechC. 32. TliewrC. 114).

Pöködeléni, pökedelem : res absurda, sputo digna Sí.

[grüuel]. A mit az oltári szentség fell végezett, az mer5 p8ke-

delemre méltó vanitas (Matkó: BCsiik. 34). Ha játék a cere-

muniás vallás, kellemes játék, ha isteni tisztelet, bizony rut és

pókódelemre méltó (54). Miké|)enliogy a kakas a maga any-

nyát-is-meg-fertézteti, a gyilkos-is hasonló, mellyért mindenek

elítt pSkedelemre méltó (Misk: VKert 361).

Pökedelmes : (abdominabilis ; abscheulich). Semminemvi

állat nints oUyan, melly oly kitsiny és pfikedelmes materiából

olly nagyra nevekednék mint á krokodilus (Misk: VKert 247).

Pökdös (ptiidtWk Mel: Ének. 3): sputo C. consputo MA.

[speienj. Mynd karomlak ees pekdeseg, werek azt mond-

wan: prohetyzal nekeuk (AporC. 171). Arcél pógdSsek ítet,

úagkba ^lek, arcél es vtelek tenerrel (DöbrC. 436). Fel men-

üén a toromban es ah baluan isteniknek boltiabau, mind orczel

p5kd6se 5ket (DebrC 10). Idwez légy zepseges orcza, ky my
erettewnk az byneseknek keze myatb arczwl weretel es pek-

destetel (ThewrC. 84). Pókdósenek az 6 orczaiara: exspuermit

in faciem eius (Fél : Bibi. L48).

ki-pökdös : (exspuo ; ausspeien]. Ezt azért mint ördög mér-

gét ki-pokdössétek lakodalmatokból, mert az az átkozott szo-

kás pogányoktól származott (Pázni : Préd. 226).

meg-pökdös : consputo, perd&spuo C. bespeien PPB. Megh
mewettetyk ees megh ostoroztatyk ees megb p5gd5stetyk (WinklC.

327). Orchayat hagya meg peokdevsny es ev nyakat hagya

nyakon vemy (ComC. 174). Meg pekdeseek hw orczayat es

nyakon vereek hwtet (JordC. 443). íme emberek ew ffya el

arwltatyk, meg cliwfíbltatyk, meg pSkdóstetyk (ErdyC. 97b.

134b).

réá-pökdös : insputo MA. anspeien PPB.

Pökdösés : sputatío, cousputatio MA. [das speien]. Nein

zenueted az arczul vereseket, peukdAseseket (VirgC. 35). P6g-

dósesSkkel tegSd zomonvy-tanak (WinklC. 248). Lássatok az en

orchamat, ky nailal es pekdessesekel meg rutitatek Kertetek

(TelC. 262).

Pökdöz, köpdöz : sputo, cxMLsputo Kr. [anspeien]. Kevés-

sel ez elótt tsak mérget s firmilt kópdóze, de most egyszer s

mind lépes édes mézzé és candiai tzukorrá változót (Fal : NA.

105).

Pökdözés: sputatio, consjiutatio Kr. [das speien]. Meg em-

lekózóm faidaltnidrvl, at te zent orchadnac pSgdSzesirfl, nakon

veresSkrvl (DebrC. 322. Mon: Apol. 335. Pázm: Préd. 567).

2. PÖK : sputum C. MA. speichel PPB. A pököt szükség

keszkenflbe fognunk (Vajda: Kriszt. nL410).

PÖRE (per;ín Fal: Vers 90): [nudu-s, intectus; bloss]. De
levetkesztettyflk póré es gatyára, igy majd nyugszik feküdvén

ágyára (Gvad: NTest. 50).

Perjén : [uude, simpliciter; natürlich, einfach]. Tsikorgó

nád-sippal kínoztad versedet, nyassán perjén mondtad nyálas

énekedet (Fal : Vers. 911).

PÖRÖLY : mallens Pesti: Nom. L494. marculus MA.

liammer PPB. Az kovács mikoron az vasát vemé az póröly-

lyel, ebe aloszik vala (PestiT: Fab. 212). Hallom, hogy az

kovácsok igen zörgetik az pöröllyel a vasat (242). Zeng az

pórólnec és &l5nec hangossága (Kár: Bibi.' 1.677). Az míg isten



1327 pörölyös-peaktikAl praktikAi.kowk-kölprédAlás 1328

nem akmia, fogóval sem vonhattiák ki az füvet, de a mikor

ideje vagyon, vas pöröllyel sem verhetik bé (Decsi: Adag. 103).

Nints oUy keményedett ember, kit a szent inis erfl.s pSrülye

meg nem tör (Pázm : Préd. 393). A tArvény ollyan mint :i2 tz

ésp6r5Iy(Kor: Préd. 697). Az erdöllS az él5 fákat a földre lete-

rítti, |)öröllyel az éket belé veri és meghasittya (Com : Jau.

103). A törvény a bilnös kö szivet mint egy [jörly meg-ron(ja

(Nagyari: Ortb. 33). A jó tanító az isten törvényének pöröllyei-

vel rontya a balgátok sziveket (Báth: Tromb. m3). A nagy

p(!rülyt nem bírtam, a mint kellett (ötvMeíít. lOvsz). Az isteni

tridoniány alzél píriilye által kell a rettenete.s homályosságból

kitisztulni {SzD: MVir. 440).

Pörölyös : [malleo instnictiLs ; mit hanimer aiisgerüstetj.

Váltig volt érette egy ('a.ssán kohlo, pörölyös barátotok is,

hogy valami karba állathatná az augnstána confessiót (Bal:

Csiak. 141).

Pörölyöz : cudo, malleo Kr. [liammernj. Hála istennek,

bog csak illy igazat tuda vallani a .sokféle czimborával pörö-

lyözö malleator (Bal: Csisk. 382). A tilistaensok azért ztéU-ki

a sidóU kSzfil a kovácsokat, hogy senki fegyverlh nékik ne

pörölyözzön, ne kéHzéthe.ssen ((Jsiizi ; Síp. 181). Mint az filö,

melyet mentl inkább pörölyöziiek, annál inkáb' megUeményedic

(0,!egl:MM. 117).

Pörölyözós : malletio Kr. [das hainmeru|. Mi dolog, hogy

a szent lélektül építtetett templom illy kegyetlen (icVíilyözéseket

szenved (Pázm: Préd. filS). A gyémánt sem tfizzel sem jiörö-

lyözéssel meg nem lAgyittatbatik (Misk: VKert. 217).

PÖSTY : fascis vimineus Sí. (reisbolz, faschine]. Krakócznál

oly járó vagyon, ba c.'fak tiz-tizenkét pöstyüt [így] belevet Ls,

folytában meliet (líákF: Lev. 1.386).

PÖSZIiÉK : (rameutnm, pontameu ; abfalle). Píszlék, hulla-

dék, metélek szöts, szabó, varga után: subseciva PPB.

fPÖSZÖG, PöszögetJ

Pöszögetés : [strepitus,; das schnattem]. A Kalauznak szit-

kaival chak annyit gondoltam, mint az gunárnak diftks pöszö-

geté.sével (Zvon: PázmP. 206).

PÖTYE : [?] Nem fieszéthed három szegfl pötyére ez okos-

kodást (Zvon: PázmP. 231).

PRAJTSOFT: [copiae ad pugnam paratae ; kampfberei-

tes beér). Ha az ellenség szokás szerint fenuálli) prajtsofiftját

avagy fennálló seregét is megindítiuiá, arra kiváltkép|ien vi-

gyázzon (ItókF: Lev. 01.216).

PRAKTIKA: [niacbinatio; knitT, kun.stgritVj. Minden for-

télyos practikáknac és czalárdkodással kercskedésnec író cama-

rája (MA: Taa 1183). Alnoc practikác (Zvon: PázmP. 340i. Nem
bizliaték Sámbár a pelagianusok segítségéhez s nj practicAt

gondola (Matkó: BCVik. 350). Gondolok az hely ellen prakti-

kákat (Zrínyi 1.87). ö látót sok igazakban praktikilra hozattat-
,

tat (Illy: Préd. IL158). Ez a practika soha sem teheti ingyenessé

ezeket a félre liorgadott moudásokat (Kai: NE. 18). Egybe

hányja veti ál practikáit, hogy ujabb vesztesen harcba szállott

szomszédjával (Fal: UE. 370).

Praktikái : (agito, madilnor ; sinnen, im svbilde fUhrenJ.

Ebbe practikál vala hogy Sarolté hertzegnét magánac vehetne

feleségfll (Helt : Kron 29 1. Nints a gyfirö ; fel tekéntnén a fára,

tehát az liollo orrába fénlic és ott practikál rayta (82). Az my-

nem dologban az tatay kapitan mitstann praktikai, im annak

az lenéinek az magsat rílndel meg irtuk Ndk. (KMNy. III. 111).

Ki engedhetné meg, hogy más turkálna, practicálna az uében
(Decsi : Adag. 209). Nem io embuniec isten dolgaiban practi-

calm(Váii: CauCat. 114). Az ördög hadtam raytam praktikáim,

hatalmaskodni IMA: Scult. 576). Askáló. practicáló hamis ember

volt (l'üf : Zsolt. 569). A portán elhiteti, hogy római császárral

practicálna Kemény (GyöngyD: KJ. 499).

Praktikálkod-ik : :w Meg kell engedni, hogy practicál-

líodik az ellenség, mert tapogatva jár (Bercs: Lev. 235).

Praktikálkodás : [machinatio ; kniff]. Értvén Bornemisza

Ferencznek Tokajból praktikálkodását, megfogatjuk s Váraddá

is küldjük (RákGy:Lev. 176).

Praktikás : (cjUlldus ; heimtückisch). Praktikág, mestersé-

ges, fortélyos : machinosus PPBl. Soc kíiiömb kfilömb féle

[iraktikás mester.ségi az sátánnac (Zvon: PázmP. L48>. Nem
csak együgy ismerés jt-lentetik, hanem praktikás isméréx

Illy: Préd. 1.511).

PRAKTIKUS: (usu exeicitatus
;

geschickt, praktischj.

Nagyságodat mint (iróbált vitézt az álhatatlan és practicus

franczia ellen is a romai császár fel bocsátá az imperíumba

a«nnd:UiSeglt.s. Elöb. 3).

PRAKTIZÁXi : [agito ; betreibeu, verfolgen]. Istenesen

practizíiic'i, szentfil bölcselked theologia (MHeg: TOszl. 1.4).

PRÉBÉNDA : (praeliemla ; pfriinde]. Vadnac olly pap

mac, kic hat és hét praebendackal és jüvedelmeckel bimac

(MA: Tan. 1130). Marba, melly a farkasoknak praebendája

(Liiszló: Petr. 35). Urak prevendájok, nehéz szolgalatjuk (Tbaly

:

vÉ. n.io8).

PRECEPTOR: [paedagogiis; hauslelirer). Szólitá fiainak

praeceptorát, .lu.'^tiLs Jónást ("(Tzegl: MM. 207). Még a praecep-

toroknak is niegmondatot (133).

PRÉDA : manubiae, exubiae C. praeda MA. beute, raub

PPli. Aradnak kyrallya megh gyözween ewtet sok prp'liii

ragada (JordC. 162). Eg ördög boza az itelö bironak cl' li .

ef^ bolt vitéznek lelket es monda : íme hol a préda (BodC.

31). Az maeyarok magokat zakaztaak ott az sok pfigaiwagnak

es az predaat hattra hozaak (ÉrdyC. 398b). Préda szomiuhozó

oroszlány (Kár: Bibi. 1.544). A gonoszok mint ama prédával

éló sólymok tarkabarkák öltözetekben (Pázm : Préd. 30). A

Ui-futamodasoc praedánac okáért lésznec, nem pusztitáa nélkül

(Com:.Jan. 148). Praedaval jövének íPethfi: Krón. 157). Igen

jo prédákot ragadoztak (Illy: Préd. 11.2751. A sa^keselyfi az ó

prédáit soiia egészben meg-nem eszi (Misk: VKert. 285).

(Közmodások). Az praeda mindenkor ólcz«ib (Decsi: Adaa.

54).

Pródá.1 : praedor MA. depraedor ; rauben, plUndjrn PPB
.\z nép predálá az tábort (Kái': Bibi. 1.499 1. A lopóc és tolv.ijoc

praedálnae és lopnac (Com; Jan. 93). ól azért küldték, li :;>

mezót prédállya (Zrínyi 1.142). Szabad prédálni, szabad ri>s/,-

geskedni, szabad urat válogatni (11.197). Prédál a szél gabonás

mezben (GyöngyD: MVir. 92).

el-prédál : depraedor MA. berauben PPB. (ausplUnderuj.

El viuéc fogva az madianitáknac feleségit és minden marhá-

iokat el predállác (Kár: Bibi. 1.150). Feleségeket fogva elvivéc

és elprédálác (MA: Bibi. 1.32).

föl-pródál : -x Valakit felprédáhii : compiUre aliijueni

PPBl. Meg-fo.*ztotta és fel prédálta minden elleiiségit (Pázm:

Préd. 11I». A kik az ártatlanok javát felprédállyák, azokat

tartoznak bíintetui a fejedelmek (Pázm: LutbV. 140). HLipániát

és Portugalliát elpusztítsuk és felprédáilyuk (Liszny: Krím

158) Felprédáltak némely liáznkot is és elégettek (Illy: Préd.

1.60;').

fölprédálás : jdepraedatlo: ausplUnderungj. .Stumbatnak

i91praedálásáüúl, nem tudom, mit magyarázbat ember (BerM'

l«v. 252).
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ki-pródál : (expilo ; auspliiiideni). A kolmároU boltjai ki-

praeíláltattak és fSdig el is hordattak (Bercs: Lev. 402).

még-prédál : (exspolio ; aiisplündeni). Hog senki titeket

meg ne predállion (Fél : Bibi. 11.98).

Frédálás : [praedatio ; plündeningj. Csak arra vetnek, hogy

étlen nem szolgálhatnak, az prédálást pedig meg nem engedem

uékik (Bercs: Lev. 532).

Prédáló : praedabundus, praedator MA. [raiiberisch, rauberj.

Az újonnan született Kri.sztiis neve gyorsan prédáló iPázm:

Préd. 111). Mint sa.skeselyii praedáló és torkos (Czogli Japh.

17). Kiknek elSIjáróknak kellene lenni, azok mostan praedálók

(Czegl:MM. 28). Német lobonczokat í kevilsiVekkel, prédáló

rácokat megrontád ezekkel Cfhaly : Adal. 11.105).

Pródás: [inhians praedae; nach raub lüstem]. Béres az,

nem pásztor, ki juhát szemIátoniá.«t praedá.s torokban ejti (Czegl

:

MM. 8).

PRÉIDIKACIO : coucio, homilia MA. seruio
;

predigt,

kanzelrede PPB. Penitenciat tiirtottac Jonasnae preiiieacioaert

(MünchC. 36). Az predication valának sok iobagyok (VirgC. 37).

Cnstus meg vj-lagosoytha az zent apostolokat es az ew zent

predicacioyoknak myatta anya zent egyhazat (ÉrdyC. 380b).

Kristns temet predikátziót tett néki (Pázm:Préd. 31). Az az

ige, az melly által az kenyér és az bor me^szenteltetnec, olly

él5 prédikatzio, az melly az balgátokat épíü (MA: Tan. 1440).

PRÉDrKÁL : concionor C. praedico MA. predigen PPB.

Kinec tehetsegét te prédikáltad: cujus tu virtutem prae<licasti

(BécsiC. 22). J6u5 Janus baptista predicaliiaii Jude;mac kietle-

neben (MünchC. 17). Fene es kemény bezedekel prédikál vala

(VirgC. 46). Kezde Jesiis predicallanya (JordC. 364). Zent János

baptista az pwztaban predicallot, lakozol es kereztSlth (ÉrdyC.

347). Nem wgyan wagyon, mjTit wallod awagy mynt predycallyak

(ÉrsC. 273b).

által-prédikál': (concione peitracto ; durchpiedigen]. Az

es iij teítamentomot által praedicállotta (Zvon: Pest. 1.14).

meg-pródikál : [indico, ennncior ; offenbaren, verkünden].

Ez tytoknac meg ielenteset meg predicalla romay vdvarban

való lector mester (VirgC. 61). Az.'zenteknek dychevsegek my-

nekevnk az ev innepeken meg predicaltatyk (ComC. 196;. Zent

Leo papa meg predicallaa az kerezttjeneknek, mynt yart vona

(ÉrdyC. 360. 543).

Prédikálás : 1) coucio, homilia, sermo MA. predigt, hei-

lige rede PPB. Predikallasra es zolasra malaztya nem vala

(VirgC. 69). Penitenciat taita predycallasara (JordC. 391). Va-

lazta az apostolokath vnmk Jesus, hogy nagh chodakath ten-

nének es meghyelentetnek az 5 predycalasoknak ygassagah

(Apóst. 59). Az zenghees közelben vagyon az ygheehez, honnem

az zolas, predicallas (ÉrdyC. 346). Sok mmika, nagy okosság

kívántatik a predikálláshoz (Pázm: Préd. b3). 2) [sermocinatio

;

unnütze rede, schwatzerei]. Hoszú hiuságos predikálás.sal, bizony-

ság-nélkül-való szó-szaporítással tölti a papiros.sat (Pázm : LuthV.

4)-

Prédikáló : praedicator, concionator, concionarius MA. pre-

diger PPB. Igaz, ammyt mondnak az ygassagnak predikaloy

(Apóst 59).

PEÉDIKÁTOR: 1) [concionator; prediger]. Zent János

neweztetyk az memiyey erek byronak predicatora (ÉrdyC. 349.

506 1. 2) [Dominicanus ; dominikaner]. Azkoron, kyben még el

uala zent Egyed, vala nemy nagy mester predicatoroknak kew-

zewtte (EhrC. 77). 3) [ecclesiastes confessionis Augustanae;

protestantischer priester]. A csalárd prédikátorok agya-velejében

koholt találmányok (Pázm: LnthV. 27). Metszek én vagy más a

M. irítLVIÖRT szótíb. II.

prédikátor tanításának mécseskéjével, ha elSttem fényeskedik

az ég8 szövétnek (81. 84). Melly temérdek vakságra jutottak a

luterista prédikátorok (136). Scultotus Ábrahám, az palatínus

hertzegiiec udvari fS prédikátora (MA: Scult. Címl.). Praediká-

toriukat minden praedikálló székeklifil le akarná ökleldezni

(Pós: Válasz. 119). 4) orator C. [redner].

Prédikátorság : 1) [mumis concionatorium ; predigei-standj.

Wr isten embere leen, valaztathwan zent predicatorsaggia

(ÉrdyC. 448). Sokaknak feleket vöttek, predikátorságokat kön-

töseok szaggatásával levontak (Vás: CanCat. 629). 2) [commu-

nitíis ecclesiastarum
;
priestersch,aft]. Az egész erdélyi cálvinísta

praedikátorság (Matkó: BCsák. 7).

PRÉM, PÉRÉM: 1) limbus, fimbria C. MA. briinie

PPB. [besatz, bordré]. Ruha prém : fimbria C. Bódognak alayt-

iakuala magokot azok, kyk czak ruhayoknak peremet yllett-

hetykuala (ElirC. 59). Eagaé:é:ac sido ferfimiac peremit (BécsiC.

306). Eé nemberi vepec 5 hozia es illete 5 nihaianae peremét
e

íMünchC. 29. 42). Wlyetekh arauyfis peremAkel meg aranyazta-

toth ruházatban (VirgC. 146). Kiral leananak minden dióosege

vaéou aranas peremekben (DöbrC. 101). Az kep ironac szent

Anna ázzon ö ruhaianac peremyet noyta (TelC. 100). Az szip

ólai le szál az S ruhaianac peremire (Szék: Zsolt. 141). Ruha-

iokra peremeket czinállyanac (Kár: Bibi. 1.133). KLsnicsér szok-

nyáiul, az kin prém vagyon 75 d. (MonTME. 1.401). 2) [margó,

extreroitas; randj. A pápisták küllyebb-is terjesztik a conciliu-

mokuak perémit (Pós: Igazs. 1.333). ») taeuia PPBl. [binde,

bánd).

Prémes : laciniosus, laciniatus C. limbatiTS, fínibriatus Sí.

[verbrümt]. Hadgyunk békét egy kevéssé a pompának, a prémes

köntösnek és ezüst kupáknak (Zrínyi IL198). Ezüstperemes, kö-

zönséges szoknya (Monlrók. XXIV.175).

Prémez : véstem limbo cingo Kr. [verbriimenj. Láttyuk,

hogy ez mostani kevély világ az 5 sinóros gombos, peremezett

, öltözetekkel mely igen piperéskedgyék (MA: SB. 217). A szabó

' a metczéseket edgybe varja, ránczollya és prémezi (Com : Jan

98). Nem magokat menteget prémezet udvari szókkal, hanem

csuda tétellel kezdik beszédeket (Land : UjSegits. L721). Hol

czifnizzák most ruhádat, hol prémezik nadj-i'igodat (Thaly : Adal

11.301). Valamit farkas brrel nem béllelhet, szándéka azt leg-

alább rókával prémezni (Oúzi: Síp. 573). Szoknyájok félig prém-

zett vala mind elSl mind hátról (Gvad: FNót. 44).

!
meg-prémez, meg-pérémez : fimbria praetexo ; verbra-

men PPB. Az frígynek szekrényét arany korona vészi kömyíil,

köröskörál azzal pereméztetik meg (Lép: PTük. in.21).

Prémézés : limbus, instita PPB. [besatz].

Prómézet: [praetextaj besatz, verbramung]. Arany pasio-

máuyámiak prémezete (Gvad : FNót. 83).

[Préméztet]

meg-prémeztet : [praetexere curo ; verbramen lassen]. Fia-

ink mit tanubak ? Innya, pompáskodní, egy mentét arannyal

meg-prémeztetni (Zrínyi 11.178).

PRÉPOST: praepositus MA. vorgesetzter PPB. [probst].

Damascus prépost (MünchC. 12). Crystusban wethkezyk, ky az

monosthorban ö prepostokath megb tanthoroythya (ÉrsC. 214).

Paradicomnac prepostya Mihal archangal (TelC. 163). Ew fel-

sige meg hagya, hogy praepost vpram ew felsíge heltbarthoia

hazzat vegyen (RMNy. 11.58). A praelátoc, praepostoc, apáturoc

elei a monostoroknac avagy calastromoknac (Com: Jan. 127).

Prépostság: praepo.situra MA. [verwaltuug]. Neky adatot

kerezttyen anya zent egyháznak prepostsaga (ÉrdyC. 555).

84
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FRSS (/itrcifil Szeg: Aqu. "1. press Radv: Csal. H61. prSs

Lép: PTük. 1.369) : prelum, torcular MA. presse PPB. Prés kötS-

fája : confibula PPB. Az szSlS, iiiidju pr5s6el nyomattatik es

satoltatik (Zóly : Elm. 38). Szent János evangélista satyónak vagy

prSsnek nevét tnlajdoníttya pokolnak (Lép : PTük. L369). Áz

Szuegynek keze színtelen 8rl6 malommá lenne és szfintelen

folyó préssé (Land: UjSegits. 1.386). Az prSst czac egyedül

niomtam (Magy:Nád. 45). Eoreg pressek (Radv;C8aI. n.61).

Présel : prelo exprimo Kr. [kelternj. Édes ital foly az bz815-

gerezdekbSI, ha nyomjác és préselic azokat (Zvon: Post. L613).

Addig satolta és perésltei mégleu a kemény k&sziklábúl is az

igazságnak olaját ki-nem facsarta (Szeg: Aqu. 71).

PRESTA : (?] Nosza szamár barát ves-meg te-is a praestát,

gyúrjad a sárt (Matkó: B(Jsák. 114).

PRIBÉK (piribek Vás: Ep. 11. prebég Monlrók. II1158

prebék Mad:BHal. 17. pribig Pethí: Krón. 266): 1) refuga

transfuga, perfuga MA. flUchtling, überlaufer PPB. Thome et

Georgio prybecis, qui nunc de Thiircia ad dominum Peti'um

Krwssyt profugeraut (RMK. III.413). Én ha itt elveszek, semmi

kár császárnak, vagyok szökött szolgája Kazul basának, vagyok

csak pribékje hatalmas császárnak, nem tudom, mi hasznát

veszitek halálomnak (RMK. 111.49). A prebégök és rabok meg-

hozták (Monlrók. III158). Az pribék ki ranta egyik fegueret,

keuesse meg serte Sándornak feiot (Ilosv: NS. 14). Piribeki,

kik ezt lattyak édes urunknak, nem alittyak bátorságát feje-

delmSnknek (Vás: Ep. 11). Ne tekincz pribékeknek czyalard

hazugságokat (Vás : CanCat. 561). Gyermek társaival edgyutt

jáddzadozván, edgy pribék halálosképpen meg-16tte (Tyúk

:

Józs. E16b. 7). ÓrdSglifiz pártolt pribékek (GKat: Válts. n.

Elfib. 6). Kiket valami tíVJk pribégek el árulának (Pethfi : Krón.

266). Miért van annyi labancz pribék, annyi curucz pribék

(Diísz: Préd. 248). Pribék czinibalmosoknak 3 timot meg nem

adás fejében (MonTME 1.315). S) [apostata, desertor ödeü

abtriinniger]. Sok nyelven tiido két latrát bocsáta, keresztyén-

ségre mintha szöktek volna, keresztség után ha hitelek volna,

vassal, méreggel két pribék forgódna, keresztség után nem sok

id mulék, öszvevesznének nem tom min pribékek (KMK. III.

413). Végre ugyan el álla az Lutlier tanitá.sa mollól, prilíéUké

lón (Piizm: Kai. 249). Szólnom kellene az hitti elszakattakrul,

pribókekrSl (MA: Scult 1084). Pribék vallású ariánusuU (lial:

Csisk. 343). EÜéIe hitt61 szakattakat Christus pogányokhoz

basonlittya, vgy mint pribékeket, parto.sokat (Vés: CanGit

457). Árulói és prebéki keresztyens^gelvuek (Mad: BHal 17).

Lucifernél ia(ent51-szakadt;ibb és prikékebb 18tt volna (GKat:

Titk. 395). Hamis hitíl, szSkSt pribék finnSn maga (Czegl:

Japh. 15). Ha azt mondod, hogy a jó cselokedetekbfll idvesség-

teket nem várjátok, ugy a pápisták ellen pribékké lesz (Matkó:

BCkák. 127). 3) andrapodista PPBl. [seelenverkiiufer).

Pribékség: [apostasia; abtrünnungj. Neoburgi fejedelem

az 8 pribéks^gének tizenkét okait számlállya elí (Toln : Vigaszt.

32). FélS, hogy a pribékségért meg ne síissSnek benneteket

(GKat : Válts. 1.860). Az uj vallásokból a pápistákhoz meg-térík

pribékségbJl vetk5z8k (Verasm : Lev. 75). Ez nép priWkség,

már ti is complárkodjatok az ártJitlanoknak vérekbl (Bod:

KOstr. 96).

PRICC8 : [lectus ligneus ; britsche, brettgerilst]. Velem
abba egy prilsen nyújtódzol (Gvad: Idflt. 132),

PRICSKEIi: (strido; zirpen). Jóllehet az prfits8knek

prítskel8 szjtva igen bárdolatlan, mindazáltal némellyek kedvee

álom hozónak tartják (Misk: VKerL 673).

Pricskelés: [stridor; das zirpenj. A ptrfitsSk az egész

éjtszakákat ízetlen pritskelésekkel elt81tvén, terheli véle az

embereket (Misk: VKert 673).

PRIOR : [priorj. . Az prior mend az conueat belyekuel

magát le uetkeztettuen, kerek hodog Ferenczett (EhrC. 68).

PRIORISSZA (porissa MargL 2) : [priorissa]. Kérlek ty-

tekét, hogy valamelytek ne t*rekAgyek ew nála megtartani

akar mely kychinded marhat chak príorissanak áldomásánál

(VirgC. 123b). Ha !mykoron kezorehtetyk vala az porissatol

el viselni az nihat, el megen vala az cobnyara (MargL. 2).

[PRITTY]

nyelv-pritty : [garrulus ; schwatzhaftj. Ez nyeluprytthy

fSsetéseddel chak magadra hosztáll gyalázatot (Zvon: PázmP.

74). Ama tsátsogó nyelv-pritty emberek, kik a nékiek mondott

dolgot menten kifetsegik (Misk: VKert. 603).

Prittyél, pirittyel (píriííyoí Thaly: VÉ. 1152): (garrio,

blatero; schwatzenj. Pirittyellyen akármit Lutherre Kalauzunk

(Zvon: PázmP. 76). Igen tudod másnak pirittyelui, nem mond-

hatnád-é magadnakis amaz szót (Illyef: BCsTomp. 129). Bizony

dolog,"akar mit pirittyellyenok (Pós: Igazs. II.557X Vitézségeddel

otthonn pirittyolni tudsz, az Bakonybul pásztorokat lopni (líialy

:

VÉ. L152).

Prittyélés : [blateratio ; scbwátzereij. AgnShiz iUendS pi-

rittyeléssel akará számat bé dugni (Zvon: PázmP. 209X

PRIVHjÉGIOM dmvilégyiom PPBl.): privilégium PPBl.

vorrecht]. Az négy priuilegiumokról, kyket bodog Ferrencz nye-

ret vr ystentewl (EbrC. 103). Ew fewlsege az warasnak priui-

'egiomat my kezewnkbe atta (RMNy. 11.98). Az adósságtól sza-

badosok az egyháziak a fejedelmek privilégiomából (Illy: Préd

11.502).

PrivilógiomoB : privilegiatus Com: Jan. 123. (privilegirtj

Az privilegiomos embernek tudtára lenne a dolog és elhalgatn.!

(Ver: Verb. 242). Nem minden lakosoc privilegiumosoc, hanen

az othon sz&letet városnac hazafiai (Com: Jan. 123).

PRÓBA : siiecimen, tentatio, probatio, tentamen MA, fprobe,

beweis). Ennec az darabokuac diuisioyánac probáya lészen az

multiplieatio által meg (Helt: Aritm. Nö) A lüt esaz reménség

próba által ueuckedik (Fél: Tan. 293). Csak azt viszem próba-

kre, a miben a Kalauzt Balduiuus mardossa (Pázm: LuthV.

5). Tartozik akár-Ui a lelket megi'róbálni, ha isteut&l vagyon,

mely próba a sz. Írásból lészeu (38). Miudeu próbákban és ké-

sérteteUbeu kész segítség 5 (Matkó : BCák. 328). Az jó vitézség;

nek ellenség próbája (Rím: Ének. 310). Emlékezzetek meg sok

vitézségetekrl, nagy ers próbátokról, szép híretekrl (Zrínyi

L49). Emlékezzél az én sok próbámról, ne légy mint el fajzott

galamb kemény sastól (94). Vitéz katona volt, nagy próbákat

tett, semmitl meg nem rettent (Fal: NE. 14).

harc-próba: [ágon; wettkampf, kamp&treitj.Vitéraég, harc

próba nekünk az életünk (Tlialy: Adal. lAOO).

jegy-próba: specimen C (beispiel, muster].

Próbál : probo, tento, periculum facio MA. experior
; probi-

ren, vorsuchen PPli \'alakivel próbálni, feltenni: cum aliquo

•experiri PPBl. Azt-is próbálva tudgyiik, hogy a test megtér-

heli, le-uyomja a lelket (.Pázm: Préd. 161). Az irásbul próbálom

(Czegl: M5I. 222). Ez török erejét nem egy-szer próbálta és

minden harczokban vitézül rontotta (Zrínyi 1.37). Vitézség pró-

bállia igixz Zrlni fiát (U.9). Szerencze próbálni Kolosvarra

megyén (Petki: Virt. 18). Nyilvánvaló erffiitéaekkel probállyák

(Dly: Préd. 11.256. 98. 185). E^ nem azt teszi, hogy ember suba

szerencsit ne próbáljon (Berca: Lev. 338).

[KtSzmondások]. A ki soha semmit oem próbál, semmit nem
nyer az (Decsí: Adag. 11). BaráUiágot szereutsés Udk szülnek,

nomucúak próbálnak (SzD: MVir. 51)
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el-próbáJ: (experior, periclitor; versnchen]. El kell ant is

próbálni, hogy inkább valami éléssel készek vagyunk kedfes-

kedni (MunOkni. XIV.128).

meg-próbál : probo, experior, adtento, pertento, exploro

G (versudieii, untersnchen, einen versuch machen, auf die pro-

be sfellen). Probaliok meg eh zarándoknak bíiicseseget (DebrC.

7). Ha igaz embOr meg próbáltatik (132. Helt: Bibi. I.X. Helt:

ÜT. U.8). Megi.s próbált engemet (Mel : Jób. 57). Senkinek ne

hfidgy, hanem az kit meg probálz (Decsi : Adag. 83). Hanták

vetettéc az szent irást, hogy megprobájnác az Pál apostolnac

hidomi'mnyát (MA : Bibi. Eklb. 3). Uram meg próbáltál engemet

ás meg ismertél engemet (Zvon ; Préd. 1.552). Nem is gondollyák,

hogy ily dolgot magyarok meg próbáljanak (Zrínyi L29).

[Közmondások]. A mely kuvasz egyszer által-úsza a Dunát,

iisszor a tengert is megpróbállya (Szí): MVir. 91).

megpróbáláa : experimentum, probatio C. exploratio, ten-

tamen MA. versuch, erforschung PPB. [untersuchung, beweis).

Megmutatásra, megprobálásra citállya az dolgot (MA:Scult

19).

mSgpróbálat : [exploratio, experimentiun ; versuch, probe,

erfahrung]. Az apátzák az fogadást nem tóttéc iQuságoknac

idejében, hogy osztán az kés6 meg próbálatból tanulnác meg,

miczoda nagy veszedelmes sserenczére vetették volna magokat

(MA: Tan. 1297).

I'róbálás : tentatío, exploratio, probatio MA. [versuch, probe].

Az niomorasagnak szenuedese es az próbálás az remensegnek

segitS oka (Fél : Tan. 292). Boldogok volnánk, ha mi az mi veszede-

lem próbálásunknak csak század részét fordítanók az lelki jóknak

elnyerésére (MA : SB. 126). Isten hoszub utat hagyott nekem és

próbálást (Zrínyi 1.67). A trés próbálást szerez (Hív: Préd. I.

514).

Próbálat: experientia, experimentum MA. probe, erfahrung

PPB. Az mindennapi probálatis megmutattya (MA : Scult. 466).

Mivelhogy Christus az tudománnac az próbálattyát állattya,

nem igazán tartatnac azoc czudatéteméayeknec (MA : Tan.

Elöb. 15). Az minden napi próbálat és megtapasztalás bizonyittya

188). T6b példákat mutat az minden napi próbálat (MA : SB.

163).

Próbáldogál : [identidem tento ; wiederholt versnchen]. Sze-

rencze probáldogáló mérészkedSc (MA: Scult. 17).

[Próbálgat]

meg-próbálgat : [identidem experior; wiederholt versuchen].

Megpróbálgat elsóben bennünköt egy darabjával, ha bízik osz-

án, úgy gyün el (Bercs: Lev. 222).

Próbált, próbáltatott ; probatus, tentatus, exploratus

SÍA. [erprobt, erniesen]. Próbált vitéz: miles veteranus PPB.

nszta és próbált az ur mondá.sa (MA: Bibi. V.9), Próbált vagy

iavallott eszközi a segítség kérésnek (Mad: Evang. 161). Nagy-

ágodat mint próbált vitézt az római császár fel bocsáta az

mperiumba (Land: UjSegits. Elíb. 3).

Próbáltképpen : [explorate ; erfahrungsweise]. Ha a fogad

)dvában tesz, próbáltképpen meggyógyítta (Mel : Herb. 90).

PEOCESSZIÓ (prosoncio DebrC. 214) : [pompa, processio

;

nttgang. umgang]. Lata ez azzonyallat z5z Mariát az processioh-

lak feyen avagy fevhelyen (DomC. 195). Eh napon egOh gier-

iakal iariok a prosonciot (DebrC. 173), Nagy processiowal kywe

neneenek az hegyre (TelC. 340). Az CSiristust kSvetitec minden

mentinec processioban (MA : Scult 33).

Proeesszióz : [pompám ago
;
procession haltén). Hol voltál

iddig Sámbár, talám procesaioztál (Matkó: BCsák. 50i.

PRÓFÉCIA : [praedictio ; weis-sagung). Bezellec nekic

példa bezedecben, hog betelleseéé;ec fi bennoc Isaias propheciaia

iMünchC. 38). Zenth Ágostonnak profecyaya itheletnek napyarol

(ÉrsC. 527).

PROPÉSSIÓ : 1) [professio, juramentum rcligiosum ; or-

deasgelübde). Professiot tevn az ev sororiual euzue (MargL.

4). Ev magát kevteleze professionak avagy be eskeesnek kevte-

leuel (DomC. 38) 2) (munus, partes; beruf]. Az én profes.sióm

avagy mesterségem nem az poesis, hanem nagyob sjobb annál

(Zrinyi 1.5).

PROFESSZOR : [doctor, praeceptor ; lehrer, der gelehr-

te]. A tudatlan thubingai professor argumentumit a sidók sina-

gogáján fundállya (Sámb: 3Kérd. 4). Professoromat hol bak

barátnak, hol porba pesel5nek mondta Matkó (Llyef: BCsTomp.

20).

Professzorság : [munus praeceptoris ; lehrerschaft]. Ezzel

nyilván ki-mutatván nem régi professorságát Wölflin uram

(Sámb: 3 Kérd. 5). Innen 'vitetett az akkor igen hires pataki

kolégyiomban való professorságra (Bod: Pol. 110).

PRÓFÉTA : propheta C. MA. prophet, weissager PPB.

It kezdetié Baruth proplietauac kfiúvS (BécsiC. 97). Mend ez

löt, boé betellesednec, mél mondatot vrtol propheta miat (MUuchC.

16). Zent Ferencz hasonlatos volt az prófétákhoz iA-uendw mon-

dásban (VirgC. 24). Ne alohatok, ho^ yevrttem az terwent meg

feyteny awa^ az proffetakat (JordC. 366). A profetaknac fiay-

hoz mene, kic a Karmellosnac hegen menney eletfit viselnec

vala (TelC. 1). Mi látni mentetek-ki, próféta látni-e ? Ugy mon-

dom néktek, nagyob prófétánál is (Pázm: Préd. 21).

Prófétál : propheto, vaticinor MA. weissagen, prophezeien

PPB. Vram, nemde te neuedbe prophetaltonc é (MünchC. 26).

Menden propheta ea tfiruen Janosiglan prophetaltac (33). Myn-

den proffetak baptistayg profletaltanak (JordC. 386. 903). Sokak-

nak ew k5zz516k leen proffetalo lelkek (ÉrdyC. 173b. 343). Azt

is hamissan profetállya (Pázm:5Lev. 11). A jSvendfi mondóc

profétálnac a madarak nézésébSl (Com : Jan. 130).

még-prófétál : 1) [praedico, vaticinor ; weissagen]. My-

keppen zent Marton pispek meg prophetalta vala (CornC. 349).

Kinek meg profetala, bogi vtanna 5 lenne pispSk (DebrC. 157).

Megh prófétálta uala Esaias profeta (TiliC. 35). 2) [conjicio,

conjectura assequor; en'aten], Prophetald megh nek6nk, ky,

akky teghöd 6the (WinklC. 174).

Prófétálás : divinatio, vaticinatio MA. [weissagung]. Prophe-

tálasnak malaztyaual fenlenek (VirgC. 100). Azért zolok nekyk

perdazerent [így], hog bel tellyeseggyek h^ bennek Ysayasnak

proft'etalasa (JordC. 393). Nagy ffel zowal ífel keyaytta es ba-

rom rend bely proffetalast yelente ky (ÉrdyC. 385). Legyen

messze az én szómtól prófétálás (Zrinyi 1.141).

Prófétaság: [divinatio; sehergabe] Meeltan izgattya vala

az kegyes zyznek lelkeet, hogy protfetasagra emeltethneek

(ÉrdyC. 384). Nem kételkedhetünk annak hamis profétaságában,

kinek torka teli szitokkal (Pázm»: Kai. 392).

PRÓFÉTIZÁli : [conjicio ; erraten]. Prophetizar mfl ne-

k5nc, ki az, ki tégedet capot (MünchC. 66).

PROFONT : commeatus MA. amiona militaris PPBl. pro-

viant PPB. PrófoDt-mester : sitarchus, annonae praefectus PPB. Az

eö felségbe profontia gabona nélkül megh fogiatkozoth (RMNy.

11271). Inkább prófunttal tartja a város népit, mintsem az vá-

rost feladja (Bercs: Lev. 156. 254. 296). Kinek kinek adgya-ki

a tanito praebenda czipoját, profontyát (Nógr: IdvK. 104). El-

fogy minden peszmeféje s tábori profonttya (Czegl : Enocb. 1.75).

Golyóbis, puska por, mindenféle profont (Zrinyi 1.34. 91).

84*
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PROFOSZ, PROPUSZ : tribnnas capitalLs
;
profos PPR

Beleznai búzott két németet, egyik prófusz, nz nem igen akar

szóllnni (Bercs: Lev. 186). Keménnyeii bíuitam vele, bizony ge-

nerál-prófusnak is sok volt volna azt ballgatn! (328).

PRÓKÁTOR: causidicas, formnlaritts, rabula C. patromis,

advocatus, procurator ; advokat, fürsprecber PPB. Az rágalmazó

8rd6giiec procatora (GuaryC. 8). Vegyétek eszekben prókátorok,

kik az hamis pert is forgatjátok pénzért CKMK. IV.193). Az

férfiak tizenkét esztendSs korokban kfizeiiségesen prókátort vál-

hatnak (Ver: Verb. 183). Ha tSnieímyel késértem, kitsoda lészen

prókátorom (Kár: Bibi. 1.517). Az Christus nekSnc prokatorunr

és sznszolónc (MA: Scult. filO). Az procátor az 8 gondviselése

alatt valót el ne hadgya (Com: Jan. 134). Vagyon elég torkos

prókátora mind egyik mind a másik hypothesisnek (Fal : NE.

22).

Prókátorkod-ik : procuratorem ago MA. fiirsprechen,

advociren PPB. Oltalmaz es prokatorkodik, igyflnket forgattia

(Mel:.SzJáii. 350).

Prókátorság : 1 ) ars procnratoria Kr. [advokatnr]. Romá-

ba mene es ot fel ueue a csazar zekin való prokatorsagot

(DebrC. 156). A magyar ifjú prókátoreágot patvariáu nem az

igasságnak szeretetiböl, hanem másokat nyomorítani luvánván

tanul (Zrínyi 11.178). Maga jelentgeti Sámbár, hogy alkalmatlan

a hat esztendJs gyermek a terhes eausábau a prokátorságra

(Matkó: BCsák. 3). A kajraakán a hadakozást ugy szereti, mint

én a prókátorságot (Mik:TorL 17). 2) (deprecatlo : fürbitte,

fürsprache]. Cln'istus erdeme, attia el5t való essedezosse es pro-

katorsaga (Mel : SzJán. 255). 3) [artificium, macbinatio ; kunst-

griff). Hamis prokátorsággal haláz más ember io.szága vtán

(Decsi: Adag. 225).

PRONTSACCUNG : [exactio tributi ; brandschatzungj.

Úgy kéne, hogy megnyugtatván az hadakat, csendesen szedné

az prontsaczungot (Bercs: Lev. 731).

PROSÁL, PRÓSMITÁL (présmitá! Pós: GBot. 65) : pro-

sas in .sacrLs papisticLs (vmto MA. die kollekte lesen PPB. A mi

szemféuy vesztünk Pázmiin igy prosmitall (Zvon : PázmP. 257).

Ellenünk nagy hahotával pré-smitálsz (Pós: GBot. 65).

PROSZA: [libum zea confectum; maiskiichen]. Ha csak

prószával vagy más va.stag paraszt étellel töltöd meg a gyom

rodat, bizonyos, hogy elveszted minden kedvedet a fejedelmi

asztalnak legjobb iz& falattyához (Vajda: EriszL IL383).

PROTESTÁL : protestor MA. widerreden, widersprechen,

das recht vorbehaltsn PPB Már az karabilyosok is protestál-

nak a portázá? ellen (Bercs : Lev. 322). Az halálra itiltetett pro-

testjil (Com: Jan. 135).

Protestálás : protestatio MA. widersprechung PPB.

PROTÉSTÁJ!í8 : protestirender, protestant KirBesz. 121.

Az protestánsok az régi doctorokat ugy tartyak mint az Aesopus

meséit (Pázm: Kai. 364). Azt mondják az protestáns uramék,

jobb az possefisio az praetensiónál (Bercs: Lev. 501),

PROVIAJJT : (commeatus
;
proviantj. Hadi óltalomravalt,

élést, abrakot, proviantot megszerzettem (MA: SB. 48).

Proviontol : (provideo frumentum ; mit proviant verseheoj.

Az német l.«opoldhoz megyén, azt proviontolja, mlg az Vág
beáll (Bercs: Lev. 256).

PROVTDÉÁIi : [provideo ; vorsorgen). Provideáltam Sá-

gét szükségének (Zrínyi 1.92).

PRO VíNCLAXiIS : [provinciális ; |)roviuzíalJ. Az abbatissa

oda hyvattaii az prouincialis feyedelmeth (SándC. it)).

PRÜCS : [vox cicadae
;
gezirp). Prübi, prüti, prütsílt zen

gedeztet a ptrQtsók (Mísk: VKert. 673).

PRÜCSÖK, PTRÜCSÖK (picsek Pe8tiT:Fab. 118.

pírfoót Major: Szót 245. píAúííí/; Major: Sz<5t 139.pi7c2(5/l VirgC

104. JordC. 95. trúesk Gyöngy: Char. Hób. 9| : cicada, aetJialio-

nes C. archeta MA. [baumgrillej Az \V ccllaiahoz k8zel lakozik

vala az f\Vge fába egi púczSk, az kedig giakorta énekel vala

az 6 zokasa zerent (VirgC. 101). Kik ez fÜlden yamak, mynt

vakondagh, poczok, pathkan, pwczk (JordC. 95). A picsek

kezde búzamagot kérni a han:;yától (PestíT: Fab. 118). Ha soc

ptrficzóc vagyon, dgos és halálos esztendSt legyez (Os. G2).

Prüts, priits, priitsöt zengedeztet a ptn'itsók (Mísk : VKert. 673).

Chak a ptn'iezkknek irta Pazmau az Kalauz könyvet (Zvon

:

PázmP. 301). Dong mint a darás a prützök közöt (Decsi : Adag.

60. Kisv: Adag 470). Megny8.sztette az pücsök az ö vitéz fiát,

megkérette szúnyognak hajadon leányát, hogy hivata az prücsök

az nagy boldog örömben .sok jámlwr gyermekeket (Thaly : VE.

L345). Mint az fiveg kláris úgy fénylik a száj.i, mint szi ptrfi-

ts5knek olly szép a nótája (PhilFl. 58).

házi-prücsök : gryllns Major : Szót 245. [grille]. Az Sesá

bogár otkin, az házi ptr&ts6k ithon énekeidegeinek (Uom: Jan.

52).

PRÜSSZENT, PTRSSZENT (ptúrszenl Nad: Kert

82. 85. jdihzóri Mel: Jób. 101. ;"i::;e)iíesErasm: &k. 6): gannio

C. stennito MA. niesen Com: Vesl. 146. Az ugorka has tisztitó

lészen, ha ptfirszentS gyökérnek részét köziben veted (Nad:

Kert. 85). Akkor kezdetett az a szokás, hogy üdvözöllyük, a

ki piiszszent (SzD:MVir. 236).

PrÜBSzentés : sternutamentum. sternutatlo MA Major

:

Szót. 448. [das niaseii). Halálos jel az szfilés idején az pfiszszen-

tés (Prág: Serk. 394). Prfiszszeutéssel tisztitlatic az agy vel8

(Com: Jaa 64. GKat:Titk. 1120). Nem kel az püzzentest ket-

tSznöd, nem kel az pSzzente.st megfogni (Erasm : Erk. 6).

PRÜSSZÖG, PTRÜSZÖG: steruuto SL [uiesenl. A cet-

hal mikor i-iiél es ptilszóg, vgi.-m túndSklö világ vagion az 8

ptfi.sz8gésébe (Mel: Jób. 101). Lejtózik alatta igen haragos mén,

nyerít, tpriiszög, szeme villog mint tüzes szén iGyöngyD: KJ.

512). Ha szuszog és prUsszög, jobb lesz idein másra bíaii az

dolgot (RákF: Lev. n.201). Szörnyen ptriiczögnok az lovaink,

talám fizunk már, nem szaladunk iBorcs: Lev. 345). Orra nye-

ritt, prü&szög, rug, majd ágaskodik (SzD: MVir. 298).

fol-ptrüszög. Az lovaink ptrilczögnek, nekem ugyancsak

felptrUszögje az tökömet, mert külömben, az mint már két nap

vagyok, sem fizok sem szaladok (Bercs: Lev. 345).

Prüsszögés: gannitio C. [das niesen]. Tfind8kld vüag va-

gion az céth,il ptfiszögésébe (Mel: Jób. 101). Az torma magna-

nak vize prftzSgest indít, el baggyadot beteg8ket (KI oSrkent

(BeytheA: FivK. 49).

Prüsszöget : [stemuto; niesen]. Az agy velS pr&aa8getve

tisztittatic (Com: Jan. 64).

Prüsszögtet : [steniutare facio ; niesen machen]. Az maio-

rana vize és pora agy velSt es feiet tiztit, prfizfiktet (BeytheA

!

FivK. 74b).

Prüszköl: stemuto 8L (niesen). Mit kel czelekedni, ha

p5szki")ln8d esik (Erasm: Erk. 6).

Prüszkölós : [sternutatio ; das niesen). (GKat: Titk. 1120).

PUBLIKÁIí : 1) pelicanus C. MA pelikán PPB. Egh pwb

lykan zyn kantsya zoknya (RMNy. 0.34). Úgy sz<illanak mint

a szarka vagy publikány (Tof ; Zsolt 606). A publicán egyiptomi

madár, ki a kogj'otol meg öletett fiatskáit meg elevenitti

^ACsere: Ena 214). Egy fftggeu, pubUkau fonuaiú, kinek hz
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keriiletibeu rubintok es semantok vadnak (R«dv:Csal. 11.70).

S) psittacns C. MA. papiijei PPR

[PÚDER]

Púderes (iskatulya): puderschaclitel KirBesz. 132.

PUFFAD (_iwffad MA.) : extubero, exhimeo MA. aufsclmel-

len, autiaufen PPB. A vendég azt tartja, hogy nem fogadták

jó szi\Tel, lia potroha nem piitfadott annyira mint egy akds

hordó (Fal : NLT. 303). Erszényt Sregetni, a nu'g liasasabb puf-

fadttabb, nem kímílleni (SzD: MVir. 120).

fol-puffad : extumeo C. [aufeclmelleu]. Az éteti) mérget

ha ki bé-vette, tel-puÖ'ad (Com : Jan. 58). Fel-puflatt k<")vérség

(Hall:Paizs. 43).

fSlpviffadáa : [extumescentia ; aufbljihung]. A felfualkodot

kevélység nem nagyíság, hanem dagadás é.s fel puffad;is (Land

:

IJjSegits. L77).

ki-poffad : [extumaseo ; aufschwellen]. KipoÖ'adott : extumi-

dus MA. PPB.

még-poffad : extnmeo, intumeo, inttimasco MA. auflaufen

PPB. Megpoffadott t extumidn.s MA. PPB.

Puffadás, poffadás : tiunor, extuberatio MA. geschwuLst,

aufschwellung PPB. Lohad a pufiadás : residet *in8alio PPBl.

Tfizes puffadás, felhojogzás: pustula iCom: Jan. 61).

Pirffadék : tumor, tubercnlum SL [geschwulst]. Bibircso és

akar melly puf&déc, csomó, butkó meg-rutétnac (Com : Jan.

54).

Puffadoz : tumesco Kr. [sich aufblahen]. A váradi prédi-

kátor mint a fel-fiitt t5ml5 kevélységgel pufladozván, irásra

atta magát (Sall : Vár. ElSb. 2). Fele sem okosság eleink ér-

demes cselekedetekkel pufladoznunk, mintha sajáhmk volna

(Fal: NE. 13). Az istennek fia nem azért szenvedte a gyaláza-

tos mezítelenséget, hogy mi a kevély.ség eszközivei puffadoz-

zunk (84).

el-puffadoz : [nimis extubero ; sebr anschwellen]. TetétSl

fogva talpig el puffadozot és geuyetsjgel meg rútittatot ember

(Alv: Post. Í.255).

[PUFFAH]

föl-puffan; [extumesco; aufschwellen]. Mint a buborék,

mely noha nagyon fel-puffan, de hertelen csak el-miJik (SBalog

:

TemK. 74).

Puffant ; [facio insonare ; tönen lassen]. A süveget kiragad-

ták a német fejéból és belé fúttak és a földhöz puffantották

(ErdTörtAd. 1.61).

PUFFASZT: [tumefacio; schwellen machen]. Az hasme-

nésre való erltetés teszi az sok pufl'asztó szelleteket (Com:

Jan. 57).

föl-puffaszt : [inflo ; aufblahen]. A fSldnek mélységébl

fel-j8tt vizek felpuffasztyak, megsirosittyák a fíldet íTof: Zsolt.

561). Annak a fel-puffasztó vélekedésnek fóldig való le-rontá-

sára nem hozok más fundamentomot (Pós: Válasz. 137).

PUGILLÁE : [pugillares ; schreibtaffel]. írunk réz veszszS-

vel, avagy ón pennával a pugillarokban, hogy bémázoltathas-

sanac és ki-tSroltethessenec (Com: Jan. 155).

PUHA: malacus C. mollis MA. weich, lind, zárt PPB. Az
aszszony állat puha test (Mel ; SzJán. 249). ErrSl io lakási

után paplan alatt puha agyadban maga gondolkodgyék (Zvon

:

PázmP. 205). Kényessen, kedven nevelt, puha, ti'mya iffiak

(Hoöm: Préd. 21). Mái-s-sal társalkodó kemény nemzetnek Vé-

náshoz hajlott puha fejedelmi (SzD: MVir. 293).

Puhálkod-ik : molliter se gerere Kr. (trage sein]. Az

isteni szolgálatúm ne puliálkodgyunlc, ne restelkedgyünk (Pázm '•

Préd. 341. SzD: MVir. 481).

Puhán : [molliter, .segniter ; weicli, triigoj. Isten som akarja,

hogy az fiai világi gyönyörfiségektól puliáu és ve.szendó(il

neveltessenek (P;izm : Préd. 34). A ki puhán és lágyan nyúl

dolgához, annyi, mintlia maga vesztegetné javát (323). Inaitokra

fonjuk puhán tekert gi'isitokat (BahCsIsk. 314). Pulián, rostén

cselekeszi az ö dolgait (Cbm: Jan. 196). Nem .szabad nekünk

keresztyéneknek teljes életünket puhán mulatni (Fal : NE. 84).

[Puhás]

Puháskod-ik : [molliter se gerere ; weichlich sein). Tunia-

saginkban puhaskodunc (Pécsi: Ágost. 108). A tunyaságban

puháskodóUkal nintsen szövetségek a múzsáknak (SzD: MVir.

292).

Puhaság : mollities MA. [weichlichkeit]. Valakit nyilván

aszonyozni, puhasággal vádolni, bélyegezni (SzD: MVir. 47).

Lágyság, gyönyöi-üség ölében, puhaság karján heverészni (293).

Puhaszt : mollio, mollem facio Sí. [weich machen].

még-puhaszt : [emollio; erweichen]. Ennek utánna-Ls ád

ollyaküt, kik meg-puiiaíztyák efféle ragadozó farkasokat (Pós

:

Vála-sz. 65).

Puhít : mollio Sí. [weich machen]. Egy szép árnyékos kert-

ben puhított lágy ágyra fektetek az i^út (Pázm: Préd. 352).

Az isten maga kezével puhittya és veti ágyát betegének (695).

Most az majális curára kéredzik minden tlem, engem is az

fördí puhitana jobban (Bercs: Lev. 489).

Puhogat: [identidem mollio; wiederholt weich machenj.

Jesus nálam foglalj szállást s bennem puhogass ágyatskát

(GKat: Válts. 1.498).

meg-puhogat : oo Isten az 6 hozzá-folyamó betegeknek

ágyokat-is meg-puhogattya (Pázm : Préd. 905). Párnáját az ki

meg-puhogassa, nintsen (EgyesÉlet A2).

Puhul : mollesco SL [weich werden] A gyfimSlcsSc etetnec

nyersen vagy fonyasztva vagy puhulva (Com : Jan. 19).

meg-puhul : tv Mindennap nevelkedik nyavolyám, bár csak

kötésének tanálhatnám mesterségét, hanemha fördéssel puhulna

meg (Bercs: Lev. 496).

[PUHATOL]

ki-puhatol : [investigo ; erforschen]. Azon igyekezzél, hogy

valakinek gyengébb részét kipuhatolhasd (SzD: MVir. 241).

Puhatolód-ik : investigo ; erforschen, untersuchen, ergrün-

den PPB.

PULICKA: alicastrum; sommerkorn PPB. Pép, pulitzka

ffefi-üst, fazék : *farrata olla PPBl.

PULIK. NádmézbSI való pulik. Az mondolát törd öszve

az nádmézzel, hintsd meg konfrittel, add fel (Radv:Szak.

245).

PULPITOM, PULPITUS : pulpitus
;
pult PPB. Tagos

és kerek pulpitost, imádó helt, minemó sz Soffiában vagyon,

csináltata (Momlrók 11X68). Pulpitom avagy énekes kSnyv tartó

póltz ((3om: Jan. 125). Az tanács házban ezek vannak: had-

nagynak való karszék, ablakon pulpitas (Radv:&al. n.117).

PULYA: 1) [puer, pueruliis; kind]. Az 5 puláy es mara-

déki soha keniérrel meg nem elégethetnek (Mel : Jób. 64).

Némellyek vadaktol szaggattattanak el az Elyseust meg-csufoló

pulyákkal (SBalog : TemK. 79). A véletlen csapás ha hirtelen

borít, apró-pulya 8reg óriást tántorít (GyöngyD: KJ. 475). Töi-pe
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pulya (Fal : Jegyz. 936). S) [parvus, liumilis ; klein). Földre

terül a zúgó szél erejére magas tülgy, állanak az pulya fák

(SzD:MVir. 30).

PULYKA (pka Zvon : PázmP. 69. 4 Pázm:Préd. 434):

urogalliLs, tetiao, galUm Nuniidiciw, Indicus, meleagris, gallina

Africana ; auorliahn, Indianer PPB, Egy iszonyú nagy tálban

tsak fátz;iii()k és pókák agya-velejét, menny-halak máját vitték

asztalára (Pázm: Préd. 434 1. Cbak ezen hSrpitéskedék mintegy

beteges jióka (Zvon ; PázmP. 69). Pulykát, tyúkot, ludat add a

.szakátsnak (SzBodó: SóDics. A4), Volt egy ölyvem, raely a liázi

ludat, pujkát, macskát is elfogott (BethhÉlet. 242). Pulyka

tollat .szerez, ba valahol tép Anna (Felv: Dics. 34). Az indiai

pávát magyarul indiai tyúknak avagy pulykának liijjuk (Misk:

VKert 314). Az elefánt orra végibfil j ki egy ollyan fityelék

valamint a pujkának (Mik : TörL. 342).

[Szólások], Gondolván, hogy ez hörpités poka meg unnia

puliadozo sarkalásit (Zvon : PázmP. 4). A hSrpites póka igen

hánnya másnak a válaszadást (Pós : Válasz. 55).

kakas-ptilyka, kakas-póka : [meleagris mas ; trathahn].

Szárnyas majorság : kakas póka no. 2, tojó póka no. 7 (Eadv

:

Csal. 11.404). A kakas pujka fekete sárral bSvas, a fején rút

bulwrtsós bSri van (MLsk : VKert 315).

kan-póka : c« lSzámya.s marhák : kanpóka no. 2, tojó póka

no. 7 (Radv: Csat. n.401).

PÚP : 1) gibbiLs. tuber MA. htieker, buckel PPB. 2) cul

men MA. [spitze]. Hogy a búza mag ki ne tsirázzéc a (Sídben,

el-liarapdállyác a buzánac púpját és tetejetskéjét a hangyák

(Tyúk: Józs. 303).

Púpos : pulvinatus, turbinatus MA. [zugespitzt, gegipfelt).

A keskeny homloc disznói, a ki álló púpos szamári (Oim : Jan.

47). A fenyí dio avagy hegyes tetejfl csiga pupo.s, tsutsos, tor-

nyos: conus turbinatus e.st (164). A gSmbSljn'i fa tekénec púpos

kilencz tiaival jádzani (208).

Púposán : [snporbo ; stolz ?]. De noha ily pnpo.s,san beszél-

getnek, mikor kSrmSkre égett (Lép: PTük. 1.62).

Púposkod-ik: superbio, cristas erigo MA. hoffSrtig sein

PPB. Az tudatlan és temérdek orczájú tanitók nagyon púpos-

kodnak (Pázm: Kai. 151). lukáb akarnak nagyon púposkodni,

hogy-sem alázatosságban maradni (Pázm: Imáds. 14).

Púposkodás : [suporbia ; hochmutj. Táuul legyen tSlíe

minden kényesség, chachogás es púposkodás (Pécsi: SzAzK. 89).

Püposság : IV) Poro.szkálás, keduetelés, keuélység, puposság

mpnésedbe ne találtasséc (Pécsi : Sz(SzK. 81). Ved ki bellem

elmemuec pu[)Osságát (Pécsi : Ágost. 73). A tevének tulajdonsága,

hogy a hátán azt a púpo.s.ságot viselje (Misk : VKert. 37).

PUPA : puppa MA. puppe, kinderdoeke PPB.

PUP(denevór) : vespertllio Pesti : Nom. 64. MA. 6odet^

maus PPIJ. Denevér, tenevér, puppenevér, sziirnyas egér:

vespertilio PPBI. Amaz estueli pubteneuer ha ki i5 az fészek-

bJI és tétoua futos, iele az io idnek (Cis. D). Di.sputálják ma
is a tudósok, vallyon a denevér avvagy pupenevér madárnak

tartathatik-e inkább vagy egérnek (Misk: VKert 498).

PUPOITYAVÉR : [vespertilio ; fledermaus). Egy-egy ga-

lambni puponya véreknek neme reánk es az orczankra j& vala

(Forró: Curt. 722).

PXJPÚ : [fragor
; pufTJ. Én azt akarnám, holnap kezdhetnék

az durdút, csak legyen ollyan mint a pupú (RákK: Lev.. 1.509).

PURDI : 1) (nothus ; bastardj. Ferencz nem személyes

isten nemzete lévén, purdi, nem személy (MNyil:Irt. 244),

2) [fiüsu3, apurios; falsuh, uuechtj. Minden eretnekek ullianuk

mint a purdi cygan araniak, hasonlók az aranyhoz, de nem jó

pénzek (Mcl : Szján. 248). Az i8 purdi liazugság, a mit sokszor

mond BalduiniLS (Pázm:LuthV. 175). A másik purdi syllogis-

mus, a mellynuk rámájára a mi collectionkat tseltsapva (igyj

vonsza, imez (GKat: Titk. 351). Arany gyanánt rézN'ol vagy onval

meg-elegyíttetett purdit ád (GKat: Válts. 1.974). Purdi Mátyás

tudczé deákul (Matkó: BCsák. 42). A purdi pénz, noha nagy,

semmit nem ér (Elm : 279). Purdi hazugsággal fel van kendz-

tetve, szinesítve (SzD: MVir. 225).

PUEGA : [?) Az illyen tétouázástok ugyan jó formál>au

ónttt golyóbis volna, tSltst iádczhataátok vélle, de purgát nem

(Bal:CsIsk. 139).

PURGÁIi : 1) purgo MA. reinigen PPB. Énnékem is

kellet magamat s vallá-somat purgáliiom (0,egl:MM. 299>.

2) [alvum exinanlo ; abfiihrenj. Az ki a pestistl akaria magát

oltalmazny, purgallya magát (Frank: HasznK. 36).

Purgálás : (alvi evacuatio ; abfdhrung). Ollyan hasznos ai

purgálás, miképpen hogy a kútnak fenekérSI ki tiztityák az

rútságot (Frank : HasznK. 36).

Piorgáló: catharcticus MA. [abfúhrend]. Gyomor tisztító, pur-

gáló orvos,ságoc (Com: Jan. 173).

PTJRQÁCIO : [alvi evacuatio ; abfuhrung). Porgacút w^n

magahoz, ky az gomrot megtyszt§ccha (LevT. L202). Az nád-

méz használ az vérhasban az gyermekeknek is, de ezt purga-

tionak okáért ne sózd meg felettébb (Kadv:Szak. 258). Mint

ha valami purgátiu indította volna meg beime, sok tetemek

mentenek el tle (Alv : Post L475). A te bels5 tisztátalanságo-

I

dat egy jó purgatio kikergetheti belled (Matkó: BCsák. 300).

1

purgatórium: (porgatcríom NagyazC. 330): [purga-

tórium
; fegefeuerj. Imatkoüal az zegen purgatorombeli holota-

kert (VirgC. 23). EwtAd kybe liS'n boldogságos zent Ferencz

hasonlatos vrunkhoz az purgatorlomba eztend\Vuked lezallasbau

(VirgC. 58). Másod zenth e^haz azaz hyuknec gilekzetj vagon

porgatoriomban (NagyszC. 330). Nynchen papának hatalma

menyorzagban sem pmgatoryombau (CoruC. 34). Bizonyos dolog

az, hogy Cyprianus hitte és tam'totta is az purgatoriomot lenni

(Bal : Csisk. 112), Vizát purgatoriumban Ls bébocsátanák audien-

tiára ; de Pál, hac^k nem pokolban, purgatórium ajtaján hiába

rúg s kapál (Bercs: Lev. 519).

PURGflR : [civis ; biirger]. Hogy a purgereket, város lako-

sait háburgassíVk : dass sie die burger antasten (KirBeez. 104).

PÜRGOMA: epigramma C MA.

PURPIÁN: ptffpureus MA. purpur- PPB. Pnrpün pa-

lást : palla purpurea
;
purpián szin : sandicinus color MA. Zewoke

purpyan zoknya zowld atlachal (RMNy. IL34i. Egy vég purpián-

t«51 vegyenek 2 flór. 25 den. (VectTrans. 6).

PURUTTYA : turpa, foedus, sordidns Kr. [garsfig, hSs-

liehj. Némelynek szép termete, gySnySrS coraploxioja vagyon,

némelynek rút, ocsmány, puruttya (Tarn : Jónk. 36). A hadnagy

erSsen viselé magát, mikor a kapit:iny CrdügüsküdStt sok pu-

ruttya fonyegeté,ssel (Fal: NA. 218).

Furuttyaság : [sorditles ; schmutz]. A mi ellenkezik a bü-

csUletes erkölcscsel, nem illik egy nemes urfibox, némelyre

való puruttyaság (Fal: NE. 16).

PUSKR : [homo imperítus ; stUmper
?J.

Pázmán mindenkor

gyónyorkSdtt az fele pusérok ledéniégeiben (Zvon: PázaiP,

291X

PUSKA : bombarda, sclopetus. .silopetum MA. tormentum

jaculatorium ; büclise. tliute PPB. Az magyarok sem álgyútól

sem paskátni nem tilnok (Monln'ik 111.23). A puskákat ki pat-

tantyák ^Com : VesL vi). Hugy ha el neoi ejted eszt«t puskád-
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dal, vagy maga terhéuel le ver vagy nagy bottal (Zrínyi 1.59.

79). Vice-lovászmester rendeltetik, puskáinkat és lúra való .szer-

siámokat megtekéntse (TíirtT.» 1.165). A feletébb raegtílltött

puska banuir elszakadoz (Kisv: Adag. 36). A puska végelések

miatt a földre lelinllottak (Bod : KOstr. 81). Eleintén taracz-

lövések is ballattak, már most csak az apró-puska zöng (Bercs

;

Lev. 236).

[Szólások). A serpenjóben fellobban ugyan a por, de e 1 nem
sülé a puskám 1759 (H;izánk LIU). Puska arányo-

zója: dioptra, primula libratrix; puskával jól arányzani, lni:

certo collineare, attingere, percutere PPIÍ. Megkötni, ba-

bonázni valakinek a puskáját (SzD : MVir. 287). Pus-

kát megtölteni: pulverem et plambum catapultae indere

PPB.

[Közmondások]. Ugy illik mint a vén aszszony bátára a puska

(Matkó; BCsák. 28).

jancsár-puska. Hozott egy jauczár puskát ajándékon

(Monlrók. XVIU. 2).

kerekes-puska: [catapultarotata; radseblossflinte]. Kerekes

puska jó 12, rósz 5, régi pallos 7 (RákF: Lev. 1.109).

kovás-puska : catapulta uuciuata ; flinte mit feuerstein

PPB.

madarász-puska : [sclopetum avibus jaculandis ; vogel-

flinte]. Vagyon egy kis madarász puskám tesseni, ebez való

puska palaczk (Radv:Csal. 11.287).

mordály-puska : [sackpufler]. A két ásás bogy közel öszve-

juta, egy mordály puskával Gergely deák juta (RSIK. IIL143).

öreg-puska : fbombarda). A vitézek elkezdic a csatát, a

golyóbisokat öreg puskákból ki-16v61d8zvéu (Com: Jan. 149).

seregbontó-puska : [tormentum ; kanone]. A föld nagy

terheket visel, úgy mint sok munitiókkal, ágyukkal, sereg-bontó

puskákkal meg-rakott várakat (László: Petr. 149).

stuccos-puska : [pyrobolus brevior; stutzbüchse]. Harma-

dik ajéndéka egy pár igen szép stutzos puska (C^egl : Dág.

El«b. 29).

Puskás : sciopetarius MA. catapultarius, jactor ; schiesser,

schütz PPB. Magj-ar huszárok, fele lenne puskás, az fele kóp-

iás (Monlrók III.49). A puskásoc a puskákat puska';porral meg-

tíltséc (Om: Jaa 147). Szulimán chászár az tábor kSzött jár,

vagyon körülötte sok jó puskás janchár (Zrínyi 1.78).

gyalog-puskás : [pedes sciopetarius ; fussschützj. W fel-

ségbe ne wegye syketsegre az my kSnySrgesfeket, hanem az

zaz nemet gyalog puskást k^lgye oda mindyarast (RMNy. IL

147).

Puskáz : jacnlor Kr. [schiessenl. Iskolákba és udvarokba

küldic, lovagolni, vadászni, puskázni tanítgattyák ókét (Pázm

:

Préd. 1124). Csodálatos, hogy oly hamar visszatért, holott ámbár

az ersségekbl 6 kegyelméhez puskáztak is (RákF : Lev. L395).

Közel van küls hadunk, az bels beljebb, az ki úgy sem

gyiinne ki, mert az sajkásokkal untalan puskázni kell (Béres

:

Lev. 10). Az tali templom körül puskáztak vele elszször (177).

Habár puskázzuk is, semmit se teszünk neki (362).

be-puskáz : [tela inmitto ; hineinschiessen). Ebeczki uram
az kaput zárva tartotta, azután való portás is bépuskázoft

(Bercs: Lev. 365).

el-puskáz : 1) [telLs repello ; mit schüssen zurückwerfen]

Magam is gyalog lévén ott kztök, elpuskázván az németet

mégis általhoztunk bennek (Bercs: Lev. 29). Összeakadtak vagy

200 némettel, elpuskázták elször; de hogy az német megfor-

dult, ezek is (631). 9) [ictibus sciopetorum diruo; zusammen-

scbiessen]. El is vált eddig Trencsénnek az dolga, kinek várossát

már lehetetlen lesz belül oltalmazni, mert hiszem az várbúi el-

puskázza az bástyákon (Bercs: Lev. 32).

ki-puskáz : [telis expello ; dtirch gewehrfouer austreiben].

Még tegnap is az kertekben szorult hajdúság kipuskázta az néme-

tet az kertek közöl (Bercs: Lev. 241).

meg-puskázlk : [identidem jaculor, se mutuis telis petére

;

mederholt schiessen, schüsse vvechselu). Megpuskáztak az tótok-

kal az templom kerétésébül és confu.sioban hozták együtt az

németeket (Bercs : Lev. 191). Az német költözik Gutánál, lovas,

gyalog, meg ^is puskázott ott portámmal (481). A zöld mezn
megpaskázik, nyer az ellenségtl, a kvártélyban mulatozik,

nyer a menyecskétl (Amadé : Vers. 105).

meg-puskáztat : [ictibus tormentorum petére curo ; be-

schiessen lassen]. Ocskai írja meg Lambergnek, bogy meg-

puskáztatja köt (Bercs: Lev. 158).

öszve-puskázik : [se mutuis scloiietorum ictibus petére

;

sich gegenseitig beschiessen]. Öszveakadnak az némettel, öszve-

puskáznak, de számát nem láthatták (Bercs: Lev. 190). Azok

eljáróval öszvepuskáztak, az trupra hajtották (191). Öszve

puskázott Diák Ferencz az némettel, ez innen s ö túl (256).

Puskázás : [ictus sciopetorum
;
gewehrfeuer). Szintén bogy

ezt írnám, kezddött nagy puskázással az malom-sáncznak

ostromlása (Bercs: Lev. 41). Azok elkezdették az puskázást,

majd két órája miólta puskáznak (236). Épen most bozák hirit,

az Vág mellett sok ágyúlövés, puskázás van (298).

Puskázat : [jaculatio ; das schiessen]. Jószágiban valahol

jó puskást érthet vala, azokat mind csak puskázása által szol-

gáltatja vala (SzahKrón. 226).

PUSZPÁIÍG {puszpán C. puzban Mel : Herb. 8) : bu.xus C.

MA buchsbaum PPB. Puxpam, grgfil py.ws, puzban, a ki

télben is zöld (Mel : Herb. 8). Az alsó és els virága sárga mint

a puszpangban (83. Beythe : Nom. 2). A macska mézesek minden-

kor zöldellenék, mint a puszpáng, tvisses levelfl tllgy fa, tisza-fa

(Com : Jaa 18). A hideg földben feny, puszpáng fák szoktak

nni (ACsere:Enc. 269).

Puszpángos: buxeus, buxosus MA. von buchsbaum PPB.

Puszpáugos hely : buxetum MA.

PUSZTA : 1) desertus C. desolatus, vastus MA. verlassen,

wüst PPB. E bel puzta : desertus est locus (MünchC. 41). Be

meue zent Damian egyhazába, ki puzta vala (VirgC. 25). Legyen

hft lakodalma pwzta : fiat comparatio ejus deserta (JordC. 708).

Az uarasnak kivle talalanak eg puztha hazat (TihC. 52). A
fid színtelen es puszta vala (Helt: Bibi. la). Budára indulván

s azt pusztában, felégetve találván, Székes Fehérvárra felment

vala (Szal: Krón. 12). A templomot puszta voltából fSl-épétteti

(TitkRózs. 23). 8) [innupta ; unverheiratet]. Ewr^I, vigagy meddig,

ky nem zAIs, vidámságnak iegyeth mutassad es vígan kialcz,

ky nem zaporoitas, mert sok fyay vadnak az puztanak, hogy-

nem mynth annak, ky ferieth vaal (Komj : SzPál. 268). 3) [unus

et solus, merus, nudus, tautmn ; einzig, alléin, nur]. Csak azon

puzta víz nem lehet kereztseg istennek igheie nelkfll (Bát:

KTud. U). Az puszta ember az istenneo színét nem láttya

(Kulcs : Evang. 67). Az Christus nem czak puszta es gyarló

ember, hanem bizony es igaz isten (FéhTaa 31). Isten-ember-

nek kell lenni a meg-váltónak, mert a puszta ember elégséges

nem lehet szabadulásunkra (Pázm: Préd. 154). Éhez béveb' írás

kívántatik, hogy sem a puszta sovány tanításhoz (Pázm ; Préd.

a4). Nem az puzta kenieret es bort, hanem Christust imádna

(Pázm: Fel. 161). Nem más valami közönséges puszta teremtet

állat, hanem istennec fia (Zvon: Post L594). Callistratus puszta

ember vólt (Prág: Serk. £2). Cssk a puszta nevét hordozzák a
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lelki vitézségnek (TKis: Pan. 26). 4) [purus; rein]. Sen-etus azt

mondgya a ChrLstus fel51, liogy puszta cliak a BzfiztSl szdietett

ember (Tel : Evaiig. 358). 5) desertum C. soliltido, eremus MA.

einöde, wüste PPB. NemiuemA idAu Die^ien vala az kyetlen

piiztaba (VirgC. 45) El futlia az keiotloiibt) pwztaba (PeerC.

50). Kezdetik zent Ausolmiis kenve, kit meg irt a puztaba

(NagyszC. 1). Predicalvan Yvdeanali puztayaban (JordC. 361).

Pal 15n legekS puztaba lakozó (DebrO. 113b). EwrewllyetSk

Jerwsalemnok pvvztaya ; gaudete desorta JoriLsalem (ÉrdyC. 53)

Fejedelmek meg-útálván a világ kevély.ségét, kUtstromok pusz-

tájába, rekaszkedtek (Pázm : Préd. 1272). A remetéc a kietlene-

ket avagy pusztákat lakjáé (Com : Jan. 1 28).

Pusztakópen : [desolate ; öde, verlassen]. A szobák többii-e

pusztaképon vannak (Rj'ikF; Lev. 192).

Pusztán : [.soluni, tantum ; alléin, uur]. Nem kérte kivált-

képpenvalo hathatos indulattal, hanem pusztán mondotta néki

{llly:Préd. 1.157). Nem (aak pusztán hozta elí e példabeszéde-

ket, hanem esküvéssel is meg erfissitette (1130).

Pusztás : [speciem deserti habens ; einödeartig]. A bels

város nem szép, a kiilsfi rút. pu.S7.tá.s és sáros (Mik : TörL. 400).

Nem szégyenlem a bémenést pusztás kis bajiékomba (Fal : TÉ.

771).

Pusztaság ; 1 ) solitudo, vastitas, va.stitudo MA. einsamkeit,

einöde PPB. Lattyok az' anyazent egyháznak pwztasagaat es

romlasaat (ÉrdyC. S5). Adom a fSldet pusztaságra és el ha-

gyásra: ego dabo terram in solitudinem (Kái': Bibi. 11.130).

Az fid mind az 5 pusztaságáuac idejéig nyugo.szic (MA : Bibi.

1. 115). Én azt tartom, az szekereken elhozza az élé.st, mert fél

itt az pu.szta.ságtúl (Bercs; Lev. 363). 2) (vastatio, populatio

;

verwüstung PPB. Ez vylagon zertezereuth kerezttyonseegben

ees sok pvvztasagot tSttenek (ÉrdyC. 495). Minec vtilnna sze-

riuszérte nagy pusztaságokat mfluelt volna, méné Eauenna állá

(Helt: Krín. 19b). Nagy pusztaságot mfiuelénec tízzel és fegy-

uerrel Frimtzországban (25). Wyonnau nagy pusztaságot mue-
lénec predalassoekal, tizzel es fegyuerrel (25b). Az idegen az

fSldekben pusztasiigot tesz (MA: Bibi. II.4).

Pusztít : vasto, populor, evasto, depopulor C. MA. verheeren

PPB. Pustetya : vastat NémGl. 144. Te kezed nemzeteket puz-

teita (DöbrC. 98). Saul pwztoyttya vala anya zent egyhazaat

(JordC. 732). Pyspekek, kik nem pwztoytottak mynt az mos-

taniak, gonossagra nem k5It6tteek az zent egyhaaz yozagat

(ÉrdyC. 497). Tauul szemleli, mint pusztechon az ver szopó

farkas (Mon:KépT. 3).

el-pusztit : solo, desolo, devasto, pervasto, periwpulor C.

[verwüsten, verheeren]. Lezen ty bennetek ol pvvzteyto chapaas,

mykoron meg ostorozom Blgyptomuak fevldeeth (ComC. 211).

Anueera megh wtal tyteket az en lelkem, hogy el pwztoytom

mynd az ty varastokat (JordC. 115). Az vyzza yaroknak rout-

tasok el pwztoyttya ewket (ÉrdyC. 521). Ez atkozot hyvolkoda.s,

mel az istennek zolgait es zolgalo leanit mindSn iotul el poztit

(KazC. 152). El puzütttya attyát (Kiír: Bibi LC14). A dSgSs

mirigy nagy népeket elpusztét (Com: Jan. 59).

ki-pusztít : [exspolio ; berauben]. Bocz;Uoc reátoe kegyetlen

vadakat, hogy az ti barmaitokból titeket kipusztitsanac és tite-

ket elfogyassanac (MA; Bibi. 1.114).

meg-pusztít : 1) [devasto; verheerouj. Clastromokat es

zei-zetevsseguek heleyt meg puztehgyak (MargL 82). 2) [perdo,

exstingvo; vernichtenj. Elbocata 6 íiilait es 6k5t meg puzteyta

(DöbrC. 35). S) (spolio; berauben). Ej^et 5 Baitul raegpuztei-

tottac: a filiis uuicam desolaverunt (BécsiC. 106).

Pusztítás : vastatio, populatio, deiHipulatio, expopnlatio C.

verwüstung, zerstörung PPB. A kifutanijusoe praedának okáért

lésznec nem pusztitás és íSidökléa nélkül (Com: Jan. 148).

Pusztító : de|X)pulator, vastalor MA. verheerer PPB.

Pusztul : desolor, deseror SL

el-pusztul : vast&sco, de.so!or C. (exspolior, deleor ; verheert,

beraubt, vernichtot worden). O zent'íegSs bekeseg, te nálad

nekfllSn mindSn orzag el puztul (GuaryC. 66). Ozinald meg

az en hazamat, kit latz, hogi igen el puztult (VirgC. 25). Vtet

áldok földet SrSkeytenek, ftet átkozok elpuztvlnak (DíibrC. 88).

Mynden orzag h^ magában meg hasíjlwaii el pvvzthwl (.JordC.

390). Mikepen mindenükben elpuítnltat akarz engSmet elhag-

nod (TelC. 44). B>. hazat az sidok el puztulnia nem háglak

uala Dauitnak emlekSzetíre (TihC. 52). Az fSId ne pusztúllyon

el (MA: Bibi. 1.45). Marhánk elfogyott, gabonánk elvetdött,

házaink elpusztultak (Bercs: Lev. 402). Annak az böcsületes

embernek az elpusztult és elszegényedett város oUy konyhát

tarthasson, mint ezeltt (403).

elpusztulás : (desolatio ; verwüstung, vemichtung). Miko-

ron latímgyatok az ellenseghtAl Jerwsalem varasath kerAI venny,

akoron megh twgyatok, hogy el kSzelghetet bA el poztwiasa

(JordC. 603). Az rekez nélkí^l walo kert el pwztwlasara nagyon

wettetwen (ÉrdyC. 261. Helt: Bibi. Lg2).

meg-pusztul : (desolor, deseror, privor, .spolior ; verdet,

beraubt, verlassen werdenj. Minden orzag i5n5n benne megoz-

latot megpuztoltatíc (MUnchC. 36). Jegesemteel megh puztulok

(WiuklC. 97). Én marattam vala eoremteol megpuztultatvan

(DomC. 75). Imagyad az nr ürtent my eretteonk atyatwl meg

puztult fyaydert Mykeppen hach el mynket meg puztul-

takat (144). Tennen magad tevvtted, hogy een czazarsagom

megh pwztwlyon (Ér.sC. 516).

megpusztvilat : [desolatio ; verödungj. Babillon megzomo-

rodic 8 megiuiztolaftabau (BécsiC. 108).

Pusztulás : devastatio, populatio, depopulatio, desolatio MA.

Ivorheerung, verwilstungj. Evrevlenok az lymbos bely zent

atyák, mert valanak nagy puztula-sban (CoruC. 95). Zent Da-

mancos kenyerevle az te puztulasodon (DomC. 75). Az hivSc

ennyi pusztulásokban az anya szent egyh;iznac bizonyos formá-

ját akartáé volna szemee el5tt tartani (MA: Tan. Elb. 21).

Bertalan túri bSre pusztulását (Bal: Epia 9).

Pusztulat : [desolatío, vastitas ; verheerung, verödungj. Ada

5 lanit niendon kiraloknae kezéc ala, kic mi kSruJIlSnc vad-

nac bozzosagba es puztolatba (BécsiC. 99). Ma lezen 5 puzto-

laffoc : nuuc érit vas-titas eorum {255). Micor latangatoc a puz-

tolatuac vndocsagat (MiinehC. 58).

PUTÉRTÁK: [striblita butyro condita; bulterteigj. Az

tiszttartók szerezzenek be fejér lisztet putertáknak, fankuak

igen szépet (Radv : Szak. 111.68).

PUTlíOK(fü): pulogium; polei, flölikraut PPB. Póléj,

|x51aj, tsombor, putnok-f : pulegium PPBI. Csombor vagy put-

nok fii : mocsári menta. Ennek az f&uek levelei hasonlók az

majoránna leveleihez (Lipp: PKert. 11.47).

PUTTÓN, PUTTONY: pyxis C. oenophorum MA. tri-

modium Com:Orl> 113. butte, weinge-sehirr PPB. Puttou-hor-

dozó : staphilophonis PPB. E^y puttont vállára fogván (Mon-

Irók ni.62). Clenodia domus: ire« hordó, e«Teg tekeuew, fa

pwttou, fa kwpa (líMNy. U.84). Podmaiiyczky János ezfircsu-

bába ltíizik és egy puttont vállára fogván ki szfikik Budából

(.Monlrók 1IL62). Az síteo zobabau : azthal, «tz hordó fa kan-

nak lizt hordany walo puthon (Kadv ; Osal. U.60).

Puttonyos : (labro instructiis ; butten-]. A teve puttonyos

hátálioz hasonló terhekkel málháltt gOrbeség^ket nem akaiják

letenni a világ fijai (SzD: MVir. 463).
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PUZDARÉK, PüSZDARÉK: genethla, natalitia,

symposium MA. geburtstagl'eier PPtt

PtJZDRA (pozdora ÉrdyC. 342.j>wjdora KeszthC. 17): cory-

tus, galbanimi MA. phiiretra Miyor:Szót 361. köcher PPB.

Wr ODghemet oUyannaa teeii mjut az val.iztot nyl ew pozdo-

rayaban (ÉrdyC. 342). Ym bjTie.sek zereztek í njlakotli pv\7.-

dorayokba, hogy meg líyenek setetbseglw zywe bely ygazakath

(KesztliC 17. KulcsC. IS). Csak az ti puzdrátokban illend5 nyil

az (Bal: Csisk. 453). Ki tiilté puzib-ábul sok nyilat (Zrínyi 11.22).

Hordozott az oldalán nyilakkal teli puzdrút (Hall: HHist III.

151). Földig atlaczbau van, köves a szablyája, az ijja aranyos

és annak puzdrája (GyöngyD: KJ. 427). Arauy puzdrát tart

kezében, nyilazza a vadakat (Fal: Vers. 875).

[Puzdrázód-ik]

fol-puzdrázódik : (.se pharetra oraare ; sich mit köcher

rüsten). Itt az ordog fel-puszdrázodva forgodic, elí>-szerz6tte a

vétkeknek lajstromát (Megy: 3Jaj. 11.846).

PÜNKÖSD, PÜNKÖST (pynkest ÉrdyC. 33. pinlSst

DöbrC. 340) : pentecoste MA. p6ngsten PPB. Epistola piros

pink&t nap apostolok mivelkedetiben (DíibrC. 340). Nem akar

vala keesny oth az wton, hogy mywel pynkesth napyara eer-

hethne Jerwsalemben (JordC. 774). Anya zent eegyhaaz pjii-

kest napnak eI5tte kerezt yarast es b5jl6t zerzSt tenny (ÉrdyC.

33b). Azon zentb leélek, ky adathotb pynkast napyan az apos-

tholokuak, wgyan azon adathyk embereknek (ÉrsC. 151). Piin-

kSst madárul szók szoual Stuen napon való vnnepnek mondhat-

nók (RMNy. 11.48). A pinkestet vr lelke napianak magjarazza

az iras (Bom : Evang. a2). Az pinkSst es5 ritkán hoz iót (Cis.

E4). Nincs oly agg ló, az ki pflnkSsdben nem hinyog (Prág

:

Serk. 368). Ha pünkösdig meg nem békéilünk, oda lesz min-

den dolgunk (Bercs:Lev. 382).

PÜSPÖK (pisjiei EhrC. 75. VirgC. IB. pyspóí CzeehC. 51.

WinklC. 169. pspek MA : Scnlt. 7) : episcopus C. MA. bischof

PPB. Püspök-felatja : uropigium PPB. Bódog Ferencznek nemes

palántája oly zenteegew vala, hogy nemczak pispekek, de papa

es kiuanatost kyuanya uala hallany (EhrC. 75). Az pispek meg-

atkoza az varosnak foiedelniot (VirgC. 16). Annás pysp8k kólde

Ihnsth kfitzveen Kayfas pispílkliíz (WinklC. 169). Mynd zent

papaak ces pysp5kk ees doktorok (CzechC. 51). Meg hadia

Xláttyjis király a píi.si>ekeknek es abpát wraknac, hogy egybe

gyfitenénec minden Írásokat (Helt: Króu. E15b. 1). Franczuz

országban tizenöt érsek, sziiznyolcz püspök vagyon (Pázni-: Kai.

137). A püspök nevezetet ama szóból eplseopas rontották s

faragták a magyarok a magok napkeleti nyelveknek természe-

téhez formálva, a melybl el5I hátúi meg Csonkítván lett els-

ben piskop, amiakutánna változtatván némelly betk rendit, a

j

piskop keményebb szólxíl formálták ezt a díszesebb szót pispek,

i püspök (Bod: Pol; 1). Az érsekec és pspSkc a synatokban a

szakadásokat le csilapétanac (Com : Jan. 128).

megyés-püspök : [episcopus dioecesanus ; diöcesanbischof].

Nyolc nap nmlva Zayda Ferrarának megyés püspöke által

diszes pompával megkereszteltetett (Fal:TÉ. 656).

na-gy-püspök : summus pontifex BécsiC. 44. [oberpriester].

Joachim a na^ pfispc i5v5 Betuliaba 5 menden papiual 8zu8

(BécsiC. 44).

szentel-püspök : suftraganeus Nom* 253. [weihbischof].

Szentelj pispec a zábrági vala (Görcs: Máty. 60).

Püspöki : episcopalis, epi.scopins MA. biichöflich PPB. Ffel

iSItztetee hA pysp5ky rwhayaban (JordC. 88). Lataa, az pys-

pSky gyrew nynchen wyyaban (ÉrdyC. 443).

Püspökség: episcopatus MA. bistum PPB. Legyen hA
lakodalma pnzta es az hw pyspekseeghet mas vegye (JordC.

708). Zent Ágoston yewe Mediolanumy varasban, hol zent Ambo-

i-ws lakozyk vala az pispekseegben (ÉrdyC. 520). El reudelte-

tett, hogj' négy elsbb rendbéli püspökségek légyenek a kere.sz-

tyének között (Bod: Pol. 3).
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RAB (roJioc Helt: Krn. 39) : captimis, mancipium, obses

C. gefangener PPB. Ezokaert had maradgyon itt a te szolgád

a gyermec helyebe rabyul az én wramiial (Helt: Bibi. I.Y3.

Helt: VigK. 15). A szegény magyar rabboc fel .sieténec a hegy

teleiére és onnét kfiueckel erSssen kezdéc hagyigálui a kuno-

kat (Hel: Knin. 39). Vasot vérinek az lábaira és mint ra-

bot kezdínek tartani (Monlrók. III.70. Mel:SzJáu. 501. 548).

Még annyokban lesznec, rabiai az 5rd8gnec (Horn: Ének. 28).

KSzl&uc rabbá teuel soc menyeket, fizuegyeket (128). Mint-

hogy 5rd5g rabjai voltak, nem csuda, ha az szentek tiszteleti-

ben bálváiiyozá-ssal álmodtak (Pázm: Kai. 792). Felebarátodat

ne szolgáltassad úgy mint rabot (MA: Bibi. I.113b). Az te rabod,

Arszlán, ír alázatossan, néked fejét hajtuán (Zrínyi Ll9. 57).

Számtalan rabokat szabadíta meg a beszerményi nagy gátnál

(TörtT. VI. 51). Paizsát el hajtván rabbá adta magát (Orczy:

KÖltH. 23).

[SzólááokJ. Rabbá teszem: mancipo. captivo PPB. Kész-

szek letenni az fegyvert és rabul adni magokut (Bercs

:

Lev. 451). Atyám uram rabul vitetett vala el Tököly

uram ö Naga által (l"örtT.» IV. 101).

[Közmondások]. Nem rab az, az ki az balált semminek véli

(Decsi: Adag. 236).

gályás-rab : [.servus ad remum alligatus
; galeerensklave].

A mártyrok gyalázattal multjuiak ki a világ szemei elfitt, mint

a gályás rabokat ugy ostorozván eoket (Fal: NA. 211).

Rabi : servilis Kr. [skiavischj. A tolvajoknak akadt volt ke-

zében, végre Nitratesnek vitézkedésében szabadúlt-meg s ltt

vég rabi Ínségében (GyöugyD: Char. 367). Az aulica vita te-

kintetes rabi Ínség, holott a világnak nagyai békét, va.sat hur-

colnak (Fal : NA. 228). Hogy a reád támadást, fogságot, rabi

ko|>lalást emlegeted, ez is tsak álomijegetés (Fal : NU. 288).

Rabi szenny (Fal : Jegyz.'935).

Raboakod-ik : sub jugo servili sum, ago mancipium Kr.

(in der gefaugenschafl sein], Mójses az udvart választotta volna

inkább, hogy-sem mint az izraelitákkal raboskodott volna (Hall

:

Paizs. 383). írjon miisutt raboskodó kuruczok felfll (Monlrok.

XV. 370). Mi mindnyájan az 8riflgnek sanyarú fogságában ra-

boskodtunk vala (Bíró: Micae. 66). Recommeudálom Nagysá-

godnak azon raboskodó hadnagynak szabadúlásiit (Bercs: Lev.

194).

Rabság: captivitas C. MA. gefaugenschafl PPB. Soc ió

adasséc menybJl vit^zeknec, rabsiigtól maratta ez ftlldi népneo

(Helt:Canc. 126). Az igában, rabságban bebútaták vala (Mon-

Irók 111.69). KStelesek valáuak rabságra (Fél: Bibi. 11.125).

Nézuéu szabHd.ságát s rabságból váltságát s vijúló szépöletit

(Balassa: Ének. 5). Pórázra ffizvén vitték el a rabeágra (Megy

:

6Jaj. IV.16). Ha rabság, ha betegség, ha sebek megnyomnák.

volna mit elvenni (Zrínyi II 184). Bujdosóvá tének engem cse-

lédestül, rabságra ejtenek (Thaly : Adal. Lü9). Mást már ittt-

n

vagyon, noha nem rabsiigban, de véu attya nélkül ül szouio-

ri'iságban (GyöngyD : Char. 367>. Lelkem uram nekem isten

után csak Kgdhez volna reménségera, hogy nm.stíini rabsiigom-

ból szabadíthatna (TörtT.* 1.239).

[Közmondások]. A ti.sztes emberen az adósság rabság (SzD

:

MVir. 14).

Rabságos : ca|>tivatus, aenmmosus MA. skiavisch, miihselig

PPB. Az haniLs attyatiak kSz&nkbe niászkáltimak vala, hogy

minket rabságos szolgálatira kéaszeritenénec (Helt : üT. Aa8).

Azért vitéz társam, kívánom éltedet, legyen ki temesse el meg
holt te.stemet, vagy sartzon válcha-kí rabságos éltemel íZrinyi

I.l,-).

RAROL : depopulor ('. MA, verheeren PPB. Az mel tórSk

rablani ifit wolt, meguertflc, sok fA níiiek holtak meg (RMNy.

ni.28). Az hassa ez5r lovasíotli bothatoth ky jdee fíl rablany

(LevT. 1.242). Szikszóra jütlek rablani iMouIrók IIÍ97). Az ti

vitézilek választig nyiu-galnak és rabolnak (214>. Kiket mind el

dulatá és rablalá (Gosárv: MagyB. Eiij). Se férfi, fse nflstény

személy egyik féltl is se ne raboltasék, se el ne adatlassék

(Monlrók Vin.120). Nevendékeny ífBak pogánytul raboltattak

(Paskó:FASír. A3).

el-rabol : depopulor, devaslo, depraedor MA. verheeren,

aasplUndeni PPB. A romaiak reíaiik íónek es el rabollak né-

peinket iWeszprC. S). Mykori'U ky menendez te ellenseeghed

ellen hadra es el rabolandod ewketli íJordC. 244). Abram meg
veere a neé kiralt, a kic Sodomat el rablottac vala (Szék:

Krón. 11). Mind az egész országol el rabla (39). Mindeufit el

dulác az tarlomiinyokal és el rabláu azzokat (Helt: Króa I9>

Be ftténec Magyar országba a kunoc nagy soc egy^b poga

nockal es mind el rablác az egész Nyírséget mind Bihai-ic (3'.''

E15szer el rabla ChSIpent es a szent Demetert, mellyec né|»-

várasoc valáuak (126).

elrablás : [rapina ; raub]. Mitsoda penna irbatuá le Erdély-

nek nyouioruságát, százezer embernek megölettetéseket vagy

elrabult;ilásokal (Bod: Pol. 92).

föl-rabol: [devasto; ausplündem). Gróf Rákóczi liadát kezdé

fogyatni és hét magyar falukat felrablaui (Tlialy : Adal. IMOi.

meg-rabol : [depraedor ; verheeren). Ott éré Tót Bálás s

az fejét el cliapá s az U szép sátorát az magyar meg rablá

(Zrínyi L29).

Rablás: depopulatio MA. verhoeruug PPB.

Raboltat, rablat : [depraedarí euró ; verheeren lassenj.

Pogány kerálokkal, idegen népekkel országokat dúlalá, rabol-
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tata (RIIK. II.IS). Mikor juta Zabulon városba, rablatá, fel-

gyóttatA haragjálxt (VI.35). A liatalmassoc \iitaluaii czipie,

mellyesztic, ny<iz;'ic, róiác, rabboltattyáe, nyomorgattyác a sze-

gény ártatlanokat (líelt: Mes. 221).

Ibl-raboltat : cv Tartománnjit kóborlói által fel-raboltatta,

Jeraialpni vánvsát is fel dúlta, egészon el-pusztította (BíróM

:

Pré<l. 7).

Rabló : praedo, depopulator C. [rauber]. Kérjük Kegyelme-

det, liog\- ne bocsássa ide s tova rablóidat (Monlrók 111.214).

RABOTA (rahhata Helt: UT. Aa2. Born; Evang. 1.340.

rahhota Born: KTud. 111.147. rohotás Com:Jan. 105) : labor,

operatio MA. arbeitwerk PPB. Rabota dolog : opus servile PPB.

Az els5 napon semmi rabota dolgot ne tegyetec (Kár: Bibi,

1110). Kapál, .szánt, arat, egyéb erSs rabotát cselekszik (Lép

:

PTük. 1.303). Nem kiMsS mezei rabotára, banem az ur aratá-

sára és szS'iíjében bivattak-ki (EgyhRendt. 133). Hasznos rabo-

tinak fáradtsága nem neliéz (Ben : Rithm.' 176).

Rabotál : famulor, ancillor, operor, laboro ; dienen, arbei-

ten PPB. Rabotáló fogoly: ergastulus PPB.

[Rabotálkod-ik]

Rabotálkodás : [servifris ; dienst]. Minden gondtul és ralio-

tálkodástul magadat megvonván, az isteni szolgálatba légy fog-

lalatos (Agend. 85).

Rabotáló : ergastulns, banaasus C.

Rabot^s : 1) [operarias; arbeiter). Nem vag>'unc tSbbé

rabbolás szolga, banem fin (Born: Evang. IV.377). Az rabotás

népec ne szégienliéc abban el iártokat, a miben isten az 5

életeloiec modgiát elrendólte (Kulcs- Evang. 77b). A robotáíoc

bérben fogadtatiiac, bogy edgyetmást oda szolgálta-ssanac (Com :

Jan. 105). Az szegény kSsségnek, rabotás népeknek kSnyebi'tfl

kegyelme elvitetek (ExPrint 138). 2) [laboriosus ; müliselig,

be.schwerlicb]. Rabotás, munkás élet (Pós : Igazs. I.57fi). A fogoly

Izrael mennyi rabot,Ts dolgot tStt (Nán : SzT. 85). 3) [ancilla

;

dienerin]. Vesd ki tled a rabbotás szolgálót az 5 fiánál egye-

tembe (Helt:Ur. B65).

[Rabotáskod-ik]

Rabotáskodá.s : [servitium ; dienst]. Azt akarja az isten,

hogy minden gondtól és rabotáskodástól meg vonnyad innep-

napon (Vás : CanCatb. 212).

Rabotásság: fservitivs; knechtschaft]. Eltfiritec, ha valaki

ifiteket rabljatá-sságra kénszerít (Helt : UT. Aa2).

Rabotaság : cvi Meg enyhítem az én testemet és rabota.ság

alá haytom (Helt: UT. u4). Mi i.s, raidSn g}-ermekec volnánc,

ez világi teremtet állatoc alat valánc rabbataság alá vettetuén

(Born: Evang. 1.340). Még testét is rabotaság alá hajtaná (Bom

:

Préd. 411). a testfii kénszeretefik az bfinnek rabotaságára

(Bök : Lámp. 9). Istent nem szolgálhatták az nagy rajtok való

kfil.sS rabotaságnak miatta (Szólflgerezd A3).

RÁCA : [plánta
;

pflanze]. Palántát avagy ráczát filtetni

(Lipp. Cal. 32). A palánta vagy racza magot .Sz. Mátyás &stin

ve-s.sék (4). Palántát, ráczát vagy káposzta magot februariiisban,

niartinsban, áprilisban ve.ssék úyságra (Lipp: PKert. 11.22). Az

káposzta magot palánta vagy rácza magnak híják (122).

RADINA: conviviumpuerperamm; kindbettsmahlzeit, kind-

mess PPB.

RADÓC : [?] áz borjú májnak tyikmonyból radóczot kell

csinálni. Az radócz penig ez : lisztben verj tikmonyát, ebbe egy

kis bort óss, ezt fakalánnal törd meg, szép tiszta sóskát veas

reá (Radv:Szak, 37). BárányfS rántva, tikmonyból csinálj radó-

czot neki (56. 101. 171. 177. 179).

Radóoos. Ereszd az pinnátában az radóczos czipót, terítsd

el \mme (Radv:Szak. 204),

[RAFIKÁZ]

meg-rafikáz : [verberibus irrigo ; durchklopfen ?). A prae-

ceptor kettnket jól megrafikázott (Gvad: RP. 58),

RAG : cantherius, cantherii quibus tigilla affiguntur Kr,

[dach.sparren], A léczek ollókon, ragokon fekfisznek (Com

:

Orb. 135). A szarufákon, ollókon, ragokon, léczeken a téglác

vannac (Com: Jan. 107).

RÁQ (meg ráng Hall : Paizs. 75) : 1 ) rodo, mando, man-

duco, asito, rado C. [nagen, kauen]. Szú, melly a fát rágja:

cossis PPBl. Ganayt ragyon az nelew, ky en attyam fya ellen

haragnak mérget ewtewtte (EhrC. 93). A zegen5knec atta nem

voltai, de incab foztoya, azért tegíd ragnac a serbe férgek

(NádC. 521). Vala myndJn tagokban bestyeknek kSISmb kfilSmb

feySk, kyk az tagokath ragyaak uala (SándC. 38). Ket egér,

egeik feyer, másik fekete, ragya az bokornak ^fikeret (BodC, 15),

Myntha nagy sok ebek ev fogokkal es kevrmekkel ragnayak

az egyház hayazatyat (DomC, 227). Mynden beliM walo thagay-

math ragyák es zaghatyak (ÉrsC, 297b). Nézd én bánatomat,

mely belól engem rág (Zrínyi 0.108). 2) [calumnior, obtrecto;

verleumden]. ó magát nem tugia es mást itel es rag (DebrC. 235).

Nem mondatyk ezesnek az, ky másban azt gylSly awagy ragwan

zoUya, kyt ennen magában zereth lenny (ÉrdyC. 572). Hogy

valaky ne sydalmazzon, ne ragion mynketh ez fele bewsegbe

(Komj;SzPál. 225). A patvaros mindeneket fedd, rág, nyelvével

rongál (Com: Jaa 186).

[SzóUisokj. Sokszor kell azon egy ba.sznos és szükséges ta-

nítá.st fülébe rágni az emberek feledékenységének (Pázm :

Préd. a4). Ezt a hadi Tripartitumba jó volna béími és néha

ffilében rágni azoknak, a kiket illet (Fal: NA. 217). Rágák

mmden ember ffilébe az virtust (Fal : NE. 74). Sok képpenn

szálatokban vagyon az r á g u a (B.al : Csisk. 9). A hit igas-

ságát el5nkben adgya, vagy szánkban rága (Mad: Evang. 524).

Nem mertek egyebet végezni, hanem csak a mit a 4-ik Pius

papa Romabúi szátokban rágb (Czegl : Japh. 155). Oktat szor-

galmatossan és szájában rágja, fejében veri (Com: Jan, 154).

BfidSs bocskor bSrt rághnak (ail:Epin. 2). ím mely

bolond levelet ír Imre deák Bakos uramnak, meg kellene az

vén embernek filét rágni (RákGy:Lev. 530). Mindent, vala-

mel kérSt rág a lelkes álatoc kSzet, meg egyétec (Helt: Bibi.

I.CCc2). Tiszta állatoknac azokat nevezi az írás, mellyek kérfit

rágnak (Moln: JÉpül. 82). Tsak a keserfit rágják és

mások fogyatkozásival táplállyák magokat (Fal: UE. 437).

által-rá,g: [perrodo; zernagen]. Lata tahat ket egér ragya

az bokornak ^Skeret as immár közel valanak, hog; által rag-

nayak (BodC. 15). A testet által rágó orvosságoc meg-emész-

tenek (Com: Jan. 173).

el-rág: abrodo, arrodo, abedo, siibedo C. [zernagen]. Azon

közben az ket egér el raga az bokornak ^Skeret (BodC. 16).

Ónn5n fogaiuai testet el raguan kimulek (DebrC. 124). A vas,

noha legkeményeb, a vas rosdától elrágattatik (Com: Jan. 18).

A gSrény a tyúkokat és galambokat vadászsza, és bogy ne

kiálthassanak, elsben is a fejeket rágja-el (Misk : VKert 238).

A hód, mikor szorosan vagyon a kerget5k miatt dolga, maga

elrágja a maga tSkit (243).

ki-rág: erodo, exedo C. zernagen, ausfressen PPB. Nem

tsendesithetem le felzajdúltt habjait szomorú lelkemnek, ki-rág-

ták szivem a gondok íSzD: MVir. 77).

kirágás : erosio, exesus ; zemagnng PPB,

kömyül-rág : circumrodo C. benagen, umnagen PPB.

le-rág : derodo C, abnagen PPB.

85*
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még-rág : corrodo, derodo, eoaunaiiduco C. zernagen, um
agen PPB. Megrágás után megrágom : supermando ; viszon-

tag megrágni ; remando ; valami fBlét megrágom : superrado C.

Vewn zamar ganayt es iMczata zayaba fogayiial meg ragny

(ElirC. 93). Megragac í nelvSket a nagh liennae keserségei-

ért (NádC. 5). Kenchezyetek tynektek kenczth menyben, hol

sem rosda es moI meg raghya (JordC. 370). Azonnal zajába

ueue es meg raga a levelet (üebrC. 204). Nemdee meg ysme-

ryk ee myndeneket, kyk mywelkeduek kogyetlensegeth, kyk

meg rágtak (devorant) een nepemotli my keppen eleiisegeth

(KulcsC. 22). E-szúnkben vebottyök a Ji'ináü borcstyán-fájából,

mellyet a féreg meg-rángván, kiszárasztott (HalhPaizs. 75)

Elevenen rágom meg a szívedet (K(5nyi: HRom. 37).

[Szólások]. Gyenge eszszel viszik-fel a dolgot, nem rág-

ják meg (Fal: UE. III.136). Megrágni az fflllét: aurera

vellere (MA. Dec.si : Adag. 50). Meg-r;igni a fülét valakinek

:

azt bizonyságul hini, fogni (SzD: MVir. 174). Legény m e g-r á g d

a mit szóllasz (Matkó: BCsák. 279).

megrágás : masticatio NémGl. 110.

rágton-rág : [continenter rodo ; immerfort nagen). Egy

kesellüt írnak melleié, ki pokolban rágtonrágia szivét néki

(Lép:PTiik. 1.139).'

visaza-rág : [rumiiio ; wiederkauen]. KérS-gyomor, mellyböl

a barom a füvet viszszarágja : rumén PPBl.

Rágalom : calumnia, obtrectatio, famae detractio Sí. [ver-

leumdungj. E warba erezt tAzes nylakat : keivelseget, belen-

desseget, líswenseget, torkossagoth, yregy.seget, rágalmat (ÉrsC.

531).

Rágalmas : calumniosim, detractivus SL [verlenmderiscli).

Otli megli walyk, ky ez wylaglion lianighos wolt é.s daghalyos

3 attyafya ellen awagy raglialmas (ÉrsC. 143). Minden rágal-

mas be.szídeket elhagyván kiuaíatok az léleknek álnokság

nélkül való teyt (Sylv: UjT. 11.120).

Kágalmasság : obtrecLntio SL [verleumdimg]. Az rágal-

mazó zayaban az ragalma.s.sag merfig (GuaryC. 12). Az azzon-

kak haboru-sagütb zerezuen, némelyeket ragalmasagra yndytnak

(VirgC. 13!)). Olcliad meg en bennem az gj-flev,seget, liarago.s-

aagot, morgodast, ragalmas,sagot (PeerC. 366). Az 5rd5g vrnae

soc iri^seggol, soc ragalnias.saggal es soc hamis hittel kel zol-

galnia (NádC. 119). Az íieluSknec bynei hazugság, ragalmas.sag

(Nagy.szC. 355). Kyknek vevrevs orchayok vagyon, azok ragal-

massagot zeretnek (OiruC. 118). Inkab tanolnac kevolseget,

ragalmassagotb, iregspget, hod nem mint isteni iozagot (DebrC.

263). Myerth ez wylagban soha meg nem zvVnyk ragalmassag-

nak ew wez^elme es bS'ne, ez nemes zenth zvVz sem ohata

magath, hogy emberek ewtet ne ragalmaznayak (ÉrsC. 400).

Rágalmaz : obtrecto, vitiligo C. calumnior MA. dieteriis

pungo ; übel naehreden PPIi. Atiamat aniamat nem tizteltom,

nyeluemmel rolók ioth nem zoltam, mert rágalmaztam (VirgC.

6. 139). Ne ragalmazyatok egj' ma.sUi (JordC. 840). Káromlás,

kivel engemet rágalmaznak (UomC. li)5i. Zemere vethy a bA-nSs

embernek, valamit vitkezot zolnan karoml.asnak b\Vnyben, rágal-

mazván, atkozuan (TelC. 258). Rágalmaznak vala engenietli

azertb, merth yoth myuelkodem vala (KulcsC 93). S-^ömyen

.izidogacz, átkosz és rágalmasz én magamat Cfel: Kel. 3). Vala-

kit a jelen valóc kSzzflI ne ingorelly és a távúi valóc kSzzfil

rágalmazz ((Jom: Jan. 203). Nehéz ártatlanul rágalmaztatiii

(Thaly: VÉl U.135). Aí^juk kezére a páiitolódó urünak, hogy

bntelen rágalmazzák arról, a miben nem vétett (Fal : NE. 32).

meg-rágalmaz : c« Nem leelteetók Moysestli, az en zol-

gamat megh ragalmazny (JordC. 144). Meg mfuete ftet meg
ragalmazuiui az 5 zent bezodet (GuaryC. II). Fogadást toon,

hogy az zenteket meg nem ragalmazuaya (DomC. 164. 307).

KSnyeb meg rágalmazni, hogy nem mint kuetni (Decsi: Adag

97). Szembe szépet szól, hát meget meg rágalmaz (196).

mégrágalmazó : [obtrectator ; verleumderj. Jesusnac vala-

nac meg ragaUnazoi (DebrC. 288).

Rágalmazás : obtrectatio, detractio C. calumnia MA. ver-

leumdung, schmachrede PPB. Vetkeztem rágalmazásai íVirgC.

10). VessotSk le mynden ragahnazasth (JordC. 846). Mikor az

ember szóllást játékossan adgyák-fel, jobban is szaporodik,

tSbbet is árt, hogy sem akár melly fene rágalmazás (Fal: UE.

410).

Rágalmazó : 1 ) [obtrectaas ; verleimiderisch]. Halgatam

rágalmazó bezedeket (VirgC. 4). Valaky leyend rágalmazó es

hazug nyelv, annál uynchen zent lelek (CornC. 133). S) ob-

trectator, detractor, sycophanta, susurro, obloquutor C. [ver-

leimider]. Meltin zeéSnkSdhetnec ez ragalmazoc (GuaryC. 11).

Atte reád rágalmazóétól ebbe te meg ragalmaztatol (NagyazC.

95). A ragalmazoc é'^lSsegesec istennec . . . ragalmazoknac tar-

sasagat vtalad (VitkC. 63). Hogy az en munkamoth es vygya-

zasomoth az en ragalmazoymfol megh tarcza (Komj : SzPál.

13).

Rágás : ro-iio, commanducatus C. morsus MA. nagung, al)-

fressung PPB. Ha széna rágást javallana is idvességre az

ecclé.sia, találkoznának az atyafiak kzzfil, a kik azt is megpor

tzogatnák (Megy : .SzAÖiöme 7). Fogas eb kell a tsontrágáshoz

(SzD: MVir. 92».

bél-rágás : intestini plenioris morbujs Sí. [kolikj. Minden

b^lnec rágássát, fáyássát meg gyogyittya (Mel : Herb. 93).

ember-rágás : [obtrectatio aliorum ; schmiihung].

élete csak a sok dorbézolás, rut trágárkodás, ember rágás,

szSmy& szitkok, átkok (Megy: 6Jaj. ILU).

féreg-rágás : [morsus vermis ; würmerbiss]. Az myrra ke-

netnek oly li.italma vagon, hogy az megkent testSt ew vele

myndflen rotatandosagtwl, bydesseegtewl es feerSg ragastwl

meg ot'ilmazya (ÉrdyC. 67).

gyomor-rágás : [cardiogmus ; magenschmerzj. Sok fáradt-

ság-után sovány eledellel engesztelik ugató gj'omrok rágását

(Pázm: Préd. 31).

has-rágás : dolor colicus Kr. [kolik]. Hasnac fgí beus?gét.

rágá.'ísát meg állattya (Mel: Herb. 140). Napestig hasrágás és

menés volt egyaránt rajtam (Monlrók XVÜI.SB).

kér-rágás : rumén C ruminatio MA. wiederkauung PPB.

Rágatlan : [non rosus ; ungekaiitj. A mondóiénak izit nem
érzed, ha rágatlau alányeled (Pázm: Préd. 393).

Rágdogál : ra.sito C. [langsam nagen). Mindenkor ez az

éles kSvecske rágdogállya és czigázza az lelki ismeretet (Tolu

:

Vigaszt. 200).

Rágicsál : c« Szerezd meg a te saivednek írímre indéta-

t;lsát és rágitsáljad azokat rólok való elmélkedésed által (MHeg :

TOs-zl. 11.207).

Rágó : rodens Kr. (nagend). Szfilft-szem rágó féreg : ips PPBl.

Ennek a szép szerentsének is megvolt az 6 rágó férge (SzD:

MVir. 393).

embér-rágó : [calumniator ; schmSberJ. Ackic az ania szent

egyházba erSssec, az eretnokec ellen támadnac, nem czélczapúc,

ember rágiSc, kérkedSc, hanem álhatatoasac (Mel : SzJán. 124).

kecske-rágó : |acer ; spindelbaumj. Kecskerágó vagy boccst

fából csiujillyou penczelt (Kecsk : (VvM 315). Ketske rágó fából

nyársatskát faragtam (Gvad: FNót. 21).
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Rágód-ik: 1) rodo, mastico MA. maiido; kiiueii, nagpii

Pl'B. Szopíistól el-asakasztott süldfl, melly még nem rágódbatik :

netrens PPBI. liildiiiiuis valamely ebcsontoii rágiídik, el-liid,

hogy biist nem Uapbat (Piizni: LutliV. 29S1. Az szegény I^jizár-

ii.-ic semmié niucz, az min ragodlia'ísée (MA: Si-iilt. 23). Némely-

!yok ezac a szíiiaz kényéren nigédnao (MA: Tan. E15b. 13).

Nem darabokat nyelnec lo, tianem rágódván (mandnrando)

fxaiec (Com: J;m. 110). Kjígodni való ezukoros conl'rejtok (175).

'£) [calumnior ; verleumdenj. Ha akartbok raagbodnotok, thynnen

l'ynetlieketb raagbyatok (ÉrsC. 18S>. Ezeknek liango.sabb a híre

a mindenen rágódó község nyelvén (SzD: MVir. 232).

[iSzúhisokJ. Haszontalan dolgok : szelekeun horgászni, r á k-

béjonn rágódni (SzD: MVir. 220).

Rágódás: [rosio; das kanén]. A Luther és Calvinista taní-

tok nem vágynak oUyan bSjteleségen való rágódásra, a minemfl

:i .Sámbár peniszas kSnyvebkéjo (Matkó : BCsjik. 4).

Rágogat : [rodito
;

picken, langsam nagen). Madárka, ky

pareet, kapyztaat ragogat (ÉrdyC. 503b). Tud meg chechem
kere,<iztyén, hogy az isten igéje ugy lelki kenyered néked, ba

lelki száddal vévén és úgy mint rágogatván, a szentségnek

l'olsi kenyerét szerzed általa lelkedben (Hajnal: KCzég. 246).

Rágolód-ik : mando MA. kauen PPB. Rágolódó-asszony :

•strix PPB.

Rágott : [pappaj. A szoptató dajka az A szoptatóssal rágot-

tal, popával megelégiü : alummnum suum pappis satiat (Com

:

Jan. 44).

RAGAD (raggad BFaz: Assz. 17): 1) haeresco MA. anhan-

gen PPB. Vram te hagasidhoz ragadek, ne zegeneh engem

(DöbrC. 56). En lelkem vteinnad ragada (adhaesit post te), te

iog kezed fogada engem (121). Een nyelwem ragada een

yneymhez (KesztbC. 39). Ragada en lelkem the \-tannad, enge-

met hozyad veen the yogod (KulcsC. 147). A mitl féltél, a

ragad tereád (Helt : Bibi. I.aaaa). Áldozza meg az iiilmac njínden

Muérit, melly az bélibSz ragadot (Kár: Bibi. 1.89). Mi ragad

az embernek az seggire, hanem csak sziirbintsok (SalMark. 14).

A kemenczéhez ülepedett avagy ragadott füst korom (Com

:

Jan. 8). A ki magával egyedül el tud élni, nem ragad reá

valami baromi szomszéd rüh (Fal : UE. 435). 3) apprehendo C.

rapio MA. wegnebmen PPB. [ergreifen, hinwegraflen, fortreissen].

Mikoron ki v5tt6 volna torét, ragada 5 feienec fstSkét (BécsiC.

38). Mennecnec orzaga er5t val es er5uel ragaggac azt (MünchC.

33). Ragadwan Je.susth, az papy feyedelemhez vyveek (JordC.

442). Az fráter ragaduan ev palchayat, istapyat, az kaka.st meg

hagyhta (DomC. 313). Ragattateek wr Istennek zeeky eléében

(ÉrdyC. 561. 542). Ragady fegywerth es vertetb es kel fel én-

nekem segedelmemre (KulcsC. 79). Kését raggada iBFaz : Assz.

17). Fózetett volt egy öreg kandér káposztás húst útra, azt ra-

gadván az sok török szolga, hapsolui kezdek (Monlrók VI1I.377).

(Szólások). Valami kétség, gyanú ragadhat hozzája

(SzD : MVir. 273). A merre ragadgyák indulati, a felé

nyargalódzik (Fal: NE 12) Jónás monda: Ragadjatok
ölbe és vessetek el-bé tengernek vizébe (RMK. 11.90). Az 6

nyelve sem ragadott az innyéhez (SzD : MVir. 322). Fut

az ki ezt hallya, kevés ki maradgyon, az ki bátorsággal szab-

lyához ragadgyon (Zrinji 1.76). A mit szeme lát, keze ott

nem haggya : kezéhez ragad minden (SzD: MVir. 301). Az

isten engemet Sszue ti\re es engemet niakszirton ragada

(Mel; Jób. 41). Zyz zenth Margyta ázzon zent kereztnek yegyeet

vetee reea es ottan y s t e k e n ragadaa es labay alaa nj'oniaa

(ÉrdyC. 408). Fövenybe aka.sztja vasmacskáját, mellyet az els

szélháboru felszed és hajóstul együtt veszedelemre ragad

(Fal: BE. 579). Ez zent atya az kevnyvben iduessegnek vtaat
es tevkelletevssegnek nagy t e t e y e t ragada (DomC. 20).

Nem panczelual ewltewztetuen, de zeutseges hytuek verteuel

yegyzettotettuen, ragada v t a t az farkas eleybe (EhrC. 147).

Ugy csudalkozott raita, hogy magánkivfil ragadtaték
(Uly: Préd. IllGl).

[Közmondások]. Töknek nem ragad tövis oldalára (RMK.

V.5S).

be-ragad, beló-ragad : I) inhaero, inhaorasco MA. an-

liangen, ankleben PPB. Elmejekbe erSssen boragadot az bál-

ványimádá-s (MA : Bibi. 1.28). A dolgokra fSggesztvén elmédet,

úgymint belé metczettetvén bé-ragad, meg-áll, marad (Com

:

Jan. 156). 2) irripio C. MA. [hineinraffen]. Várból rohanának,

kettSt rómaiakban beragadának, egyiket megölék, másikat meg-

tartiik (RMK. VI.176). Egy szekeremet Trencsényben beragad-

ták, bizony néhány száz forintig kárt tett (Bercs: Lev. 547).

egybe-ragad : fcohaereo ; zusammenhangen]. Égbe ragad

:

(labia) haerent NémGl. 338. Mi lelkónk porba aláztatott, mi

hasonk toldn égbe ragadot, vram segel minket (DöbrC. 109).

Mykoron egy mas mellee tJtteek vona az lanczokat ees kte-

leket, ottan egybe ragadának (ÉrdyC. 445). Mikor elnyújtod

az tésztát, meg hints liszttel, hogy mikor öszve hajtod, egyben

ne ragadjon (Radv : Szak. 87). A sok apró vétkek eggybe nem
ragadnak úgy, hogy eggy halálos bnt szerezzenek (SzD: MVir.

403).

el-ragad: 1) adhaeresco MA. [anstecken]. A poklosság el-

ragadó nyavalya (riy: Préd. 1.174). 8) rapio, arripio, involo,

verro C. abripio MA. hinwegreissen PPB. [wegraffen]. Ó zép

sarui elragadac annac zemeit : saiidalia eias lapuerant oculos

eius (BécsiC. 45). Hog menden sidoc meglettetnenec es 5 iauoc

elragattatnanac (56). 15 a gonoz es el ragag^a azt, mel vettetet

6 zúueben (MünchC. 38). Ystennek zent lelke elragada Fylepet

(JordC. 736). Az viznek sebesege S'keth elragagya (VirgC. 109).

El ragagyaak az menyorzagot (ÉrdyC. 517). Annera rágattatok

el ez cheh kyral zent Margit azzonnak zepsegeben (MargL. 28).

Jacob a mi attyanknac minden ioszagat el rágatta (Helt: Bibi.

1.64. Fél: Bibi. 17). Az harag igen elragadta (MA:Scult. 977).

elragadás : raptio C. [das wegraffen]. Rlyés próféta is az

el-ragadás-után gondot viselt az földiekre (Pázm: Kai. 786).

elragadtatás : [extasis]. JSvendólnec vala elragadtatás avagy

elménec el-távozása által (Com : Jan. 130).

föl-ragad : 1) sursum rapio, surripio MA. [emporraffen].

Fel ragalatek menibe testbe leiekben (VirgC. 63). A valaztattak

meg dAchwlt testben egében fel ragattatnak Christusnak eley-

ben (TelC. 250). Mykoron érdemlt vona az harmad égre ffel

ragattathny (ÉrdyC. 372). Ha a kevélység fel-ragad, ju.sson

eszedbe Jésus (Pázm: Préd. 157). 3) [corripio; ergreifen]. Jesus

megh ysmertte, hogy hv^teth fl'el ragadnaak es kyrallya teen-

neek (JordC. 643. 694).

bozzá-ragad : cohaereo, cohaeresco C. [ankleben]. Hozzá

ragadok, öszveragadok, öszveillem : cohaereo PPBI. A ruhanac

bes reze hozá ragadot vala az ostorozasnac myatta kifolt véré-

ért (VitkC. 88). Egy tyukfö formát csinálj tésztából, ezt is víz-

zel meg kenjed, hogy Inkább hozzá ragadjon (Radv: Szak. 100).

Az száját az pá-stétomnak az vizes kezeddel megkenjed, hogy

az fedele inkább hozzá ragadjon (108. 176).

hozzáragadás : adbaesio PPBI.

ki-ragad : eripio, intertraho C. [ausreissen]. Fordul ide vram

es ragagad ki en lelkemet, tennn irgalmadért iduzh engmet
(DöbrC. 20). Az bynnek kevteleben, fogságában nem hagya evtet,

de ki ragagya evtet (DomC. 230). Ragadyatok ky zegeent es

nawalyasth, kynek embernek markából meg zabadohatok (KulcsC.

204). Ki raggadác mind a templomokból a sok be szorult népet

(Helt:Krón. 16). Mennyetek viszsza, és a melly gyermek az
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éjtszaka lútt az ín RzAIlásomon, enVel is ragadgyátok ki any-

iiyanak ölébl és hozzátok olSinbe (Hall: HHist. 11.42).

lé-ragad : deripio MA. abreissen, herabzerren PPB. Le ra-

gadwan az borywtli, megh oegbetee es apvora tree (JordC. 69.

484). Le ragadaa zenth Clirl.stina az ew attyaiiak balwan istenyt

(ÉrdyC. 428). A pá-sztoroc le raggadáe Lupe.scót a keucr lónac

orráról és meg bottolác (nelt: Mes. 347).

meg-ragad: 1) adhaerasco PPBl. (anliangenj. Valamelly

helyen megragadni, megiillepedni ; adbaeresco PPBl. Az csukát

tedd az tílz hátára, de gyakran az szító vason megrántogasd,

hogy meg ne ragadjon (Radv: Szak. 106). 2) corripio, appre-

hendo C. (ergreifen, anpacken]. Es keze ki úoituan niegragada

5tet (MüncliC. 42). Megh raggada az Rsteket ea ki kezde eme-

llteni a nyerpgbAl (Helt : Mes. 463). \V kezeynek teteuienybe

meg ragatatyk bine.s (Kulc.sC. 15). Bika ragaszkodván, ktStél

.szakadt vala, Tboldi Miklós látá, bika után fut vala, hamar

hogy elére, farkon niegragada (RMIÍ. IV.243).

öszve-ragad : concre.sco C. Hozzá-ragadok, öszve-ragadok,

ö.szve-illem : cohaereo PPBl. Az eb mindonok láttára bujálkodik

és a bujálkodás utsin a nsténnyel ószve ragad (Mi.sk: VKert.

195).

rajta-ragad : (arripio, corripio, apprebendo ; ergreifen, zn-

greifen, antkssen]. Ki az tfl kzzSUetec, kinec e^ iuba zomba-

ton e.sendik a verembe, nemde raita ragad e es ki emeli tet

(MünchC. 35). Fwtha az kvvn kyralboz es meg e.skvveek neky,

hogy ha zeghed.seegAl niellee yewne Lazlo kiral ellen. Erdei-

sseegSt neky aduaa ; az kwn kyral azon raytta ragadwan nagy

haddal be yewe magyarraa es zallaa meg Ong varaat (ÉrdyC.

400b). Az apathwr as az vendeegjk raytta ragadanak es be

vyveek az zent egyházban (515).

Ragadaló? Kik k5zz51 az mellyé az fókl mellet vagyon,

mag.'isb, az masic nem aimyra maga.s, de gatos [így] e.s raga-

daló szelueszes vizben vagyon : quorum proxuma terrae prae-

alta sünt, cetera uti fors túlit, alta alia, alia in tempestate

vad'isa iDecsi: S,-ilU. 64).

Ragadás : 1 ) concretus C. .adbaosus, adhaesio, adbaerentia

MA. R;igadás : adhae-sio, cohaasio, coalitio in unnm (Otr; Orig-

Huug. 11.181). 2) raptura C.

Bagadat: [praeda; beute]. Mend ebembe fufilténec Ishrl-

nec vra istenéhez, ho^ nö adatnanac ó j^rmökdédéc ragadatba

(BécsiC. 16).

Ragadékony : [contagiosus; ansteckond]. Blandrata György

magát a szegény iffju Szajjolyai János mellé szinlé s mester-

kedvén rajta ragadékony rhét másokra is mikéjipen drgíl-

hetné, a tanát.stalan és Ítéletien itTjat el-bóditá ((íKat: Titk.

Elilb. 16).

Ragadó: 1) adhaerons MA. anhangend PPB. Ragadó fü:

aparina, asperida I'PB. Nstiri borsttinoc biyác a kissebbiket,

ez fii vgyan ragadó, méz szinfl (Mel: Herb. 138). S) viscosus

C. anklebend, leimig PPB. 3) contagiasus C. ansteckeud PPB.

Ragadó korsag: morbus contagio.sus NémGl. 209. 212. líagadó

rii : cont'igium, seabies contagiosa PPB. Az paráznaság igen

ragadó bfln, az ki az embert felette igen bozzaia vonsza (DecsiG:

Préd. 39). Ászt kellene meg bizonítani, ho^ az dSg halai olliau

ragadó legyen, mint az lepra (Fél: Tan. 199). Minden gonosz-

Siig ragadó betegség és meg-poklosittya a közei-járókat (Pázra

:

Préd. 953). Ragadó betegsfg (Diósz : Fal. 155). 4) raptor C.

riinljer PPB.

Ragadós : tenax, re.sinacous C. leiitus MA. ziih, anklebend

PPB. Rag.idcís kezfi, lopi'i : dieb, riiuber (KirBesz. 152).

Ragadósaág: tenacitas, lentor MA. [klebrigkeitj. Az co-

méta sftrii kJd avagy pára, kibe melegség, szárazság, kSuérség

és ragadósság vagyon (.Misoc : Progn. 8).

Ragadóság : contagiositas Kr. (an.steckende kraft]. Dögle- j

letes Ijetegségek ragadósjigát reánk ne kennyék (Pázm: Préd.

802).

Ragadomány : raptio, s[)olium, praeda C. rapina MA. raub

PPB. [beutej Minden ragadoniányokat szue gyflití a piatzra

(Helt: Bilil. IRrr 2). Nagy raggadománt bordánac ki abból

az várasbill es le vonata az varasnac kf)rité."eit (Helt: Krón. 16).

Ides fiam, had el a raggadománt, hadd el a louat (Helt : Mes.

346). Az ö fcgiueret el ue.szi, es az 5 ragaodmanit el oztia

(Fél: Bibi. 109b). Lábai gyorsak vóltiik a tolvajlásra és raga-

dományra (Píizm: Préd. 163). Örömmel mentek agyalázatokra és

jószjígok ragadományát víg ortzával nézték (265). Sólyom talál-

mánnyal és ragadománnyal zi el az éhségét (Liszti : Mars. 96).

Nem alította ragadománynak magát istennel egvenl5nek lenni

(llly: Préd. 251). Góliátnak ö.szve törvén fejét, minden ragado-

mányit mint erísb fegyveres visz.=zanyerje (C'zúzi : Síp. 87). In-

kább tengetném életemet alaniisnával. bog)'.sem ragadomány-

nyal (Fal: NE. 10).

Ragadovány : 1) (viscus ; leim]. A húros madár ínnJn

magának ve.szedelmet .szarni mondatik, mert abból a mit meg-

rutit, lép, ragadovány csírázik, a honnan lészeu a lép avagy

ragadovány madár fogó enyv (Com: Jan. 32). S) (aparine; kleb-

kraut]. Aparine : ragadouany. Facbard ki az lenét es io iunya

azoknak, kiket az vipera kigyo meg harap (BeytheA: FivK. 83).

Ragadoz : 1 ) [cohaeresco ; ankleben]. A ruha az 5 sebei-

ben ragadozót vala sok helin (We.szprC. 101). Az 8 bSre az

hw.s.sal es az werrel ózue az ostoroknak gombyaytioz ragadoz-

nak vala (ÉrsC. 40b). Az fsvényec az fSldiekhoz ragadoznac

(MA : Scult. 234). Az lepSdJn as agya leplyon buborkál, motoz,

ragadoz (Lép: PTiik. 11.121). 2) rapio C. raptito. rapto, prae-

dor MA. r;ml)en PPB. Ragadoziatok feéelmet, hoé vr valaha

meg ne baragogik (DöbrC. 16). Kveketli ragadozanali azerth,

hogy niegh kvezneek liAtet (.lordC. 657). Feguert ragadoza-

nak (KazC. 29). Veteel mynketh hatra my ellenségenknek

vtanna, kyk gj leltének mynketb, ragadoznak vala Anen ma-

goknak (KulcsC. 107). Niba nilia ragadoznac magoknac testi

kemény és értetlen bátorsíigot valami alnoc báioló biztatJisok-

ból (Born: Préd. 413). Niba niha ragadoznac magoknac testi

kemény es ertetlen bátorságot (Zvon: Post Lö79). A szélvész

a hajót ragadozta és tekerte (Mad: Evang. 154). Igen jó pré-

dikot ragadoztak (Illy: Pré<l. 11.275). Mennyit adakoznak, szem-

lélik, de mennyit ragadoznak, meg nem gondollyák (50). 3) [in-

silio ; sich scluvingen]. Az ifjabb szultánt .szorgoztatván, hitekre

emlékeztetvén, velem egyfitt lovakra ragadozáhk (Szál: Króa

326).

el-ragadoz : diripio, rapto C. [plilndern, ranben]. Miként

mehet valaki erSsnec hazába es elr.agadozhaffa 5 edeíiet (MünchC.

36). Az embereknek mimkay.at es iozagat elragadozatok (VirgO.

47). Ha zoom foganatns volna, azt mondanaam, hogy elragadozná-

tok eegymas elót ez idwesseegnek napyayt (ÉrdyC. 18). Az

zeeghenyek reea rohananak es mynd peenzeet el ragadozaak

(497).

Ragadozás : direptio C. raptio, rapina ilA. ranb PPB.

ToUes ragadüz;i.ssal (rapina) as hamis.snggal (MünchC. 137). Ty

keppwtalok bell rakwa vattok ragadoza.s.sal es fertelemmel

(JordC. 428. 566). Mykeppen orozlan keez ragadozásra : sicut

leo paratus ad praedam (KulcsC. 26), Ne akaryatok remenkodny

kegyetlenségbe es ragadozasokath ne akaryatok keuanny (146X

Mit itél a ragado/Asri'il, nyuzás-fosztá.snil, szegény emberek vére

szopásárúl (Pázm: Préd. 19X

Ragadozat : [rapina. prao<la ; Iwute, raub]. Simeonnac istene,

ki adad S menden ragndozjitokat uztasba te zolgaidnac (BécsiC.

29). BelSl tellasec vatloc ragaduzattal es ondocsaggal (MünchC.

57).
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Ragadozó: 1) (contagiosiis ; ansteckend]. Ezért igen rag-

gadozóc leszneo e betegségec 1573 iKKrakkrt. A3). Az esztele-

nek bú járások, szerentsétleusés ntitársok ; a kik hozzájok

kítelJdzenek, féllyenek, mert euiiél nintsen se fenébb, se ra-

gadozóbb ny.ivalya (Fal : ÜE 381). 2) rapax C. praedo, prae-

dator MA [riiiiberisch]. Ragadozó fene madarak : liarpj iao PPLil.

A bamis prophetae, kic iSnec tfi lioziatoc iuhoeuac ruháiban.

belJl kedeg ragadozó farkasoc (MiinchC. 26). Az or tanalchot

ad orsagra, az ragadozó tolnay ragadozassra, tolnaysagra (ComC.

162). Cbodakeppen fordoytaamegewtet az aldot Oistiisragadozoo

Cirkasbol alázatos barannaa (ÉrdjC. 372). Lator&igtói, álnok

tanátskozástól, ragadozó szándéktól megmenti ket (Pázni : Préd.

36).

Eagadozóság : rapaeitas C. [raubsucht]. Az ragadozóság

az farkas kSlykSkben magát jobban jobban ki származtattya

(KCsipk: Woll. 77).

Ragadvány: 1) contogio, confactus, contaglum Sí. (an-

steckung]. Ky aldot leezen akkoron, ky mastan magaat leelek-

zerent byntewl es ez vylagnak ragadwanyatwl meg otalniazya

(ÉrdyC. IS). Ha erSzak nem vonnaa embernek leelkeet el zag-

gathwan ez vylagnak ragadvanyatnl, barom zamabau eelneenek

emberek (540). Az vylaghy ragadwanyoknak kesalkodasaat meg

wtaltattya (641). A rósz hír mirigye megtsaló ragadvány (Phil-

Fl. 77). 2) faparine : klebkrant]. Aparine, ragaduany, ab ad-

haerendo dicta (Beythe: Nom. 1).

RAGASZKOD-IK : iuhaeresco C. adhaeresco MA. [sich

anhangen]. Azzonyonk Maria, kyhez ez zent zfz kyvalt keppen

ragazkodyk vala (MargL. 18). Te yradat ystenedet feelyed, ew

hozya ragazkoggyal (JordC. 881). Az zegenseghez ragazkoduan

iamanak egi igSsegel (VirgC. 101. 124). Az zentSk ragazkotía-

nak az istenhSz (SándC. 18) Az \vr istennek zerelmeehez ragaz-

kodyk (ÉrdyC. 579). Es Izrael ragaszkodéc Baal Peorhoz (Helt

:

Bibi. LCcc4). Még beunSnk nagy sok bels5 vétkek ragazkodnak

(Beythe: Epist 231). Ezewn kn-Sl való barathyanak ellene mond,

es my hozzánk ragazkodik (LevT. 1.38). Az ki okos ember, ahoz

ragaszkodik, az mi bátorságosb (Pázm: Kai. 169). A henyélé.stíl

el-álván, a munkálkodáshoz gyorsan ragaszkodnak (Hall : Tel.

265.) Erdély eleitl fogva hatalmas csá-szár köntöséhez ragasz-

kodott (Moulrók. VIII.130). A fóldi aprólékos jókhoz úgy ra-

gaszkodik, hogy örök boldogságát szerentsélteti (Fal : SzE. 521).

hozzá-ragaszkodik : haereo, adhaereo C.

reá-ragaszkodik : obbaereo C. adhaereo MA. [sich an-

hangen]. Miként ez az kis halacska reá ragaszkodik az hajóra,

meg állattya (Pázm: Kai. 16).

RAGASZT : affigo, conglutiuo, copulo MA. anheften, zu-

sammenbinden PPB. Tsúfeágból ragasztották reám a nevet

:

*inveni cognomen ex contumelia PPBl. Ez verset ragazta az

diczerethez (VirgC. 16). A ganet lelköttökhöz ragaztom (DehrC.

387). Az zeretet, ha akar mynemS- wtalatos allattra ragazyaak,

meegh azt eas zeeppee teezy (ÉrdyC. 122. 171). Mas gertyat

scent Anna azzounac kepe elSt ragastha (TelC. 97). Az wr

mirigy halált ragaszt reád : adiungat tibi Dominus pestilentiam

(Helt : Bibi. I.Zzz3). Sok cédulákat ragasztanánac az vár ka-

puira (Helt : Krón. 194). Az tyúkfinak az ziízzával vond ki az

hegyit, mert egymáshoz vagyon ragasztva (Radv : Szak. 98).

Tégy két ostyát egymásra, hogy egymáshoz ragasztatván, együt

maradjanak (2S4). A gonoszok világi javai ollyanok mint a

horogra ragasztott eledelek (Pázm: Préd. 34). Ragaztom, cz5g-

geztem szivemet az pénzre (MA: Scult. 885). Kertjében sétál-

gatott, melly kastélyának napkeleti szárnyához volt ragasztva

(FaI:NÜ. 310).

be-ragaszt: fmclndo; zii.'ichlies.sen]. Kell kewnyergetny az

wr ystent, hogy az en- be marlnvlt awagy be raagaztot zayat,

ayakat meeg nyssa (ÉrsC. 366).

egybe-ragaszt : coaduno C.

hozzá-ragaszt : adnecto MA. [zufügenj. Hog az doctornak

tanúsága az elenkíd myelkedetbewl meg no vtaltasek, legottau

hoza ragaztya monduan (VirgC. 127).

öszve-ragaszt : conglutino, copulo MA. -iusammenfügen

PPB. Az koporsónak helyéét nagy keouekkel ereossen eozve

ragazta (DomC. 150).

reá-ragaszt : [alligo, adnecto ; anbinden, anftigen). Hozzá-

enyvezem, reá-ragasztam : agglutino PPBl. Mess papirosból

pálmácskát, ezt az karikához ragazd reá (Radv : Szak. 96).

Erón-eróvel reá ragasztották az igát (SzD: MVir. 124).

Ragasztás : cohaerentia C. copulatio, connexio, conglutínatio,

af6xio, adhaesio MA.

Ragaszték : [appendix ; zusatz). Ezt a bizonyítást a vagy a

mint 5 hívja, appendixet : ragasztékot, haszontalan felségesnek

méri Írni (GKat:Titk 410).

Ragasztó: 1) [nectens; bindend]. Ragasztó-lécz, kakasfllfi,

gerenda, szani-fa : tigillum PPBl. 2) [postis; thürpfosten]. Mikoron

latangya az veert az ragazton es az ayto sorkokon, nem haggya

az veer thew5 angyalth oda be meenny (JordC. 33).

ajtó-ragasztó : [postis; thürpfosten]. A garádicsnak fokai

vörös jáspisból, az ajtók ragasztói, a paloták bels falai mer
gyöngyházból állottak (FahTÉ. 677).

evezögüzs-ragasztója : scalmus C. MA. [ruderholz]. Az

evez legényéé az evezS giisnac ragasztójához fllvén, eveznek

(Com : Jan. 89,1.

RAGYA, ROGYA : rubigo, uredo, astrobolismus C. MA.

carbuuculus, carbunculatio PP. [haumbrand, kornbraud, rost].

Az cayuanak maradékát a roga 5tt5 meg (BécsiC. 203). Ada 5

gim51cz6ket roganak es 5 munkaiokat sáskáknak (AporC. 37).

Napa, értzé es rogyáuá uáltozot(Mel : ATam. 54. Mel : Jób. 93). Nagy

aszálynál es ragianal kesergetessel iBorn: Ének. 361). A rogya, az

hideg es k5 ess5 ot tezón kárt (Frank : HasznK. 40). A k6

ess5 auag a rogya vetésünket el veri (Kulcs: Evang. 257).

Sz515 hegyed rogyáual emésztetic (SzépÉnek. 6). Az es8, ha

leesés k6zl)en meg-hevúl folSttébb, ragya lé.szen (Com : Jan.

9). Ragya forma essö is esett (Monlrók. XV.399). A cserebogár

és a ragya és a hemyo az én nagy erm (Dly : Préd. L254).

[Ragyái]

még-ragyál : [rubigino; rostén]. Az szl igen meg ragyáit,

makk is kevés leszen (RákGy : Lev. 208).

Ragyás, rogyás : rubiginosus C. MAI. (brandig, rostig].

Ragyás gabona: -carbunculosus ager PPBl.

[Ragyáz-ik]

meg-ragyázik : rubiginor C. [rostén]. Meg-ragyázott a

hévségben az olaj-fa: oleam aestus *momordit PPBl.

Ragyázás : roratio, astrabolismus C. uredo, ustrina PP.

[braud, rost]. Ragyázások a gyümölts-fáknak és gabonáknak:

carbunculatio PPBl.

RAGYTVA : gnavus, solers, politus MA hurtig, munter,

flei.ssig PPB.

Ragyivaság : svavitas, amoenitas Sí. [anmut]. Tizennegyedic

io erkólchSc az szflzeknec az ragyuassag anagy dissess§g

(Pécsi: SzzK. 102).

RAGYOG (ragyog Pázm: Préd. 412. MA: Bibi. IIL179):

radio, irradio, refulgeo MA. glinzen, strahlen PPB. Reggel

vadászni készúle, nagy gazdagság mia ugyan ragyog színe

(Huszti : Aen. 26). Sok szép szikrázó tsillagokkal ragyag mint
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annyi drága gyémántokkal tóssött mennyezet (Pázm: Préd.

747). A nap ragjagván az 5 fényeivel meghoniályusittya a

szemeket (MA: Bibi. m.179).

Ragyogás: radiatio MA. glanz, glánznng PPIi.

Ragyogó : [fulgeiL'i
;
glauzeud). A feltámadás után az igazak

teste olly fénye.s lészen mint a nap vagy a felsS égben sziknizó

és ragyagó tsillagok (Pázm: Préd. 412). A ragyogú nap nap-

keletrSI déleu által nap-esetre fordulván napokat és esztend-

ket határoz (Com : Jan. 5). Ismerszik gyémántnak ragyogó

fenlé.se (Nógr: IdvK. ElBb. 7j. Ihon jfin Zrininek ragyago

cliillaga (Zriuyi: ASyr. 248). Arany majtzokkal gazdag szerszáma

mintegy játszott a ragyogó nappal (Fal : TÉ. 637).

RagyogÓB : cva Szemei pislognak, miként a tsillagok ollyan

ragyogósok (PhilFl. 58).

Ragyogtat : [radio ; strahlen]. Tanulj a csillagoktól ; ezek

noha a fényes napnak csillámló fiai, mégis annyira soha sem

vakmerólködnek, hogy az ó színe eltt fényeket ragyogtassák

(Fal: UE. 366).

Ragyogvány : fulgor, splendor Kr. [glanz, strahl]. Van

elég eszkSze s holye játékinak, mint a déllel játzó nap ragyog-

ványinak (GyöngyD: KJ. 513). A jóságos cselekedet az uri

palotákban fénylik, ott mutatja ragyogványit (Fal: NE. 9).

Fénylettek az evez lapátok s a tengerben nyomván a képeket

sokfelé verték ragyogványit (Fal:TÉ. 653. SzD:MVir. 203).

RAJ : 1) examen C. examen apum MA. [schwarm]. I^taa,

haat az orozlan zayaban ray meeh vagyon es lépes meez

(JordC. 339). Egi ray raeh zalla reiaia (DebrC 17. Horn: Ének.

590). Meg-tisztiilt vala ez ray-dantstul (Zvon : PázmP. 327).

Annyi gonoszságok raját helyheztette a nyelvbe, hogy minden

tagoknál ártalma.sb (Pázm: Préd. 81i)). A méhek minden esz-

tendSnként rajt eresztnek, boisátnak ki (Com: Jan. 51). A
Sámsontól mogSIetett oroszlánban kevés napok múlva gazdag

raj-méh találtatott vala (Misk: VKert. 14). Reá sereggel jí

mintegy ere,sztett raj (Thaly: Adal. 1.59). 2) [multitudo]. Raj-

seregek : truppén O)m:0rb. 290. EbbSl a szóllásból istennek

raját nem fatsarhatsz ki (.SzD : MVir. 252). S) proles, soboles

Kr. [sprossej. Én háza.ssagomnak ki vagy másod raja, kérlek

hogy ne légyen szivednek ily buja (Bakos: TemVers. D). Csiszér

Ferencz bátyámnak ágyékából j«tt rajoknak, János, Ádám,
Ilonkának oh mit kiványak (TörtT.j I. 349). 4) [vertigo ; dreh-

krankheitj. Melly lónak raj vagyon az felében (Czeh : OrvK.

73).

here-raj : [examen fucorum ; drohnenschwarm]. Az sidoc

& nagy fo rdSget neveztéc belzebubnac, az az naé undoc

dingó here raynac avagy sereg légynec (MA: Scult. 292).

méh-raj : [examen apum ; bienenschwarmj. Bárány-dézma

is exigáltatik és méh-raj dézjna is az váltó báránytól 6 pénzt,

az váltó méh-rajtól 3 pénzt adnak (Gér: KárCs. XIV.306).

Rajocska: [soboles; sprössling], En is Béldi-ágnak egyik

plántácskája, voltam melleteknek kedves rajocskája (TSrtT.' l

352).

Rajos : [vertiginosus, vertigine laboráns ; drehkrankj. Mikor

a ló a ver5fényen a nagy járásiul igen meghevfll, a feje veleje

meg-olvad, és az által a ló rajos avagy szeles lészen (Cseh:

OrvK. 74).

Rajaátg: [examen; scbwarmj. Mikor az fi [a méhek] kirá-

lyok meghal, az egész rajság kesereg rajta (Mish : VKeit
647).

Rajz-ik : 1) examen emitto ; einen scbivarm lásson PPR
Jól rajzik a méh (SzD: MVir. 113). 3) (gigno; gobüren]. Az
aszszonyállatok itt igen raiozok, de nehezen szfilSk (SzCaomb:

Utleir. 132). Midón az szegény édes anyja rajazott vulua, a

szülésben felkölt a székre, a midAn is ellévén a gyermek, az

szék alatt való cseberbe beesett 1759 (Hazánk L144— 145).

Rajzás : [progenies ; sprosse). Mikes Mihály urnák kedves

házastiii^ Bethlen Dru-siánua s két méhe-rajzása isten sok

örílmre, kivánom, juttassa (Tört.T.« 1353).

Rajzát: proles, soboles Kr. [sprosse]. Sem nektAk sem

utaimatok kvetkezendS egy rajzaiból származó atyatuk fiai-

nak nem hasznai (Alv: Itin. üO). Az eredend biin az els

bnnek rajzattya (Ker: Préd. 49). Ennek a véteknek rajzati

az edgjTmls kúztt való veszekedések (819). Cainnak boldogtalan

rajzati (GKat:Titk. 10;. Akarnám látni, miképpen fejtsék ebbl

a uyagbl és ktíjlékból Enyedit ki az ó rajzati (GKat: Titk.

225). Annii, Judit, Ersok s Gábor r;ijzatim (Triumph. 21). Az

áldott szent léleknek fel-ékesített rajzatit hátra hadgyuk valami

lézzeg sohonnaiakért (MHeg:TOszl. IL105). A sátánnak, a

kinek tojomáuya és rajzíittya, engedgyctok (Toki: HBék. 20).

Ama Mária nevfi szegény anya megakarván enni méhének

édes rajzattyát (Szathm: Cent. 61). Lesz Progne méhének raj-

zattya, azt maga Tereus Itisnek hívattya (GyöngyD : Cup. 608).

Elhajlottam, mivel voltam Éva rajzatja (Thaly: VÉ. 1.132).

Vetemények, gyümölcságak, Pomónának rajzati (Fal : Vers.

869).

RAJKÓ : [pusio, proles ; sprosse). A bénna rajkó is kedves

az anyjának (Fal: Jegyz. 917).

RAJSZ : [descriptio, delineatio ; abriss]. Apellesnél is raisz

nem lehetett illy flajsz (Felv: Dics. 32).

Rajszos: [pictus; bemalt]. A mely paysokkal Trójánál

harezoltak, rajszosok voltának (Hall : Paizs. 3).

RAJSZOL, RAJZOL: delineo, describo PP. reissen,

zeichnen Adámi. Ezekben a jó szokásnak legjobban kinyoma-

tott képe rajzoltatik (SzD: MVir. 271).

be-rajszol : [pingo, expingo ; bemalen, ausmalenj. A régiek

a payssokat kSln különféle képekkel szokták volt bé-rajsiolni

(Hall: Paizs. 3).

ki-rajszol : [expingo, describo ; ausmaleo, abbilden, darstel-

len). Hogy ha szarvashiist csiuálsz a pástétomban, az fedelére

az képet kirajszoljad (Radv:Szak. 67). A keresztyénségnek

utábím való p;illyafutást rajszollyák ki (Czegl: MM. 189). A
divisiot papirosra pennával ugy ki nem rajszolbattya az eml>er,

a mint szeretné (Onadi: Számv. 231). A Július császár képeit ki-

rajszolták (Hall: HHist. 11.166). Ezekben isten igen szépen ki-

raj.szolta az ördögnek képét (Misk : VKert 249). KSzSnségeseo

kirajzoitt képe lehet ez az bivek ekklésiájának (100).

kirajszoló : goographus 0)m: Jan. 171. A fSld le-fró : ki-

rajszoló a tartományoknac helyheztetéseket, állásokat le-irja

(Com: Jan. 171).

le-rajszol, le-raJzol: delineo Sí. [abbildenj. A képíró

az eleveimec i)éldájára a képet le-rajszollya (Com : Jaa 167).

Illy munka, melly az igaz kegyességnek és szentségnek úttya

s le-rajzolója (Otr: Tökéli. Elób. 5). Ki gyzné ket számlálni,

minden dolgot lerajzolni (Thaly: Adal. n.339). Az istemiek fia

az igaz ekklé-siának szent erköltseit mind az o s mind az uj

testámentoinban le akarván raj.szolni, nem akarta az ö ekklá-

giáját az oroszli'uioknak hajlékokhoz hasonlítani (Misk: VKert

211). A képirók, mikor a f5s\'éDységet akarják lerajszolni, egy

rút varas békán álló undok vén aszszunyt szoktanak imi (262).

Kié a le rajzoitt, festett kép (KirBesz. 59).

lerajzolás: [descriptio; bescbreibung]. Ez a lerajzolás

ennek a tudománynak rendit eléggé kimutatja (ílisk: VKeil

21).

Rajszolás, rajzolás : deUneatio ; abriss, entivurf PPB.

Képíróhoz állék, ugyan a rajszolást virágút s testállást jól fel-
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vettom elmémben (ÖtvMest 17. vsz.). Akarván ékesíteni egy

templunrat, tétete valami raiszoliist (Toln : Vigaszt, Elíb. 12i.

Az inKeiu'reket elUiildtem. nagyobb lesz ;iz bfro muuUAjoknál

;

ba semmit som teszünk rajzoliusok utjin, elhiszik (IJorcs : Lev.

156). A nagyobbik mustra szerint való drótbúl iniir a rajzohis

Berint készítse el a dolmánt (Törtfl'." UI.SSS).

BAJT (roiyíta ÉrdyC. 14. 505. 611. reaíaLevT. 1.91. royatam

KulcsC. 29. 162. reyía TelC. 274. reytha LevT. 1.84. ryathn TelC.

243. riítam TibC. 355. rohlonc KönigsbT.) : 1) Rayta, raytad,

raytam: super se, super te, .supei- nie MA. (aiif, daranf, auf ibni

efc]. Rayta kelíV: adnascor; rayta Slc: insideo MA. Zéles a

kíipu es bJ az vt, mél \Tzen a veiedelmre, es sokac vadnac,

kic által ménuec 5 raita (MüiicbC. 25). Ha az hídja az városon

a szokott helyen vagyon : az hegyekbl, költözésének alkalma-

tosságával, az hajdúval rajta próbát téteüiessen (RákF: Lev.

1641). Egy fen költ doraboc.»kán Lecchus üldögél vala, kiterí-

tett zöld kalap fején, egy kis zöld ág rajta (Fal: TÉ. 714). 2)

[átvitt értelemben) ») Minnyáian megegyenesedénec rayta. hogy

László ISune magyari Király iHelt: Krón. 95). Meg eskfiwék

raytha bog neky meg atta (RMSy. 11.24). Melly dolgon az

attyafiai megindulván, megesküsznek rajta, hogy nem sz5n-

nek addig, míg a Lukrétzia haláláért bo.szszút nem állanak

(Hall: HHist. IL243). Sok boszsziís szókkal illeti a két királyt,

és megeskflszik rajta, hogy tellyes életében baráttyok soha sem

lészen (111.264). b) Rajtunk az ellenség : bellnm est in *cervici-

bns PPBl. Hamissakuak igeiek hatalmaztak my raitouk (AporC.

11). Raitad keseertet nehatalmaziekiWiiiklC. 156). Dyadalmath

week \v rayta: praevalni adversus eum (KaszthC. 20). Vral-

koduy akartai my rayttwnk : doraiuatns es nostri (JordC. 154).

Halalt teeznek hft raytok : morte eos aflicient (383). Hatalmas-

ságot teeznek hfi rajltok : potestatem exercent in eos (417).

Az teremtenek ályák meg bozzuyat raitad (V'irgC. 91). Poga-

Doknak kyraly vralkodnak ewraytok (126). Az törökökvei lám

pártolkodtok, kik rajtonk rabolnak (RMK. U 26<>). Ha a kétség-

nek és gyfdólseguek niagnat nem hinted vala kSzflnkbe, bizony

gySzedelmet nem vSttel volna raytunk (Helt: Mes 418). Hogy

valami halalmot ne mfiuelnénec raytoc (Helt: Krón. 38). Nagy

beaba ve.szekednec raita az eretnekéé (Mon: .Ápol. 440). Nem

volna tenéked hatalmad raytam (Zvon : Post. I.5SS). Noha a

test akaratoskodik rajtad, de nincs arra hatalma, hogy néked

törvényt szabjon (Színyi: Mái-tir. 181). C) Meel nevvezet mynd

holtygh raytta marada (ÉrdyC. 519). Nagy f5 fáiás vagyon ray-

ta (Helt: Krón. 46). Ország, falu, varos dolga raytam (Born:

Préd. 410). d) Rajtad áll minden dolog: est totura *positum

in te, est tuorum *nervonim PPBl. Minden 8 rajta áll [az

istenen] (Felv : Dics. 6)). Rajtatok áll, s ba rajtatok nem múlik,

meglészen (Fal : NE. 1S4). Nem hallgatnak szent parancíolati-

hoz, és ha rajtok állana, éppen ki tudu;ik a hatodikat a tízbl

(Fal: NE. 105). e) Szintén azt tselekedte volna rajta: idem in

ip.suni *ausurus ftiLsset PPBl. Myt raytam tettéének, meg panaz-

lom (SándC. 26). Kenyeríle hfi raytok : misertus est eis (JordC.

381). KwniSrSl vala raytok (VirgC. 110). KSniSrSli raytunk:

mlserere nostri (Fél: Bibi. 14). Ha az isteni kegyelem, irgalmas-

ság rajtam marad (TudTár. 1839. 176). f ) Vallyon vontté vala-

mit rayiatoc a Titus: numquid Titus vos circumvenit (Helt:

UT. Aa4). A hízelked csalni akar rajtimk pjeimünket] (Pázm

:

Préd. 934). Mi Ferdinándot contemnáltnk, rajta feladtunk, s tóie

nem is félünk (Monlrók. \TII.lö3i. Nyomában lévén a magát tob

re kináló gyönyörség, még nagyobbat indít rajta (Fal : NU.

261). Se nem jobbíthatott rajtok, se nem trhette vétkeket

(Fal: NU. 301). g) Meennyetk el, twdakozyatok meg raytta

nylwaan és yzennyeetk meg eimek6m (ÉrdyC. 66b). Dawid

proffeta raytta byzoasagh (615). Nem töródöm rajta (Mik: TorL.

438). h) Chudalkoznak vala ev rayta (MargL. 26). Czodalkozek

raytta : miratu-s est (JordC. 375). El almelkodanak raytta az

sereghek: miratae sünt turbae (381). Rajta chodalkodnak vala

M. NTELVTÖBT. SZÓTÁB. U.

(VirgC. 69). Ezth gondoltam rayta [a dolog feWl] (RMNy. 11.75).

.lobb, ti csudáljatok miisokon, mint má.sok tirajtatok (TörtT.

IV.66). i) a) Meg-rettenek rajta : attremo ; meg-re.szketek raj-

ta, meg-íjedek : adtremo PPBl. Ffoel vala raytta = attól fél

vala (ÉrdyC. 524). Meg yedeonk raytta (565). Szent Feroncz

haluan ez uagi habonisagot ez keth ember kftzAt, megremwle

zyue raytok (VirgC. 16). Félec rayta (Helt: UT. Aal). Eleget

szepolkedék rajta, hogy csak a papokra húzza Christus urunk-

nak abbéli mondását (Pós : Vála.sz. 210). ^) Megli haraghweek

raytta: ii'atus e>st vehementer (JordC. 14). Megh haraguek raitha

(KazC. 38). A Júdás eszében vévén, hogy a ChrLstus az S fSs-

vény.ségét carpalná, meg-duzza az orrát rajta (GKat: Válts. 11.

63). f) Latvan a varost, sira 5 raita: videas civitatem flevít

super illám (MünchC. 156). Azon keel syrny (ÉrdyC. 541b). Az

te 5 rayta walo keser&segídeerth (CzechC. 15). Epedéi my rayt-

twnk walo bánatodban (ThewrC. 187). Rajta szomorodék, nagy

sokat szívesen rajta gondolkodók (RMK. 11.303). Rajta az Beg-

lerbék oly nagy búban vala (RMK. IIL41). Nagy siralmot tSnek

vala rayta: fecerunt magnum planetum super illum(Helt: UT.

h5). Ha meg nem látogatna, teljes életemig az szivem fájna

rajta (LevT. 11.244). Sziuem fai raita (Om : Bal. 38). Szomorú

igen rajta (Tof: Zsolt 601). 8) Igen nagion vV\S'lenek rayta

(VirgC. 87). Nagy 5r5mben esek rajtam az Trója (CsomaC. 11).

Az hitlenec 5r61tec my raitone (Mel : SzJáa 455). Kd jó tetszése

rajta (LevT. 11.204). Gyakorta az, a mi után ásítunk és elnyer-

vén vigadozunk rajta, tsak gondolom szerint jó (Fal : BE. 595).

s) Halaat adok raytta (ÉrdyC. 509. 515b). Ezön az vitézök hálát

adtak vala, rajta az vitézök örömbe levének (RMK. 111.293).

Nem adott hálát istennec raita (Kulcs: Evang. 495). Az vr

istenis vg akarta, azért neki cziak halat adgiunk raita (Tur:

Hal. 12), j) a) Talám olczo leszen rayta [értsd: adni] Helt;

Krón. 91). Nem adnéc egy árpa szemet rayta (Helt: Mes. 10).

Emberi agytul gondoltatott ; azért annyit adunk rayta, a menyit

akarunk (Megy : SzAÖr. 303). P) Myt ertez raytta, mykor azt

mondod (ÉrdyC. 568). Mid5n ezt mondom, azt értem rayta,

hogy (MA : Tan. 1190). Nem a mi gyarlóságunk, hanem tunya-

ságunk oka, hogy néha valamit nyer rajtimk a kisértet (Fal:

NE. 9). A kevélység gylölséges és rajtaveszti (Fal: NA. 181).

Ellenséged sokad magával üt reád; vagy azért rajta vesztesz,

vagy többel kell megbékéllened (B'al: SzE. 545).

Rajtavaló : [vestimentum ; kleidung]. Kóldús volna, és csak

rayta valóia sem volna (MA: SB. 177).

RAJTÁÉ : [eques ; reiterj. Vagyon ottan 9 compania lovas,

de 500 lehet, az mint most hozzájok szökött 18 német rajtár refe-

rálja (Bercs : Lev. 75). Ezen rab-kapitánnak egy fecskefarkú

standárját is nyerték el, kit az német rajtárok kértek el tólem

(226). Bethlen Gergely egynéhány zászló fizetett katonával,

kolosvári egynehány rajtárral érivel akarván megmarasztani a

székelyeket, neki dühüdtek (BethI: Élet U.45).

RAK: 1) struo C. MA. [aedifico, condo; errichten, bauen].

O raka na^ erSssegS varost BécsiC. 11. Nemde ez é Babíllon

a nag varos, mellett en raktam (139). E kSzirton rakom en

eghazamat (MünchC. 26). Rákot vala fezket egi feczke az pre-

dikallo zekhez kzel (VirgC. 106). Az rommayak rakanak

nemevnemev nagy templomot (ComC. 190). E^ embSr zelSt

yltetee es tornyot raka b'A kSzepette (JordC. 421). O mely hamar

palotákat akartok raknotok íDomC. 131. ÉrdyC. 64. 168). Az

eeghy madarak nem zanthuaak, sem göytnek sem raknak aztha-

goUat (Ér.sC. 214). Sok szent emberek kezdettek Európában

klastromokat rakni (Pázm: LuthV. 31). 2) pono MA. [stellen,

legén). Az tezta, kyre az saytoth rakyak (SándC. 3). Rágd ide

a te es az én attyamfiai eleybe (Helt: Bibi. LP2). Apró ton-

nákba sindöl foltot rakának (RMK. II1141). Az hús harmad

napig had álljon a sóban, harmadnap múlván az füstre rakjad

(Radv: Szak. 18). Az palánkot zSld viaszból megcsinálhatod; et>-

86
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ben az palánkban rakhatsz aprö rétest vagy apró fánkot (96).

Ne rakj tírjerinek szarvakat (Orczy: KöltH. 156). 3) rakva van:

[plenus, impletiis, coiifertas ; voll]. Rakwa szemmel : ociileus C.

Ty magatok rakwa vattok ragadozas-sal (JordC. 428). Ez velagi

zorgalmatosságokual rakna (VirgC. 111). Rakuak halotakuak

dAgeyuel (145). Nyelw nieerogel rakwa (KrsC. 223). l{;ikuavala

vakmer bátorsággal (Helt : Bibi. LC2). Mely igen rakiiac va-

gyuuc böniiol (e4). Egy ember pocklosságal rakna ^Helt: VT.

P7). Olly rakua ISuéc nyilackal, hogy nem mozditliata miatoc

az iob kariát (Helt: Krón. 70). Rakua az 5 szne alnaksiigban

(Valk : Gen. 22). Ez glossat mi tellyasseggel eretneknec es baby-

loniai heiaba valósággal rakuanac niondgyoc lenni (EsztT; Ig-

Any. ;J36). Ez város rakva volt fSrtelmes népnec sokságával

(Zvon: Post. 11.254). A jó erkölcs emberek lialála sokszor

bajosb és ke8erve.sb kínokkal rakva, hogy sem az kedvére él
gonas/.oké (Pázm: Kai. S07). Az föld hamissággal rakva vala

(MA : Bibi. 1.6). Rakua az .szent irás, hogy az isten az mi szaba-

ditónk (Bal: Csisk. 254). Az utak, ösvények raknák valának bé-

kákkal (Lép: PTük. L259). Nám a tékozló fiú, a mig a luiza

rakva volt kaláteal, addig eszibe sem jutott a fekete kenyér

(Mik:TörL249j.

[.Szólások). A világnak egy t s o m ó b a rakott minden

vigasztalása tsak üröm (Fal : SzE 522). Kiiveket vönec s r a k á s-

b a rakac (Helt : Bibi. Po). Ugy r a k j u k m a g u n k r a az adcís-

ságot, mintha senki fel nem jegyezné kártékony.ságunkat (SzD

:

MVir. 14). Ollyakat kiiltenek a jámborokra, mellyeket fejek-

re nem rakhatnak (Pázm : Kai. 249). Nem szabad senkit abból

Ítélni a mit ellene mondanak, hanem a mit hiteles bizonysjigok-

kal fejére raknak (Pázm : Préd. 505). Egy mástól elszaladnak,

magán ra kják táncokat (FalR: Vers. 34). Ünnepnapián

tisztességére nagy tüzeket raknak (Csúzi: Sip. 228).

be-rak : 1) (impono; hineinlegen). Az tonnákba apn> pu.s-

kát béraka (RMK. 111.141). 2) (ve.stio; belegonj. Imú löv nyila

bé rakott tegzében, szép drsiga kövekkel f§nlik tfindöklésben

(Huszti: Aen. 26).

[Szólások). Bezedöket S zivében oly igen be rakja (CsoraaC.

80),

eggyüvó-rak : interstruo C.

éggyüvórakás : compo.sitio C.

el-rak : 1) [appono ; zugeben). Mikoron megfíizöd az ké.sz

abáliott tohénhús levet, úgy tíilts reá avagy szrjed avagy az

tehénháshoz is elrakhatod (ftnlv: Szak. 19). 3) [resorvo ; anf-

bewahren). Petreselymet, balha fflvet egy csuporban rakja vala

el és eczetnek három r§sz§t fellyfil teszi vala (Nad: Kert 71).

elébe-rak : [praepono ; vortragen). Ez iszszonyu dolgokat

mind eleybo racka (Holt: Krón. 71). Riivid sommában foglalván

eldben rakom, mire kötelezzen bennilnket a keresztyén bit

(Fal: NE. .35).

föl-rak : 1) appono, erigo, sursum coUoco MA. (superim-

pono ; anfík'tzeu) aufrichton, anfheben PPB. Ass tehénhus pecse-

nyét szépen sziúid meg, só.sd meg, rakj.id fel az filstre (Radv;

Szak. 17). 2) [atídifico; anfbaueii). Jemsideni fel rakuttatot mint

e^ varos (Szék: Z.solt 134). Vala az palota ck6.sen alkotna, czac

három kölábra magassan fel rakuán (Kák: Sáni.s. B4).

el-fölrak.

[Szólások]. Az szent Iván tüzét el-felrakták vala, mesterség-

gel azt mind csináltatták vala (RMK. 11.35).

ki-rak : 1) exiKino C. MA. liinan.ssetzeu PPB. Az malacz

húsát rakd ki a tálban, úgy ó.sd meg az fokhagymás lével

(Radv : Szak. 74). Az galóczát hogy meg fzöd sóK-m, kirakd,

hogy meghilljön (137). 3) (vestio; belegonj. A Sz-Márk menye-

zetje szép apró kövekbl vagyon kirakva (TiirtT.* III.350X

kömyül-rak : circumstruo C. MA. nmbauen PPR

lé-rak : depono MA. ablegon, absetzen PPB. Zent Kateryiia

ázzon amytli hozót wala, .azt 1« raga az h.-iazban (ÉrsC. 41ii

It az cypbrákat rágd le, az az had el (Helt: Aritm. K4i. Ha

pedig egy az spáciumban vagyon, ved fel .a-szt és raky le tet

az spácium alat való liniára érette (Helt: Arithm. 06).

el-Ierak : cu Abraliám az szamár hátárul az terhet el-leraká

(RMK. V1.201).

még-rak : 1) (aedifico) construo MA. [aufbanenj. Ráhel é.'^

Lyfi, kic megraktak Isrlnek hazat (BécsiC. 9). Megrakiatoc az

prophetacnac serekot (MünchC. 57). Megtörhetem Lstennec tem-

plomát es harmad naiKm megrakatom azt (66). Vgy raktác

meg ászt a nagy várast és nevezték azt az neuec vtán

Scambriánac (Helt: Krón. 4). 3) sarcuio C. onero, compleo MA.

(vestio, exorno; belegen, bekleiden, ver/ierenj. Rágd meg észt

négy rend kuel (Helt: Bibi. I. Pp3). Igen biznac erreiekbe és

meg rakiác a seget daru és sztrútz tollakal (Helt; Mes. 21).

Futak eltt három n.igy hajót rakának meg ágyúval, porral,

glübus.s;d (Monlrók. 111,17). Helyhezte.ss egy zöld ;igacskát az

homlokában, ha azt nem tudod, puspímggal Is megrakhatod,

szép sályával is megrakhatod, ha les/.eu (Radv: Szak. 23). Az

süvegnek az csákóját ezü.st tvel srn megrakták (Monlrók

XL34S). Minden t:igjait a hajónak megrakták annak idejében

ég sürü lámpásokkal (Fal : TÉ. 653).

(Szólások). Megrakni éléssel a várat : commeatu munire

PPB.

megfrakás: (jiediticatio ; bau). Nagy szívem fájdalmával

vagyok, hogy upui érdemlem az egy k'is kápolnának megraki<át

(LevT. 1L205).

öszve-rak : congero C. compono MA. (zusammonstellenj.

Ha ez ötli köweknek els bötAyth özwe rakyatuk. Marva lezn

benne (Ér.sC. 521). Az könyvnyomtató az cástákból az öntött

betket ki szedegetvén szvo rakja (Com : Jan. 160). Oszve-

rakja nagy birodalmokra, a mit el bontott.'ik apró határokra

(Orczy: KöltSz. 31),

vlszontag-öszverak : recompono C.

rakton-rak : (continenter cumulo ; iramenváhrend aufhiiu-

fonj. Az gonosz akiu-ó magiu-a rakton raki;i es gyfiytön gyüyti

az istennec haragját (Ború: Préd. 211b). Ne legyflno azra szor-

galmatosoc, hogy czac rakton rakyuc és gySytöii gyfij-tsc,

akár kelle.sséc akár ne (Born: Evang. IV.263b). Egy büut másra

rakton rak (MA: ScuIL .815). Rakton rakja föl az adá^ságot

(Ker:Préd. 74).

reá-rak : 1) (impono ; aufsetzen). Petreselyem gyükeret

szépen reá rakjad és úgy add fel a húst (Radv: Szak. 39).

Mint a iiálma-ág rárakott terhektl, úgy a szép ditsség n
szenvedé.sektl (.Szü:MVir. 446). 2) [convinco; UberweMen].'

Hog ha valakyt közz\Vlönk bozzwbezeduel illetend, es ezt io

byzonsagokual rea rakhattiak, az bnnletes felett az ffi byrouak

három gyraual tartozzék (KMNy. II.3).

fölül-reárak : sui>eringero C.

Rakás : I) [aedificatio, aedificinm ; luiu, gebaiide]. Te

menden ers rakiusid miként ftige ö el ^mölciuol, ha meg razat-

tandnac, e.snec az eunec zaiaba (BécsiC. 263). Ljitod e na^; raka-

socat (aediticationesX 6 nem marattjilic k kuön (Münch.

C. 98. 58). Az templom bolgyanak zelcísege meg nem alllLit

vala azért, bog .az rakassál egy kenesse fel mentek volna

(ComC. 192). Megh mwtathak hewneky a templomnak drá-

ga rakaüat : .aeditlc.'itiones templi (.lordC. 430. 926). Nagy

föld yndwiaas leezen es mynden rakások az iTildre hwlnak

(ÉrdyU 8). Az rakásnak, epeite.snek kAzfalát oltArtbe (Komj:

SzPál. 265). A Noe onokaiiiac nieluec meg valluztatec a nag
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tornn rakafinac ideien (Szék : Króu. 8). Krisztus megmondá,

hogy templomnak rakásiU nézi vala, eey k5 másikon hogy nem
maradliatiia iRMK. V.15). Fala, tornya ó, régi rak.ás vala

(Gíircs: Msty. 17). 3) acervns, congestvisC. congeries, cuniiilns,

struos MA. hanté Vl'U. Rakásba gyilytSni : coacervo ; rak.-lsfa :

stnift-i ligiiorum MA. R.ik;t«liuza : aeervus, ciunnlus tritiei,

fnimenti PPB. Tsnt.soson rákot égö-fa rak.is : pyra Pl'BI. E}>be

^Mii a rakást (coniportabit agserem) es megvezen erSs kSfalos

varo.sokat (BécsiC. 1^2). Holt zennek nagy raka.sat ky okada

(UomC. 108). Hét ezer golyób'St rakott rakásba, kit az terekek

lttek bé az várba (RMK. 111.82). Kínokét vSuec s raka.sba

rakac (HelttBibl. I. P3). A meg holtak rakils teténii kSzJtt

marad (Mel: Jób. r>3). Magas falban soha \ikon ralca-sth nem

latham (LevT. 1.264). Hegj-es rakás, liant határdomb, tzel

:

méta (VerVerb: Szót. 17). Egy rakásba romol, valamit irtanac

az illyen valláson czflggJek (MA;Scalt 601). Karakánokat,

garmadákat rac i,szve vágott fából (Com:Jan. 103). Annyi

kínyveket és raká.sokat imák (Tolu : Vigaszt. 30). S) vermicu-

latio PPB. [fournir]. líakással tzifriizni : vermiculari PPB.

Rakáska : [acenus parviilus ; hantiéin]. Az mondolát törd

apróra, tölts tejet hozr.á, csinálj belíle kis rakáskákat (Radv:

Szak. 2S9).

Rakásol : cumnlo MA. znsammenhaufen PPB. Az kicsid

jóval használatosb lészen, hogy nem ha nagy kintset, gazdag-

ságot szerznél és raká.slanál (MA; SB. 146).

öszve-rakásol : [concumulo, coacervo ; zusammenliíinfen].

B8v.séges, bSven ószve rakásolt, gyflytStt: cumulatus MAI.

Haszontalan ceremóniákat szerez és rakásol öszve (MA : Tan.

93). Sok marhát gj-fijteuek, rakásolnak Sszve (MA : SB. 108).

Rakásos : [cumulatus ; aufu'ehanft) Raká.«as okoskodás

:

sorites (AOsere: Bölcs. 92).

Rakat, rakattat : I ) [aedificare curo ; bauen lassen].

Szentegyházakat rakattanak és jvedelmekkel niegeazdagétottáU

(Tel: Evang. n.424). A szerelem eWtt. nincs ki elbnjdo.=son, elle-

nébe erós bástyákat rakasson (GyöngyD: MVir. 17). Meghattani,

Dániel úr Szerednél rakassa az hidat (Bercs: Lev. 387). 2)

[ponere, collocare cnro ; .stelleu, aufstellen lassen]. Király száu-

talan könyveket gyfijt vala, kiket az köiiyvtartóba rakat vala

(RMK. IV.209). Polsárszékeket rakata, .szép étkekkel megtiil-

teté az asztalt (PázmrPréd. 69).

[Szólások]. A török az magyarokat egj-má-ssal egybe vitatja

és halomba rakattatja (TörtT.» 1.40). Az prédát rakás-
sokban rackatá mint a nagy asztagokat (Helt : Krón. 57).

föl-rakat : [imponere cnro ; aufladen]. Midfin a proportiouált

terhet a szekerekre felrakatják, minden napra, minden egy-pár

vonó marhatni szekereseknek tíz gar.^s.sal zessenek (Berca:

Lev. 448).

Rakó : 1) structor MA. [aedificator ; baumeLster]. Az kweth,
" kyt az rakok megh vtalanak, az len az zeghelethnek feye

(JordC. 599. 717. 847). 8) [insititius; einleg-]. Rakó darabok

valamely tzifrázott munkában : tessellae insititiae, laminae lig-

neae Bctiles PPB. 3) fositor MA.

bet-rakó : [typotheta ; setzer]. BStfi-rakó, szedegeti (Com:

Orb. 188).

k-rakó, köfal-rakó: murarius Pesti: Nom. 1.41. MA.

maurer PPB. Vala nemynemw kew, kyt az kew rakó mesterek

semynemew herre nem ygyenghethetnek vala (ÉrdyC. 226b). A
k fal rakó faragot kSbfll avagy téglákból kjfalakat rak (Com

:

Jau. 102i. A kórakókat oda szállittas.sad, az építést contmual-

jatok (Évk. Xin.53).

szóna^rakó : (foenum colligeus ; heu sanimelnd]. Valamy

zyna rakó katonákat el fognak nygjeth (LevT. 1.256).

Rakod-ik : 1) convaso SL [packen]. Már itt erössen rako-

dinik, elég .szekereket adtak számunkra (Mik: TOrL. 31). Nekem
kéjiziilnöm és rakodnom kell, mert holnap innét elillantok (375).

Zene boua a városon, minden készül, rakodik, szaladófélben vagyon

(383 1. 5t) replor Sí. [gefiillt werden]- üríg vérrel mezk rakó-

danák (CsomaC. 42). Minden dflczflsséggel rakodna vala(Gosái-v:

MaeyB. Biij). S) [con-scendo ; besteigenj. Innét megindulunk

holnap és hollandiai hajóra rakodiuik (TörtT.' L193).

be-rakodik, belé-rakodik : [conscendo ; einsteigen]. Ra-

kodók be szent Noé az bárkábmi iRMK. V.lü). Rakodanak

belé mind fú to emberek (HiLszti: Aea 4).

el-rakodik : [compleor ; voll sein]. Az országot a sok kó-

borlóktól, mellyekkel a fels háboruságos esztendkben igen

elrakadott, töltt vala, megtisztítván (Szál: Krón. 31).

fbl-rakodik : [vasa coUigo; aufpacken]. Azért nekyk en-

gliedneen, fel rakodanak es alattomba el meeneeuek (.lordC.

318). Lóth 5 háza népével fSIrakodott vala, csak ngyed magá-

val igen mégyen vala (RMK. VI.268). Zsennyei az szekereket

tartsa készen tiil az Förtn, hogy mihelt által megyök, azon

túl felrakothassnk az szekerekre (Nád: Lev. 53). Azt hallotta

az einberektfll, hogy Sárvártúl Vathoz szállott vala az német

tábor, ez elmúlt kedden gyüttek el oly szekeresek tlök, az

midn már fÍBlrakodott volt egész.szen az tábor (Béres : Lev.

110). Semmi bizonyos liirem az ellenségrl, tegnap még helyben

volt, de mondják, fölrakodva, és egy regiment Gutához ment

volna (588).

ki-rakodík : ausstellen, auslegen KirBesz. 140.

lé-rakodik : 1) [deonero] ; abladen KirBesz. 140. 2) [con-

' sido, sub-sido ; sich setzen]. Ételhez mikoron már le rakodnának

(Huszti: Aen. 14).

jneg-rakodik : compleor ; repleor MA. [voll werden ; sich

fiilleu]. Az vvarosban bee yewenek, kyben nem sok nap telek,

hogy az waros meegh rakodek (ÉrsC. 448). Meg rakodnac az

egész egiptusbelieknec minden hazoc bogarokal (Helt: Bibi. L

Ff), Kénszeridczed be iöni ket, hogy meg rakodgyéc az én

házam (Helt: UT. T4). Meg rakodnac soc iockal (Born: Préd.

457. 411). Az ki meg akar bfinnel rakodni, am bátor rakogik

(Born : SzJán. 3). A meunyekezö meg rakodéc leSlSckel (Fél

:

Bibi. 96). Megrakodüt gazzal hituan peunaia Luthernec (Mon:

Ápol. 402). Sok kintset találának, azokkal nagy bSvön meg is

rakodanak (GyöngyD: Char. 8). Nyomorúsággal és sokféle

változással meg-rakodott világ volt anno 1718. 1759 (Hazánk

L131). Irigy, kétszín és egyéb emberi gyarlóságokkal meg-

rakodott (135).

Rakogat, raggat : 1) constmo, compono MA. (errichten,

bauen]. Vitéz módra helyökre állának, hamar kölyOket, mólnát

raggatának (RMK. ILL171). Az fondamentomot rakogatnók

(Pécsv: Fel. 219). Le-romlott házát az fövényre sikeretlen sárral

raggatni akaró (Matkó: BCsák. 35). 2) colloco MA. [setzen,

legén]. Raggatot az en lyleymre nagy zeep feenl köveket (ÉrdyC.

198). Ragghassad az the elmedben mynd ezeketh es myuden

az wylagyakat the th&led el yzy (ÉrsC. 2S8b). Rác hatara gyer-

tyát raggattac (Born: Préd. 268). Mi szem eleibe rakogattyuk,

hogy ez világ ostobául tévelyeg (MA:SB. 103). Másnak kel

lene az ételt szádban rakogatni, oly nyimmel nyámmal eszel

(Kisv: Adag. 301).

[Szólások]. A liliom merevenen, de rendesen rakogatja
inait (Fal : Vers. 870). A tüzet más rakogatja és más hord

fát (877.1.

egjybe-raggat : [construo, compono ; zusammenfügen]. Az

zenth zereteth myndeneketh egybe gy^iyth es egybe raggath

(ÉrsC. 243b). Idwez légy ysteny chelekdethnek eszköze,
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zentb haromsaglinak mesterségével egybe raggatwan (ThewrC.

101).

elö-rakogat : [propono ; vortragen]. tla kit ezekért törvényre

idész, lészeii bajjá, mig szSrin számúdra eI8 tiidgya rakogatni

(Matkó: BCsák. 122).

föl-rakogat : [appono, sursutu colloco; auflogeii, aiifstellen].

El kylde .loswe zolgakat, kyk megli leeleiiek myiident es ü'üI

rakogatbvvaii, bozaak Josvve eléében (JordC. 3Ü0). A madará-sz

kezde az 6 lépes veszszeit ott a madarac melet a fákuac ágaira

fel rackogatni (HeIt:Mes. 184).

öszve-rakogat : [compono ; zusammenfiigeu], Öszve-illetiii,

Kikogatni a szi'ikat : *coagmeiitare verba verbis PPBI. A stok-

fist rakogasd öszve, mint egy niájos akkorán tekerd Bszve

czérnával, hogy el ne bulljon eg>niá'4<51 (Radv: Szak. 147).

Piperés és szemen .szedett szókból öszve rakogattatott oratio

(KCsipkrWull. Elíb. 5).

(RakoBj

be-rakos : [irapono ; einlegen]. Egy romlott arany boglár,

papirosba berakosva (Radv: Csal. 111.352).

Rakosgat: colloco 81.

Ié-rako8gat : [colloco, pono ; legén, niederlegen). Az tradi-

tiókat, az conciliomokat, az haydani jiaterek egyezésit az bá-

váriai jeswitík az hitnek mint bizonyos mér serpenyit ugy

rakosgatták le (ToIn: Vigaszt. 107).

öszve-rakosgat : compono C.

Rakoskod-ik : vasa colllgo, compono Kr.

be-rakoskodik : [invebor ; einzieben]. Annyi partókánk

vagyon, hogy fél óra alatt kiki bé rakoskodott a szállására

(Mik:TörL. 35).

Rakosz-ik: vasa compono Kr. (aufbreehen). Igen megüt-

köztem relatiilján Ebeczki uramnak, hogy az kaput zárva

tartotta ; azt mondják, rakoszik, én penig attul tartok, még ez

elmúlt étszaka általment Hzomolyánnál (Bercs: Lev. 365).

meg-rakoazik : (repleor, compleor; voll werden]. Meg
rakoszic soc nyavalyákkal (Zvon: Post. 1.314).

Rakott : I ) .scalpturatus C. structilis MA. [eingelegt]. Rakott

asztal : moasa segnientata MA. Rakott munka : opus vermicu-

latum; rakott, tzifiázott asztal; mensa pantlipriua, mon.sa apiata;

rakott fundamentum : tps.selatimi padimontnm E'PB. Hagiok

egy zöld kamukat miiid gombiawal ezwe, az gomb lakot, hvka.s,

cukos (RMNy. 11.67). Egi nagi láda rakotli, egi kAssebb láda ra-

koth(149). ») confertu-s, replotus MA. angefüllt PPB. Ninczolly

rakott széna.szekér, kire egy vella széna f5l nem fér MA. »)
(instructus ; eingerichtet]. Rakott ház : probe in.structa doums

;

rakott téli bolt: taberna bene in.stnicta PPB, 4) [stratus; go-

pfiastert). Rakott út: via strata PPB,

Rákul : [compleor ; sich anfüllen). Rakúlly érdemekkel, úgy
szép reménységgel húnyod-be szemeidet (SzD:MVir. 112).

[Rakva]

rakvadon-rakva : [<tmnino impletus, plenissimus; g.anzlicb

angefüllt). Rjikuadon rakua nagyon hitetlenkedessel (Bom:
Evang. III.513).

RÁK: 1) cancer, carcinus, cammarus, gammanisC. Pesti:

Nom. 1.62. krobs PPB, íme az fazék meg gyolada, kybon vala-

nak az rakok (MargL, 23), Miért hogy rákot soha nem láttam,

ki el5 iárt volna, hanum czac háltr.i (Holt: Mi>s, 408), Rác
hátára gyertyát raggattac (Bom: IVéd, 268 MesésK, 17). Fflzd

meg az rákot, vesd lo az héját (Radv: Szidt. 164, 165), A mos
tani fiatal reud féke a hátra járdogal miut a rákok (Fal: NE.

3), 2) [sidus; ein gestimj. Rák égi jegy: cancer PPBI. Az 12

kiualt keppen való iegieknek nevek : kos, bika, rak, scoriiiu

1572 (KBécs, A2), S) [morbi genus ; eine krankheit). Rák, fene

a testben : cancer PPBI,

[Szólá,sokj, Cancellarins azt izente, ha megszállják Jenílt,

megsegítik, de az rákháton fog járni (RákGy : Lev, 558),
^

Nagy akadálya van kezdett dolgának, nem mehet eifi, rákháton

jár (SzÜ:MVir, 18),

farkas-rák : [locustae genus ; heuschreckenart). A tengeri

sáskálin.ik vagyon farkok, kire nézve méltiin farkas rákoknak,

a rákok [ledig farkatlan sitskáknak mondathatnak (Misk : VKert,

572), Keresztel János a Jordán vize mentében Lsak farkas

rákokkal élt (MLsk : VKert, 669),

fene-rák : carcinoma Kr, [krebsj. Az eretnek szava mint

az fene rák, hamar terjed (Pázm: Piéd, 294),

köz-rák : cancer Com ; Jan, 34, [gemeiuer krebsj.

tengeri-rák : cammarus PPBI, [seekrebs]. Az tengeri rákot

nem küldhetem Kdnek, mert mncs (Nád: Lev, 101). A tengeri ;

kis rák (a-stacus) és tengeri nagy rák (cammarus) az 8 csipJ

lábokkal elJ és hátra másznak (Com : Jan. 34),

vad-rák : locusta Fél : Bibi, 3, (heu.schrecke). Az Jánosnak

8lt5zeti vala teue sz5rb51, az fi étke pedig vala vad rákok és

erdei méz (Fél: Bibi. 3).

Rákász : cancros capio Sí. [krebsen]. Az irigy, ha mit vehet

tüled, azon horgász, sr kassal csikasz, te szUrtídon rákász

(Thaly: VÉ. I.4Ü1).

Rákászat : captura rancrorum Sí. [das krebsen]. l'map

után kezdídik legjobban ;íz ráká.szat és anguilla fogiis (Lipp:

Cal. 34).

Rákos : fcancrorum ; krebsen-J. Ritkos pástétom. Ffad meg
az rákot, fú.szerszámozd meg jól, tölts jó bort s tiszta ü-ósvajat

reá (Radv: Szak. 164).

RAKOG : [cachiimo ; lant lachen]. Mind a tSrökséget áruló

nevet, teli torokkal rákog (Szál : Krón. 10).

RAKOIfCA (ruelonlza Vallást Liiij ) : subscus qnaedam

currum fulciens MA, [aufhaltgabel]. Igen erSttlen leszen az 8

bizousagoc és minden rockoutza ncikíil (Vallást, Liiij), Gy8nge

rakonczához ragazkodik (Zvon: PázmP, 85), A rakontzáhozis

ragazkodnáiiak it mint a vizbeu halni akafo ember iCzegI:

Büorg, 228) , Nincs senuni csont to tigodbau, rakonczád sinc*

fogaidban (Ben: Rithm, 127). Ki nehéz eotet [a nyelvet) rákon-

tzábau tartani (Fal: NA, 121). Nincs rakoncája a nyelvnek, hogy

ha egy.szer elindult és el8 vette sebes fiitaniattját (Fal: UE.

III.501. rizd ajakidat, adj rakoutzát nyelvednek (Fal : BE. 579).

[Közmondások]. Nincsen az viznec rakontzája : jucondissima
'

navigatio juxta terram MA. A villamás meg nem tér, nincs ra-

kontzája (Kisv: Ad.ig. 117).

Rakoncátlan : effrenls, iufrenis Sí. [zügellas]. Nem szabad

minden fecseg itjú legénynek vagy es ama rakoncátlan nyel\"ö

asszonykiinak piacon árúbú, a mit mások titkon elkövettek

(Fal: NE. 90).

RÁMA : norma, mustericia, forma MA. assiilare quadrum

PPB. [ralimén]. Ráma, niellyre blirt fe.«7.ítnek a szötsök : tendi-

pelliuni, e.ttensorium PPB. Vonnyak rámára az tudományodat

is és czirkallyak meg (Alv: Itin. 9i). A sido nyelv egjéb nyel-

veknek rámájokra illend8kepi)en nem vouattJiÜiatik iGKat:

Titk. 23). A kezek alatt való dolgot vontácé a az. irás rámrl-

jára (OzegI : Japh. 206). Az igyenest mér8 ráma, Lsapó czérna

(ACsere: Ene. 52). Mi az itt való iiártolkodást szer/.>' latrokat

rámára akarjuk vouni (RákGy: Lev. 294). Az szrnek végit
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mindenüt egy mértékre tsinállják a szflr takátsok, úgy hogy

az rámán tartson negyven sing hoszszat (TörtT. XVIII.239).

Valakit rámára vonni, meg-tsigázni (Kisv: Adag. 513). Vonjuk

rámára képit a mostani Angliában fenforgó udvariasságnak

(Fal : NE. 25). Mai nap az urtiakat soha nem látott módi rá-

mákra vonnyák (34). A \ilág uagjságoss,HÍt magok rámájokra

akaiják fesziieni (74). Geuevrina Calvinus rámájára feszitette

Ta]lá5át (Fal : NA. 176). Kegyelmed tsináltatta-é hozzá a rámát ?

Nem, úgy vettem a tükröt, a mint vagyon (KirBesz. 57).

ablak-ráma: fenestrale, erates fenestralis; fensterrahmen

PPB.

himez-ráma : [stickrahmea]. Vegyétek eI5 a varró ván-

kosokat, himezö rámákat, csipkézzetek (Fal: NA. 194).

[Kámáz]

U-rámáz : [forma includo ; imter rahmen fassen]. Pengetik

nyelveken játzó elméjének ki-rámázott szavait (SzD: MVir. 321).

kirámázás : [das einrahmen]. A magyar nyelvnek gondal

érts kirámázását keresed (Kónyi: VM. Elb. 3).

RÁNC : plica, rnga MA. Nom. 19. nmtzel, falté PPB. Rán-

tzát ki-fejtem : erago ; rántzba szedem : coacto PPB. A romai

eleinte való ecclesia KrL«tiisnak tévelygés nélkül, ránéz és

macula nélkfll való igaz ecclesiája volt (Szentiv: Verseng. 117).

Sima orczája ránczban ment (CzegI : Enoch. IIL20). Fejedelmi

pálczát adnak, hogy az ország összebomló ránczát vegye kellJ

rendben s ujitsa zománczát (Tlialy ; Adal. 1.152). Egy átaljábann

a krónika Írások nagyobb ditsérettel emlegetik azokat, a kik

ers védelmezi voltak a törvén™ek azoknál, a kik rántzot

keresvén beime engedtek a szép szónak (Fal: TE. 657). Rán-

tzokba szedett komor homlok (SzD: MVir. 214). Rántzokkal

barázdállyák homlokotok a koros üdJk (478).

Ráncocska : [plica parviila : fáltchen]. Ha valami böcsü-

letes ráncocskát lelnek a törvényben, megátszliatnám perbe

fogott felemet (Fal : NE. 103).

Ráncol : plico, rugó, corrugo MA. [feltén, runzeln). Ráutzolt,

komor homlok : *obducta frons PPBl Homlokodat ne ránczol-

jad gerezdben (Thaly: VÉ. a21).

be-ráncol : irrugo MA. mnzelig machen PPB. Berantzol-

ható : plicatilis C.

egybe-ráneol : plico (kim : Jan. 93. [interplico j einfalten].

A szabó a metzéseket edgybe varja, ránczollya és prémezi

(Com : Jan. 98).

föl-ráncol : [attraho ; runzeln]. Theomachus felrántzolván

orrát s hondokát, elfordula (Fal: Nü. 250).

ki-ráncol : explico, displico MA. [ausfaltenj. Kifejtem, felol-

dozom, kirántzolom, kimagyarázom : explico PPBl.

közbe-ráncol : interplico C.

meg-ráneol : irrugo C. pn faltén schlagen]. Néha megrán-

czolták az Luther praedikátorok is az vij keresztiének forma-

iokra szabásiman a kSntíst (Bal : Csisk. 32).

öszve-ránool : plico C. [runzeln]. Homlokát öszve-rántzoini

:

•addncere frontem PPBl.

Ráncoláa : plicatura C. plicatio MA. feltung PPB. Sömör-

gését, rántzolását el-vészem, kisimítom, kifeszítem: erugo

PPBl.

Ráncos : rugosus, plicatu-s, tessellatus MA. in plicas coactus

;

mnzelig, in faltén gelegt PPB. Rántzos nyakravaló gallér: m-
gatum coUare PPB. Ekés nihath, rancas palastoth es egyéb ez

vylagy ekessegeth nem kj'ívan (Apóst 33). Én is lehetnéc ollyan

nagy és tem§rdec, mert rántzos és réttes a b6rem (Helt : Mes.

104). Ily rántzos homloka valál (Czegl: MM. 52). A farkas ha-

mar emészthet, mert béléi nem igen rántzasok (Misk: VKert.

177). Rántzosok és vénség miatt meg-gorb&ltek (NótPM. 44).

[Ráncosul]

meg-ráncostü : [in mgas abeo ; runzelig werden]. Az veen

ember orczaya megh raiiczoswl (ErdyC. 40).

RÁNDÍT: adtraho, commoveo MA. horzuziehen PPB.

Azonba oztan meg foga az oszlopot es vgraudítta(Szék: Krón.

26).

el-rándit: [extraho; herausziehen]. Háta megSI kardját

hamar elórándítá, édös magzatjához hivelyébfll kivouyá (RMK.

VI.202).

bátra-randit: [removeo; zurückziehen]. Ott vagyon a far-

kas a gúzsban és igen háttra rándittya magát (Helt: Mes. 276).

ki-rándít: excutio MA. [ejicio; hinauswerfen]. Asztaltól

Mihált ki ránditác (Görcs: Máty. 31).

kixánditás : endsio, extorsio MA. herausreissung PPB.

lé-rándit : [detraho ; herabziehen]. Zsidót az oltárról lerán-

dítá, lábaival ötét igen nigdosá (RMK. V.32). Kap az hajában,

szakállában is, annál fogta lerándítja az földre (Kopaszs.).

meg-rándit : 1) coagito, contraho MA. [attraho ; anziehenj.

Éressen megh randoythwan az ozlopokath, le zakada az egheez

haaz (JordC. 346). 2) [commoveo ; erschüttem, schwingen], Meg-

rettene leiekbe es meg raiideita magát (DöbrC. 492. 8). Erfis

láncsVt kezében meg ránditá (Huny: Trója 9). 3) [extraho;

herausziehen]. 6 tSret megrándította es iuet meghnzta (NagyszC.

174).

RÁNDUL : 1) abripior, corripior, dimoveor, deturbor MA.

hinweggerissen werden PPB. Nyakadban rándul gyermeki bSl-

cs5k5désed (Illyef: BCsTomp. 226). 2) [se :conferre; sich bégé-

ben]. Majd eLszállétom az hadakat és postán Nagyságodhoz

rándulok (Bercs: Lev. 207). Szintín hogy Újvár feh' rándultam

volna, érkezett Bottyán Nagyságodtiil (249). Megmenekedvén

tíle Neander, Eusebiiishoz rándult (Fal: NU. 250). Erhatalom-

mal támadnak ellenünk a ki-tsapó indulatok, messze rándulnak

sétálni (SzD: MVir. 125).

el-rándul : abeo Kr. [weggehen]. Titkon el rándullanae

Lengyel országban (Helt: Krón. 32). Látuán a lator farkast,

mindgyáiást el rándúlánac (Helt: Mes. 236). A taligában fllttte

és a taligás elrándula vélek (469). Idején elszedte magát és

elrándult az keleptze elStt (MA: Scult. 1084). Ha ellenség nem

fogja praepediálni szándékomat, Körmöcz felé elrándulok (RákF:

Lev. L180). Vagyok oly szándékkal, még ma magam is ehán-

dúljak Nagyságodhoz (Bercs: Lev. 218).

elo-rándtil: [procedo; vorrücken]. Szándékát fodögeti, ál-

nokid hátrább vonnya magát véle és érett korát látván, elí-

rándnl gj'fizedelmessen (Fal: ÜE. 475).

elöre-rándul : t« Esze hire nélkül igen elóre rándulnak

néha vágyódási (Fal: NE. 45).

ki-rándtil: [excedo; ausschreiten]. Ne engedd nyelvedet

könnyen kirándulni (SzD: MVir. 324). Gátot vete a tengernek,

hogy ki ne rándúllyon (461).

meg-rándul : [coagitor, commoveor ; erschüttert werden].

Az agykér megrándulván, a nervnsoknak is szftkségesképpen

meg-kell mozdulniuk (PP: PaxC. 19).

utána-rándul : [sequor ; nachgehen). Az erdei sörtések,

lovak, oroszlányok mind utánna rándula párrossan (Moln : JÉpül.

109).

Rándulás : 1) [degressio ; abschweifung]. Ember maga

gyarló természetit ne botsás.sa szabad rándulásira (Fal: UE.
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445). A szerencse ide s oda rándulásin tanult elme nem sért-

dik, nem mozdul (Kai : Vers. 868), 2) (palpitatio: das zuckeu).

Lelke az élettel kiLszködvén eltikkadt s egy rándúlá.s.sal testé-

bl ki-szakadt (.SzU: MVir. 207).

RÁÍíGAT : vexo, agito, tralio MA. (zerren, zupfen]. Rán-

gatva, tsoutozva énekelui: vibnuite et frequenter inflexa voce

canere PPB. A kSues vton rangattyak vala cw tazygalyak vala

mezeitelen lábbal (WinklC. 167), Mykoron .az sydoktvl rangat-

tatneek, teerdeere le eseek (CornC. 304). liestyekuek f'ogayt bo-

czatom ew reaok, nagy dyliesseeggel rangatwan az feldSn

(JordC. 275), Az gonoz sydokat vemy, tazygalny, rangatuy latli-

wau (ÉrdyC. 378). MyndeiiektAl wonattli.-ityk wala, thetowa ran-

gatwan (ÉrsC. 711 Zakalat rangattiak uala (TihC. 24), Örmény,

görög lakodalmon no kapj ott a viga.s.ságon, a begodüt ott rán-

gotják, a füledet tsikorgatják (Mik : TörL. 99). Ugy jártatja el-

méit, az mint zaboláját ráugatják (Bercs: Lev. 78). Untig rán-

gatám ide is amoda is a gyepUt, hogy félre csavarítsam a

be.szédet (Fal : NE. 33).

lé-rángat : deripio, deturbo, detraho MA. herabziehen, hinab-

zerren, hinabstürzen PPB.

meg-rángat : coagito, contrabo MA. [erschüttem, rüttein].

Nagyot bortyant a vad, s magát mej^-rángattya és végre ások
seb élttét el fogyattya (GyöngyD: Cup. 601).

Rángatáa : [agitatio ; das hin-und her bewegen]. Angliában

a bajlagó testnek nyughatatlansága, térdnek lábnak változó

rángatása csúfságok (Fal : NU. 320).

[RÁNKOD-IK]

még-rá,nkodik : [commoveor ; aiifgeregt werden]. Az nép

meg po.sdula, vgyan meg ránkodéc (Illyef: Jephta 37).

1 . RÁNT : tracto MA. [mit bast ziehen]. Nemeliek zakala-

nal, nemolliek liayanal fogua f51dre rantuan, 5tet vondoziak

vala (WeszprC. 67). Az sydok ystekenel fogwa az fidre rant-

wan megh ketezek (ÉrsC. 90). TSret Hector rántotta vala

(CsomaC. 29). Azonnal ovezót rántanak, nagy sebbel utánok

evezni fogának (RMK. V.198). Az édes attyám uramon esett

gyalázatot mind a jasuita nyakába rántya Kegyelmed (CzegI:

Japb. 80), Hiszem, nagy gyökeret ránta a pápa i'ubiculariussa

(134). Nemzetein, találsz ellenséget, ki majd ránt nyakadra si-

ralma.s Ínséget (GyüngyD: MV. 10). Henyél szemmel néz min-

den, a még végsi veszélyt rántanak nyakamban (GyüngyD:

I'al. 133).

által-ránt : [pertrabo ; durcbzieben]. Vgh rantliak ítet által,

bogb a vizbe arczel be esseek (WinklC, 167),

be-ránt : irripio MA. einziehen PPB.

égybe-ránt : [contraho ; zusammenziebeii). Mikor t, mada-
ráé jol ettenec, egybe rántya koleptzéjét,' hálóját (MA:Scult,

265).

el-ránt: eripio, abstrahoíMA. abziehen, entzieheu PPB. Az
paplant az poklosról el ranla (TihC, '19), .Mennyi sok (idket

rántanak el a gondok,"szorgalmatoskodá.suk, félre való bujkálá-

sok (László: Pelr, 187). Két pénzt, gara.st ha 6 elránt, nem
sokat vét 8 az eránt (Thaly: Adal.'I,241).

[Szólások]. Azt sem tudja, mikor elrántja^ a gyékényt
álló la (Kisv: Adag. 379).

el-ránt: (protraho; liervorziehen). Valamely ember után

az ördüg elinduland és az ö hatalmával 6 néki nem^ártbataud,

ugyanazon dologra barátot olflrántand és lia ez nem árthatand,

egy véu agnSt elóránt (RMK. V.251)

föl-ránt : attraho Kr. [aufziehenj. Készen vagyon szekér,

ló, fÖlrántó-Bzíjjam is caato8au_(ThaIy: VÉ. 11.167).

Iiátra-ránt : [retraho ; zuriickziehenj. Myden az kereztfath

naé keserAseghwel ky wyed, ky hatra rantli vala, ky agyon yth

wala (ThewrC, 74).

hozzá-ránt: inunco C.

ki-ránt : extraho Kr. [ausziebenj, Ky rautom en fegyverzet

es megh ly liAketb ez eu kezem (JoidC, 41), Ky rantliaa

threet, hogy magát megh Uyee (765). Hivelyekbl kirántott

kardok (Com: Vest, 98),

le-ránt : deripio, deorsum rapio MA. abreiKsen, niederreissen

PPB. Nyakon kteek az balwant es le ranthwan, mynd el t-

reek (ÉrdyC. 437). Az édes Jesusrol az 6 rwhayat le rautak

es az sebek rayta mynd megh wyukmak (ÉrsC. 98).

meg-ránt : corripio Kr. [ziehen, anziehen]. Megrántani a ló

száját : habenjLs adducere PPB. Wed ky teredeth es rauch meg

azok ellen (KulcsC. 79). Nem Ls hiszem, hogy udvartúl is meg

ne rántották volna Haister száját (Bercs: Lev. 125).

reá-ránt : [irripio ; hineinreissen), Sok.akat értem én olya-

nokat, Uik a számadó hivatalban íjompáson éltének, semmit

jiivendíre nem vigyáztanak, az alatt elrontották a tisztességet

kezekból, feleségeket, gyermekeket a számadásra ráráatották,

mindeneket elvették, éhei hálásra, koldulásra jutottak (TörtT.i

L153).

utána-ránt: [post se trahere; nachzielien]. Jeroboam az

isten népéének heted rezeet wtanna raiitaa (ÉrdyC, 605).

vissza-rájit : reprehendo C. retraho SL [zurilckziehen).

Láttam, kit az világ adót egy kezel, kettvel mindgyárt visza-

ráiitot (Zrínyi 1.93). Öröm üröm (a szerencse) ajánlá.sa, vissza-

rántja, a mit ád (Fal: Vers. 869). A gyarló természet ha meg-

sajdittya, hogy visza nem rántod, s maga száján mehet, oda

r;^!ad, a hova ingyen sem gondoltad vóhia (SzD: MVir. 293).

(Rántó)

fog-rántó : dentifrangibulus PPBl. [zahnbrecher].

puska-rántója : plectrum bombardae, claterium, clater,

lingula ferrea PPB. [büchsenschneller].

Rántogat : [tracto, rapto ; hin imd her ziehen]. Az test az

rdg mtatt rantogattatuau hol imide hol amoda (Born: Préd.

238).

meg-rántogat : [identidem agito ; wiederholt sdiütteln]. Az

csukát az tü/.nél ropogtiLsd meg, de gyakran az szitó vason meg-

ráutogiusd, hogy meg ne ragadjon (Railv; Szak. 106i.

Rántogatás: [vellicatio; das hin und her ziehen]. Kezdek

Sttet vinnie oagi idestoua való raotogatassal (WeszprC. 67).

(Rántszigál), ráncigál : vellico, vexo, rapto MA. [Iiermn-

schleppen], A királyra rohanánae és megfogác és rántzigállyác

vala ászt (Helt: KróiL 74). Egy néhányszor serkegeté, rántzigálá

az embert, de szó nem vala benne (Pázms: KaL 136). Miért

rántzigálod a Christus tudományát (CzegI ; MM 83). Ezért Sám-

bárt így rántzigállya ez (CzegI: Japh. 171).

ki-ráncigál : [extraho ; herausziehen]. Oiuda, mely álnok

agyaskodás.*;!! ak.irják ezt az apostoli irást kezAnkbl kivoná-

szolni, ki-rántszigálm (GKat: Válts. L73). Hat szót nem lehet

belóle kirántzigálui, tsak reménységgel kell pUiegni (Mik : TörL

13)

le-ráncigál : [detralio ; herabreissen]. Sok pökdösések kö-

zött le-rántzigálák róla azt a bársony köutOst, mellyben tsúfol-

tatott vala i Pázm : Préd. 509;.

Ráncigálds : vellicatio Kr, [das herumzerren). E beezédl)en

forgó calvinisti'uiak rántzigálása (OzegLMM, 25).
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Ráncigálód-ik : [palpito, volntor ; sich lieriimwerfén). Hor-

tyog, ránraiaálódik, duI ftil Siliiibár, hogy nem teszem egygyé

a professiot a confessioval iMatkó: liCsák. 161). Hortyog és rilii-

raigálódik. ezéit tsnfol. liemiíinket iPós; Válasz. 29).

2. RÁNT, RÁT: frigó MA. backen Pesti: Nom. 111,

brateii, rösten l'Vli. Itóntani, seqieiiyfibeii pergelni : sartagine

torrere PPB. A Imrju májat nyersen szeldelik és úgy rántják

az faolajban (Kadv : Szak. 37). Biiit-e az midn cluikát, potykát,

tokot rátua sfitve torkig esznec (Tel :.Fel. 26). Olajban béle.s-

kéket rántottak (Telekii: FLél. 67).

be-ránt: infrigo MA. rösten, frikassiren PPB.

még-ránt, még-rát: frigó C. MA. rfisten PPB. Az én

népem teltét megeszitek, mint egy serpönyébeu meg-rátljátok

(RMK. 11.171. Bom: Ének. 37ij). Hánnyad abban az z-sirban az

vetreczét, rántsd meg benne (Radv : Szak. 1 7). Vörös hagymát

mess szép vékonyan, azt egy kis tiszta vajban rántsd meg (30).

Az borjú májat akkor is meg kell fi^ziii, hogy megrántod (37).

Az hagymát .szép tiszta vajban rántsd meg, de meg ne égessed

(40). Vörös hagymát, lisztet ránts meg igen .szépen tiszta vaj-

l)an (79. 102). Hányd az .serpenyben az lisztes csukát az hév

vajba, mikor mográtod,'^aztán akai'mi levet akaisz, csinálhatsz,

hidra rakjad (108). Serienyóben megrátott pogácza (MA: Bibi.

1.93). Némelyek a laskát nem founyaszttyák meg, hanem vaj-

ban megrántják (Szakácsra. 9). A sz:ikáts mester a hnsokat ros-

télyocskán megsíiti, a serpenyben meg rántya (Com : Jan. 82).

Az köményt meg is ránthatni, ha egy kevese megfzik, búza

lisztben keverik és vajba megrántyák (Lipp : PKert. IL99). Há-

mozd meg az köitvélyeket és metéld két két felé, rántsd meg
vajban (Radv: Csal. UI.40).

meg-rántás : tö frigere ; d.ts rösten]. Nyersen is élnek az

borjúmájnak az megrántásával (Radv : Szak. 37). A czompónak

mellyesztésével, besózá-sával, megrántásával szintén úgy élj, mint

megírtam (119).

Rántás : <v Az csukának az t&stének besózásával, az rán-

tásával is úgy élj, mint ide ell megírtuk (Radv : Szak. 109).

Az ingolnának az rántásával is ugy élj, az mint az t<ibb halak

közt megírtam (151).

Rántó : frictorium PPBl. filxorium ; bratpfanne PPB. Tölts

az rátóban az forró halhoz egy kevés száraz morz.solt kenye-

ret (Radv: Szak. 152). Serpenyii, táll, fazék, rátó volt bármelly

szép, szóródott iGvad:Orsz. 50).

agyagos-rántó : [frixorium fictile ; irdene bratpfanne]. Az

agyagos ráuti'iban vajat melegétvén, bele töltsed, hadd fjön

benne (Radv: Szak. 163).

háromlábú-rátó : [firixorium tripes; dreifüssige bratpfanne].

Ingolnának a büröcskéjét lefejtvén, tegyed háromlábú rátóban

(Radv : Szak. 151).

Rátód-ik : [frigor ; sich röstenj. Az serpenyben hányd az

lisztes csukát az hév vajban, de ha hidegen hányod bele, csak

tajtékzik a vaj s nem is rátódik azzal szépen (Radv : Szak.

108).

meg-rántódik : cvi Az töltött czipót az radóczczal meg-

mártsad, 3 úgy rántsd meg vajban, mikor megrántódik s fel

akarod adni, szépen megmetéljed (Radv: Szak. 206).

Rántott : [frixatus
;
geröstet]. Rántott bárány-bél : frixum

intestinarium PPB. Rántott hus: geröst fleisch Nom. 39.

Rántott, rántotta, rátotta: teganites Com: Vest 14á.

frixatnm
;
gerOstetes PPB. Nyolcz vagy tiz tikmonyból fzz

szép pirosan rátottát, mikor feladod az rátottát, hidra tegyed

(Radv: Szak. 188). Az rántottát egészen add fel az tálban, az

levét is, mint annak az módja (220). Nárson sfltt bélest a rán-

tota kivfil (Com: Vest 46). Borral és rátoltál ne kufárkodjál

(Thaly: VÉ. 1123). Ha tudná, mi búban vagyok, megesnék a

Ived szive rajtam, elolvadna és rántottéit fzhetnének véle (Mik

:

TörL. 132).

RANKOR : [indignatio, gravamen, querela ; unwille, zorn].

ö nsga ellen való rancorokat énrajtam akarják kitölteni (Szál:

Krón. 333). Ha hozza elé a fejedelemnek, csak azt gondolná,

hogy ránkorból cselekaszi (Cserei: Hist. 88). Ha volt mi ránko-

rod ellene s haragod, áztat immár felejtsed (Ben: Rithm'. 270).

Talám a vezérnek valami rancora v.agyon a fejedelem ellen (Mon-

Irok. XXin.695). Igen nagy rankorral vagyon az három ország-

ra (MonOkm. XXni.546,i.

[RAPACS]

Rapacsos: [glebosus; klumpig, holprig]. Méta cadit in

iluandam viam veterem rapachasn-t nuncupatam 1289 (CodPatr.

1.80).

RAPONC íroponcz Com': Jan. 21. Adámi) : 1) rapunculus

;

rapunzel Lipp: PKert. n.168. Dogot emberbl ki hoz,hasóual

és efzettel, fa olayal eszed mint a rapontzot (Mel : Herb. 48).

Retkechke vagy rapontz, kinek az ize olyan mint a reteknek

(Lipp: PKert 11.168). 8) taraxacum. hieracium május Com'

:

Jan. 21. A pázsintos fShz számláltatnak a kigyótrang, nyúl-

paréj, lyv-fíi avagy erdei saláta: roponcz (Com': Jan. 21).

nagy-raponc : rhapontica Mel : Herb. 66.

RÁRÓ : avis ex genere aquilaram MA. herodius, buteo

major; reiher PPB. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak

(Balassi : Ének. 58). Hol ráró-toU forgóson, hol darutoll süvegi-

ben vitette az étket (Monlrók. XI.334). Visz legeli Demirhám
dárdát kezében, rárótol fejében (Zrinyi 1.174). Ráró tekénteti

s deli szemléleti s %'éle nt az uraságh (Liszti : Mars 17). Rárók,

kelechenyek s .sólymok meghtisztulnak (60). Diszesség termete,

járása gyorsa.s.ág, ráró tekintete (GyöngyD:MV. 2). Ennél nem
vigyázóbb a tanult ráró is (82). Sebes rárót foghatsz, ölyvet

meg-tanithatsz, fürjet s foglyot hogy fogjon (Ben : Rithm-. 94).

Sebes ráró módra mintha repühiének (l'haly: VÉ. 1.251). Ráró-

forma szemed vidámuljon kedvvel (Thaly : Adal. n.275). Világ

öröme változó, elrepül muit sebes ráró (TörtT'. 1.345). Ráró

módra járó inaid gyengülnek (PhilFl. 31). E két ráró szemnek

kár tsak igy aludni, mo.soIygó fénnyévei mással nem játzani

(32). Vannak, a kik mint a szem&s rárók szándékink fenekére

látnak (Fal : UE. 377). Ráró tekinteted és cédrus termeted

(Amadé: Vers. 7). Ráró bár légyen, észre ne végyen. (102). A
ráró szemek is kaprozhatnának utánna (SzD: MVir. 385).

Rárós : [ad ardeam pertlnens ; reiher-]. Az rárós madarászt

küldjétek ki (RákGy: Lev. 268).

RÁSA: tela rasa Sí. [halbleinwandj. Igyekezzél fogadni

egy lotyó szolgálót, már ezek között is közönséges az rása ruha

(Monlrók. XL345). Egy nyúllal béllett rása, kék, hosszú, meg-

vetett mente (Monlrók XXIV.242). Kron rázsa visel zoknya

(Radv: Csal. 11.290). Korona rása szoknyátul 1 ft. 75 d. (Mon-

TME. L401). Egy darab fekete korona ráz.sa (315). Adtunk egy

rása dolmányért 9 d. (IL60). Egy vég posztó rása, mellyben

circiter 40 sing van (VectTrans. 6). Görögöknek nincsen selyem-

övök, se rásájok (RákF: Lev. L347).

[RÁSPOL]

ki-ráspol: [elimo; ausfeilen]. Az ráspoUiával kfl nem
ráspolta volna (Göntz: RRab. 60).

RÁSPOLY : lima qua ligna caseiqne radimtur MA. ras-

pia ; feile PPB. Az rab tömlöczbfll ki szabadulván, az lábán

való v.asat levágja avagy raspollyal elreszeli (Prág:Serk. 158).

A rosdás va.sat ráspolyval tisztíttyák meg (Megy: 3Jaj. 11.168).
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(Káspolyoz]

ki-ráspolyoz : felimo ; aiisfflileii'|. Az S testi szSletésének

otrombaságábul kisikároltatik és kiráspolyoztatik (GKat ; Válts-

11.1054).

meg-ráspolyoz : [delimo ; feileu]. Szarvasnak meg-ráspolyo.

zott szarva iPP; PaxC. 130).

RAST : [statio]. Ki vala hatvan rast fSIdóii Jervsalemtl

:

quoil erat in spatio .stadiorum sexaginta ab Jeru-salem (DöbrC.

320).

RÁSZT : ."iplenis tumor MA. (niilz.snelit]. Kit a riszt bánt

:

spleiietieus MA. Igen i<í liideg lelés ellen, ra^zt ellen (Mel:

ITerb. 6). Szomiuhosztatu betegséget, rasztot meg gj'ogj-it (37).

l!á.sz miat kornyodoznac 1573 (KKrakkó A3). Kinek raztya

vagyon, io vele kenny (Frank: HasznK. 15).

RAVÁNCS : [ultio ; rache). Az németnek is meg kéne az

raváncsot adni (KákF: Lev. 11.131).

(Ravánesol)

(Raváncaolód-ikJ

Raváncsolódás : (vindicatio ; revanche]. Akkora kell lia-

lasztanunk a ravanesolódást is (RákF: Lev. 1.684).

RAVASZ (rouasz Mel: Jcib. lU. Toln : Viga.szt. 217b): 1)

vulpes MiincbC. 132. [fucbs] Hauazacnae Hkai vadiuic esmen-

íiei repesícnec fézkec (MiiuchC. 27). Menúetec es mongátoc

a raiiaznac : vulpi illi (144). TSrnek kezébe adatnak, ravazok-

nak rezi leznek (DiibrC. 122). Oh okos e,s calard rauaz, o te

keéütlen kegyo (NagyszC. 65). Három zaz rawazatli foga (JordC.

311). Adatnak térnek kezébe es leznek rawazoknak tarsy

(KuliaC. 148). Nem néma ebek azok, hanem farkiLsok és falu-

kerül ravaszok (RMK. V.234). 2) callidiuí, astutus, versutus,

vafer, veteratorius, c-itu.'s C. argntus, versipellis, subdolus MA.

listig, arglistig, ver-schlagen PPU. Vajki rava.sz vagy azért te :

astutam vapido servas sub pectore vuliiem MA. Twggya vala

kedeog az rawas Luppa feneeknek lenny az vad bykakath

(ÉrdyC. 434). Az ördígnec mordekon roua.sz szolgai (Born;

Kvang. 1.93). Alnoc, rauasz, kep mutató es czalard ember (Born

:

Ének. lOÜ). Zrini ül meg téged ravasz róka (Zriuyi 158). Ravasz

szavaival engem ne tartson (KecsltTört. 111.326). Hogy ne hozza

változását a ravasz szerenase, itten sok mulatást ne kOvessiiuk

(GyöngyD:Char. 372).

[Közmondások]. Nehéz a rava.szt hálóra keríteni (Kisv : Adag

190).

agg-ravasz : veterator, veteratorius MA. (altér fnchs,

schlaukopfj. Az ag rauasznak is a czj'uiában meg talállyác a

bírét (Helt:Mes.89).

[ok-ravasz]

okravaszul : (subtiliter, callide ; .scharfsinnig, .sclilau]. Min-

den eretnekség-béliek ok-ravaszúl formálván beszedket, vallá-

sokat megirák (Vei'esm: Lev. 211).

okos-ravasz : perargntus MA. allzu verschlagen PPU.

okosravaszság : astus, vaframentnm C. argntiae MA. spitz-

lindigkeit PPB.

Ravaszán, ravaszon : .subdole, calide, vafre ; ILstig, ver-

sehmitzt PPB. Rjivaszan beszéllS ; versntikKiuus PPB. Vidd

végben hamarsággal, de okossjm, ravasz.szan (Com : Jiui. 223).

Ravaazka : argiitulus MA. etn-as spitzBndig PPB.

Ravaszkod-ik : argutor MA. [Irugredeiij. Okosan ravasz-

kodom : argutor C. Bizony mondom, ravaszkodik a Kalauz, mert

ogyeno-ssen czirkalniazza a feneket (Pós: Igazs. I.56S). Mint

hogy az ur vélem tiéfálódik, én is ravaszkodom ^KirUeoz. 20).

Ravaszkodás : argutatio Kr. [tnigrede]. Azt ítélik, hogy

a sz. gyfilekozetek az 6 ravaszkodások által könnyen el-bun-

tathatik (Mtsk : VKert. 162). Meg ne itéllyen, se ravaszkodásra

ne véllye, a mit ii-tam (Fal : UE. 362>.

Ravaszság : callidita.'f, astiitia, panurgia C. sutela, astus,

stropha MA. listigkeit, arglistigkeit PPB. Latnán Hunyadi János

vayda a bassanac rauas.ságát, meg eugedé, hogy valamenyére

Uomyfll fognác az 3 seregét (Helt : Króu. 88). Roiiass-'igban biz-

uan, az kic ezt mondgyac (Boni: Ének. 174). A ki Írásoknak

i me.sterségfts ravasz.ságát nem érti, knnyen meg-csalatkozík

! (Pázni: Kai. 685). A Cnenion emberi mondgyák Tj-sbének ezer

meMerségit sok rava.sz.s;ig;uiak (GyöngyD: Char. 409). A ftirtsa

' ravaszság ditséri s iizi a tsalárdságot (Kai : NÉ. 33). Zászlót emel,

tíjmbol a gonosz ravaszság (Fal: Vers. 912).

szolgai-ravaszság: vemilítas C.

Ravaszságtalan : incallidus MA. unverschlagen PPR

Ravaszul : [astute ; listig]. Csak a keblében ravaszul hall-

gató kígyót hizlalja (Monlrók VI1I.220).

RÁZ : vibro C. succu.'iso, snccutio, excutio, concutio, agito,

qua.sso MA. [scliütteln. rüttelnj. Karomlacuala Atet, 8 feleket

raznan (MünchC. 68). Raza vala feyet (VirgC. 162). Lata egeb

ket atfafiakot halojokot razniok (üöbrC. 391). Láttának enge-

met es fewel Ruiztanak (Ke.szthC. 306). H5c mint fut az ag

lemiLs, bezzeg eríssen rázza a k5dment (Helt: Mes. 206). Rá-

zott es ki folyó merteket adnac (Born: Préd. 428). Melly pa-

nasznál az hiueket inti es rázza haladatossagra (42). Így fzd

ezt az levet: mikor fel akarod ere.szteni, össd ki az sóból, s

az mely leve az tznél f, rázd abban (Radv: Szak. 136). A
szerencse hálójával ember után halász, tarisznyát ráz eltted

mint lová'^z (Thaly: VÉ 1.400).

el-ráz : excutio MA. ab.schUtteln PPB. Me^getec el a 6it es

ü agait metelletec el es 5 lenelit elraziatoc (BécsiC. 136). Ha
lehetne, ez neuet 6r5mest el rázná magáról (Fél : Tan. 221).

elrázás : concussio. decussio MA. abschüttelung PPB.

föl-ráz : coagito Kr [succutio ; aufriittein]. Ainiyira szollyunc

.izokrol, a menire magunkatis fel razjíuc arrais, hog miis szen-

uedgnc az Cliri.stnssal (Boni : Préd. 288). Szép biztalasockal

fel raznan beiuiöiic i552). Az gonoszban mely nehéz fel raz-

nyí magad bizodalomra es eletednek iobítá.sára (Born: Evang.

rV.229). Nem ez végre boczattyais kedig az wr háborúságot

reád, hogy benne hadgyon veszni, hanem hogy az által fel

rázza téged az hitben való gyakorlásra (Sib: VigK. E.1X).

Kichoda fekS helyemet kereste meg s njiigvásbúi fol-ráz en-

gemet (Zrínyi U.fiSi.

ki-ráz : excutio MA. ausschiittein PPB. G8yt5 a mezben
mend esteg es kiraza es léié arpanac monnal efiniértekét,

barom köblöket (BécsiC. 5). Ugy kiniztuk a csizmánkból a

port, hogy semmi kan bajiiszszú ember nem ér velünk (TörtT

'

in.258).

kirázás : excu.ssio MA. ausschiittelung PPB.

le-ráz : de<'Utio, succutio MA. abschiitteln PPB. Lerazíatoc a

talpatokon nalo port ; aicutite pnlverem de [ledibus vestris i MíinchC.

31). Azok le raznan az port h>V labokrol, li\V reayok ycweenek

(JordC. 756. 382). Az kégyót kezérl tfizre hogy lerázá, semmit

S nékíe az mérge nem árta (R&IK. 1V.205). Még az portis,

az mel reánk ragadot az ti varocitokbol, le rasztik tinektek

(Fél: Bibi. L1Ü7).

[Szólások]. Nem tudom, jó le«z-i az commíssariatnsságra,

hogy lerázzam az nyakamrúl (Bercs: Lev. 3651 A
szentek leteminek b«-.sletlen hányását és-tób etféle dolgokat

le-riiz magiirúl Balduinus iPiizm : LuthV. 135,1. Megh nem
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iiyiigliatjiak vala, miglen ez halandó testnek nehéz igáiát

uiaKokiül le nem nizniiiak (Lép; ETük. IU.254). A piiw a

Christiis nralkod;is;U le riizta njakáról (.V;ir:SzSv. 3). Kíizd le

az itjiu<á);nak boluudsifiit, ugy viseld magadat mint egy fér-

fiúhoz illik (Fal : HE. 575).

még-ráz : concutio, convibro C. coagito MA. [rüttelii, er-

schüttern]. Miként füge 5 el5 ^m51fiÍHeI ha meg raziittíuidnac,

esnec az euSnec zaiaba (BécsiC. 2«)3). Aggyatok yo merteketh,

megh razottat es ky foltath (JordC. 541). Ottan hA elettk

Pal megh raznan lnV nvhayat, monda (769). Aad meg razoth

merteket wr isten akkoron, mykorou az lelek el vvalyk az

testSl (ÉrsC. 55.5), Mindenek bSuebben, vgy mint meg razot

mertekcel foljiiak hozzaiok 1583 (KBárffa Ciij). Megnyomatott,

megrázott mértéket adnac (MA:ScuIt. 310). Job ifiuságodban

meg híázasuluod, míglen az kertuély-fát iól meg rázhatod

(FortSzer. H3). Meg kell annak a felyét rázni, mert e.«zelöske

(CzeghMM. 106). Itt meg-rázta magát és kerek %'álaszúl azt

feleié (SzD : MVir. 397).

öszve-ráz : concutio MA. erschüttern PPB.

öszverázáa : concussus C.

Rázás : agitatio C. jactatio, suecussus MA. [.schiittelung,

rütteluug]. Az genetség nagy béven ment kii, véliim, hogy az

rázástúl vagyon (Nád : Lev. 59). Pipes valarázása fejének (Gvad:

Idít 13).

fö-rázás: [quassatio capitis; das kopfschütteln). FA raza.ssal

meghvetím : obnuto C. Nem akarjisomat nyögéssel, f6-rázással

jelentem, nyakkal szegek : renuo PPBI. Vettél mynketh népek-

nek hassonlatossagara es népek kezetb feyw razasara : commu-

tafio capitis (KulcsC. 107).

Rázdogál : [agito, quasso ; rüttebi]. Azok a fojtos gyfimSl-

cs5k penig, mellyeket Kalauz nizdogál, az életek fesletsége

(Pós: Igaz.s. 1.361).

Sázód-ik : agitor. succutior Sí. [erschüttert vverden].

terdey egmashoz razottatnacvala (BécsiC. 141). Razodot nádat

megnem zeg, es fv^tSIgS fat meg nem olt (MiinchC. 35). Rá-

zódott, hányódott (GvadrFNcít. 100).

föl-rázódüs : [coagitor, exagitor; aufgerüttelt werden]. .Sz61{-

ség vgyan felis razoduunc erre, hogy az Clirisus kiny szenue-

deseböl tanulnanc vtalni bneinket (Born: Préd. 226).

ki-rázódik: excutior Kr. [sich ausschüttelu]. Rázodgyál

ki a porbúi, mellyben ültél (BiróM: Cnnep. D2b).

meg-rázódik : [concutior, quassor ; erachüttert werden].

Menden, ki eseudic a kSre, megrazottatic (MünchC. 157). Az

meg razodot nádat meg nem tSry (JordC. 389).

Rázogat : concutio, quasso, conquassoMA.[riltteln].LataahiX'-

ket razogathwan h\^haloyokat (JordC. 45.5). Kemény szalma-ágyát

rázogatja vala (RMK. 11.31). Az tésztájában minyit végy az

serpenyben, hogy betelje az fenekét, rázogasd az serpenyt,

mikor sütöd, hogy meg ne ragadjon (Radv: Szak. 218). A mit

tSb próféták szavaira mond Balduinus, nem sz&kség újabban

rázogatni (Pázm; LuthV. 250). Akár melly szép szóval terjesz-

tett kérésekre l'* rázogattyák fejeket (Fal ; UE. 402).

ki-rázogat: [excutio; ausschüttelu]. Mermél vékonyabban

lehet, az tésztátj úgy messed meg ; hogy immár megmetszetted,

az lisztbl rázogasd^ki (Radv : Szak. 87).

még-rázogat : 1) [qua&so, |agito ; schüttehi, rütteln]. Az

borza virágot mártsad radóczban,' mikor az vajban teszed, meg-

rázogasd,^hogy kiterjedjen mind rabóczostól (Radv: Szak. 179).

2) [perpendo, considero
;
genau betrachten, in betracht zlehen].

Rövid Írásommal megrázogatom a vittebergai feleletet (Pázm:

LuthV. 5). Ama bolond persvasiot másut megrázogassuU, nincs
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it annak helye (187). Rj'izogassuk meg szavait egygyenként

(GKat:Titk. 216). Rázogas-sátoc jól meg e baratotoc argumen-

tumát (CzeghJaph. 198). Mivel ezen fogást elébb jól meg
rázogatok, nem kell ezen most beszédet nyújtani (SzD: MVir.

158).

Rázogatás : [perpensio, reputatio ; vviderlegimg]. Az elJl-

járó levelek rázogatása (Pázm: LuthV. 7).

(RAZAG: rászagl]

meg-razag : [ira inflamnior ; lieftig erzünien]. Nagyon megh

razaghwan, le hagyttaa az tablakath : iratus valde projecit

tabuhts (JordC. 69).

REÁ, RÁ, -RA, -RE (raiaioe Tel: Evang. 1.451. reia

uo. reí'oioc 260. r«am Tel: Fel. 66. DebrC. 2. reyam KasztbC.

10. reyayok 137. rejám MA: Bibi. 1.4. réja LevT. 11.52. reea

ÉrdyC. 509b. 514. j-ecaok 542b. rya EhrC. 21. 61. ryam RM-
Ny. 11.28. ryia Komj:SzPál. 146. aneraa VirgC. 32. annyerah

LevT. 1.29. az ryvirhee 310. ryzree Komj:SzPál. 26. mindenr?

Tel: KerF. 87. akkorra RákF: Art. 22. mennirö LevT. 1148.

menyra 158. 271. ennyira uo.): 1) a) [ad] in, super MA. aul

PPB. Rea, reád, reám : super se, super te, super me MA. aut

sich, auf dich, auf mich PPB. Reáadom : indo, addo, indo

;

reáeytem : super-iucidere facio ; reakenm : allino, illino ; reá-

nyomom : apprimo, imprimo MA. Reayok teweek ew kezSket

:

Imposuerunt eis manus (JordC. 725). Útra indula : peregre pro-

fectiLS est (Helt : UT. M5). T51cz olayt reáia, tégy temiént reája,

mintha ez (Kár: Bibi. 1.89). A férfi feleségét fejére ne hagyja

(Pázm: Préd. 245). A palástokat ránc takarittyuc (C!om: Jan.

101). Reája kell néznfiuk (Mad; Evang. 100). b) a) He^et

heleröl mas helre vilietuem (TiliC. 4). Toldi Miklós csehet tér-

dére ejté (RMK. IV.245). Nem térfllfluc sem job kézre, sem

balra (MA: Bibi. 1.139). Torkunkat zabolára fogjuk (Pázm:

Préd. 430). Napnyugotrol vallást viszen napkeletre (Orczy:

KöltSz. 31). pi Vala ky kezereytend teghed ezer lépesre, meny

azzal ket anúera (JordC. 368). Úgymint egj' kézívbSl való l-

vésnire: quantum potest arcus jacere (MA: Bibi. L17). Köröm-

hegynyire se távozzanak el ez kfinyvnek renditfii (Pázm : Kai.

485). y) Zynrewl zynre walo lataas (ÉrdyC. 572). Igyék minde-

nik rendrl rendre (RMK. IV.237). Utezákrúl utczíikra hurczol-

nak (Tlialy: Adal. L51). 8) Felmenween menyoraagra : proficis-

cens in caeluui (JordC. 707). A byalok zylygyen az táborra

meeneenek (ÉrdyC. 403). A keresztyén hitet az apostolok világra

teijesztették (Pázm: LuthV. 20). Az városból kimegyek az ha-

rasztra : ex civitate exeo m quercetum ; kifutok az mezSre,

erdre, rétre: excurro in campum, silvam, pratum (CorpGramm.

283). Tanácsházra gyülekezik a tanács (Rjm: Ve.st. 91). Nem

illik két dudás egy korcsmára (Kisv:Adag. 134). Nehéz a ra-

vaszt hálóra keríteni (190). A vadakat hálóra hajtatja (Gyöngy

:

Cup. 2). Idegen országra küldi szolgálatra (Orczy : KöltSz. 47).

A Mátra alól (eljövök) a lármás városra (200). e) Czergetuen

lanos a kapun, Magdohia nagi hamar a kajiura mene (WeszprC.

74). Az portara jevuek (VirgC. 74). Egy kúton tevéit meg-

állatá; estve kezdenek kijni szüzek a kútra merítni (RMK.

II.U4). Mikor jutlak vala a Veres tengerre, ott a zsidók igen

megijedének (Born: Ének. 264). Mikor juttak vala a Tanais

vizére, ott hajójok ö nékik nem vala (264b). A keresztség els

és oly szentség, mely ajtó a többire (Tel: Evang. IL230). Menék

a kii-ály halastavára : transivi ad aquaeductura regis (Kár: Bibi.

1.428) Félve megyek az utczára, ritkán ablakra (Amadé : Vers.

130). Q Reaásítoc : inhio ; reábgc : admugio ; reafuvoc : afflo

MA. Reá nyerítek: adhinnio PPBI. Tekench reánk (ThewrC.

133). Jesus kediglen ráiok forduluán (conversus ad eas) monda

(Sylv: UT. 1122). Az lü-ra két török tárta (Castr. E2). Ha Bécs-

ben indulnék és a/, utat nem tudnám, akarnám érteni, melyre

kelljen mennem (Pázm : Kai. .592). Sándor az vélle valókra for-

87
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dúlván, azt mondotta : legyen (Forró: Curt. 29). A vezér intvén

az udvarlkra, mind kitakarodának (Monlrók. XV.263). Az nya-

kam csigolyájától az fiilekre szolgáló ereklien volt a nehézség

(381). Reánk jöu, menj félre ; magam akarok véle lenni (Fal

:

Const. 815). Y)) Az ellenség reánk kijár: nostras turmas ad-

equitant hostes PPBl. KSzeleitenek en reyam ártok : appropiant

8uper mo nocentes (KulcsC. 58). My SrdSg ez, ky leank i5

(SándorC. 25). Kezdenek 5 reá állani : coeperiuit illi imminere

(Sylv:UT. L102). Immár aga egy házba szorult vala, kit az

pórok reá bétfirtek vala (Tin. 182). Mindnyájan a szakállas

üudára támad.-'tnak (Holt : Krón, 32bX Chac azért fcmiadtal volna

reiam (Tel: Fel. 6b). A reájoc rohanókat njillal el-kergetni

tudgyác (Com:Jan. 117). Ellenségére akart ütui, de a herold

nem engedé meg addig, a míg a holttesteket el nem emelnék
(Fal: TE. 638). 2) [idíhatórozó; zeiibestimmend] a) Mykoron
ebeedkorra )-«tottanak (ÉrdyC. 472). Semmyt hft benne hol-

laira ne hagyjon : nec remanebit quicquam ex eis i;squo mane
(JordC. 87) Éjerre hogy juta, királynak hívséget mutata (RMK.
144). Reggerro jutván felkele (66). Regeire kelve hozzaya

iAue az v^ társa (VirgC. 63). Negiedic eztendSre keluen, az

Antipater i5ue az Hircauoshoz (Szék : Krón. 72). Ne maradjon

reggelre (Hel : Bibi. I.Nn3). PJgyediil csak az sietség halasztatta

velünk akkorrú! mostanra (Thai : Adal. 1.307). Isten verraszsza

számos esztendkben sz Antal napjaira (Bíró: Ünnep. V.). b)
Éldegél egy naprul a másikra (Land: UjSegíts. 11.112). Szabad

legényeknek hórul hóra meg fogják a fizetést adni (KecskTört.

III.333). Elkárhoznak, mert holnaprul holnapra mulatnak a

megtéréssel (Fal:SzE. 562). c) Ha ma ygeerteek, nem tvvdom,

ha holnapra tartyaak (ÉrdyC. 540b). Mikorra érkezhetik Bécsbe,

kérem irjon felíle (LevT. 11.257). Megjóve estvére: venit ad

vesperam (MA : Bibi. 1.7). d) Szolga megbeszéllé, niiképen urától

elindult; végezetre monda (RMK. 11.117). Az napon két óra-

korra vacsorán jelen lenni ne nehezteljen (LevT. 11.359). Eris

orvosság szükség nyavalyához, kit késre vittek, bátor jó orvos-

hoz (Orczy: KíiltH. 54). e) Jobb Ls volna Kdnek vasárnapra

szombaton ide jönni isteni .szolgálat kedvéért (LevT : II.2y6), Né-

mely napra csak egy prédikácziót irtani, némeljTe egy néhányat

(Pázm: Préd. a4). Istennek gondviselése jövendre készített oly

jókat az igazaknak, melyekben nem vígadnak a gonoszok (31)

f) Beniámint nékik nagy kérésre adta (RMK. III.22). De sok

varasra is semmit nem hallhatnak (Gyöngy: MV. 92). g) Kóli-

kában esek és hat napra meghala (Helt: Krón. 87). Nem sok

napra méné király konyhájára (RMK. IV.244). ») [módhatározó

;

die art und weise bestimmendj a) Vén kofa m(jdra, szüle

módra: aniliter PPBl. Nótára tántzolni: agere canticum PPBl.

Az lelek nemes állat, istennek képére teremtetett (CornC.

400). Engemet teremteth zemelyere es hasonlatosságára (VirgC.

2). Az ew isteny termezetyre teremtSlte az embery lelkit

(ÉrdyC. 596). Isteni formára meg van ékesíUe (Zrinyi 1.124).

Teremtsünk embert a mi kepflnkre es hasonlatos-ságunkra

(Szár : (3at. a4). Április formára kedvetek borongó (Orczy : KöltH.

151). Nem vagy te vendég ház korcsma formiijára (Orczy:

KöltH. 199) b) Arra az oldalára a gntta meg-Stótte (Tyúk

:

Józs. 288). Olly édesek-e ízre a mint kedve,sek színre? iFal:

NU. 323). 4) (okhatározó; begrUndend) a) Taliát myre

nem volna my anyánk az aky zílte? (ComC. 2). Myre liatz

el ? (ÉrdyC. 565b). Kiralnak iwranczolatyára viuék Met egy

igen zep camoraba (VirgC. 38). Elíiszer nem mégyeii el, mind

az által másodic hinatalára az kinílynac el mégyen (Kár: Bibi

1.140). Hogy minden elleaség fusson keresztjelre és minden
ti3ztes.ség szálljon keresztyénre (Zrinyi 11.66). Az ftrea hordó

kicsid fltesre-is kong (Hall : P.'yzs. 261). A leány prédikátornak

ilyen gyakorta való prédikácziójára a király enged (Mik : TörL

86. lev). d) [megengedleg ; concessivj ö sz. felsége mél-

tatlan voltamra vegye sz. színe eleibe [1elkemet| (Radv: Osal.

111.85). Ne itélj,meg engemet, bog)' ismeretlen voltomra hozzád

szólok (Hall: UHist. ÜL 15). Oktalan állat-voltára-is miuteg>

ugyan érzi, hogy . . . . (Misk: VKert 356). 6) [célhatározó:

zweckbostimmendj Mire beíélle^ (MiinchC. 37). Arra iöttem;

ad hoc veni (73). Semmire kéll5 : ad nihilum valet (20). Aka-

ranak hynya némely vitézeket az conuentnek segedelmére

(DomC. 126). Jme nytua vadnak az egek bemenésre (208).

Hozzatok on hozam Atet waczorara (VirgC 3b). Halálára tana-

kodtak (DebrC. 82). Semyre yo oztan, hanem czak hog ky

hagyttassek: ad nihilum valet ultra, nlsi ut mittatur foras

(JordC. 365). Mynden yozagat az onvosokra keltette vala : in

raedicos erogaverat omiem substautiani siiam (JordC. 551). Tyi-

nektok kyldette el tynektek meg áldástokra : vobis misit, qu

beuediceret vobLs (JordC. 716). Paradycliombol hozatot ki ez

vylagnak orwossagara (ÉrdyC. 537b). Mjre syratod ffyadat

eellyeu zenteieu (549). Gonoz veegre ment ew hozyaa (551).

Nagyob byzonságra olSwe hozwan zent János mondasjiat (602b).

W penzeth nem adtha uzsorára : pecuniam suara non dedit ad

usaram (KulcsC. 23). Kit Fáraó mostan fejedelmmé tegyen, ez

ország gondjára ki elég ember legyen (RMK. IV.14). Marhátok-

nak nincsen szaporasága, hova kellene, nem költitek oda (239)

Lehet oly dolog, az kit Kd kérdre küldene hozzám (LevT.

11.257). ígérte, egy órát lop arra, velem szólna szivem szerint

(LevT. 11.286), Pedadra bntette meg az isten az kelletlen sido

népet (Born : Préd 412). Nektec adtam a tfi eledeltSkre : dedi vobis

ut sint vobis in escam (Helt : Bibi. I.A3). Arra jött ez világra,

hogy eletet, bekeseget hozzon (Tel: Evang. L134). Hartzra ki

mehet (Kár: Bibi. 1.117). Engemetis halálra keresnec: quae-

rmit miimam me;un ut auferant eam (Kár: Bibi. L326^. Hitek

ezerént azt tartottak, hogy nem .szabad semmi jó végre hazudni

(Pázm: Kai. 65). Az isten pásztorokat és doctorokat rendelt az

(Jiristus testének éppflietire (540). Töbl)et-is használ erre az

egy-figyü jámbor imád.sága, hogysem a nagy tudós ember taní-

tása (Pázm: Préd. 44). Kemény ételen rágódik, mely nehéz meg

emésztésre (MA:SB. 129i. Hallásra iszonyú (348). Arra válasz-

tott minket, hogy fiaivá fogadna (MA : Scnit 72). Intetésíinkre

mondatic (AlA : SculL 815). Ha .szép levelet adtsz is olvasásra

nékiec (MA : Tan. 37). Mire való ez (Zvou: Post. 1.598). Hat

ezer fogoly k&ldetStt rabul munkára (11.237). Halálra kerestéc

(0.270). Más emberek tisztességére rendeltetet idne|>ek (Pús:

Vetélk. 25). Fordíts[d] élésedre, a mit olvastál (MHeg: TOszl.

11.119). Essiil mannát ada nékik eledelre : pluit iUis m.iima ad

manducandum (Illy : Préd. IL22). A .sátán ezer mester : a ki a

jó elméj5 emberekkel eretnekségekre él (Mad: Evang 571)

Isten szabadságra teremtett mindeneket (Hal: HHist 1 49) Még

gyermekség&nkben istennek adának a az&leim, és papságra

áldozának (Gyöngy: Char. 32). A saskeselyfl is az 5 erejét nem

vesztegeti holmi hitván legyek s apró madárkák fogdosás[á]ra

(Misk : VKert. 284). Kezeinket ki-nem-nyiijtván lopásra, húzásra,

vonyásra (Csúzi: Síp. 6). Majd mindeu teremtett állat az ember-

nek vesztére, lialálára czéloz (161). Emeljétek fel szemeiteket

a látásra, ké.szitsétek fiileiteket a hallásra (Bíró : Préd. 6). Min-

den tudományra e nép alkalmatos, noha kicsint fejes s néha

csodálatos (Orczy: KöltH. 67 1. 6) [egyéb átvitt értelemben; in

soustigem übertragenon sinuj a) Uaborosagrol hozta volna

bekesegie (VirgC. 18). Kyk el hayiottanak az pogansagra (ÉrdyC.

31) Hín és háza népét is a hitre üoiá (Tel: Evang. 11896)

Miheut az vak és embertelen talárságból ki kSltek, ottan mind-

gyárt arra az hitre jutottak (Pázm: Kai. 149.1. Bujdosóvá tének

engem cselédestül, rabságra ejtenek (Thaly : AdaL L69). Mind a

halálbúi életre, mind pedig a paraszti sorsbúl nemasi szabad-

.ságra liozatt;«váu (Bíró: Préd. 21). b) Wyllamassokath esre

valtoztatha : fulgura in pluviam fecit (KeszthC. 371). Myndden

ewrómók syralomra es kesenVseegre fordwla lÉrdyC. 515i. Az

átok áldomásra valtozeek (532). Elváltak termyzeteknek járá-

sáth az dologra, ky termyzet ellen vagyon : iinmutaveruut in

eum usom (Komj:SzPál. 47). Az átkozast teneked áldásodra

fordít.'! : vertit maledictiouem eius in beuedictionem tiiam (Helt

:

Bibi. l.Xxx2). Az mire ment, addáld egyben, mert egyébként ki
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nem mondhatod iHelt: Aritlim. Cöi. Mert sommá szeréut az

egész kOnyv 3 részre oszlót ^Pázm : LuthV. 2). El rendelni a

sereget zászlónként, zászlóc allyára(Com: Jan. 145). Hátat adnak

és naladásra veszik a dolgot (HalhHHist III.141). Végtére

keserflre válik nótíija (Tlialy: Adal. 1.2). Örömo fordul bánatra,

kaczagása akkur jut siralomra (Tbaly; Adal. L59). Nagyobbra

neveli (Fal : NE. 100). Egy cinkos játszó a theatrumokon róla

majmoskodváii. csúfra kezdé ütegetui erkölcsét s magaviseletét

(Fal: NE. 101). Elvégre a fabula bistóriára kerekedik, és a

copia originálissá válik (Fal: NA. 199). ízre tömi (Fal: NA. 249).

Veazendóre indul örökre böcsülete,idvessége(290). Gonddal várom

tndni, mire fakad a felelet (Fal : Onst 809). Változt,isd jobb

módra büszke törvényedet, barátsággal öleld ers fiigyesidet

(Orczy : Költ&. 177i. c) Reá feledkezem : adstupeo M^V. Ygye-

kezyel een ymadsagomra : intende deprecationem meani (KesztbC.

24). El almelkodek raja íVirgC. 80). Gondom vagyon ryátok

(LevT. L28). Vala bánatban, jövendkre vala nagy gondolatban

(RME. IV.162). Arra áll minden gondolattyoc, mivel hogy kárt

tehessenec (Helt : Mes. 67). Gondot visele reá, hogy az ország

esmet meg épfilne (Helt: Króa 59b). Ha vigj-ázás nincs reá

(Pázm: LutliV. 315). Szerelmire mint egy szent helyre elmémet

én fordítom (Balassa: Költ. 21). d) a) Erdeghnek ywthatna

ysmerety (ÉrdyC. 35S). Eelettre támadna ffel (515b). Senki isten-

nek esmeretire nem juthat (VirgC. 95). Az személnek szerel-

mére görjedez vala (RMK. 11.252). Fegyverre kel, szablyái-a

kel (Tin. 70. 304). Talála egy komondorra (Helt ; Mes. 68). Arra

kSIt immár az dolog, hogy mind az két fél enuec Ítéletire es

akarattiara hattá magát (Zvon: Osiand. B4). De te uram inkáb

kapsz a borra, mint a vízre (Sámb: Isp. 63). Az Isten minden

embereket akar idvSzfUni és az igasság ismeretire j6ni (Mad

:

Evang. 572). Kire (I)hristus az város kapujánál találkozott (Zvon :

Post. 11.40). Minden közbe vetS meg nyngottás nélkSl kóltSz-

nek altal egy extremúmról másikra (Lép:PTük. L235). Ihol

mire lettem [mire jutottam] : vérbe keveredtem (Thaly : VE.

1.330). Ezen mindnyájan elfakadának a nevetésre (Mísk : MulN.

305). p) Elméjét reávetni : adhibere animum PPBI. En evket

nem segelhetevm egessegekre (MargL. 59). Az ky végre wyzy

dolgát, az yduezyl (Pesti : NTest 20). Mínnyaian a Királyhoz

terénec és könyörgésre vevék dolgokat (Helt: Krón. 66). Immár
cardinálságra emeltettem (Pázm: LuthV. 11). Maga kényén

magát a halálra nem vetné (Mad : Evang. 299). Ha mit mi ne-

künk értésünkre köU adni, azok mi nekünk tudásimkra adják

(TudTár. 1838. 207). Gyalázatnak tartván olyanért veszedelemre

tenni életét (Mik: MulN. 32). Valamint az okosság elméjére

ada . . . (178). A micsoda veszedelemre tette magát . . . min-

denfele veszedelemre veti magát (181). Én azt az életet

szerencsére vetem, azért hogy egy szempillant;isig láthassa-

lak (186). Engemet e BeUza szolgalatjára tégy (216). Hogy

a dolgokat jól meg-visgálván, meg-szemlélvén és jobban el-

ménkre s emlékezetünkre vévén tellyesb experientíával mehes-

sünk haza (BiróM : Ékesség. C). Az elsó garádics mely rísz bUl-

cseségre (Orczy : KöltH. 55). e) a) Inepeket nem iletem, mike-

pen rea tartoztam volna (VirgC. 5). Azt hallwan az feyedelem,

nagy nehezen reea enghede (ÉrdyC. 340). De myeert Heródes

belee holt az gonoz palaznak zerelmeeben, nem terhete tSre-

delmesseegre (ÉrdyC. 524). Kj-nek hytelyre [elhivé.sére] minde-

nek ketelenSk (Ozor: Christ 11). Mely szentségre szkölködnek

azok (Tel: Kert 71). Az 6 nga árvákon könyörUló szive én

hozzám is könyörületességre iudul (LevT. 11.458). Az nép sírásra

adta magát (MA: Bibi. 1.79). Az sátánnak hivségére esküdt

Zopyras (Pázm : Kai. 450). Senki nints, ki az 5 módgya-szerént

három dologra köteles nem volna (Pázm:Préd 45). Ha reá

tanúhiék (Káldi : Bibi. Elíb. VT). Az juta eszemben, fazekasság

jó lenne, mellyre el-is állék, de rajta nem valék sokká, mert

az sem kellé (ÖtvMest 69. vsz). A nagy éhség miatt is ván-

szorodtak s elkénszeredtek levén, ottan tractára ereszkedének

(Szál : Krón. 276). Jusson eszedbe eleidnek veszedelme, és a

boszsz^iállásra adósnak tvlsad magadat (HalhHHist. III.228).

Bajvivilsra feligérte magát (Hall : Pajzs. 55). Maga nem szokott

az efféle karcolásra (Fal: NE 78). p) Igen ingerlettem én 6tet

haragra (BodC. 33). Meito vagy minden kenra es nagi zAmyw
halaira (VirgC. 55). Kyky . . . intessek istennek diclieretyre

(125). Vala ky meg feytend egj'et az kyseb paranczolatok kezzSi

es wé tanoytand rea embereket : qui . . . solverit imuni de mandatís

istis mínimis et docuerit sic homines (JordC. 366). Myndent tanoha-

nak, jiichenek az erek ydwesseegre (ÉrdyC. 451).'A ki minden jóra

am'thatatlan íPestíT:Mes. 144). Kereszttyensegre haytaa (ÉrdyC.

519). Akarattyara haytotta ewket (570b). Az te népedet

térits[d| épülésre (Bom: Ének. 138). Onszol mindenkor az

hitetlensegre (367). Bellicum canere : reia biztatni (Decsi : Adag.

215). A kinek kívánságát jóra akarjuk indítani (Pázm: Préd.

a4). Eniiec hitelére nem köteleztettek közönségesen a hivek

(Pázm: LuthV. 282). Azon koldos barátokat tizenöt száz tallérra

sarczoltatta (TudTár, 1838. 218). Int valamire vagy elint róla :

adhortatur vei dehortatnr (C\)m: Jan. 180). A mire tauácslotta

ket (Lép: l-Tük. 149). Fogják kérdésre az apostolokat (Land:

UjSegíts. 11.215). Új hadban ne keverjük 6 felségét, nagy sok

bels dolgok arra ugyan kételem'tnek (TörtT. X.54). Méltatlan

volnék arra, hogy a nap engem világosítson (Mik; MulN. 261).

Az elmét fogja leczkére (Fal: NU. 320). Arra tarts, hogy el ne

kerülhessenek az emberek : bearbeite dich dabín, dass man dích

nicht entbehren könne (Fal: UE. 364). Arra kérlelvén, hogy

fordítaná el tölök ostorát (Fal: TÉ. 664). Reá gyznél már
beszéddel, megvallom (Fal: Const. 826). Fél abrakra fogtad fegy-

veres lovadat (Orczy : KöltSz. 156). f) Valamire vágyni : ad-

spirare ad aliquam rem PPBI. Reáéhezem : adesurio PPBI.

Viadalra kéiölt (BécsiC. 205). Keez ragadozásra: paratus ad

praedam (KeszthC. 26). Czak bels pompasagra 5znek (Bom:

Préd. 77). Ne légy hirtelen a haragra: ne sis velox ad iras-

cendum (Kár: Bibi. 627). Jártálé az te felebarátodnac haszná-

latlanságára (MA : Scult 909). Peníteneziát nem tart, nem is

vagyon szándéka reá, hogy soha tartson (Tel : KerF. 83). Mikor

Assvérus királynak halálára szándékoztak komornyikok (Pázm :

Kai. 420). Vétkezik, a ki drága csemegékre szaggat (Pázm

:

Préd. 431). Addig foly a nyála [az alma] édességére, hogy végre

le-szakasztá (905). Hosszú írással igyekezett a Kalauz rontására

(Pázm: LuthV. 2). Elmédet erre tehetteképpen reá törjed (MHeg

:

TOszl. ILI 16). Azért kívánkoznak valamelly tisztre és hivatalyra

(Bíró: Ünnep C2). Most még a szegény-is kalácsra vágyódik

és feér czipóra ((3siizí: Síp. B). g) a) Szoktanac vala uevec adat-

tatni az kisded gyermeczkékre (Zvon: Post. L209). A világi sze-

rencse háromféle, egyikét az id szüli reánk, és az, mellyre

véletlenül akadunk (Fal: SzE. 542). Istenednek, ki a napot reád

támasztotta, szolgáltál (561). P) Mindeneknek gondja csak Józse-

fen vala, mert az ura mindent reája bízott vala (RMK. rV.68).

Jesus kediglenn nem hiszi vala fi rajok magát : non credebat

eis semet ipsum (Sylv: üT. L129). Teis 5 reá hadtad, hogy azokra

megfelellyeu (Bal: Csisk. 39). Miudenektül elhagyattam, csak

istenemre maradtam, arra dolgomat én hoztam, ö szent felsé

gére hagytam (Thaly : Adal. 1.725). y) Achabuak hazára fenel-

kedet (BécsiC. 179). Pilatos kemenseges senteueiát ada vronc

lesusra (VitkC. 84). Gonoz hj-rt kSit^em reáyok (VirgC. 7).

Kezdenek hámos tanokat reiaia fogadnia es ö ellene alatni

(WeszprC. 76). Panazonc ua^on reád (DebrC. 342). Az én iré-

gyim és reám szólók és rágalmazóim (Komj: SzPál 13). Niha

niha apostuly meltosagwai Areayuk kemenkíduen (111). Csá-

szárt az kazulra ez haragítá, az két fejedelmet egyben vitatá

(Tm. 254). József ö reájok kezde feddenie (RMK. rV.21). Ki

Fülöp királra nagy bosszús vala (83). Iregykedfinc másnac elö

mentere (Bora: Préd. 619). Tanátsot tartánac 5 reára : consilium

faciebant adversus exaa (Helt: UT. J6). Kezdénec vinia a ku-

nokra (Helt: Krón 43). Ty en reám czak naé irégségböl szól-

tok (Mel : Jób. 34). De lásd, mely szemtelen hazugságokat

kériUk én-reám Balduimus (Pázm: LuthV. 169). Az sidokra

87*
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való hadakozás (Zvon: Post 11.258). Hlyen nagy képtelen dolgot

fog Lutherre (Zvon: f'ázniP. 133). Nolm fegyveretek vagyon,

de mégis az ellen.ségekuek fejekre árultok : cuin habeatis arma,

licemini ho.stium capita (Forró: Curt. 1)9). Erinek parasztos

egyfigyíiségére pana.szol és udvartalan rikoltsére (Gyöngy:

Cup. 2.")). o) Imádságot teveen ez as.szonyaIlatra es megáldván

(DomC. 91). Az ü kiraly.saga az fi maradékira szalna (Born:

Préd. 78). A lovak közzöl vál.Lsz(d] ki a jókat és oszd el a

kazdagokra a jobágyok kSzzül (Helt: Mas. 455). Vgyan reiá

foly az ió szorencze : gygis annuhis (Dccsi: Adag. 8). I^ az biro-

dalom is az io feiedelmekrfll gonoszokra marada ? ita impérium

semper ad optumum iiuemque a niinus l)ono transfertur (üecsi

:

Sall. 2). Ezen aján<k'kját úgy osztogatja az emberekbe (Fal

:

BE. 603). Semmi haszon nem jön refid e munkából (Orczy:

KOltSz. 241). h) Ételre harangoztatie (VitkC. 44). Veternyekre

harangozván (IJomC. 98). Kelletéé csá.szárra appellálnom: co-

actus .sum appellare Caesarom (llelt: UT. 68). Az idvSssegre

nem tartozó nvfiltesoket meg tiltsad (Szár: Cat. A3). Az kepec

liarentatnac [vonatkoznak] az ii magyarazattyokra es jegyzet-

tetett dolgokra : Imagines referuntur ad prototypa (Mon : KépT.

3). Nemis kivAiioc czak egy czepnyéroLs az én érdememre ap-

l)elláliiom (MA:Sc.ult. 140). Boros-Jenót az törökök feladták az

nímetoknek bitre (McMiIrók XV.103). i) Adja Lsten ji'idra: bene

tibi vertat PPBl. Tuttodra légyen, hogy egy fiatskám született

:

tiliülo auctum me scito (uo.). Leé;en nektec esmereltekre : vobis

notum sit (BécsiC. 111). Kyk teneked esetídre legyenec : quae

sint tibi in ruinam (JordC. 74). Az lift kyaytas,sok ffel hatot

ystennek ballására f841). Hogi csmerettere volna anyának evv

byne (PéldK. 75). Nem járulhat semmi gonoz soha neked rom-

lá.sodra (KeszthC. 438). Eremfikre vagyon (ÉrdyC. 610b). Az

ember ogiebeknek ha.sznnkra es eppfiletekre légien (Fél: Tan.

89). Féltek azoktól, kiknek félelmfikre kellene lennetek (Decsi

:

Salll. 26). Az soc kfinyveknec olvasi'isa fáradságra volna az

te.stitec (Kár: Bibi. 1.630). Kiálta az én ffileimbe, az az eii hal-

lattomra (11.115). örömére és j.'ivára szolgál, akármi e.ssék rajta

(Pázni: Préd. 618). Jódra lészen ez a meleg (R-il : CsLsk. 36).

Nem gonozodra, sem károdra, hanem jódra és hasznodra vágy-

nak (Lép: PTük. 271). Szolgálván az alkalmatosság rája (Hall:

HHLst. III.24). Csudájára is lett mind a királynak, mind az

anyjának csakhamar, és mindenek nagyon szerették (Mik: MulN.

97). Prófétáknak jövendölé.sek kivált-keppen-való nagy örö-

münkre el-bé-tellyesedtenek (Csúzi: Síp. 417). Prédikálják sze-

münk láttára, fülünk hallatára Londrában (Fal: NA. 124).

J) Wtet halara sebe.sitek (VirgC. 103). Eg keuesiiiere hatrab

meg azt mongia (Ozor: Christ. 36). Ki miá ve.sztétök nagyobb

ré.szre országtok (RMK. III.208). Jó Hunyadi János betegedék

akkor halálra (KMK. rV.40). Nem aniiera szorgalmatosoc az

ira-sra, menere . . . (Helt: Bibi. I.c4). Halálra beteg vagyoc (Helt

:

Krón. 32). Végre az asz.szonnac tia meg boteguek, halárra kor

yula, világból ki mulec (Hofgr. 182). Halába .szeretic a pénzt

(Tel: Evang. n.423). Az szegénység az pS-speki tisztet semmire

sem kissebblti meg (Toln: Vig. 82). Egy éjjol sok helyen meg-

gyújtatá és ki-égeté nagy részre Róma varasát (Pi'izm : Préd.

285). Ezek egy csepnyére sem illenek a Mahomet és Ariiis

tanitásálioz (PAzm: LutliV. 293). Az illyen testi gyakorkis ke

vésre használ isten el5t való érdem nyerésre (Zv8n : Post. 1.475)

Emberkoruira nevelkedett (Tarn : Szonts. 138).

am-rád : (ecce; da kommtj. Vigyiizzl am-rád a nyúl ! azon-

ban kiáltják (Gyöngy: KJ. 1.375. MF.54).

EJíBÉG (repegésPia: Igazs. 1.709. rbög MA. ÉrdyC. 64b.

Zvon:PiizmP. 265b): 1) balbucinor MA. balbutio Kr. stoftem,

stanmieln PPB. Eeggyk nem erty vala inasykn;ik zawaat, aka-

rattyaat, [azért) newezeek Babehiek az az róbSgö (ÉrdyC. 64b).

Relieg a nyelne (GüicsMáty. 72). A rebeg nyeluet, gutta ftest

a magua vize gyogyit (Mol: Herb. 172). Nem rebeg\e avagy

akadozva, hanem ugyan jól szóll vala (Tel: Evang. U.677).

Rfibfi^S nyeluet és gutta Até.st az torma magnanak vize meg

gyogit (BeytheA : FivK. 49). Moyses rSbfigS nyelvével, Jeremiás

gyermeki állapattyával mentette magj'it (Zvon: Post. Ajánl. 3).

Mindenkor erosseb az rSbfigS igazság, hogy sem az ékessen

.szollo hamLs.ság (Zvon: PázmP. 265). Oldmeg rebegS és nehe-

zen szólló nyelvnknek kfitelét (GKat: Válts. 1483). A gyermek

szollani 8 rebegni kezd ((Dom r Jan. 44). Jobb akadozónac lenni,

hogy sem rebegSnec, nehezen szólló pelypnec (53). Nyelve rebeg

(Hall: Paizs. 414). Hempörög nyavalás a földön vérében, rebeg

Ls valami liörgó gégéjében, de hogy be.szélhessen, nints tehet-

ségében (GyöngyD: Cliar. 624). 2) (impeditus sum; verhindert

werdeu ?|. Az Duním az Vértes híres erdején elég rebegve (re-

megve ?) általkelénk Csiin-Bégre (Monlrók VUI.367).

Rébegés : balbuciuatio MA. das stammelu PPB. Mikor

isten Moysesre bizá választott népének vezetését, sok-képen

menté magát, alatsony állapottyát, tudatlanságát, kevés hitelét,

nyelvének rebegését mind eló-forgatá (Pázm: Préd. 1191). Ért-

síik Becanusnak repegését (Pós: Igazs. 1.709).

REBESGET: 1) publico, vnilgo Kr. [verbreiten, verkOn-

den]. Ezeket czaU azért rebesgetem, hogy valami keue.sse sal-

dithatnuc igaz voltat a szent irás tanyitásíinac (Born: Préd 381b).

Dávid Fereucz azt kezdé rebesgetni, hogy a Cluxstust még

Isak isteni névvel se kellessék illetni (GKat: Titk Elób. 16).

Ezek nem rebesgettek olyan iij magyarázatot mint a tied

(Czegl:MM. 191). Ilyet Is rebesgetnek némellyek (128). Az

apostol a maga példájában minden iduezSlendfi hivek felSl ezt

rebesgeti (Megy : 6Jaj. 11.30). Test sanyargatásánil, sz5z élolriil

rebcsgecz (Matkó: BCsák. 184). Azóta kezdték rebesgetni, hogy

követjeket küldjék (Monlrók. VIII.156). Igen rebesgetik, hogy

a kó-lyukat el akarná foglalni (XXni.649). A vajda utánam

küld és visszavitet, a mint reb&sgették (MonTME. V.256). Tsak

a nyelvasség rebesget illyeneket (SzD:MVir. 322). 2) balbutio

MA. stammeln PPB. Mihent els szókat akadozva és szaka-

dozva rebesgethetünk, a szent háromság nevében magunkra

keresztet formálunk (Pázm: Préd. 710).

Rébesgetós: [rumor; dumpfes gerücht, gerede). Eddig

nem volt bizonyos híre, volt ugyan rebesgetése Hermeviliiok,

azt nem hiszem (Bercs: Lev. 113).

REBEZ : fblatero ; schwatzenj. A meg-lJtt dolgot nem

ISttnec bcszélli és regéli, rebezi, fecsegi : faeta infecta lotpiitur

et blaterat (Com: Jan. 185).

REBELIíÁXj : [rebello ; aufstebenj. Az király ellen rebel-

láltak egynéhányan 1759 (Hazánk L286).

Rebellió : (rebellió ; aufetand]. Mikor az 8 durbancsü re-

bellióia forrott az anyaszentegyház ellen (BahOsIsk. 150).

RÉCE (rétze MA: Bibi. 1.75): 1) reticuUuD MA. uetz PPR
[netzhaulie]. Mollarné asszonyom Kdnek megszolgálja az reczét

(Nád: Lev. 205). Öveket és retzéket köt, hogy ezekkel küny-

nyebbítso ura költségét (Pázm: Préd. 250). Leányát szövésre,

fonásra, retze-kotésre tam'ttsa (1127). Ollyan ékességéé voltac,

mint az rétze, vagy hogy az az ruha drága kjveckel féiilet

múlt valami szemeckel (MA: Bibi. 1.75). Aranya.s recze zoknya

wy, mereo recze eleo ketkeo (Radv: OmI. II.5)>. üiipke, retze,

tzéma, boltban ezekért pénz tsiisz (Szentra: KiUm. 7). Sarka

emelgette szoknyája retzéjét (Gvad: FNóL 43). 2) crena MA.

kerb PPB.

Recéa: reticulatus, crenatus MA. [netzig]. Elveszi az úr az

5 lábokon való z8ng5 ékességSket, az reczés feykótóket és ez

kSsfinttyket (Zvon: Post. L70). Arannyal es ezíístel teolteot

retzés eleokítSk (Víií: CanCath. 543). Verfelye szemnec formá-

jára megtzilVaztatot, retzés v:igy szemeczkékkel inegéketiilett

ruha (MA: Bibi. L75). Szoktíic vala hordozni la (sipoc liaylxil

csinált reczes fckctS formájú gallért (Prág:Serk. L4i. Fátyol
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avagy reczés fSkStS (Com : Jan. 100). Esy patjolat reczés elé-

kötó (Monlrók XXIV. 231). Czérnából kötött reczés, táblás

alsó abrosz (Gér: KárCs. IV.462). Gallos gyolcs leped, fehér

varrisosak és i-eczések iRadv: Csal. 11.405).

RÉC£ : aiias MA. ente PPB. Rétze vagy kátsa hizlaló-ól

:

luessotropheimi PPBl. Az recze 22, az Iwd ithon ky vagon 21

(RSJNy. 11.84). A rétze rotzeg: anas tetriuiiit (Com: Orb. 4).

A rétze zatj'ag, retzeg (Comt Jan. 39). Az kakuk é.s réczének

nem lehetnek oly operatiói mint az sa-siink (TörtT. XVI. 194).

Azt Ls jelentjük Kegyelmednek, hogy a rétikiityó réczéinket,

vízigiigúiukat mind elhordta (Nyr. IL224a).

flók-réce: anaticula PPBl. [entchenj.

vad-réce : anas sylvestíis Nom.' 151. [wildenfej.

Récécske: anaticula C. MA. kleine ente PPB.

Reeég : [tetrinnio ; scbnatteiu]. A rétze retzeg (Com : Orb.

4X A lúd gágog, récze zatyag, retzeg (Com: Jan. 39).

KÉCÉPTA : fmedicamenti diUiendi formula]. Receptát nem

adnak, de tsak halnom hadnak (Felv; Dics. 50).

RECSEG: crepo, strepo Sí. [rauschen].

Recsegés : [.iitridor ; das zirpeu]. Inkább tettczik-e az istennek

a ffliemile éneklése, vagy a prficsJk recsegése, csevegése (Csúzi

:

Tromb. 42S).

REDS : tortus, crispiis, plicatULs MA. [gekriiaselt]. RedSs

szoknya : cyclas ; redSs szoknyás : cycladatus C. A káposzták

otthon hagjták reds nagy szoknyájukat (Fal: Vers. 871). Redfls

és bokrétás, búbos és kalapos, néha alul néha pedig felül lapos

(905).

[REDV] RETV : [putredo ; fáulnis]. Fénylenek mint rot-

hatt fák retrei (Gvad: RP. 11).

Redves, retves : cariosiis, putredine exesus Kr. [fául].

Retves fe is néha kalács (Gvad : RP. 335).

REF : 1) acaena, virga est longa pedes decem : réf auag

6zt5n C. 2) gnoma : genus est machinulae, qiia regiones agro-

nxm dignoscuntur : fid mér sing réf C. 3) ulna MA. elle

PPB. Ket ref tafota (RMNy. ILlOSl Az vörös bársony köntös-

höz két réf és egy fertály vörös bársony kell az prémének

(Nád:Lev. 108). Réfel, singéi az ujjait méri (Com : Vest. 54).

Fekete tafota 380 réf, réf6t hármával egy forinton (Radv: Csal.

in.372). Boldog asszony méntája, az levele négy újui széles,

az szára hoszabb egy rétinél (Lipp: PKert. 11.47). Réffel, olló-

val ékesgetik czimereket (Csi'izi : Síp. 440).

[Közmondások]. Roszsz réfíel mér (Kisv: Adag. 224).

Réföl : [mensuro ; messen]. Az okosságnak igaz mértékével

funtoUyátoc meg es az itiletnek Síével réfJellyétek (Lép: PTük.

1.333).

REFEKTORIOM : [refectorium ; speisezimmer]. Az refek-

toriomba zolni ne legyen zabád (VirgC. 140;.

REFORMÁL : [reformo ; verbe.'sem]. Az király kezébe

vévén az istennek törvényét, fel szóval olvasa azt és az szerént

réformálá az igaz isteni tiszteletet (Alv: Po.st. L70). Reformált

euangeliom kvetS anya szent egyházáé (MA: 682).

REG (rayiag Balassa : Camp. 30. reíeg Pesti: Fab. 16).

[coaxo; quacken). Regö béka: rana stridula MA.

Rekeg: coaxo Major: Szót 145. [quacken]. Azt panazol-

lyak a bekak a wj-zekbe rckegwen (Pesti: Fab. 16). A triden-

tomi concihomba mi okáért nem ment az ellenkezik tel, hogy

nyluan hamLs.sitotla volna megh azokatli, az kikre niinth az

kis bika a vapáchikákból ragiagny zokoth ( Rilas.^a : Camp 30).

Rekeg, béka módr;i czól : coaxare (Major: Szót. 145). Rekeg a

béka (Com: Orb. 5). A békák a vizekben mind egyre rekeg-

nek (Misk: VKert. 261).

Rekegés : coaxatio Kr. [das quacken]. A béka az fi reke-

gé.séfol esst vagy tiszta id6t jelent (ACsere: Enc. 211).

Rekeg : .stridulns Kr. [quackend]. A vízben és .szárazon

él5 állatoc ezec: vidra, hód, vartyogo, rekegfi béka (Com : Jan.

40). Ha a vízpartra valaki éjjel gyertya világot té-szen, azok a
vartzogó és rekeg békák meg szoktak tsendesedni (Misk ; VKert.

266).

Regei : [coaxo; quacken]. Essfi lo.szen, ha a békák felette regei-

nek (ACsere: Enc. 290). Hallod, uem mondgya .szent Pál, ímiint

az újétók regelik, a kegyelemnek, h.iuem az igazságnak koro-

nája (Csiizi : Tromb. 63).

RÉG (rég MA. rg Frank : Ha.sznK. 33). : 1) [tempus ma-

tutinum ; der morgen]. Magyarazya vala az yrasth reghtíil foghwa
mynd estliwelyg (JordC. 795). Az fid5nek némelly ré.szeit igen

alkalmatos szókval nevezik a mi magyarmk : rég reggel ; tege,

tegnap ; hóival (GKat: Titk. 1120). 2) die, maiie MA. früh

PPB. Ha az fráter holual reg eret zewlew-tt ennek, hyzem, hogy

hazualna neky (EhrC. 92). Jó regg az munkához hozzá akar-

tak szinte fogni (Monlrók XX VII. 140).

Réggel, regvei: 1) dihiculnm, mane C. [der morgen].

Regerre iutuan zent Ferencz a kiraltul bulczut vewn (VirgC.

39). Aldozathnak keweree ne maraggyou tlie nálad reegghelygli

(JordC. 59). Reggel nem lészen tSbbe, az nap sem szolgál

(Mel: SzJán. 524). Lé.szen olly reggel, mellynek estveiét nem fogod

látni (Mad: BHal. 73). Ez életnek reggelén (Tof: Zsolt. 69).

2) diluculo C. mane MA. [tempore matutino]; früh, des mor-

gens PPB. Egy nemy napon fel kele ygen reguel (EhrC. 92).

A házi ata, ki ki ment reggel fogadni mfiueseket 5 zöleiebe

(MünchC. 50. JordC. 722). Mykoron ember reggel hollal ffeel

kel vala, myt az nap tehendS, mynd wr istemiek ayanlya (ÉrdyC.

554). Igen reguel a szombatoknak elsí napian ménének a ko-

porsóhoz nap keletkoron (Tel: Evang, II. 1). Ad meg enny, ket

feier pénz memiyt meg nyomna, estue és reguel tikmonyban

(Frank : HasznK. 33). Sirató estíre én is hivattatván, igen reggel

nem indultam (Monlrók XVIII.32).

Reggeli : maturinus C. matutinus, sublucanus MA. (mor-

genlich, morgen-]. Reggeli napnyilás: crepusculum matutinum

MA. Estwe azt mondyad : Vallon ki adya en nekem az reggeli

id5t emem (BodC. 1). Hogy ha ez ige szerint nem szollonac,

nem lészen 6 nékie regveli világosságoc (Zvon : Post. X.EIb. 4).

REG : diu MA. láng PPB. Rég már az ideje, hogy mi ket-

ten Kassán iskolába jártunk (Gvad: l'Nót 29;. Rég már az

ideje, hogy megözvegyedett (33).

Regei: [vetus; alt]. Régéi jövendölés unmk felöl (Czegl:

MM. 100).

Régen : oüm, qnondam, dudum, antiquitiis C. diu MA. vor

zeiten, langher, einmal PPB. Hallottatok, mert mondwau vagyon

reeghen (JordC. 366). Ha Tyronnak es Sydonuak varasyban

lettének vona az ysteny yozagok, regben penitenciat tartotta-

nak vona (387). Az en vram Jesus Ciistosnak attam ennömma-

gath regön (DebrC. 567). Wgj'an ezemól meg reeghen protfetalt

vala zent Dávid proffeta (ÉrdyC. 343b). Oly nagy varos volt

reeghen (547. 579). Kelemen wram kert vala engem, hogy

Kegelmednek ket tfeldelet vennék, byzon hogy regem meg vet-

tem wala (LeiT. 1.70). Te jövetelednek már régen híre van

(Zrinj-i 1.44). Tedd-félre nemzetem ezt a délczegséget, mint

regyen kövessed az egyenességet (GyöngyD: MV. Elb. 10).

Nehéz volt néki keservét meggyzni, melly eped szívét régen

kezdte fzni (GyöngyD: Cliar. 350).

[Szólások]. Régen irfcik s elkopott : apologus Aleinoi MA.
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el-rógen : (antíquitus ; vor zeiten]. H régen mind szabado-

soc vóltanac ((Josíirv: MagyB. Fij).

elrégéni : |aiitiquus, prisciis ; uralt). Ez elrégeni anya szent

egyháznac példáját méltán fellyeb kell minékfinc beczfiUenfinc

(MA: Tan. 1274).

Rógénben : [antitiuitiis ; vor zeiten]. Regemben a papok

kiirt(Méssol avagy trünibita sz<íval gyflytStték 5szve a népet

(Sam : Cer. 3). Isten 6 fólsége regembe parancsolta volt Moyses-

uek, bogy gyülekezetnek .sátorát építené (d).

Régeni : |antiiiuu8, vetus ; alt]. Lycerus kyral Aeaopus kepét

aramból ewitette wala meg ees fel chynaltata wala az regé-

nyeknek zokások zerent (Pesti ; Fab. 9). Meg wolt mondwa

regényeknek (Fe.sti: NTest. 8). Ezek az 5 régenyi eredeteckel

kérkednec (MA: Tan. 1084). A deszkának az árrát tugyuk 10

pénzre, noha ki régeni, ki penig tölgyfa deszka (KolTört. 404).

Régenyi özvegységemben (lUy: Kat ElSbS).

Régente, régenten : olim, antiquitus, quondam MA. vor

alters, vor altén zeiten PPB. Régenten Danid miat a soltarban

mondatot (BécsiC. 232). RegSnte martirumsagot zenuettec

(GuaryC. 38). Régente az evzuegyek el taplaltatnak vala (ComC.

297). RegSnte a romaiak minden Stódik eztend6ben eg6 falt-

liakkal kerülnek iiala mind ah varos zerte (DebrC. 173). \Vr

Cry.stws zent leiekkel yelenek profetba myat régenten (ÉrsC.

485). Csíik nem régent is ozelStt irtam vala Ngdnak egy tiJre-

kedft levelet (LevT. U.303).

el-régente : (antiquitus ; vor zeiten]. Ez ily iduvVssegh ky-

iialtkeppen el regvS'nten igirtetiívth volt az sidoknak (Komj

:

SzPál. 30). Tyesel rygenteu bytetleny voltatok az ilA istennek

(88).

Régentölfogva : fjam dudum ; seit langer zeit). Ez igen

becsületes ember régentSl fogva jó hirii nev ember volt (Tört-

Eml. U.62).

Régénvaló: (pi-iscus; alt]. Isten, my attyaynk byrdettek

meg nekAnk az dolgotb, kyt myuelkettel regen való ydeegbe

(KulcsC. 106).

Régi : 1 ) antiquus, vetus, priscus, vetustiw, veteranus, ex-

oletus, cascus C. alt PPB. E vala zokas a régieknél (BécsiC. 9).

Vyaskoggj'atok az rogby awagb agh kygyowal (WiuklC. 285).

Nem tSltyk az wy bort az reghy edeenben (JordC. 379). Az

regby belcliyeknek ew peldaya zerent akarod te bezededetb

bozya nyoytanya (DebrC. 537). Régbi meg aggot poklosság

(Kár: Bibi. 1.99). Az régi napoc iobbac voltac ezeknél (627).

Minden ördfigi konkolynál régieb az igaz tudomány (Pázm:

Préd. 293). A háza.s.ság igen réglii szerzet (Mad:Evaug. 117).

Hadakban forgott régi vitézec: veterani (Com : Jan. 146). A ré-

giek a i^iyssokat képekkel szokták volt bé-rajszolni (Hall : Paizs.

3). A régi látott s ballott .s<jldáttal Sszve mert puskázni (Gyöngy

:

Cliar. Elíb. 12). Itógi (i-bor (ItákF: Lov. n.34). 2) [senex; alt]

Regi ember; vetus liomo NémGl. 133. Felemole az agyból az

zegen regi voen beteget evnen kezeuel (MargL. 55). Gonoz regy

nknevnec tanalcbalx)! ew annyat niorregel meg ewle (PéldK.

75). Sem a gyermeknek sem a régi személynek tokinteti nem

lévén elí5tt5k, egyaránt keménykednek mindeneken (Hall: HHist.

III.33).

[KUzmondások]. Még az bornakis az régié i (Decsi : Adag.

256). Mennél régieb valami, amiál igazb (352). Bornak, arany-

nak, bitnek a régié j(5 (Veresm: Lev. ISi.

Régiecske : votulus C. MA. iiltlicli, ziemlicb alt PPB.

Régien : vetitste MA. iiltlidi PPB.

Rógimódon : aiitiqun, prisco MA. prisco, vetusto more, ex

nstituto majoruui ; nucb altér art PPB.

Régiség : antiquitas, vetustas, aevitas, inveteratio C. das

altér, altertum PPB. Az régiségh ez négy vasárnapot aduent

vasárnapoknak biuta (Beythe : Epist. 2). Az óság és régiség csak

magán nem elégséges jele az igaz ecclésiáuak (Pázm: Kai. 58U).

Az igazság nekül való szokás téuelgésnek régisége (Zvon : Osiand.

10). Holnap beszélge-ssünk az régiségrl, mivel gyanakszom,

hogy valami hallatlan dolgot praetendálsz az régiség alatt (Megy:

Cowp. 15). Olly bémerfllt már a régiséggel való pipeskedésbeu,

hogy a pápákat fellyeb akarja vinni Mosesnél w (Matkó: BCsák.

107). Az angyalok tiszteletinek régiségét fel-viheti az apostolok

idejéig (132).

Régiséges : [antiquissimus ; selír alt]. Régis^ges igassag :

minden gy5ny5rü.ségem az ember tiai kJzJt vagyon (Pécsi

:

Ágo.st 124). Régiséges és kegyességes Irenaeus pSspSk (GKat

:

Titk. 13).

Régit : invetero, antiquo Kr. [immortalitati trado ; verewi-

gen]. A históriák az viselt dolgokat megmaradandáságra régi-

tik (GyöngyD: MV. Elflb. 1).

Régólta, róg^lta: diu, jam dudum, a longo tempore MA.

schon lángst, von langer zeit lier PPB. Mind reeg «ia wallom,

ez wylaghy menyegbzogben nem lakoznak zywzessegben (ÉrsC

468b). Ezt régulta mi szemünkkel jól látjuk, az igaznak itt

nincs helye, jél tudjuk (RMK. V1210) Ha valaki egy sJtét

t5ml5czbe régulta tartatneiee, uallyon nem 5r51ne-e raita, lui

valaki tct meg szjtbadetando volna (Tel: Evang. 129). Az ró-

mai pápák már régulta gyfiytik és vonták magokhoz ez világ

javait (MA:SB. 100).

Régultai : [diuturnus ; langjiihrigj. Az Isten fia nem szen-

vedhette a pogánjoknaU régultai éhezéseket és tévelygéseket

(Misk: VKert 20ui.

Régtl : (jam dudnin ; langher]. RégtiM várta szivem ezek-

nek tSrténetit (Rim : Ének. 233).

Régtlfogva : jam dudum MA. schon liüigst, langher PPB

Az fariseo-sokhoz uiuec azt, ki rigtfll tbgva uak volt (Sylv : IM'.

1.141). Nagy bát<irsággal az 6 gyülSsegeket ki jelentéé, mely az

8 színekben ipglíl l'ogua volt (Kár: Bibi. IL271).

i
Régtölfogvavaló : [antiqnus ; altj. Meg áldattalottt az

wrtól az S földe az régtSl fogva való hahnoknac gySnySrüsegoiert

(Kár: Bibi. 1.191).

REGE (Kf^Fiíl P(fe: Igaz-s. 11.223): anihtas, deliriuni, vetus

cantilena MA. altor gesang PPB. Az mi elSnkben vetet egy-

niástul való kiilönttzésünket az mi illeti, vayki régi rege ez

(Toln: Vigaszt. 69. 73).

[Szólások]. Azon regét dúdolja: antiquaui occiuit cantileiuini

(MA. Kisv: Adag 31).

[Kiizmondások]. Tud hozzá mint tik a i-egéliex : iiiliil gmculo

cum fidibus (MA, Kisv: Adag. 343. Fal: Jegyz. 932).

aggnö-rege : anilis cantilena, anicnlarum delirameiita M.\.

[altweil«rKe.schw;itzJ. Tsak szó-fia l)eszéd és agn n-ge, a mit

sokan beszélnek (Pázm-: Kai. 497).

Regél : veterem cantilenam occino Kr. (ein altes lied sin-

gen). Némely hiúságban gyfinySrkJdS emberkék niast is eien

hazug birt regéllik LutherrJi (Zvon: PázmP. 333). Magyarol

regeit az bibliából (MNyiI : Irt. 204). A meg-lótt dolgot nom lítt-

nec be.s/élli, regéli iCoui: Jan 185).

REGflMElíT, REGIMENT : (chiliasj. Regüneiit fegy-

verét odavilteui vala, sok lakatos, c.si.szár az városban vala

(Thaly : Adal. 11.362). A regimentet mind a szökvéstftl megtar-

tóztatom (RákF: Lev. 1.626). Hadakiaváii a francia felséges

asszonyunk ullen, .sok új regimentek, batalliák álliltaltak 1759

(Hazánk 1 142i \ regimentet obtiueálta gróf Pálfi Rudolf, a
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6a pedig valami gyalogregimontot kapott (292). Tzókósoknak

egész regementje, Caiasautzi József s Loyola sorego (Orczy:

KöItH. 63).

[Szölisok]. Filleot regementtyében tisztet viselhet (SzD: MVir.

224).

R£QISTRÁIj : (perscribo ; registrirenj. Ew eerdemlee,

hogy az isteny ygassagus tSrweent registrallya (ÉidyC. 560).

R£GNÁIj : regno, dominor MA. herrschen, regieren PPB.

Scultetus Abraliám, az l{liénu.s vize mellékén regnáló Friderik

hertzegnec udvari f5 prédikátora (MA : Sciilt. O'ml). Regnállyou

egy tengertfU fogva más tengerig és ugy rettnállyon, hogy mind

ez egé.sz világot 5szve rontsa (MA : Tan. Elíb. 10).

Regnálás : dominatus MA. herrschaft PPB.

KÉOUliA (ragula EráyC. 560): 1) norma C. canon MA.

regei PPB. Meg yrtata elsew regulayaban (ElirC. 89). B^ec a

regulac mel neueknee iegzeti alat vadnac (BécsiC. 180). Vetkez-

tem regulamnae eí< atyamfyajniak ellenek (VirgC. 13. 101. 104.

121). Zent Margit ázzon fel veue az zerzetnek ruhayat, hog

eltetneek zerzetes regulának zokasiuai (MargL. 1). Zent tórween

awagy zerzetesseeghnek bel tellyesSytew ragulaya (ÉrdyC. 560.
j

18S. 391). Az szeretet A keresztiem életnek regulaia az kflls5
\

társaságban (Fél : Tan. 296). Ismét in usum jöhessenek az elfe-

lejtett i-egulaink (Zrínyi 11.195). 2) amussis Major: Szót. 36.

riclitschniur PPB. Nad szál, acki ollian vala mind afondatarok
^

es k miessek regulayok, mertekek, a kinek igenessege szerent

fondalnak, epitnek (MehSzJán. 279).

fa-reg^a : [norma ; winkelmass]. A fí>]d mérS a taregulá-

hoz szegeleteket vonogat: ad normám angulos ducit (Com: Jau.
{

164).

Regulái : regulo MA. [regnliren). Kyvel ember regulaltatyk,

jgazgatfatyk (ConiC. 44).

Regulánként: regulatim MA, nach der regei PPB.

Regulás: 1) [aptatns; angemessen]. Igaz prófétai tisztnek

regulás mértéke (Czegl : MM. 68). 2) [reguláris, religiosus ; reli-

giSsj. Leen idw5zewl5 neepeknek zaporasaga zent regulás zer-

zet5ket zerezween (ÉrdyC. 516). Regulás engedelmesség, melly

'

vaknak-is neveztetik (Apafi: Vend. 953).

Réguláskod-ik : [?]. Dániel csak reguláskodik, de belyassen,

midfin tegnap déltül fogva éfélig dudogva kimondta, akármit

csiná^ak, de ö ott semmit sem teszen (Bercs: Lev. 323).
j

Regulásság : [religiositas, regularitas ; religiositat|. Myndent

yo regulas-sagra ynth vala (ÉrdyC. 350). Kyk ewtet kSvfetik azon

regulassagnak eeleteeben (568).

Regiüaszéréntvaló : reguláris M.4. ordentlich PPB.

Regulátlan : irreguláris MA. uuordontlich PPB.

REHELYÉS (renrfeies.' RMK. 11.477). Az ti irástokat az

mienk szidalmazza, az ti törvényteket es mindenben gyalázza,

miden szokástukat és rehelyesteket mindenben kárhoztatja

(RMK. a319^.

REJT (reút, ni Ver. elríí C. rSyl Zvon; PosL 1.20) : abscon-

do, celo MA. verbergen, verhehlen PPB. Mennecnec oriaga

hasonlatic zantasba reitet keníhez (MünchC. 39). Ha az fSId

meg nyit volna, legottan oda reytete volna A magát (VirgC.

42). Byzony akoron vagyon chyzmasagnak kyuansaga Istennek

zolgalo leányában, mykoron kjiian tudny reythet awagy tytok

dolgokat (WeszprC. 125). Bevichesseges z^k olayt reychetek

az ty edentekben, myg az vev legeen el jev (CornC. 69). Ráma :

magashel, reytík madárul, grSgöl : tezauros, hona ember va-

lami drága marhat reyt (RMNy. 11.48). Legyen nálad en zálo-

gom mint egy rSytet kéncz fBorn:Éaek. 493). Nem rSjtóm

istentl vett talentumomat (Zrinyi 1.153). Nyi'il szivfl tanítók fél

tekben az igasságot véka alá rejtik (Misk: VKert. 175).

el-rejt : celo, abscondo, occulo, abdo, condo, tego, supprimo,

obstrudo C. verbergen, verdecken PPB. llogy elreyteneystenek

malastyat, mellet valhiala (EhrC. 4). Jöu es elreite 5 magát

(BécsiC. tíl. A papok gondolnac firolloc, hol magokat azockal

8zu8 elrehec (114). Kouaz, kit vénen nemberi, el reit haroni

mérce lií;tbe (MünchC. 39. 61). Twn egi kep mutata.st, akartian

elreyteni az isteni malaztot (VirgC. 82 1. Minem8 hef reyti el

ifen zep zint (NádC. 427). Hasonlatos az mezen el reyttet kenéz-

hez (JordC. 396. 720. 888). Ate sebeyd kewze\vt reyczel (ThevrrC.

304). E beszédéé elreytue valáuac 6 nékic, sem crtéc azzokat

(Helt: UT. V.5). Elméne egy sereggel és el reyte magát ot a

k5zel való erdben (Helt: Krón. 56b). Mikor én szólok, meg

ama fSfíi népek szaua is el reitetik uala és nem szolnak uala

(Mel: Jób. 67b). El nem rSythetem eltted titkaimat (Born:

Ének. 339). A fúld szkfis lészen hitnélkfll, mivel hog az igaz-

ságuac vta el rfiytetet lészen (Kár: Bibi. 1.460). Titkos secre-

táriussától el nem rejté, ki légyen az áruló (Pázm: Préd. 136).

Itt van szived, elrejtettem, jó helyen van, el nem vész (Fal:

Vers. 880).

[Közmondások]. Az el reytet tudománnak semmi haszna nincz :

oceultae musices nullus respeetus (Decsi: Adag. 54).

elrejtés : occultatio, suppressio, obstnictio C. absconsio MA.

verbergung, verdeekung PPB.

elrejthetetlen : [yuod celari nequid ; unverborglichj. A
minden fldókben nap fényenn álló és tflnd6kl6 és el reithetet-

len anyaszentegyház (Bal: CsIsk. 423).

elrejt : occultator C. [verheimlicher]. Zent Ferencz az isteni

titoknak elreyt*ye (VirgC. 82).

Rejteget : occulto MA. [verheimlichen]. Még a melly tit-

kok titkoltatnak-is, rejtegettetnec (Com: Jan. 185). K5nyvemet

edgytt-is, másutt is rejtegettem és dugdostam (Debr : Ker. 31).

Komp van kettfi Nyárasdnál, eleget rejtegettem, megtartottam

(Bercs: Lev. 400).

el-réjtéget : occulto C. [verheimlichen]. Valakic 5 bynSket

el reitSgetic, nem iutthatuak az 6r8k diczSsegnec uallasara

(DebrC. 360).

Rejtegetés : occultatio MA. das verbergen, verhehlen PPB.

Rejtek (rejtek MonTME. V.316. rytók Zvon:Post. 11.605.

RMNy. 11 48) : latibulum MA. [versteck, schlupfwinkel]. Reitekeknec

vaé esmerfiifi (BécsiC. 171). Ho^ legén te alamisnad reitecben,

megagga teneked (MünchC. 23. 59). Semmi ninóen oI igfin reytfig-

be való (NagyszC. 199). Te attyad, ky reytekben vagyon, meg

fyzety te neked (JordC. 370). El reytlie engemeth A lakodal-

mának reytekebe (KulcsC. 58). Eleitfii fogua nem reytekbe sem

homályba szolot finekiee (Vallást Siij). Az ki gonoszt cselekszik,

rejteket keres, setétet szeret (Pázm : Kai. 33). Az isten által

visgállya még az szivec rfiytfikiben bé tétetfitt titkokat is (Zvon

:

Post. 11.605). A papistaság az a hely, mely isten házának rejteke

(Hlyef: BCsTomp. 51). Félti, hogy ne jusson ellenség kezében,

siet azért onnét térni rejtekében (GyöngyD: Char. 50). Ffild alatt

való rejtekek, pmtzék (Misk : VKert. 443). Piuczéket, rejtekeket

fei ne törjenek, vermeket fel ne ás.sanak (Mon : TME. V.316).

Az én lelkemnek rejtéki (NótPM. 53).

Rejtekén : latebrose C.

Réjtekés: [absconditus; verborgen]. Isten bels kintses tár-

házának leg-rejtekesebb szugolyája (DEmb: GE. Elíb. 4).

Rejtekéz-ik : Pateo ; sich verstecken]. Elejét vehessük, ha

mi álnok fogás rejtekezue a sürget vágyódásoknak hirtelen-

kedése alatt (Fal : UE. 433).
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el-réjtekézik : (se abscondere ; sicli veibergen]. Tudom,
hogy miugyárást elrejtekeznének az emberek (LevT. IL117).

Rejtés : [occultatio ; das verbergen). Lenyomás, fenékre-

rejtés : depressio PPBI.

(Rejtévényj

Rejtévényes : [complicatus ; verworren]. Niuts olly rejtevé-

nyes, tsavarékos, öszve-bomlott állapot, mollyböl vidám elmék

lii nem tudnának teselui (Szü: MVir. 17J.

Rejtez-ik : deliteo C. se abscondere, occultor, latito MA.
sioli verbergen PPB. \Vr Bernald vetee azt ewn zyueben rey-

tezuen ewryzni eyel (EbrC 4). így lészen dolgod akárhol légy,

és kfllSnben nem találod, akárhova reytezzél is iPázm: KT.

165). A sidóc kijdSknec az barlangokból, a mellyekbe rSytoz-

tec volt (MA : Bibi. 1.256). Az utakat fosztó lovasoktól hova

fusson, miiiemö helybe retSzzék [igyj (TitkRózs. 121). A kincsek

a földnek bolsS részeiben reiteznek (Illy: Préd. 11.40). Mennyi
éles 8.sztfin«k reiteznek a gazdagságokban (260). A magos egek

köztt fdlliAkben öltözzél, ezek eltt ott-is nincs, hová röjtözzél

(GyöngyD: MV. 17). A róka, midn a dará-soknak soksága reá

támad, szoros szájú lyukba rejtezik elóttok (Misk: VKert 157).

A kiilsó alázatosságnak palásttya alatt nagy kevélység rejtezik

(SzD:MVir. 277).

el-rejtezik: delitesco, oblitesco C. MA. [sich verstecken].

Nem vala ot valaki a ket el roitezet ventSl megvaluan (BécsiC.

169). J6u5 éé ifiu, ki el reitézét volt: abscondilus erat (170).

He^én alkotót varos el nem] reitezhetic (MüuchC. 20j. Czalard

es álnok, mykeppen az barlanghban el reytezeth orozláu (ÉrsC.

303). Elvesznec a meg niaradtac es a kic elreytesztenec volt

te eltted (Helt; Bibi. I.Ooo2). Nem ismerhetem, mert elreytS-

zik elttem (Helt: Mos. 468). Egy házból az másikba mégy be,

hogy el rj'tezhes.sel (Kár: Bibi. 1.330). Ki faUaztya, ha mi go-

nosz tflbe el rytezet volt benned (Kai. 1582. Bv). Az hiuek-

nek .sziukben el reitezuen vadnac (EsztT : IgAny. 14. 145). Soha
az ecclésia el nem rejteztetik (Pázm : Kai. 563). Elszaladtáé ez

8t királyoc és olrytoztec vala egy klyukba (MA : Bibi. L202).

Inkab akai'ok a mélségben el reytezuem, hogy sem aChristus

haraggal teken&sieu reám (Lép: PTiik. 11.147). Elrejtzött öröm
napom, t^lvirradását nem várom (Thaly: VÉ. 1L91).

Rejtezöd-ik : [deliteo ; sich versteckt haltén]. Imez-amaz

tara-fara magyanizatoknak árnyékokban rejtezdtt (GKat:

Titk. 350).

Rejt : 1) abscoudens, occultans MA. verbergend PPB. 2)
(aenigma; ratsel]. Ezeket mesében panaszlom, röjtfiben (Amadé:
Vers. 168).

REKED írJoíeszkedének Helt: Canc 23): 1) occludor MA.
(stockenj. Az mi bennüncreket vágyódás (Mon: Ápol. 323). így az

isten haragia ys mást niégh kétt ers gátolás es töltés közzé
vagion rekedve (Lép: PTiik. 11.187). Mint mikor a fÖl-szél

Késmárkbul ki .szakad, táma.szt zi'igá.st nagyot, nem reked s

nem lankad iZrinyi 1.86). lm éu ez héten is itt rekedek, reggel

akarok vala indulni (MonOkm. XXIII.17). Ha túl reked több

3000 lovasomnál, nem impediálhatom senmii útját (Bercs: Lev.

51). Miként lehetne iiz, ha túl rekedne az hadunk (89). Haisz-

ter ráérkeznék az révet elfogni, s oda nem csak rekedne, de

már veszni kellene az hadn.ik (120). Kezd vala a víz jéggel

fodorodiii, a gyors folyamok re.st jégbe rekednek (SzD: MVir.

469). 2) [raucus fio ; heiser iverdenj. Az innepnapon ersen
kiált vala, hét esztendeig nem ett és itt vala, szava ennyi ideig

nem rekedt vala és semmivel alább nem liatta vala (RMK
VI.181).

be-reked: I) iududor 81. (sich ver.schliessen, stocken).

Kylencz honappaa te méhedben be rokedwen, nem vtallaa meg
laatügatuy ez wylagoth (CzechC. 43). Zoom be rekodÖtvala

(NagyszC. 145). Az ó melle verdöget ee az ö berekedett torka

nehezen vezen lelekzetet (BodC. 22). Az farkasok látták meg

elöl, azért reket bé (Decsi: Adag. 5!). Ha a farkas elébb meg-

látja-az embert, menten az embernek torka bé-reked (Misk:

VKert. 179). Berekedt gégéje burikló torkának (SzL): MVir.

434). 2) rauco, irrauco, irraucesco C. [heiser werden). Reke-

dezem, berekedtem: rauceo PPBI.

berékedés : 1) (occlusio ; hemmungj. A .szaglásnak bére-

kedését sok esztendkig szenvedte (Tarn : Bar. 285). 2) raucitas,

ravis MA. heiserkeit PPB. A túd meg-sértdvén rekedezés

vagy bé-rekedés és hoi-ut lészen (Com: Jan. 52).

benn-reked : Includor Sí. [stecken bleiben]. Az alsó verembe

vettöttel, benn reckettem es ki nem mehetec (Helt: Zsolt. 177).

Bennec soc ben reckede (GörcsMáty. 63).

el-réked : 1) secludor MA. [abgetrennt werden). Nem is

láttam .szegény Apor Istvánt többször, mert elrekedék tle

(Cserei: HLst. 324). Megszaladt az hátulja, félvén, el ne reked-

jenek, egy húzómban siettek (Bercs: Lev. 29). Az lelkem irtó-

zik, mikor L'jvár állapotjárúl gondolkozom ; nincs liszt, kilsó

malomtúl elreked, bels egy s az is rósz (254). 2) raucesco

MA. heiser werden PPB.

ki-reked : excludor MA. [au-sgeschlossen werden]. Felly>^iik

azért, mert netalantan vala ky mykezzlínk kywo rekeggyen

(JordC. 804). Mench meg dgleletességtöl, ky ne rekedgieni

nieniegböl (The(vrC. 167). Az sz. lelek ki reked az iniadasnak

tisztibl (Gyárai: Fel. 112). Átkozottak menny-országból ki-re-

kedtek (Pi'izm: Préd. 18). Ha kinec az ö aytaját m^nyittya és

az bejni nem akar, nem eeic méltatlanság rajia, hogy ha

o.sztáu ki reked (MA : Scult. 523). Ki rekedni az örök iókbul

nagy kyn (Lép: ETHik. L133). Más egyéb keresztyéni tiszted

ki reked attul s-bnben esel isten élt (Czegl : ORoml. 19.

Ozegl: MM. 89. Pós: Igazs. 466). S/.oktad szemfény vesztést s

varislást kezdettél, de mesterségedbl most már ki-rekettél

(GyougyD: Char. 78). Noha Júnó s Hímen ounét ki-rekettek,

úgy a nyoszolók is ugyan azok lettek (GyöngyD : Cup. 607).

Minthogy kirekedtünk az idóbül, most mindeneket meg nem
mondhatunk (Monlrók XXVII.211). A kerasztséggel élk közzfil

is sokan az rök életbl kirekednek (MUk: VKert. 196). Sok

róka-likai vannak, ha egyikbl ki reked, másikba szakad (SzD:

MVir. 348).

kirékedés : e.iclusio MA. aimschliessung PPB.

kian-reked : (e.\cludor ; ausgesclilossen werden] Vgy krfil-

nénoc hammarsággal a louagos törkec hátoc megé, hogj' kin

reckednénec a kere.sztyénec (Helt: Krón. 106). Ha igy áetz,

kin reketz (Laud; UjSegits. L720).

meg-reked : 1) haereo, occludor MA. haflen PPB. (geUemmt

werden). Job wolth wona, ha meegh en annyaonnak méhében

mogh reeketteni wona (ÉrsC. 296). Meg rekedenek en yueym,

meg fogyatkozanak en zemeym (KulcsC. 161). Ackor kedig'fertel

mes a folya.snac miatta, mikor az teste a folyástól meg eues&dic a

avagy meg rekedíHelt : Bibi. I. EEe4). Meg-rekedi-tt bfldSsszél (Mat

kó:BCsák.2).A királyoknac nem lévén gyermfke,miiithogy aseszu-

nyoknak meg-rekedt volt méhe (GyöngyD : Char. 356). Ha ki engem

megött más több étel eltt, a mi megrekedt ott, omiat lianuir

ki-j8tt (Felv : SchSall. 13). 2) lrauce.«co; heiser werden). Gy-
nyörkSdöl az én nyavalyámban, tre<lezt szókban, meg reke-

det baugbau (Zrínyi U.129).

oda-réked : (occindor ; stecken bleiben]. lla Haiszter fel-

jebsEÁll, ráérkeziiék az révet elfogni s oda nemcsak rekedni

de miir ve.szni kellene az hadnak (liercs: Lev. 120i. Általmenni

nem ;d;:utak az viztúl féllekben, hogy oda ne refce<ljenek

(294).
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túl-reked : cv Ha tiílreked több 3000 lovasomnál, nem

ii|i.'(li;ilbiitoni semmi litjjU (B(íreí: Lev. 51). Ha reflexiónmak

"11 leuni Nagyságodra is s Morvára is, miként lebetne az, ha

.-lirtlne az hadunk (89). Ha parancsolja Nagyságod, éa

il megyek, ha túlrekedek is (649).

RekedÓB : 1) branchus C. raucedo MA. beisorkeit PPB.

ía az tiget meg f8z5d, reekedést meg gyógyít (Mel: Herb. 2).

& szónak rekedésérSl : olaj, dió torkot rekaszt (Felv: SchSal.

24). 2) clanstrum, iuclnsio MA. das vorecbliessen PPB. Ollyau

aovezotas' corpnst kiillene az Fehérbegy környékén tartani,

u ki túl is paraucsoUiataa s ne is félteni magát az rekedéstl

Berca:Lev. 39).

8zék-rekedés : (alviis adsfricta ; verstoptimg). Szorító gyfi-

uRlcs, mely székrekedést okoz (Nád: Kert. 246).

Bekedez : l)[occludor; stocken], Mykoron mynd be yewt-

tenek vona az koporssohoz, monda nagy reked5z5t zowal (ÉrdyC.

33-1). Zenth János te bozyad yewe, rekedezeth zowal teneked

Ighen nag keserít' hyrt monda (TbewrC. 142). Akadoava zolo

363 rekedeznve : A&sopiis (Pesti ; Fab. 1). Mikor szemeid el-

"ordúlnak, rekedez röhögi torkod, el-j maga a halál (Pázm:

Préd. 74). Rekedez némelynek torka félelmében (KecskTört.

(1.503). Sfirfi jajjok annyoknak csécsiért alig rekedezvén zeng

Paskó:IiSir. A4). 3) raucasco MA. heiser werdeu PPB. Reke-

Jezfivé tészí szavát is embernek és száiát büdö.ssé a testi gonosz

"ekély (Tel: Evang. U.14). Ez bélpoklos fírfiac 5 neki szinte

az szivét illetik rekedezS kiált;ís.sal (MA : Scult. 867). Sok keresz-

tyének annyira gonoszul élnek, hogy a bfinSknek rekedezS .szó-

tattyát adgyák (Illy: Préd. 0.195).

be-rekedez : [occludor ; sích verschlíessen]. El-epedvén,

padnak mint félig meg-holtak, torkok bé-rekedezett (Paskó:

ESir. A3).

berekedezéa : ravis C. raucítas, rancedo MA. heLserkeit

PPB

Rékedézós : rancítas C. raucedo MA. beiserkeít PPB. Jobb

lesz nékem ezen siralmas koporsóra borulnom, otton zSkSgnSm,

hogy-sem ti néktek fohászkodó rekedezéssel f51eiteket terhel-

nem (Szeg:Aqu. 13). A tfidS meg-sértSdvén, rekedezés avagy

bérekedés és horut lészen (Com : Jan. 52).

Reked: [vehemens; heflig). Reked hideg: frigus vehe-

mens Nom'. 13. Rekedi beuseget hoznak 1583 (KBártfa Diiij).

Rekedt : rancus C. MA. heíser PPB

Rékedtség: raucítas, rancedo MA. heiserkeit PPB.

[REKEJT]

be-rékejt: [concludo; einschliessen]. Az í istenek el attha

*ket es wr bel rekeytete Aket (KulcsC. 284).

RSEESZ, rekeszt : 1) gadira C. sepimentum, agger

PPB. [verzaunung. gebege, schranken]. Veztegseeg nekSl való

kala-storom olyan mynth az rekezt nekSl való kerth (WínklC.

234). A kíetlennec puztayanak rekezebSI ky vona 5tet (TelC.

78). Be szorította vgy mint egy reckezben (Tin : Zsigm. 5). Tud-

gyátok-e, mivel adnak ízt az isten szolgai az 6 sok fáradtságok-

nak, szomorú reke,szeknek (Pázm: Préd. 417). Egy kis rekesz-

ben szoritott-meg engem (Hall: Paizs 485). Klastrom rekeszében

zárakodván (Tam:Szents. U). Egy kis rekesz kertecske volt

az ablak alatt íBethl : Élet, 263). Vidámsága rekeszben szorult

(Thaly : VÉ. 1.280). 2) [earcer : gefángnis]. Kyczoda zabadytt-

hatta wolna kywe az ereus rekezbSl es az SryzetbbSI (ErsC.

106). Mély tSmlSczben, óránként áradó rekesztben vetnélek (Lép:

FTük. 2i. A jámborság nem búsolog valami rekeszben lakat

alatt (Fal: NU. 300). S) [monasteriom, coenobímn ; kloster].

Vannak ol rekeztben lakozó zfizeek, hog az rekeztuek küu51e

U. NTEIVTÖET. SZÓTÁB. n.

nywtyaak gondolatokat (SándC. 16). Szerzetes szent rekesz

(Pázm : Préd. 346). 4) [vectis, repagulum ; .sclilo.s.s, riegelj. Min-

den .nklainknac rekesz! a te birodalmadban vadnac (Kár : Bibi.

1.489). Cln-istus vruuknak mindenható ereje, kit semmi er5s

rekesz el nem tilthat és foghat az 5 kedves tanítványítól (Alv:

Post. 1.585). 5) [uteras; mutterleib, gebiirmutter]. Mynek elette

ky yewneel az rekezbSl, megzentúleelek teegbSdet (ÉrdyC.

341b). 6) [cataracta]. Rekeszt, az árvízkor kit tesznek (Ver:

Verb. 216). 7) (conchisio; schluss, folgerung]. Ez tzickel az

egész k5ny5rgésuek bé-fejez5 rekessze (Ker: Préd. 1008). Igaz-

nak kell tehát lenni a rekesznek avagy k6vetkezésnek-is (GKat

:

Válts. 1.89).

apáca-rekesz : [claustnim moniale ; nonnenkloster). Az

apátza-rekeszt Angliában nem javasolhatom (Fal: NA. 202;.

klönvaló-rekesz : seclosorium C.

marha-rekesz : cavea PPBl.

Rekeszes : dLstinctus, secinsus, claustratus MA. abgeson-

dert, verschlosseu PPB. Az yoboknak aklakatb alkotwnk es

my aproleekynknak rekezes vai-asokat (JordC. 186). En hozyam

hozandod mynd azokat, kyk ez kemenseges, rekezes themlecz-

ben vannak (ÉrsC. 114). Zabadohad megh een lelkemeth pokol-

nak rekeze.s fogsaaghabol (174). Te lakozol rekezes kerthben

(255).

REKESZKED-IK : se includere Kr. [sích einschliessen].

Hogy rekeszkedhetet volna amiy szántalan soc hal az hálóba (Kulcs

:

Evang. 405). Barát módon kalastromba rekaszkedvén (Zvon

:

Post. 11.322). Nem tsudálom, hogy a régi szentek barlaugokban

rekeszkedtek (Pázm : Préd. 18). Öt egész esztendeig klastromba

rekaszkedett, ott tsak istennel beszéllett (1196). Mennyi sok sz.

remeték az vadak barlangjában reke-szkedvén, csak az egy

isteni szolgálatban serénkedtek (Pázm: Kai. 69). Vallyon micsoda

flrge lyukba rekeszkedett volt az meg-némúlt Luther ecclésía

(588). Kétségben való esésében el bódulván, az sátorba rekesz-

kedék (Fon-ó: Curt. 263). Házba rekezkedet (Mad: Evang. 324).

A gonosz lélek az kámsájában rekeszkedet (CzegI : Tromf. 213).

Ott egy kis nyáj vagyon, nem rég szereztetett, ide Ferenczur

is gyaki'an rekeszkedett (Orczy : Nimfa CM).

be-rekeszkedik : £« Alkota maganac haliakat, kiben be-

rekezkeduen lakozik uala (BétsiC. 26). Be rekezkSdec f a^as

hazába (GuaryC. 45). RSckaszkedénec be nagy sokan az vár-

ban (Tiu: Zsigm. 21. Helt: Canc. 23). Miunyájan bé-rekeszked-

tek, félelmesek, gyengék voltak (Pázm: Piéd. 705). Látta, hogy

járt az agához és bérekeszkedvén ketten az agával, tractálta-

nak (TörtT^ L564). Tudom azt, hogy sokszor bérekeszkedtetek

és ki tudja, ottan mit tselekedtetek (PhílFl. 71).

REKESZT: 1) palo C. clando, íncludo MA. umgeben, ein-

schliassen PPB. Az ökröket pajtában rekeszteni : boves ín bubile

*rejícere PPBl. O bSlczesegnek méhe, kyben rekeztetath wala

az felsegSs vr isten (CzechC. 41). A ruhák egy herre rekeztes-

senek, hogy valamely soror rea vehesse (VirgC. 126). Vketmeg-

vasaztatha es a t5ml5czbe rekeztethee (NádC. 547). Azkewnek

odwaban rekezlek teghedet (JordC 72. 534. 766). A miueben

magába rekezti a blcsaseg a zeretetSt (DebrC. 212). Kytennen

maga rekeztSt vala az temleczbe (ÉrdyC. 395. 522. 530. 660).

Elg kalastoromba rekeztöt apacak (TihC. 11). Mint szSkuészek

a haizatoc ala rekesztetuén fekesznec vala (JésSir. R6). Isten

az sidokat Moyses által irott törvények alá rekeszté (Ver : Verb.

Elób. 2l. Tulajdon tasteket sanyani szenvedések zabolájával

isten törvényének korláttyában rekesztve tartyák (Pázm :
Préd.

164). Tárkányiné házához vitetek, egy búzás boltban rekeszte-

tek (Oegl: Sión. Elób. 13). Engedné-meg Florinátegy nagy erís

toronyba rekeszteni (Kónyi : VM. 9). 2) [colloco ; stellen, legén].

Er6sh rizet ala rekezte (DebrC. 59). Húst rekeszte a helyébe
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(Helt: Bibi. I.A4). Az io ige U6zibe merS hazug es bolond szo-

kat rekeztnee (Boni: Préd. 394). Az kiben az isten az eletet

rekesztette, czac abban Uol keresni az igaz hitet (Fél : Tan

288). Kezeidbe rek&sztette az isten ma elleiisígedet (Káldy:

Bibi. 261). Az ördögöket tiiz alá nem rokeztette (Czegl: MM.

72). 8) [statuo ; bescbliftssen]. Honnét vagyon az nyomorult em-

bernek ez jussa, hogy maga személlyére nézve azt végezze és

rekeszsze, az melly az egész világot socka! fellyiil haladgya

(MA: Tan. 34).

által-rekeszt : [secludo; absi)erren]. Által való csapílasal

is ártson az ellenségnek, de oly cauticival, hogy túl által

ne rekesztethessék maga vagy hada 6 kegyelminek (Bercs: Lev.

326).

be-rekeszt: 1) indudo, Intercludo, praecludo, circumeludo,

oppilo C. [einschlies.sen, zu.sjierreuj. Aluala gyakorta cellayaban

belrekeztuen (ElirC. 71). Isten berekcztette orozlanoknac zaiokat

(BécsiC. 146. 17. 37. 77. 78. 216). Berekeztitec mennecnec orza-

gat (MünehC. 56. 38). Pocolnac torcat be rekezti (GuaryC. 43.

58). Be rekeztek vele az kamoraba (VirgC. 38. 54. 76. 108.

138. 141). Berekeztetek az clastromban (MargL. 4. 65). Megli

zorwltanak az fSldSn, be rekeztStte híketh az f81d (JordC.

37. 57. 427. 869). Ayto be rekoztuen iina^ad attedat (VitkC. 8).

Az restek, kyk az eo zyveket, zayokat, kezeket be rekeztyk

istennek (DomC. 208. 98. 104. 203). Be rekezty ewket temleraee-

ben (ÉrdyC. 555 ; 44. 83 ; 141. 366. 594. 619). Az eget, hogy

ess8 ne lenne, szent Ilyas kerosere berekeszt (Helt : Bibi. I.a3,

Helt: m'. P.5. Fél: Bibi. 93. EsztT: IgAny. 22). Ha ételt dióval,

húst rekesz bé sajtal, egyféle dio jobb s ha.sznod lé.szen azzal

(Felv: SchSal. 13). Nagysiigod neve bé-vagyon rekesztve az áros

és mesteremberek könyveiben (Fal: NU. 291). 2) (Bnem facio,

conchido ; beeuden, zum abschluss bringen]. Berekeszti Salamon

az 6 beszédét (MA : Bibi. 1.584). így kell-é berekesztened mun-

kádat (Czegl: MM. 298. 26). Minek elStte szómat be rekeszteném

(Megy : 6Jaj. 35). Ez igazság ellen való tusakodását imez amaz

gézon-gúz sophisticalasokval rekeszti-bé (GKat: Titk. 340). Re-

keszszük-bé már az 6-dik numerust Ls Ágoston doctornak im

ez mondásával (Matkó: BCsíik. 95). Rekeszszflk be már ezt

RufHn mondáival (442).

el-berekeszt : [circumchido ; nmscbliessen). Nagy magas

begyeknek alája vettettem, tíildnek .sarajával el-bérekesztettem

(RMK. 11.91).

közbeközbe-berekeszt : intersepio C.

berekesztés : I) inclusio, interclusio C. einschliessung,

einschriinkung PPB. Az clastromnak berekeztese nektek igen

nagi dyehAsegnek kezd lattatnya (VirgC. 143). 2) conchwio C.

[epilógus; scbluss). Bérekfwztés. Illyenképpen megértettiic, mi-

némfi kii'ályunk nékilnc az Cliristus (MA:Scult. 14). Az éke.sen

szóló orátor az berekesztéssel beszédét elvégezi és berekeszti

(Com': Jan. 135). Berekesztés. Véghöz vittem immár nagyhiril

munkámat (Zrinyi U.153).

berekeszt : clausula C.

egybe-rekeszt : [occludo ; zuschliessen]. Ada eonekyk

egybe rekeztet zelencliet monduan (CornC. 115).

el-rekeszt : 1) seeludo MA. au8.schlies,sen PPB. Az nagy

zápor olrekaszti az embereket az nnmkátul (MA: Bibi. 1.473).

Nem hogy búzában ereszsze az farkasokat, hanem hogy onnan

el reke,szsze (Bal: Epin. 6). 2) (praecludo, intoi-cludo; versjier-

ren, verschlies-sen). A vad-ket.ske midSn látja, hogj' minden iitai

t51e el rekesztettenek, sebes futá.ssal a vadászra viszsza forthil

(Misk: VKert. 221). Az hegyek közt egy fuvatag bizony naiwkig

is ehekaszt egy falat a miisiktúl (Bercs: Lev. 291). 8) (aoparo

;

hrennen]. Mikor még törvény-közbe volna, férjhez ment Dósa
Mihály uevfi római valláson lévS emberhez, nielly tselekedeté-

vel sok kárt tett magának, ettíl el ls rekesztetett (Bod: 1'

206).

elrekesztés : seclusio, inclusio MA. einschliessung PPB

ki-rékeszt: exuludo, disciudo, esterniino, elimino, explu i

conchido C. ausschliessen PPB. Valaky ezt nem hysy, meiV

sagbol ky rekestetek (PeerC. 244). A gonozbyn8.s8kku-eke2i

nec a dií5.segíis társaság kízzfil (NádC. 74). Mynden haragot

bozonkodast ky rekez (VirgC. 1). Ea gonoz keuelseg ky rek

the Luciperth az meniey dychessegbel (VVeszprC. 138), Ky i

keztethnek wr istennek orzagabol (ÉrdyC. 600 ; 28. 147 ; 1

188. 370. 510). Semmi okvetés miatt ki nem rekeztetek (Ér-'

244). Felelmet 5t5le kyrekezt (TelC. 326). Rekez ky myn^'

nyawalyas fertelmeketh en elmembSl (TbewrC. 236). Az ist'

zeretetnek tyzye az hinnék mindn rosdaiat embSrbAl ky rek^

(TihC. 10). Porkolábságot adtunk szent Péternek, kik nem es-

mérik, mind kirekesztetnek (RMK. 11.164). Ty Kegielmeteket

Naghmihaly varából ky rekeztettyk (RMNy. 111.50). Paradiczom-

ból ki reckeztec magokat (Valk : Gen. 3). Ha ajándék ktildéssel

kedvftskedel a portának, abban is a magad szemével élj, innét

a kontyot ugyan ki rekeszd, semmit se küldj, mintsem illetlent

(Mouln'jk Vni.257). A pfisp5k5c eretnekeket a szent gj-fileke-

zetnee edgységéból ki-átkoznac, ki-rekesztenec (Com : Jaii. 128).

Rendetlen tulaidon indulatot kireke-szszen (IIIy:Préd. 11.159).

kirekesztés : 1) excUisio, disclusio C. [ausschliessungj. Meg
twgyiiU, ky lygyen ew kezeolleok az ky rekeztysnek oka

(RMNy. III.öOi. 2) [excommunicatioj. O or ie^ét (conopoeuin),

móriét ü eluítuala, ada elfeledetnec kirekéztésóre : in anathema

oljüvioni.s (BécsiC. 46) Kftl5mbség vagyon az kirekesztés kJzótt

és az átoc kSzótt, az mellyet az régi tanitóc anathemánac ne-

veznec (MA: Tan. 1259).

kirekeszt : exclusorius MA. ausschliessend PPB. Kirekesz-

tJ ige (GKat: Titk. 1078).

környül-rékeszt : circumsepio, circummunio C.

külön-rékeszt : secludo, segrego, sejungo, semuveo C.

[alléin einsiierren]. Ellenség! azt is megirigyelek, egy nagy

búz:Í3-boltban, jaj, külön rekesztek, muskotérosokkal igeu riz-

tették (Thaly: Adal. 1.22).

még-rekeszt: 1) consepio C. concludo, praecludo MA.
[versperren, verschliessen). Iíu5 Assur ahééecbl, kinec sokas-

saga mégrekezté az arradatokat (BécsiC. 4.5). Az bfinnec hatal-

mat meg rekessflc (Mon: Ápol. 332). Bé-tóltik és meg-rekesztik

az utakat (Pázm: Préd. 840). Ezen túl Tartarin tartományiba

érkezik Nagy Sándor és ott tizenkét királyt rekeszt-meg (Hall

:

Hllist I.6t')). Ocskai irá, hogy megüti hajnalban az németet,

de ha megiekeszti, segétség kell neki (Bercs: I^ev. 133). Igazság

tévó istenAuk annak idejében meg-rekeszti folyamit az S irgal-

ma.s.ságának (Fal: NE. 51). A gyilko.sság oka tle meg-kérdeték,

ijjedtében nyelve-is meg-rekeszteték (Kónyi : HRom. 159). 2)

[infeio. ex rebns conc&ssis concludo ; folgern). Akárki is igen

kJnnyen megértheti és rekesztheti, hogy nem az volt az értelme

(MA: Tan. 45). 8) [refuto, confuto; widerlogen). A filosofust

senki beszéddel meg nem reke.sztheti vala (Veresm : I^ev. 200).

öszve-rekeszt : concludo C. MA. einschliessen, versperren

PPB.

öszverekeaztés : conclusio MA.

rea-rekeszt : [ocdudo ; zuschliessenj. Az timl&cnek aytoyat

reya rekeztek (KazC. 06. ÉrsC. 523).

túl-rekeszt : [secludo ; versperren). Az corpust úgy tartsa,

hogy semmiképpen túl ne rekesztetliesaék, nemcsjik az Duna
fagyával, de annak olvadásával is . . . Mindenekfölött szüksé-

ges, bog}- az hadakozásnak véletlen akadál\jai túl ne rekesz-

szék 6 kegyelmeket (Bercs: Lev. 337).
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H Rekesztek : 1 ) claustnim, clausura, conclave, ciibile se-

lii£uai. clau>iila Sí. [gemachj. Azon mesterkedett Noé, hogy

! oppaut épületének minden szegeit cs rekesztékit rendbe veuué

Moln : JÉpül. 74). 3) (couclusio, illatio ; scbluss, folgeruiig]. Igaz-

"' ágos és mer5 igazság a beISlk ki kvetkezfl rekesztek (GKat:
"1' Itk. 2;.

y, állató-rekeszték : [concinsio aftimiativa]. Hol itt a hason-

jj iság ? Nints eg.v punctni Ls, mert ama mi rekesztékflnk aftir-

^ twtiva : állató, e pedig az Své negativa : tagadó (GKat : Titk.

186).

Rekesztés : clausula, clausura MA. [verscliluss]. Az háznak

'Sla ky menete es be jevuete rek&sztees nekeol (CoruC. 85).

Vr emberekhez y\V, kykben az 6th eertelmeknek aytay bee

ekeztetwen leendnek ; e rekezteesrJl wgy mond zent Dawyd
ÉrsC. 532).

summába-rékesztés : epilogismus C.

|Rekesztöd-ik]

be-rekesztödik : [se incUidere ; sich einschliessen]. Mikoron

iz cellába be rekeztwduen lakozneek, egyk fráter testebe nagi

lesertetet zenved vala (VirgC. 18).

[BÉKGET], REGGET : [claudo ; einschliessen). Az ka-

naraház elítt levén egy szép öreg puszta egyház, naponkint

ibba reggettetuek vala (Szál: Krón. 134 1. Asszony népeket ketté

vagdalnának §s egyebeket lázokban reggetveu ben égetnének

Bartha: lírén. 22).

REKKEN (retlcen Nagj szC. 240) : suffocor, obstraor MA.

ersticken). Rekkenj hévség : fervor C. MegszámlálAsia hagyom

iristennek, vég Temesvárba kik ott rekkenének (RMK. 111.85).

íekkenS hese^ (Mel : SzJán. 390). A mondola tej sokféle be-

egségben nem kedves az 6 constipatiója és rekkenyö erejeért

Radv; Szak. 257). A fSfájás d8g8s betegség, melyet a nyári

ekkenS meleg indit az emberben (Szatm : Cent. 89), A mnlt

^jjel csendes és rekkenfi idfl vo!t (Monlrók XVIU.30). Trtem
rekkent melegséget iGvad: PCsty. 11) Rekkent melegbe majd

neghólt (Gvad: RP. 390).

el-rekken : supprimor MA. rmterdrückt werden PPB. u
gassaga kewetlie, hogy waltsagwnkat wgy tenneye, hogy az

hynrewl eleegh lenue, kjével ember el reckent wala (Éi"sC.

478b). Nemeseknec es polgaroknac menyi kentsec es ekessegec

reckent el mind wr. ckal egyetembe (Born : Préd. 547. 560). Az

vetítt mag meg ne foytasséc, el ne reckennyen (MA: Scult

244).

meg-rekken : obstnior Kr. [.suffocor ; erstickt werden]. Megh

•ekkennek hA el mwlasoknak ydeyen (ÉrsC. 269). A meg fula-

dott vagy megreckent tz, ha felszabadulhat, nagy lángal

szokta magát fel-fltni (Tyúk: Józs. 475). Hogy meg ne rekken-

jen az ember az mély gSdSrben, mintegy tengeri vitorlát von-

tak fel az mélységes gödör felibe (ErdTörtAd. 11.64). Kazimir

megcsókolá kezét atyjának, örömében meg rekkene (Fal : TÉ.

i94).

oda-rekken : [dispereo ; verloren gehen]. A físvény gaz-

dagsága mint eböl gyflytit vesz és oda rScken (Bom: Evang.

IV. 306).

Rékkenóa : 1) suffocatio MA. erstickung PPB. 8) [aestus

fervidus; schwüle]. Mord tél óhajtatfya a nyár kegyességét,

rekkenés kelleti szellík frisseségét (GyöngyD: MV. 103).

has-rékkenés : [alvus adstricta ; verstopfiuig]. Az nádméz

igen hasznos minden nagy hségben, hasnak rekkenésében

avagy állásában (Radv : Szak. 258).

Rekkent : supprimo, occludo, occnlto MA. [imterdrückenj.

Négy ezör pogánt öle meg, szOrnyü halállal rekkente (RMK.

1.245). Kerelek titeket, hogy ne rekkentsétek az ti véreteket,

im most megkeresik rajtunk az József vérét (UMK. 1V.17).

Nagy soc fold búzád az ffildbe reckentesz (Boni: Ének. 369)

Az euangeliumnac tudományát nyouimaszszác, reckentséc és

fogya.ssác (XL\: Scult. 1001).

el-rékkent : 1 ) supprimo, deleo MA. [veuichten, verder-

ben]. Ne ted az oth lakooknak mywelködetyth, de el rekken-

czed h&ketli : destrues eos (JordC. 60). Egyzer meegyek the

kSzzeed es el reekkentlek teghed: delebo te (71). Bizonazen

Jesusomat keresic aze t, ho^ el rekenczec es el nézessek (DebrC.

336). Nagy yrygseeguek niyatta el akarívaan reekenteuy myn-

deuestAl fogwa ew zent hyreet neweet (ÉrdyC. 98). El nem
reekkentStteek Cristusnak rezeet, yozagaat (497). Poganok ta-

madauak Öeel, hogy az kerezttyenseegSt el reekkencheek (547)-

Ma:dmianus Cristusnak hyw zolgayt mynd el reekkentety vala

(593b). Nem tyztely kazdaghokat nag. obau az zeghenyeknel,

kyketh egyenl5 keppen el rekkent (ÉrsC. 293). Az embert 8

yregysegebeen meg keserle, es ygy az embert el rekeute (465b).

Nagh haragodban el ne rekkeucz, de ynkab ergalmaz en velem

(ThewrC. 203. 226). Az Diuiában bészektete, hogy már magát

ott megmenteneje, inkább magát ott elrekkenté (RMK. 1.8).

Nem szép bú' Volterrol kezde kiterjedni, hogy édes magza-

tit elrekkentenéje (IL43). Jonas fél vala, hogy íit agyon vemé,

Ninive virosa 5t el rökkentené (89). Két komoruik kevélységét

királjTiak nem szenvednék, k az királt titkon elrekkentenék

(281). Gyermeket felvegyed, ellem kivigyed, néked én azt ha-

gyom, titkon elrekkSntsed (304). Eoznegeket es utón iarokat

meg ílnec §s aruakot el rekkentuec (Szék : Zsolt. 97). FSkeppen

az bai'atoc soc írásokat uyomtauac es vesztettec el, egettenec

meg es reckentettenec el (EsztT: IgAny. g4). A világi birák

nem rekkentikel titkon a gonosz-tévSket (Pázni : Préd. 5). Azt

hirdetik az kSsségkzibeu, hogy Aiséniust el rekkentette (Pázm:

Kai. 225). Az i«tentfil eredett igazságot emberi erS el nem

rekkentheti (540). Arou tanáczkozuac, mint reekenthesséc el

Siet lab alól (MA : Scult. 327). Noha az pápa el akarta nyomni

és reckenteni, de m'mdazáltal más tiszta tudományú kSnyv Íra-

tott (624). Nem reckenthetic el az ö kútac az tizta életS Jose-

feket (Tyúk: Józs. 61). 2) [occulto; verbergen, verhehlen]. Az

feyet vytetee bel Jerusalemben es az ew ha abau tytkon el

rekkentetee (ÉrdyC. 524). Nyerget vessék az Dimába és az

féket az 6ben elrekentséU (RMK. 1.7). Kinézet el ásta, el reken-

ttte (BFaz : Assz. 43). A Ie-t5tt marhát nem kell el-reckentem',

el-rejteni, sillyeszteni (Com: Jau. 190). Én bizony arra magamat

nem vehetem, hogy se tolvajoltassak, se pénzéért futott rabot

elrekkentsek (ErdTörtAd. IL299). Egj-néhány leány aszszonyát

megSlte, el is rekkent&tt volt bennk (III.126). Megölt gyerme-

két elrekkentette: eldugta, elrejtette (Nyr: S.470). Temetébe

öccsét azon órában elrSkenteni tet akarja vala (PhilKözl.

IX.35).

meg-rékkent : [suffoco ; ersticken]. Ezt v^ ottan kel meg-

rekkentenSnc, bog langat ne vethhessen, a testnec tzet kel

meg rekkentenSnc (N'agyszC. 239). Ez atkozot erdgj tfizet meg-

kel retkentenSnk es meg kel oltanonc (240^.

Rekkentés : suppressio, deletio MA. vertilgung PPB.

Rekkent : [suffocativus ; erstickend]. Nagy reckentS heft-

ség (MisocrProgn. 8).

REKETTYE {mkata, rahxtya, rekatya, nkety, rrletya, ro-

hathia Czinár) ; siler Kr. [bachweide]. Méta perueniret ad du-

mum wlgo rekethye 1386. Dumi viminum vulgariter requetya

nominati 61. ad uuum rubum qui wlgo dicitur rakathia 310.

Traus undo vlterius versus eandem plagam ad quosdam trés

rubos viminis wlgo rekethye dictos (EisztgOkmt. 137). Rekettye,

chombor vizeben id meg az maguat, iol purgal (BeytheA:

RvK. 16b).

88»
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nyül-rekéttye : tinctorius flos; ferbblumon Mol: Herb.

98. Sárga fostí virág, észt nyúl rekettyéiiec hiyác magyarul

(Mel:Herb. 93).

Rekettyés : [locus siloribus consitus ; baclivveidenvvald).

Rakatias, iieinu.s ad torram Suran iu C. Nitr. Cziiiár. Kaltattyas

terra (Uo). Nyárfák s rekettyések közé érkesztüiik (Gvad : Idfit.

26).

Rekettyesóg : cv .Sok mocsáros helyek, nádas rekettyeség,

csátís és zsombékos, elterjedi rétség (Gvad: Orsz. 1U2).

REKIKEN : [rastrum ; recheu]. Hiszszük azt, hogy Ravony

uram is értvén ez dolgot, uem neheztelhet az mi nagy kármik-

uak eltávoztatásíiuak okáért itt maradásunkért, mert az reU-

kemiek felállatásán, ki az tónak {6 munkája, mást vagyunk

(Nád:Lov. 2).

RÍIKRUTA : tiro
;
jungor sóidat PPB. Zongor kOrtll már

holmi rekrutákkal öszvevervén magokat, éppen 2000 gyalog

van együtt (Bercs: Lev. 77).

RÉLIGIO: [confessio]. Az kic az sidó religiot gyaláztác,

ugyan niegvallottác azt, hogy az a religio az népnec Mosás

által adatott legyen (MA: Tan. 60). A religio minden nap aláb

aláb száll (Czegl : MM. 37). A religiók templomi rasignatiójában

vadnac néhntt néhutt méltó pimaszok (Bercs: Lev. 736). A reli-

gio mesterséges emberi tjilálmány, melly az fö.svéuységbl vette

eredetit (Fal : NE. 56). Uraimék úgy üssék tréfára a religio dol-

gát, hogy végtére meg ne bánuyák (57).

REMEK (remeek DöbrC. 477. ÉrdyC. 276b. remek MA.): 1)

[pars, segmeutum, fragmentum ; stück]. Leniekkekre [igy] ; frusta

NémGl. 104. Remek falat: oSa, buccella, portio MA. Erezte

remec onnot 5 zaiaba (BécsiC. 300). Aiaidanak vala neki e^

sflt halnak remeket es meznek zinet (DöbrC. 322). Miként pa-

nika alm;i remeek te tí^^id (477). Mynden test hamu es zena

rothadató.s.sagnak remek fewlde (VirgC. 145). Agya chak azon

azzyvv dezka es egy remeek flfa feye alat (ÉrdyC. 276b). My-

koron az fráterek ky awagy be mennek vala, valamy remeek

kynyeret keer wala ew tewlSk (339). Egy remek hwst el lupá-

nak a zatyorhól (Pesti : Fab. 28). Szalonna remíjkeket ki hánya-

nae (Tin : Ének. 172). Vna petia panni viridis remek, integra,

ti. 12. (Monlr k XXIV.352). Mellben vagion tizen hatt fodorga-

tott arani remek (T. rtT. 1 1 49). Kanavátz fajlandis, remek és

kOzlaudis (Szentm: Kai. 7). Egy vég 40 .singes remek, egy ka-

pás remek (VectlVaiis. 0;. 3) specimen artiticiale opiticii, opus

magistrale MA. canou artis; meisterstück PPB. A ki vagy tel-

jességgel nem esizmadia vagy remek által czéliben fel nem
szabaditJitott (BothI: Élet. 30). Minden czéhekben mesterségek

szerélt romeket, köszönd poháit ne kiváiyanak (TörtT. VII.

154). öreg remek nadrág 2 £ Középszer remek nadrág 1 f.

60 d. (XVIII.259). Azon me.sterkedett Noé, hogy roppant épü-

letének remekét önnön szeme eleibe állítaná (Moln : JÉpül. 73).

8) [epitomoj. Az ember e világnac rflvid summája, remeke

(Com: ,Jaii. 43).

cigány-remek : [opus illegitimum, opus inscienter factum

:

pfuschwerkj. Nem hiszek eflFéle czigány remeknek (Czegl: MM.
202).

mester-reinek : opua magistrale MA. meisterstück PPB.

A mesterember, mikor mester remeket tainál, akkor mutattya

mesterségét (Pázm: Préd. 115). Az 5 mesterségeknec valami

példáját vagy mester remekjét mutatták (MA: Tan. 1493). Pau-

dora, a minden istenoktfll egy-egy ajándékkal ékesített Vulca-

niis mester-remekje (TKis: Pan. 65). Inas esztendben akar

mester remeket tsinálni (Kisv; Adag. 176).

(Remekel]

el-remekel : [reseco, absciudo ; zerstUckcIn, zerschneiden].

Kertelek volna tyteket, liog mynden tagokat eu bennem el re

mekevlven, annak vtanna az el remekevlt tagoknak reze.i

meg mutatván, hattatok volna fevrtevngeny az en testfmet ;a

ev verebén (üomC. 26).

REMÉNY: spes MA. hofftiung PPB. A sült vala uUy.in

t'lteniénnyol, kit látván, kezd lenni gyomrok jó reménnyel

(GyöugyU; Cliar. 87). Hittel s jó reménnyel vagyok, hogy Tl-I-

jflvend már napon szép fénnyel (380). Hogy sem meg c.síí;;kii1-

gyou szivednek reménye, még most jobb arról má-skiut gondol-

kodnod, a még üdíd vagyon (Gyöngyü : Cup. 640). Ez is tovább

mozdul sok szép seregével, bizalmas szivének reményivel iThaly:

Adal. 1.151). Én is jó remény fejébenn hajómat el oldám, bo-

tsátám szélnek vitorlámat ((Orczy: KöltSz. 187 J. Szeretett szülé.se,

sok édes anyáknak egyetlen reménye régi nemes ágnak (Orczy

:

Költtt 46).

Remónyked-ik : 1) [confido ; vertrauen]. Remeukedyel ;

coufide NémGl. 352. Dicériétec istent, ki nem hattameg 6bele

remenkédSkot (BécsiC. 38). Mendenkor te istenedbe remenkep-

éel (197). Remenkeééel fiam, megboíattatuac teneked te bfinid

(MüuchC. 28. 69). Igas.'iagnak áldomását aldoziatok es vrbaii

remenkeéetek (DöbrC. 18). Byzodalnml remenkeduen az eo

jmadsaganaU meg halgatasarol (DomC. 175). O yo Jesas, yd-

wSsseg te benned remeuk5d5knek (KrizaC. 73). Miként remén- J

kedtünk benned ur Isten, légy .segéttSnk (RMK. IV.56). Remen-

kednec az fel támadásában (Born: Préd. 2.')2. Bom: Ének.

221). 8) fprecor, oro ; flohen, bitten]. Remenkeodueen, bog ot

zent Damaneos meg újulna eges,segre (DomC. 141) Az csaitt

kiflzenvén, nagyon reménkedik vala, addig az hadak meg ne

indittatnáiiak, míg 6neki fejedelemnél audentiája nem lenne

(Szál: Krón. 123i. Csak benned gvönyörködgyem mind azokkal

egyetemben, kik szent nevednek szünetlen reménkediiek (Pázm:

Imáds. 175). Alamizsnáért reménkedvén (Czegl : MiL 4). Te
|

néked uram Lstenem alázatosan reménkedem, ne hadgy-ol enge- .

met (KBodor: llÖszt. 62). Meg-szaggattván ruhájokat, a népnek
'

reméukedtenek, hogy az flket ijeszti kímoknek ne hinnének

(Martonfi : Szllist. 34). Az lábaihoz borúiván, remínkodvén, vigye

el KoiLstanczinápolyig (Monlrók XV.12). Ezeket is bven recoi.-

seáltani, kit megdobban.á.sokkal értettek, remínkedvin, tegyek

jól a/, zofiaiakkal (376). Keménkedtem-k, hogy egy kapitányomat

kflideném hitre az vár kapuja eleiben (XSIIIlS). Az én uram
;

az tSrikfikkel felbontotta az békeséget, eléggé reménkedtek,

ne cselekedje (TörtT. XV.36) Annak reménkettenek, hogy le-

gyen kezesek éröttök (MonTME 1.225). A város reménkedett,

csak addig legyek itt, még Bágyoni uram visszaji íHákF: Lev.

1.254). Arra kéri vala iket reménkedve, hogy békeségasen tflr-

nék a sok fáradtságot (Moln: JÉpül. 96). S) quiritor MA. kla-

gen, jammem PPB. A felesége sírt, haragudt, reménykedett, ke-

ménykedett, átkozódott (Monlrók XI.480). Roménkednek vala

az nagy úr istennek, kit nagy siralommal fohászkodva kémek
(Thaly: VÉ. 1.254).

Reménykedés : 1) [preces ; hitte]. A boka neep kewnye^

rewg wala Jupiternek, hogy kjTalt adna nekyk ; Jupiter neuety

wala a bekak remenkedeset (Pesti : Fab. 16). Sok reménkedésire

holnap ebédre Ígérkezem (Monlrók XVIII.ÍO). A városbéli faj-

talan itijak a jövevényre nohantanak, a vén ember nagy remeii-

kedé.sére reggel visz.sza botsátották (Martonti : SzHist 49). Nem
ad helyt semmi utóbbi kérésnek vagy reménykedésnek (K:il

:

NU. 2ySj. 2) quiritatio Kr. [das klagenj. Reménykedéseddel,

pauasziddal most nem aggok, Romanus fenyegetésivei nem tör-

döm (Fal : Const. 847).

Reményi, reméli (rfinül Valk : Gen. 18. rim^t! Levt. L202)

:

spero C. 1L\. hoflen PPB. Minem valloc fiakat en méhemben,

továbbá \u>^ férieket en belJllem reméulheluétec (BécsiC. 2).

Nem reniéllikuala iumiar Sneki megiiét (38 87). JS a napon,

mellen uem remenli (MiinchC. 6U). Nem remonhot Ak az gy\V-

zMeelmetb (VirgC. 137). Remeeideu en magamat yewend>Ve
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tantálatok lennem (JordC. 875. 3S9. 612. 617i. Remeuly vala,

hog illyen zerelmes atyánál teobet üolna (DoraC. 170, 321).

Nagyobbakat reineelenuk venny (ÉrdyC. 532b. 96b. 343b. 60S).

Zflue zereut segedsegSt remeiitiala aiiag vaniala (TelC 7. 22i.

Isten kegelme.ssegebfll naiwnkeiit ymuiar mynd yobbat yobbat

rSmelluk (LevT. 1.202) Mikor az veteménneo magua igen

kinnyíi anagy rút bell, drágaságot remélhetz (Cis. H.). £z az

Sdí, a mint renienlettetik, essSs leszen 1572 (KBécs. Ev3). Re-

mflle gyózedelniét (Valk : Gea 18). A ki örök boldogságot reménl

menny-országban, hogy ne viselné örömmel a testi sanyargatást

(Pázm : Préd. 167). Ha ti való.'íág\al kentek engemet királyvá,

jertek, reméuljetek az éu árnyékomban (GKat: Válts. Lö5).

Reménlik az szabadulást (Toln: Vigaszt. 2031 Nehéz ugyan dol-

gnnk. szenvedjünk s reméljünk üdóvel (Amadé: Vers. 8).

Reménylós : [spes ; hoflhung]. A ír5ke ualo bodogsagnak

remenlese (DebrC. 14). Valamivel ébresztheti ember magát azok-

nac, mellyeket iSueudSre uarunc, bizodalommal ualo reméllé-

sére, az mind io (Te\ : Evang. L470). Gyakorta a reménlést félés

követi, a félést pendig reménlés (ACsere:Enc. 162).

Reménylet: cv; Lelky remenletemel menyegre igyekezhe-

sem (GömC. 198). Gyógyulásának juta reméltébe (Gvad: Pösty.

20).

Eeményletlen : insperatiis C. exspes MA. [hoffnuugslos]

Remelletlen íruendezni keszd (Pécsi: SzzK. 51). Remélletlen

felelet Ojmd: UjSegíts. L407).

Reményletlenül : improvise C.

ReményUaetetlen : insperabilis C.

[Reméllhet]

Remóllhetség : fut spes est ; hotfentlichkeitj. Ha kilátja

reméllietí.«égét az tractának, már a jelenvaló követeknek lehet

remonstrálni annak SEÜkségét (Bercs: Lev. 472).

Reménység: spes C. MA. hoffiumg PPB. Felfiitta a re-

mény.ség : ^indahis spe PPBl. Halgassadmeg 8 zauokat, kic

sem eg égeb remensegét nem valnac (BécsiC. 80). Halgas meg
mynket f51d raenden végeinek remensege (AporC. 11). Idus-

ségnec remensege (GuaryC. 43 1. Ez te dich5.seg5s eló epesegíd

nekSnk remensegSnk (WinkIC. 329. VirgC. 25. TelC. 94 ÉrdyC.

197b. TihC. 2). Vram te engemet remensegbe zerzettel (DöbrC.

18). Remensegnek hiveutesere es hitnek erSsseitesere (503).

Kyben ty vetetteetSk remeenseghtSket (JordC. 641). Hasznosoc

voltanac a iob remensegre való \itelre (Helt : Bibi I.e). Az

remenseg vészen meg igazulast es meg szentéiért (Fél : Tan.

292b). VtóLso reminsegre iutot az dolog : ad restim res rediit

(Decsi: Adag. 31). A prédikátor egyéb reménségét félre tévén,

tsak az isten áldasátúi várja gyümöltsét tanításának (Pázm:

Préd. c2). Vagyon remensege szántalan sok hadán (Zrínyi 1.81).

Már az hullongó se számot .se reménségét nem teszen (Bercs:

Lev. 389). Az öröm, reménység, félelem és bánat oly gánts

ember elítt, ki miatt nem láthat (Orczy: KöltH. 26).

ReményBÓgés : [sperabilis ; böffend]. Lazaar eeltety vala

Cristusth remeenseeges vygaztalasawai (ÉrdyC. 441).

Reményaégnólkülvaló : inopinatus C.

Reménységtelen : exspes C. [hoflSnungslos].

Reménységtelensóg : [desperatio ; verzweiflung]. Remény-

ségtelenség, tsüggedezó elme : *abjectior animus PPBl. Meg-

szabadulásnak reménségtelenségével rakua az a hely (Lép:

PTük. ISO).

Reménytelen : 1) exspes C. [hoSnungslosj. O rementelen

byzodalom, kyben ember elwezty Snnen magát (ÉrsC. 270b)

Rementelen vala Sándor élete, de hogy ilyen hamar lön egész-

sége, jó vitézinek lön nagy öröme (EMK, IV.93). 2) inspera-

lus C. [unverhotft). Rementelen meglátása valaminek: *adven-

titia visio PPBl. Rementelen vala az 5 meg iuetele : sperabant

e.im iam non e.s.se venturam (Kár: Bibi. L497). Reménytelen

gondviselés (Ker: Préd. 268). Rementelen halála az 8 házas

társának szomorú vala (ExPrinc. 202i. Nem vak szerentse, sem

valami rementelen történet (GKat. Titk. 10). Noha harczból ltt

dolognak ez moudattathatott, de közelebb érvén másként talál-

tatott, mert tsak rementelen esetbíl adatott (GyöngyD: Char.

4). Vendég-urfi, kora forma s reménytelen látogatás ez (Fal:

NE 1). 3) (stultus ; thörichtj. Rementelen dologh, ky hamvguak

hyzen, merth raytad scegent tescen (PeerC. 337). Felette tee-

wúlySgnek az ollyan remeenteleii, kába emberek, kyk azt mon-

gyaak (ÉrdyC. 610).

Reménytelenség : desperatio C. verzweiflung PPB. Ember
esyk rementelensegbe istenek irgalmasságáról (VirgC. 11). Ha-

lálának jdeyen hytben ne kesertessek auagy rementelensegben

be ne vontassek (OrnC. 64). Nem keel kethseegben es remeen-

teleuseegben esny (ÉrdyC. 538). Judas rementelensegben eswen

k8teellel fel akazta magát (ÉrsC. 535). Reméntelenség lészen

az meg szabadulás feI61 (Zvon: Post. IL42).

1. Reménytelenül: [despero; verzweifelnl. Siroc es or-

deitoc, mert rementelenolt 8 íapasa (BécsiC. 247).

2. Reménytelenül : desperanter MA. verzweifelt PPB.

RÉMESE : [intestinmn rectum ; mastdarm ?]. Ha valakinec

a seggi remeseye ki esic, igen io k8t8zni, parlani a fekete ir8m-

mel (Mel: Herb. 162). A segg rémeseit ki vonsza averesviragu

him tyik-bégy (Mel: Herb. 183).

REMETE : eremita, anachoreta MA. einsiedler, waldbru-

der PPB. Mynd zent remStheek ees bar.iatok imaagyatok er8t-

tem (CzechC. 51). Ez nemes embernek hazahoz kuzel való

puztaba lakozik vala eg remete (BodC. 27). DichSseeghes

Remethe zent Pálnak eeleteet yrtta meg zent Jeronimos doc-

tor (ÉrdyC. 190b. 72. 399. 508b). Monda neky az remete, kyt

felette megh zerete (ÉrsC. 467b). Prokopius bSlc emb8r, ennek

vtauna remete (TelC. 67). Én leszek te veled társod es remetéd

(Zriiiyi 11.127). A remete nagy sebességgel kezde a püspök után

futni (Mik : TörL. 469). Els Remete szent Pál szerzetté dicsé-

retesen fenlik (C;zHzi:Síp. 41).

Remeteség : vita eremitica Kr. [waldbruderschaftj. Keresz-

tel szent János azt hiteti el velünk az 6 remeteségével, hogy

nehéz az emberek között megrizni az ártatlanságot (Vajda:

Kriszt. L39).

RÉMÍT : 1) terreo, terrifico MA. erschrecken PPB. Akár-

hol került alkalmatossága, mindeneket vadittott, rémittett tlem

(SzD: MVir. 26). 8) irrito JordC. 274. [reizen]. Ewk engem

ynglierleenek oly allatokba, kyk nem valának istenek es myn-

den hewsagokban haragra remeyteenek : ipsi me provocaveront

in 60, qui non erat deus et irritavermit in vanitatibus suis

(JordC. 274).

el-rémit : [terrifico ; erschrecken] Az oroszlánok az ö or-

dítá-sokkal az apróbb állatokat el-rémítik (Misk: VKert. 54). A
szamár az 8 ocsmány nyiretésével az madarak tsirkéit el-rémi'ti

iMisk: VKert 127).

még-rémít : perterrefacio, perterreo, constemo, terrifico

MA. ersclirecken PPB.

Rémités: [terror; schreckenj. Öszveégettek egynehány

falut, ott alkalmas rémítést tettek (Bercs: Lev. 7).

RÉMÜL : 1) tremisco MA. erzittem PPB. [erbeben]. F81dek

remiilenec, kopoi-soc megnyilanac (NádC. 291). S) paveo, pavesco

MA. erschrecken PPB. Istennek zent fia álla az kereztfan re-

mélt testei, rezketö takyayual (GOmC. 137). Az ördöngös nagy
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retteneteseu ftliet szaggatja, rémülénok ezen efezumbéliek (RMK.
IV.185J. Valaliol utat nyitok az elleuaégaek, miuiigyáitt ott

rémül, ott bódul az ország (Béres: Lev. ö04), 3) [coiumoveor

;

bewegt werdeuj. Ha fertezetes zemekuel illeiieek titeket nez-

uye, inkab meuetsegre, liouuein gonoz gondolatra remwltetnej-ek

(VirgC. 149). Az jiraedicator ez latast megh bezeellee az nee-

pekuek es nagy ayoytatussagra remewlenek balwau (ÉrdyC,

611).

el-rémül : [cohorreo ; erschreeken]. Elrémülök, iszonyodom,

megborzadok, reszketek ; cohorreo PPM. Az ki vakmer meg-

vetSje istennek, az el rémül czac egy falevélnec ezerdSlésénis

(MA: Tan. 9).

meg-rémül : I) fcontremo ; erbeben). Cliristus fel támadásá-

nak üdfijén a fold uiég rémül és megindul (Tel: Evang. 11.11).

2) expavesco MA. erscbrecken PPB. Hirtelen való tellyes rette-

géssel meg rém51 (Com: Jau. 150). A király álmában ball illyen

szózatot: vedd fel, vedd fel, vedd fel; ki fel-serkenvén és meg-
rémülvén magában gondolkodik volt, mit jelentene ez a mon-
dás (Hall: HHist. 1142) Az faluban érték ókét az mi portása-

ink fegyverrel ; megrémültek s megszaladtak (Bercs : Lev. 583).

3) [commoveor; bewogeu werden]. Meg remv^-le zywe raytok

nagy kegyességre (VirgC. 16). Király wrba remenkedyk ees

ystonnek yrgalmassagaba meg nem remv'íl : in misericordia

altissimi non commovebitur (KulcsC. 38).

még-rémülés : constematio MA. bestürzung PPB.

Rémülés: constematio, terror MA. schrecken, bestürzimg

PPB. Hozák birfll, micsuda rémrtlés vaia Morvában Petrflezi

liirire (Bercs: Lev. 325).

föld-rémülés : [motus terrae ; erdbeben]. Nag aiyv^sag le-

zen, gyakorta vvalo liadagh, f51d remvvles'k leeznek (ÉrsC.

527).

Rémület: (tremor; das zitternj. Istennek zent fya álla az
kereztfau koronázol fefluel, elváltozol bomlokual, zernyilv remA-
letuel (GömC. 137).

RÉMPÉIi: [qnadrans; vierlel]. Mind ezeket egy rempel
borban S.szve elegyítvén, két reggel egymás után add be a ló-

nak (Cseh: OrvK. 7).

RÍtND (rííndCsomaC. 33): 1) ordo, series C. MA. ordnmig,

reihe PPB. Neg rendben : in quadruplici NémGl. 155. Oltárai

három renden es mynd koet feleol keornyevl vezyk (DomC.
295). Rágd meg eszi négy rend kíuel (Helt: Bibi. I. Pp3). Meg
eppité az bel.s5 toruálzot, h;irom rendit faragott kJuekból (Kár

:

Bibi. 1.308). Három rend ablakoc valánac az .Salamonnac házán
(308). Az 5 szaiaba barom rend fog vala (Szék: Krón. 47).

Foglally abba drága kjveket négy rendvei (MA: Bibi. 1.74).

Egy rend fog (Haszti: Aon.^20). A kónyv-uyomtató a betfiket

a vágóba, rend-szabóba rakja, mig egy rend lészen (Oim : Orb.

189). Az alsó rend fogam kiiljebb volt a fels rendnél. (BeÜil:

Elet. 152). A kék madár majd egy rend gyüngyel majd gyrk-
kel kedveskedett (Kónyi : VM. 39). 8) [tribus, classis, pars ; ab-

teilung, klassej. Mynd el ozlalanak negi zerbe auagi rendbe

;

azegi rend ól azbirokaf illet zekkn, ;iz második rend meg
Ítéltetik es idueziletik, az harmadik rend meg ileltetyk es az

seutencianak ky adasaual karhoztatik, az negiedik rend leg-

ottan minden irgalmasság nekíl pokolbeli Ai-dJgknek adatyk

(VirgC. 117. 118). Zent Mate euangeliomaiiak tizenhaiinad ren-

debe, rezébe (118). Vadnak kedeg az zenieknek kyleno rendek

(CornC. 59). Ewt reendben való keegyetlenseegkot talalwuk

(ÉrdyC. 523). El oztotta az angyalokat barom rendben (557).

öt feele zflzeek 'vannak, dee cak keeth rend valooknak ada-

tyk az araíi kozoruíka (SándC. 14). A bizonyos szánni népek-

nec rendire, kapitánsíigokra, liadnagy.ságokra szaggattatott kiV
ség (Com: Jan. 132). Egy^tsepnyére-is egyik reud a másikat

nem tsiifolhattya (Zrinyi IL178). Tntta, bog az barátoknak myn-

den rendik ez vvylágiakat meg wtálták (ErdTürt.Ad. 1.308). 3)

(statii-s el ordo; staudj. Ez nemes vvr Ö'yw, kyt mykorou bel

vyltonek volna kSzykben, eUew reenden valook nagy vygas-

.saggal fogadaak ewtet (ÉrdyC. 511). Minden rendek és állajjo-

lok kötelességénél tanításokat adtam (Pázm:Préd. a3). Mit kí-

ván a keresztény özvegyaszszony hivatallya és rendi (143).

Legeltessed az én híveimnek nyáját, akármellyik renden és

állapoton lévt (lUy: Préd. I.139j. 4) [vicis ; mai]. Nag coda

lezSn ez, mikorlh eg reendben ezi-zr ualo iJmeíi eezr wduar-

lok neezyk liz vr istemiek zyneeth (SándC. 10). András eg ne-

han renden ol igen beteg woll, bog czak fiz hatalmas isten tar-

totta meg (KMNy. H.63). 5) |dignit;is, gradus ; würdej. Sok ba-

sák jövének hségére az uj császárnak, a ki is méltó volt erre

a nagy rendre, hogy azért mindenek kezdek szeretni (Mik: MN.

103). 6) [aetas; allerj. Meg-élemedel, öreg rendS emberek (László:

Petr. 169). Leapadlak benned azok a nedvességek, a mellyek

a meghevült rendeken partokat szaggatnak (Fal : NU. 253). 7)
[gradus; grad, slufe]. Az hálá-adóságnac grádicsi, rendéi (Com:

Jan. 194). 8) [conlígnatio ; stock]. Két rendház: distega, bU-

tega PPB. Az épületec kél rendel és károm rendel rakottac

:

dígesta el trigesta síuit (Com : Jan. 102) A hármas rend ház-

nak a kSzép.Sü rendiben lakván (Misk: VKert. 276). Abban a

három rend evezs hajóban szállott (Balog : Corn. 63). 9) (tabula-

tmn, slratum ; schichtj. Egy rend lépes mézel szayában meg

leié (Kák : Sáms. A3). 10) [locus ; stelle]. Job kezed fell az

vtólso renden való számról kezd el (Helt: Arithm. 6). Valami

ell vagyon az kérdésnec rendén, ászt td ell (Helt: Arithm.

H6). 11) [modiis, rítus; weisej. Az augaloknac kary zerrel az

reudkzerenl na^ ékességei eleyben yvenec (TelC. 163).

Tekints meg ezokaerl, ha valamely tudomannac ilyen rendel

való taniloi voltanac (Hell : Bibi. I.b2) De míert hogy nem szinte

ilyen rendel irta meg az propheciaiat (g2). A vege fele nagy i

szép rendel diehiri a régi szent atfyakat (Hell: Bibi. Lh3). Olly I

rendeket talála a s;itoroknac fel voná.sára, hogy a sáloroc mind

szépen krnyl fogiác vala az sátorát (Hell: Krón. 132). Azo-

kat akai'om inkab mondani, az mellyeket az mi eleink sziuk-

nek fel geríed&sec ellen igazan es ío rendel czelekettek (Decsi

:

Sall. 36). Az vyonnan valo szletesnek kel rendi vagíon (Fél:
j

Tan. 318). A törvény-mondásnak rendit említem (Pázni: Préd. '

14). Az J állapatlya jób renden nincsen az pogányok állapattyá-

nál (Pázm: Kai. 85). Az dolgok roszszab renden volt minden

eretnek sziUiadásuál (163). Konyha lartá.som rendirl rendelést

tüttem (Monlrók XV.571). 12) [genus; art]. Ez hot rendn ualo

ittstrumentiunok példázzak imez heeth rendn váló zentkeeth

(SándC. 17). Az mínhanac másic rendé vagy neme rostélyon sfilt-

bl való volt (Kár: Bibi. 189) 13) [natura ; natúr]. Az dolog-

nac rendi kivánnya, bog)' ezt gondollyuc mindnyájan meg (MA

;

Scult 1050). En is immár az germeksegbeol ky keollhem wolna

az en rendem zerenth, enis embernek thwnam magamath (LevT.

L115) 14) [cursus; lauf]. Eletének mindn rendet megh íra

(TihC. 24). Valazyalok regulaisagot az ew zent eeleteeuek ren-

dybl, hogy ty ees erdemlyelk azonképpen wr istenhVI meg

aldalhny (ÉrdyC. 623). 15) (argumentum; inhaltj. Kendi es

sommaja ez könyvben foglaltatott dolgoknak (Pázm : Kai. a4).

Ez rendi az ruidedeu meg iratot articulusoknac (Zvon : Osiand.

86). 16) [ordinatio, dLspasilío ; bestimmungj. Az Lsteuí gond-

viselésnek rendin meg-nyúgodgyunk (Pázm: Préd. 23X 17) te-

nor, continuatio C. [verlaufj. Kendi a .szónak, beszédnek s

egyébnek : tenor PPBl. Az az egész disputatio ; annak rendi

szorul .szóra bé vagyon írva a Lutlier könyveiben (Pós: Igazs.

1.167). IS) [regula, norma; regei] Értheted feljöttél elébb az

várt napnak, az melyen kalpag sziib rendet az kalapnak (Thaly

:

Adal. 1.118).

(Szólások). Az .szegény rábaközieken vagyon már

az rend, kiket fenyeget az törk (TörtT. XV.22). Orcassok
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hadnagya, mivel rend rajta volt, tábort kHriil járja (Zrínyi

I.7T). Házát jó rendbe állítani: *constitiiere rem familia

reni PPBl. A sid<5 népnek él-romlott országát 5-általa elébbi

bötsíilletffi rendibe h e I y h e zt e t é (Pázm: Príd. 211) A deák

oratziokat és verseket Böjti G.i'siiár azedte rendbe (Bod: Pol.

70) Rendbe nem tudác semmiképen a sereget s z 6 r z e n i

(Helt: Krón. 56). Jobbnak tartja, bogy ember tsavargó szive

járásitrendbe vegye (Fal: UE. 401). Tsak azok vanna k jobb

rendbea kiknek a szerentse vetett ágyat (SzD:MVir. 396).

Az kírnií letek naio faluk j o b renden mind behodultanak

(Ri5Ny. III.115). Nem hitván renden kaszál (Fal:Jegj^.

928). Sokkal jobb renden van dolga az alázatos póniak

(Pázm: KT. 5). Jó renden vagyon szé ná ja(GKat: Válts.

n.1317). Elbitettem magammal, hogy istenes jobb renden légyen

hazánknak töi-vényes állapota (Fal : NE EIöb. 1). Magyar nyelwre

és ez rendre hoszta az Horhi Melius Péter (Mel : Herb

Címl.). Nem ismerek ollyan klastromot, amellyben a rendet úgy
megtartsák, mint nálimk (Mik:TörL. 225). Ez szomorú

helyen kik most rendet ültek, tfiletek bucsiizo szavát meg
eresetek (Bíikos : TemVers. D). ElflI vágni a rendet, mások

elfitt kivánni lenni : exuere *ae<iualitatem PPBl. Az halál az
'

éles ka.szájával egy-aránt rendet vág (ExPrinc. 198).

alacsony-rend : [ordo, locus humilU ; niedriger stand]. EI5

ves7Í az alatsonb rendfl anyátul való fiát Antipatert (MA : SB.

367). A Christus nem lehet tsak ollyan alatson rendfi és gra-

dtisú angyal, mint a tJbb angyalok (GKat : Titk. 299). F6 és

alacson rendS emberelcnek feleségeket megparáznitá (Monlrók

Vn.238). Alatsony rendbül vagyon eredeted (Kónyi : ÁM. 33).

alsó-rend: (inferioris gradus; niederer stand] Alsó renden

való áldozó papoc (Com: Jan. 129).

asszonyi-rend: [sexus muliebris; weibliches geschlecht].

Az egész férfiú rend jobb, tekéllete.sebb az egész asszonjá rend-

nél (T'al:TÉ. 666).

búbos-rend : ^ Tudton-tudgj-uk, hogy ez a patyolatos és

búbos-rend nem irtózik a ditsérettl (Fal: NE 19).

oóhbeli-rénd : [collegium opificum ; zimftverein]. Cíéh-béli

rendek, fazekas, asztalos rendek {Nógr:IdvK. Elób. 15).

címeres-rend : insignis ordo Kr. [adelstand]. Esküdt cim-

borával rajtok mennek és veszedelmesen forgatják a címeres

rendet (Fal: NE 69).

els-rend : [sximmi ordinis ; höchster standj. Az els5 nagy

renden való papoc, érsekéé, p&sp5k5c (Com : Jan. 128).

fejér-rend : [mulieres ; frauenweltj. Igazán mondád, szeren-

csétlenség és a mi több közönséges az egész fejér renden (Fal

:

NA. 154).

ferfiü-rénd : [sextis vírilis ; mannhches geschlecht]. Látod,

mely soc ez az nép, aunii'a, hogy ha csac az férfiú rendet akarod

meg vendégleni is, négy ezer embert k5ll éltetned (Zvon: Post.

n.lT5). A férfiú rend tökélletesebb az asszonyi rendnél (Fal:

TÉ. 666).

fö-rénd : summás, optimas Kr. [magnatenstandj. Sok bSlcs

es tudós emberec vadiiac az mi nemzetflukben még az fS ren-

dekenu is (Decsí : SallC. Elób, 5). Kz népec és f5 renden valóc

(MA : Bibi. V.23). F5 és kSz rendS scholác épitetnénec (MA:

Scult. 1064). Nem vített el vele, mert lesznek is annyin, holott

a cselédeseken kivül is az fflrendekböl tanáltatnak (Monlrók

XV.602I. Praelatusok és világi fórendek (Bly: Préd. 152). A

szeretet bizonyos ajándék legyen és nagy fírendü (364). Bölcsek,

nemesek, fSrendek (IL19:3). A fejedelmet arra bírta, gyjtse-

egybe a református fírendeket (Bod: Pol. 132).

f-förend : íproceres ; die vornehmsten). A nehéz igyekben

ország gylési hivattatnak egyben a fS f5 rendekbl (Com:

Jaa 142).

ház-rend : contignatio Nom'. 415. [stockwerkj.

föl-házrende : contignatio tabulatum MA. stockwerk PPB.

hetelö-rend : fmunus jier .septimaa^m praestandum
; wochen-

dienst]. Mikor máshuvá való expeditióban bocsátották fiket, azt

betel renden kivül tartoztak megcselekedni (Gér: KárCs. IV.

288). Illyen betel rendben szolgál vala Zakariás (Vajda : Kriszt.

L15).

juhász-rend : (pastores ovium ; hirtenstand]. Az aegyptusok-

nál gyalázatos volt az juhász rend (Alv:Post. L96).

kalmári-rend : [status mercatorius ; kaufmannsstand]. Hogy
a kalmári rend mítsoda betsflben áll (Szentm : Kaim. 1).

katona-rend : fmílites ; soldatenj. Nagy károkat kénytelení-

tetnek szenvedni a sok jöv men katonarendektl (MonTME.
L59).

keresked-rend : [mercatores ; kaufmannschaft], A keres-

ked rend látván szép nyereségét (Felv: Dics. 52).

köz-rend: [plebeji; volksklasse]. Barátságosság, nyájasság,

köz-rendhez ereszkedés: popularitás PPBl. Tudni való, hogy a

mint a nemes ember a köz rendnek porábúi ki-emelkedett, iigy

jobban látszik és okot ad a szóra (Fal: NE. 12).

lovag-rend, lovagos-rend : ordo equestris PPBl. [ritter-

schaftj. Az romabéli tanács az lovagos rendtfil az harson

köntösökkel és cznczos papuczockal volt megkfilmbztetve
(MA; Tan. 1312). A nehéz dolgokban ország gyfilési hivattatnac

egyben zászlós urakból, lovagos rendbl (Com: Jan. 142).

mendikánsok-réndje : [ordo mendicantium ; bettlerstand].

Jezns az mendicansoc nagy rendi közé való volt (MA : Scult

124).

nemesi-rend : nobilitas, nobilium ordo PPBl. [adel].

öt-rend : quincunx PPBl.

palotás-rend : [optimates ; aristokratiej. Valaki ellene talált

mondani a kényes kisasszonj-nak, elannyira neheztelt iránta,

hogy az egész palotás rendet szörnyen megijesztette (Fal : NA.
157).

papi-rend : [ordo ecclesiasticns
;
geistlíchkeit]. Christus tár-

saságára nem adgya magát az papi rend, hanem czac kznép-

ség mégyen (Christus mellé (Zvon: Post. 1.19). Illyen gondolko-

dásban esének az sido papi rendek, hogy talán János volna az

messiás (75). Püspök, ollyan személy, a ki a papi rendben és

hivatalban els (Bod: Pol. 1).

pápista-rend : [pápistáé ; die papisteuj. A pápista rendet

fellázzasztják s bennünket elbírnak (MonTME. V.227).

paraszt-rend, paraszti-rend: 1) [ordo rusticorum;

bauernstand]. Paraszt renden ualo emberec (Tel : Evang. I.U7).

Paraszti rendfl ember (DKal : Ker. 208). 2) [rustici ; die bauern].

Kz népec, szegény paraszt rendec (Com : Jan. 87). A paraszti

rendek soha tanulásnak okáért tsak meddig sem bujdosnak

(Mísk: VKert245).

patyolatos-rend : [sexus muliebris ; weibliches geschlecht].

Engem ami illett, se f se alatsony se férfiú se patyolatos ren-

dit hazámnak nem akartam bosszúirással sértegetni (Fal : NE.

Elb. 1).

polgári-rend: [cives; bürgerschaft]. Polgári rendbl álló

szabad váras : civitas (Com: Jan. 151).

prédikátori-rend : [ordo praedicatorum
;

predigerstand].

Az prédikátori rendben ezec forgolódtanac szeretettel állapa-

tomnac jobbításában (MA : Scult. 7).

pór-rend : [ordo rusticonun ; bauernstand). Játékos dolog

volna, ha a bivatallyán kívül lép pór-rendet jártatnák szoros-
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sabbau (Fal : NA. 124). A sjmpathiát ez oktalan pór rend b-
bájos uiaitersé(;uek mondaná (Fal : UE. 389). A pór-rendnek

sok teje vagyon, sok gonosz szemeket forgat (409).

Bzabad-rend : [status llber; die freien]. Ország az, az hol

szabad rendec, statasoc vannac (Com: Jan. 142).

Bzabott-rend : canon C.

szolga-rend: 1) tamulitiuni, servilis .status SK. [dieiier-

schaftj. A szolgarend mint Istenasszonyt úgy imádja (Fal: NA.

156). 8) [f;mmlus; diener]. Azt parantsolta a szolgarendnek,

liogy urának .szilnek egyftgyftségével engedgyen (Pázm : Préd.

783). Egy alA-vató szolga rendet ültettek melléje (Hall; HHist.

11.57). ApolWnius midin a tenger parton .sétálna, eleibe mégyen

egy Élimátus nevfl szolga-rend ember (Fal: NA. 266).

tanáos-rend, tanácsi-rend : [senatores ; rat). A Dávid

uiaradékibol való három tanáts rend (GKat: Válts. 1.1306). A
kátékésis a fejedelem és tanácsi-rend akaratjából által-adatott

Geleji Lstváu pü.sixiknek (Bod: Pol. 81).

ueca-rend : [xystas, gestatio; baumgang, sehattengangj.

Tiszta az ege a helységnek, kedves szellk járják, i'ittsza-ren-

dekre o.szlottak az árnyékos fák (Fal: NU. 267).

úri-rend : [ordo nobilium ; die adoligen]. A nagy uri rendec

hat lovakon hordoztatnac (Com: Jan. 87). Mivel jobb ennél a

nemesség, mivel jobb az úri-rend, bizonyára mind egy bordá-

ban szíttek vagyunk (Zrinyi 11.177).

vezérlö-rend : (primores ; die vornehmsten]. Az urac és

vezérló rendec paranczolatot boczattac ki (MA:Scult. 1068).

vitézlö-rénd : [ordo equestris, militarLs ; soldatenj. Hadna-

gyokat, vajdákat elö hivatá, az vitézlii rerdKt mind elül állata

(Zrinyi 1.80). Az vitézl rend küzött indult vala ez napokban

valami zenebona (Ri'ikGy: Lev. 463). Nem mondom, hogy szr-

ben, botskorban járjon a vitézl rend (Fal: NE. 50).

Rendbeli, rendbeli : [generis, classis ; -art]. Menyorzag-

ban bet reudbely zentek vannak (VirgC. 11. 30). Mynden rend-

bely zentek (116). Mynden ez vylagon való rendbely neepek

(JordC. 209. 431). Els rendbeli kar angialok (DebrC. 52. 36).

Mynemew reudbely zyzek dycheeretsk \vr istennek elette

(ÉrdyC. 590. 532b. 77b.). Három reend bely zózatok (Éi-sC.

141). Az atyának hatalma a fywn hatb rend heoly dologiján

aal (Ver: Verb. 131b). Kilnib kilomh fele rendbeli emberec

uannac (Tel: Evang. 1.118). Az hiuek neé rendbeli iokat vesz-

uek (Fél ; Tan. 289). Az izraelitáé kzött két rendbéli dézma
volt (MA: Bibi 1.172).

egy-rendbóli : (ejusdem generis; derselben art). Mi sokat

engednk indulatinknak, s csak egy rendbéli fogyatkozásunkat

is ritka hogy meggy5zz5k (Pázm: KT. 31).

közép-rendbeli: [mediocris generi.s; die mittleron]. Hogy
az erssekot meg fárraztiac, az ertleneket meg kapiác, az kS-

zep rendbelieket, tébolgo kéttelkedéssel bocháttyác (Mon : Apol.

285).

Renddel: ordine, ex ordine MA. fder reihe nachj. Rndel
ket erssen megh kerdeze (CsomaC. 24). Ültessétec le rendel

(Helt: ÚT. R.3). Rendel az vvrakra mind bort kszne (Gürcs:

Máty. 31). Az valtáagnak okai az Chriatus szenuede.seben ren-

del be foglalt-itnak (Fél : Tan. 255). És rendel az ut;Ui kfivet-

kezíi bötüket az után való esztendknek adgyad (Pázm: Imáds.

XX. 8). Rendel szemeid eleiben rakom az te dolgaidat (Szár:

Cat. k3). De liissuk rendel ket (Pós: Igaza. I.18X Körül rend-

del vagyon sok kád;ikkal rakva (Thaly: Adal. 11358).

Rendel : statno, coastitno, decerno, instruo C. ordino, dis-

pono MA. anordnen PPB. Mit az vristen kinek kinek rendlt

(DebrC. 127). Mind egyebeket megszerze, rendele az oppuguatio-

hoz (Monlrók 111.79). Rendelyed ket a bizonságtétel sátorához

(Helt: Bibi. INNa3). Rendelé Siilomon fértiakat fa vágni a hegy-

ben (Kár: Bibi. 1.377). Esztendnkent rendelt jövedelme vagyon

(Ver: Verb. 216). Eletet vgy rendelte, hogy minden iot kellene

& fellié remenleui (Decsi : SallJ. 23). Minden sokadalmot a

columnanak kAls részébe rendeltük 1583 (Ki3ártfa: Bv2k

Christas urunk az egész torvénnek megt;u't;l'<át rendeli (Tel:

Evang. 53b). Az isten igeiéhez rendeli életét (Fél: Tan. 529).

Az királyok, mikor jól akarják rendelni birodalmokat két dolog-

ra néznek (Pázm: Kai. 393. 2. 470. 478. 527). Halárt rendelly

ez népnec (MA: Bibi. 1.66. 55. 154). A kézfogás és derék há-

ziusság kzüt szoktimk bizonyos idt rendelni (Sam: Cer. 118).

Az megyéjében akár melly tisztvisel magistratns-is végezhet,

rendelhet, .szerezhet (Com: Jan. 143. 121. 150. 157.198). E tfile

irt versük szeréut rendelte életét-is(Czegl: Japh. 123). A darvak

három szegeletfi formába rendelik magokat (Misk : VKert 320).

be-rendel : I) [redigo; ordnen]. Ezeket ki be rendele ver-

sekben, vigasztalá.st vu soc gongyai közben (Valk:And. 18).

2) [cogo; einberufenj. Az gyalogot én berendeltem, Uibb lesz

20UU-nél sokkal (Bercs: Lev. 361).

el-rendel : ordino, dlspono, digero C. deünio, determino MA.
[anordnen, bestimmenj. El rendelé a kenyereket rayta az «r

szine eltt (Helt: Bibi. I.Xx4). Az isten egy vérbl cziuálta az

mindenfele embereket és elrendelte ket (Helt: Krón. Címl.).

Ezokaért sereget kezde rndelni, és mikoron elrendelte volna

mind a .sereget, a sereguec a derekába egy szép beszedi pre-

dicaciot kozde tnni (Helt: Krón. 17). A mint el rendelte Moses

(Fél: Bibi. 11. 28). Czak azok kittének, a kik el rendeltettenek

volt az életre (Vé\ : Tan. 286). Vidd bé az a.sztalt és rendeld

el (MA: Bibi. 1.87). Ez el vagyon rendeltetven, hogy minden

ember egyszr megh hallyon (Szár: Cat. B.). Valamit elrendelsz,

magadban el-végesz (Com : Jan. 222). Rendeld-el a te házadat,

mert meg-halsz (i'ós: Igazs. II.80). Elrendeli ellenségeinek bo-

csánatot adui az isten szeretetiért (Illy: Préd. IL641. Hány ezer

titkos fogá.st nem rendel el gondos szivében (Fal: NE. 107).

elóbb-elréndel : praestituo C. [praedestino ; im vonnts

bestimmenj. Minden választott és elöbelrendelt (Illy: Préd. I.

103).

eleve-elrendel : [praedestino ; im voraiw bestimmenj. A
választottak és elévé elrendeltek aHy: Préd 1.147).

eleveelréndélés : [praedostinatio ; vorbestimmung). A sze-

retetbl kfilnib-k''\imb ajándékok származnak, úgy-mint az

eleveel-reudelés, az eleve elrendeltek meg igazúlása (Mad:

Evang. 421). Az eleve elrendelés Isten értelmében talál helyet

(CzegI: mi. 281).

elöl-elrendél : [praedestino ; im voraus bestimmenj. A vá-

lasztóiról és elülelrendeltrl szol (Illy ; Préd. L37).

ellelrendelés : [praedestinatio ; vorbestimnumgj. Isten igai-

gattya váliisztoltit az ellelrendelés által, mi-ly a theologusok-

tói hívattatik: praeparatio gratiarum (Dly: Préd. 1.29b. 116).

elrendelés : digestio, ordinatio, dis|Kisilio, determinatio MA.
[euiteilung, orduungj. A testamentomon nem chae a meghaló

ember szentest! értetic, hanem minden elrendelés (Helt: Bibi.

I.d). Isten akarattyában áll az elrendelés (Czogl: MM. 281).

[eleve-rendelj

eleveréndelés : [praedestinatio ; vorbestimmung). Ockal
menti az eleve rendelésben vagy vála-sztjisbau (Mad : Evang. 46).

föl-rendél : [sursum arceiiso ; hinauf beordemj. Énnekem
tettének, ha Nagyságod gratlija járulna ezeket felrendelni

Kassára iBercs: Lev. 166).
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ki-rendel : (ovooo ; ausiücken lassmi). Megliiigjám, a tábor

készen legyen, még hajnalban az hadakot kirendeltem, az Vágón

is innen volt (Bercs: Lev. 37).

lé-rendel : (descendere jubeo ; Lerabrilcken lassen). Hallotta,

hogy ISOuO ember volt ide lereudelve, meg is indultak azok

(Béres: Lev. 320).

meg-rendel : in-stituo, coustitiio Kr. [bei-timnien]. Az malazth-
I

luik ayandeka zerent rendöltetSt meg embernek erdeme ees
[

(ÉrdyC. 6141.
!

öszve-rendél : (convoco ; zusammenziehen). Azou leszek, ,

úgy öszverendelhes.sem az hadakot, hogy estvére mind

gyülekezhessüuk (Bercs: Lev: 289).

Rendelés: 1) (ordo, series; ordnung, reihe]. Mynemew

lett legyen az ew zent eeleteenek rend81ee.se, las.soc megh

íÉrdyC. 647). Ezen az speciesen soc féle számot vethetni meg,

csak hogy az rendelését ved eszedben (Helt : Aritm. H6). 3)

ordinatio, dispositio, constitutio, digeries, digestio C. institutmn,

constitutiun, decretnm MA. [anorduung, bestimmung]. Vegeze-

seket auag rendeleseketh zei-zettSiik (RMNy. 11.1). Az véneknek

rendelese (Fél: Bibi. 25). Szabad az igaz anyaszentegyháznak

rendeléseket szerzeni (Pázm : Kai. 486. 37. 555). Talám restség,

hidegség és nem igyenes tzélra néz rendelés volt benne (Pázm:

Préd. 59). Megtartsad ez rendelést (MA: Bibi. I.öO. 115. 475).

Az tegnapi farsangosok meg vendégelések felöl tettem rende-

lést (Moidjók XV.317). A mindenható isten tengeri bölcsességé-

nek rendelésébl formált bennünket (Fal: NE. 36).

vera-réndelés : [compositio carminum ; dichtmig]. Az deák-

saghbeli mesteiségh mint egy eredeti az szép vers rendelésnek

íBahEpin. 5).

Rendelet: deliberatum, deliberatio C. (beschlussj.

Rendeletien : indigestus C. inordinatus, indlspositus MA.

nnordentlich, venvirrt PPB. Az 5 testi kivansagokban rendSIet-

leuek (Lép: PTük. 1.310). Termeszetfinknek rendeletlen volta

(Ker: Préd. 26). Rendeletlen rútság, midn elem buzog, kzepin

p5s5g (EgyhRendt. 177). A formátlan és rendeletlen sár és viz i

alkalmatlan ltt volna lelkes állatolmak magából való formál-
\

tatásokra (GKat: Titk. 43). Visz.sza fordult rendeletien bfilcse-
|

ség: praepostera sapientia (Com: Jan. 180). PSkjetek szájában

ez rendeletlen indulatú barátnak iMatkó: BCíák. 12). Az leiek-

nek minden hatalmat s erejét rendeletlenné teszi (DBon: Részegs.

6). A tánczolásbjm rendeletlen lépéséé, járásoc vadnac (Diósz:

Delib. D2). Ama rendeletlen mdulatok sokakat megtartoztatnak

attul (MHeg: Preb. 38). Rendeletlen étel (Felv:SchSaI. 25).

Réndeletlensóg : inordinatio, confiLsio iL4. unordnung,

vem-immg PPB. A pokol kinnyaiuak hatodik tiilaydousága zr-

zavar és rendSletlenség (Lép: PTük 1.18). Ki hogy minden napon

jol lakhatot, eresed a rendeletlenségig, abban vette el miuden

javát (Szenczi: KészPoh. A4). Magok példáján tapasztalhattyák

a protestánsok veszedelmes voltát a rendeletlenségnek s függet-

lenségnek (Otr: Róma 63). A mily rendeletlenség esett pedig

Barát György és Szabó János felesége k8z5tt (Monlrók XXIV.

621). Hogy rendeletlenségek ne következzenek, kollégiomokból

ekklé.siabéli szolgálatra deákoknak kiadattatni meg-nem enged-

tetik (Bod:PüI. 107).

Rendel : 1) constitutorius C. 3) ordinátor, constitutor, dis-

positor, deliberator C. [massgeber]. Az boldogság az igénec meg-

tartóit, életeknec az szerint rendSlSit illeti (Zvon: Fost. L535).

Rendén: exordine C.

Rendénként: ordinatim MA. naeli der urdnnng, ordent-

lich PPB íteniienként uagj- vigak ottan lenének (Ilosv: NS. 8).

M. NYELVTÖKT. SZÓTÁR n.

Rendes : ordiuatus, ordinarin.s, decoras, elegáns, regtilaris

81. (ordentlich; geziemend]. Az hadakat jó kemény és rendes

discipliuaban tartván, semmit el ne mula.ssun, valamit az üdfi

szükségesnek fog nnit:itui (Bercs: Lev. 326). A rendes tisztaság

vigyáz a minden rajtunk kitetsz külsséges illendségre (Fal:

NA. 185). A deli udvariság és rendes poütica legjobban adgya

fel a szerelem poharát a nagy urakn.ak (Fal: UE. 387). Nincs

rendesebb mulatság núnt a szine.s Ijarát.ság (Amadé: Vers.

144).

Rendesen : [ex ordine ; der ordniuig nach]. Predikátiok,

mellyeket sok esztendk alatt el5 nyelvel prédikállott, most

pedig rendesen Sszveszeduén kibotsátott Illyés András (Illy:

Préd. I. Címl).

Rendetlen : inordinatus, indeeorus, irreguláris Sí. [immode-

ratus ; nnordentlich, unm;is.sigj. Nem hagyatott a maga rendet-

len kívánságainak .szabados vi.szketege alatt (Pázm : Préd 2).

Valaki rendetlen szereti és szabadoson tartya testét, el-veszti

(Pázm: Préd. 164. 663. 1006). Rendetlen indulat (Illy: Préd. H.

Tart. 3). Rendetlen zengás (11.195). Rendetlen kiván.ságtól eszas-

sen ójjuk magunkat (Csi'izi: Síp. 290).

Rendetlenség : inordinatio C. [immoderatio ; uumiissigkeit].

Meg-gyózvén a világi kívánságok rendetlenségét, mértékletesen

visellyük életünket (Pázm : Préd. 82). Az érzékenységek nem

késsel, hanem ájtatos .szeretelnek biizgóságával ki-gyökereztet-

nek (160). A mi után felesen lódul országimkban a nemesség,

ott fogyatkozások, rendetlenségek találtatnak (Fal: NE. 61).

Réndifölött : [snpra ordinem ; übermassig]. Rendi f815t ne

dobzódgyék (Tel : Evang. 425). Rendi f5l5tt ruházta magát

(MA:Scult. 703).

Rendfölött-való, réndiíblött-való : fmodum excedens

;

au.s.serordentliehj. Királyi ruhában öltöztetvén, rendi f516tt való

bScsftletes méltó.sággal illeté tet (Pázm: Kai. 420). A föld

reszketni fog rendfeletvalo földindulással (Illy: Préd. I.IO).

Rendkívül: [praeter consvetudinem
;
gegen alles herkom-

men]. Luter az újításra rend-kivfil és nem emberektfil kfildetet

(Pázm: LuthV. 68). Rend-kivfil az istentfii nem kftldettek az

pártosok (Pázm: Kai. bl).

Rendkívüli: rinsolit"**; ungewölmlich, ausserordentlichj.

Látja a vajda, hogy Carlo Magnó a rendkívüli ajándékot nem

vitte meg (T;irtT-í. IV.32).

Rendkivülvaló : extraordiuarius MA. ausserordentlich

PPB. Rend kfiuöl való munka (Decsi:Adag. 84). Rend-kivfll-

való gyógyitá.snak csudálalos ereje (Matkó: BCsák. 449). Rend-

kivülvaló indulattal mondotta (Hly: Préd. 1.10).

Réndnélkül: indisposite, praepostere, indigeste C.

RéndnéLkülvaló : inordinatus, inconditus, praeposterus C.

[Rendre]

rendrl-réndre : [ex ordine ; nach der reihe]. Igyék

mindenik abból reudi-fil rendre (RMK. IV.237). Ezeknek magya-

rázattyokat reudr51 rendre és speciesrl speciesre az tanuló it

meg talállya (Helt: Aritm. A2).

Réndszérónt: dlsposite C. rite, ordinate MA. ordentlich,

rechtma-ssig PPB. EmlekSzween János baptistának poganattya-

rol es reend zerint meg emlékSzween, honnan yevrt es táma-

dót legyen nemzettsseeg zerent (ÉrdyC. 344). Mindenek az ania-

szentegihazban ekésen es rend szerint légiének (Fél : Tan. 554).

Réndszerintvaló : ordinarius C. [ordens-]. Mert még az

rend szerint való sido doctorokis nem veszic vala be az ania-

szentegyhazbau az poganokat, hanem ha elSszer környfilmetel-

kednec vala (Eszf!': IgAny. 94).

[RENDÍT]
89
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még-rendit : commoveo, coutremiscere facio MA. (erscbiit-

ter]. Az uniac szava az Cadest megrendéti (MA: Bibi. V.

14).

RUNDUL : tremo, tremesco, contremLsco SL

meg-rendül : iutremLsco, intremo, contremisco MA. erat-

teni PPB. [erbeben]. Mikor bement volna Jhrlmbe, megreudSlt

mend a vaios (MüiieliC. 22). Féld, meeú, pokol meg rendewl

(ÉrdjC. 10). Ha az ftild-is meg-rendül, mikor Krisztus meghal,

vallyon ml-némfi rettegése lészen a büniis embernek mikor-

el-jfi itílni (Pázm:Préd. 517). Az fí>\d fenekének meg kellene

rendfiliii rayta, hogy iljyen szSrnyfi istenteleaség féke?.be.ssék

valamely embernek szivében (MA : SB. 125). MegbAdülének

Rákóczi álgyni, s megrendülének Esztergom tornyai (Thaly:

Adal. n.118).

ItÉNQ : tremo, intremo MA. zittern, erzitteru PPB. Mind

az egész begy reng vala (Helt: Bibi. 1X14). Embereknek tecczyk

fSId, meny rengeny (Görcs: Máty. 90). Rengeni es rezketni

fognac (Born; Préd. 9). OrSkké marad az isten félelme és az

egek oszlopi rengenek az 6 tekintetire (Pázm: Préd. 1224).

K5 fala r5ng algyiíckal tSretiién (Balas.sa: Ének. 4). Az egé.sz

hegy reng vala (MA : Bibi. I.fi6). Nem gyenge rengS bSlcsSben,

hanem a jiszolyban tétetett (Szathm:Dom. 68). Hol a vígas-

ságnak kezén muzsika peng, vidámság tánczától a gyenge

pázsit reng (GyöngyD: MV. 19). Lelke nem oly gazdag malaszt-

tal, mint hajának rengi fürtjei a napkeleti gyöngyökkel (Fal:

NE. 18). Habzó elméjeklien rengenek és nyughatatlankodnak

a gondolatok (Fal: UE. 401). Egy pár olasz bokréta rengett a

fürtök közt (Fal : TÉ. 633). Te légy a mi szószólónk, fÖld

rengvén oltalmazónk (Fal: Vers. 890).

meg-reng : contremo C. tremo MA. [erzittern]. En alwan

ymaczagomnak helyen, yme eefeli koron megh rengbe az

háznak mynd neegy zeghiety (ÉrsC. 107). Megljaborodanak

ftnekyk vyzek es meg rengenek hegyek A' ere.s.segekbe (KulcsC.

112). A fSld meg reng belé (Helt: Bibi. IV.20S).

Réndégél : [agitor ; sich langsam bevtegenj. Nyakában

csuklyája lobogdogal vala, derekán kapája rengdegel vala

(IIosv: Toldi 8).

veres csákó illik az fejébenRengedez : cu Rengedezfi

(Tlialy: VÉ. 1,318).

meg-réngedéz : [contremisco ; emttern]. Meg rengedeznek

es reszketnek az ogheknek erey (Lép: PTük. 11.3).

Renget: agito, moveo, verso Sí. [bewegen, wiegen]. Ren-

getni a gyermeket : puerum in cnnLs agitare PPB. Scemerem

kapalny, bWi5th renghessetek (PeerC. 340). Feketék ótet az

vitézek egy bölcsfiben es négyen kHrölállván rázzák vala és

rengetik vala ötét (KrisztL. 29). Igen sira egy gyermek egy

házban és az aimya rengeti vala a bSlcheben (Helt : Mes. 460).

Rengetneie es alutnaia az giermeket (Pont 39). Jayial szfllete-

tflnc, iayial rengettetflnc, iayial ueuekedfinc (Boni : KTud. III.

49l. Némelly bStsSt renget, némelly rengettetik (Nagyari: Orth.

184). A bSltsSkbSl avagy rengeti tekenSkbSI mennek járásra

tanító karikán (Com : Jan. 44). Posztó széllel rengették (Thurzó

:

Lev. 17). A szérikben is- szokták volt a régi idSkben vinni a

gyermeket és ott aliitni, rengetni rastákban (Hall: Paizs. 5).

Aranyos hintókban rengettetik vala magokat (Fal: NE. 103).

A kisas-szonyt a mostani anyák nyaljákfalják, Mblílkben renge-

tik (Fal: NA. 155). Sürü villámlás tiatti>gatjis;i rengeti az

föld sarkát (SzD: MVir, 95). Hova tovább iszonyú morg

rengetni és fen hordozni kezdi habjait a tenger (196).

Rengetéa : agitatio Kr. [das bewegen, daa wiegenj. A io

házi gazdaságra s a cseléd csititás;ira, néha rengeté.>ire s néha

belegetésro osztiátok a io órákat (Bal: Oslsk. 83). Bölcsübéli

rengetés (Illy: Préd. 11.551;. A hajóban az a szüntelen való

rengetés, hánykódás a fit elbódítja (Mik : Tö.L. 2).

RSNYHS : [piger ; fául]. Mint a papok szolgáji lusták,

renyhék, búzaférgek a háznál (SzD: MVir. 415).

RÉPA : rapa, congylio C. rapum MA. rübe PPB. Neliezen

megbetegevle, mely betegségért job étket eueb, hanem

chak nemykoron almát auagy repaat (VirgC. 123). Van-

imk oly marczonak, hogy babual, repauai, lenczeuel es árpa

kcnyeruel elegedhetnekh megh (129). Vigan ely már,

boitJLst tetes, ásd ki répádat 1579 (KNagyszC. 6). Az caulirapi

magva nagyobb, hogy nem mint a tSbb káposztáknak, úg>- is

lízhetni mint a répát (Lipp: PKert- 11129). A répa fjvetlen

has-fájást szerez néked (Felv: SchSal. 21). Répa, retek czingo-

lodnak, tük és dinnye hason jár (Fal: Vers 871)

cukor-répa : rapus, bras.sica rapa Kr. (zuckerrübej. Czukor

répa igen édes, apró vékony gySkere vau (Lipp : PKerL U.

154).

disznó-répa : cyclaminus, panis porcinns Beytbe: Nom. 4.

[saubrotj.

farkas-répa : aconitum PPBl. [wolfewurz).

fejér-répa : [rapa brassica ; weisse rübe]. Fejér répát, a

kinek nagy szüksége vagyon reá, kétszer vetheti (Lipp: PKert.

154). Szakgass bele disznó oijat, fejér répát, sült gesztenyét

(TörtT.2 1.576).

gyenge-répa : rapacia C.

karika-répa: napellus PPB. aconitum PPBl. [eisenhatj.

karó-répa : iiapas Beytbe : Nom. 6. [stockrübe]. Karó répa,

a ki büszan alá n5l, jó édes (Lipp: PKert. 11.158). Szakgass

bele bániiiyhi'ist, karó répát, malaczot sülve (TörtT.' 1.576).

karórépás : (napiuus ; voller stockrüben]. Repcses hely, karó-

répás hely, répás föld : napina PPBl.

korontár-répa, korontári-répa : bumas, bumastos MA.

rundé steckrübe PPB. Az császári koronának gyJkere kerek-

ded, mint az közép szerént való korontári répa Jreg (Lipp:

PKert. 1.57). Korontári répa, a kit télre vetnek, nem miuuyájan

egy fldSben vetik (11.155).

moh-répa : pastinaca MA. wildrüblein PPB.

sárga-répa: siser SK. [gélbe rübe) Sárgarépa, Matheola<

sisernek nevezi, mind magva, levele kSISmb a tAbbiuél (Lipi

PKert. 11.159). Sárga répának gySnge csimája (215). San,-

répa, pazterna, cikória (Lipp: Cal. 15). Szakgass bele kolbászt,

májost, sjirga répát (TörtT.» 1.576).

tövis-répa : napocaulis PPBL [steckrübe].

vad-répa: rapunculiis PPBl. [rapimzel]. Nagy gombolyék
'

vad réiüi, tjitorj.áii gyökér : bumas PPBl.

véres-répa: sisara PPBl. [rote rübe).

vizi-répa : [bimias ; nasserrübe]. Korontári répa, kit a

németek wasser rüben, vizi répiinak liínak (Lipp: PKert. II.

155).

Repácska : rapulum C.

Répás : rapLs abundans Kr. [voller rüben). Repcsés hely,

réi>ás föld : napina PPBl.

RKPCE {réplzf MA) : annoracea, ischas C. armou, rapistrum,

napns M.\. rapilium ; nilder rettig l'PR Erdei mustár : eruca

silvestris azaz reptze (Mel: Uerb. 177).

REPCÉN: eruca MA. cjtisus Cora:.)aiL 24. rvicula

Lipii: PKert. II. U5. (heidekrautj. A pasiutos fiihoz számláltat-
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iiac : tik liur, wzei jó fö, repfcíéu, dictamum (Com: Jaii. 24).

Rucula avasy eruca, kit némellyek ropc^zemiek liinak, enuek

levelei feketéll zílldek (Upp: PKert. UI.llö).

RÉPDÉCSÍHi : [volito ; hin nnd her fliegen]. Miut a da-

rás a mézre, úey repdécsel (Bal : Epin. 2).

RÉPDÉS, RÖPDÖS: volito MA. ofl und scl mell fliegeii

PPB. A rfibdiV'i .'oaniiat te attade a paiianak aiia^ a czak') tollait

Bs szaruiat (Mel: Job. 96b). Az holló fiai r6p<16siiek, lioé nin-

ezen eledelek (94). Repdesnek az madarak (Xlih: ÖrökÉ. 111).

Madiir is egy-aránt szép levegS-égben repda^ nem válogat a

nagy ürességben (Hall : Paizs. 494 1. Egy pár ráró rfipdö.s kettíis

forgójában, igen szép tigris bír habzik a nyakában (GyöngyD:

KJ. 515).

Repdesós : volitatio MA. [das hin und her fliegen]. Méltó

azt nekfino is fel venn&nc, a mint az madaraknak a rSpdS.sést

és keresgélést (Bom: Préd. 552b>

RÉPDÉZ, RÖPDÖZ: (volito; hin nnd her fliegen],

Szent János a .«zent lélek örömében röpdözöt aunyájiak méhé-

ben (Pázm: KT. 456). Fel nyittya .szép szemét, láttya, hogy

szép hajnal röpdOzve elöl jüu harmatos szárnyával (Zrínyi H.

142). Egy jó coi'pust szeretnék, hadd röpdöznének az száruyok

két felól (Bercs : Lev. 68). A leppendékek útját zik, mind

addig röpdöznek a tz körül mig ben vesznek (Fal : NE. 5).

Tudja alattam röpdözfl paripám, ebben a csatában müit s

hogy forgolódtam (14).

REPES, RÖPÖS : volito C. MA. [oft fliegen]. Madarak

kyk egbnek alatta repesnek (JordC. 209. 899). Repesnek mynt

az keodeok (ComC. 65). Az 6rdíg ez fSldet kerengi miképpen

az zel r6p6.suen iBodC. 17). Az filemile az égben rSpósuen

monda az madaraznak (KazC. - 103). Egi csóka kepeben az

6rd5g kezde orczaia elót rSpósnie (DebrC. 221). A Wzek forya-

nac ki madarakatt, kic rpessenec a fSlden a mennyuec ers-

sége alatt (Helt:Bibl. I. A2). Repesnek a hollók, oly igen

vigak (RMK. IV.162). Repese a magzat az 5 méhében (Helt:

UT. 04. Bom: Préd. 28). Sziuem repSs, vidul (Balassa: Ének,

1). Monda az isten : az madarak repessenec az fSld felfitt (MA:

Bibi. 1.2). A sas felettek röpös (Illy: Préd. n.441).

által-röpös : transvolito MA, hinüberfliegen PPB,

be-röpös : involito MA, hineinfliegen PPB,

fölül-répes : supervolito C,

ki-repes : evolito C. MA. [ausfliegen].

kömyül-repés : circumvolito C, MA. herumfliegen PPB,

Mint a legyek kfirfilrfipfisnek (Mad : Evang. 265),

még-repes': fsaltito, exsulto; hüpfen]. A méhében lévS kis

gyermek meg-ugrándozik, meg-repes firfimében (Tof: Zsolt, 617),

réá-repés : involito C. MA, [flattem].

széllyel-repes : [in diversas partas volito ; hiu und her

fliegen]. A forgácíoc széllel repesvén, hulván (Com : Jaa 103).

Repesés : [volitatio ; das hin und her fliegen]. Az keselyev

hyvya fj-aj-t repesesre (ComC. 121. Mad: Evang. 71). Az kese-

lye- kyzlely repesseesre ew fyaczkayt (JordC. 273). Ember te-

remfetfit a mwkara, mynd az eghy madaar az reppeseesre

(ÉrdyC, 394). Nagy rfippesséssel kezde a philomela kSnyfirgeni

(Helt :Mes, 128),

Repesget: [voUtor; hin und her fliegen], Neky yeleneek

pokol hely erdegh egy fekete ezoka kepeben es kezde elette

repesghettny (ÉrdyC, 244),

Repeskedtet : [facio volitare ; fliegen lassen). Jobb lett

volna mással, nem olyan tettetés ember által repeskedtetni el-

méjeket (RákGy: Lev, 112),

Repéskél : (volito ; hin imd her fliegen]. Az keselye kyz-

lely repesseesre ew fyaczkayt ew felettSk repesskelween (JordC,

273),

Repes: 1) volaticus PPBI, [fliegend], Repesfi pihe a ka-

lásznak, künnyü tajték : achne PPBI. Tekeenczetek az eghy

menyey rejnIsS madarakat (JordC, 371), Egy repe,sev ke.selyev-

nek zaua (CoraC. 125). Egén repesfi szárnyas állatoc(Kár: Bibi.

1.97). 3) [saltitans ; hnpfend]. RepesS vigh.i-ságha szomorusaghra

fordittatik (Bal: Epin. 3). S) (volatile, volucris; vogel], Vraac

menden meúúy repesfii iol mongatoc vmac (BécsiC. 132). Las-

satoo a meníiey repesfiket (MünchC. 24), Menni repfisek lakoz-

nak, zirtük kfizepibfil ag^ak zauokat (AporC, 67). Diíerietek

vrat gimfilcfizfi fak as menden cedni.sok, kegok es tollas repe-

s5k (121). Mennek minden repesfii algatok vrat (DöbrC. 231),

Nezietek mennek repesfiit, mert nem hintenek sem aratnak

(373),

REPÉZ: (volito; hin und her fliegen]. Egy eg alatt repez

széles s boszszu kfinyvet látott (MohiF: LTárh, 146),

Röpözés : (exsultatio ; d,is hüpfen]. Holott ezt röpCzésével

az annya méhében is el-követte (Csúzi: Sip, 743),

REPÍT, RÖPÍT : facio volare Kr, [projicio, jaculor ; flie-

gen lassen. schleudern, sprengeu]. Tudtára adom, fSlébe rfipít-

tem : *denuncio, *nuncio WF. Sem a hallót és el-hit dolgokat

ottan más ember fülében ne röpitesük (Pázm. KT. 16). Szár-

nyára repétette (Megy : 6Jaj. II 9). Neved már fen-is repítik, jó

emlékezettol mindenütt szépítik (GyöngyD: MV. 4). Még nem
tudhatom, mitsoda helyre akarnak bennünket repíteni (Mik: TörL,

68), Tessék most jó dámák számot vetni tétova repített gondo-

tokkal (Fal: NA. 134). Bo.szontó igéket ne könnyen röpíts más

fülébe (Fal : UE, 398), Még a nagy emberek is röpítenek néha

tréfákat (406),

el-répít: avolare facio MA, fortfliegen machen PPB, Fer-

déié el te zemeidet en rólam, meg k engem el repeitenek

:

qnia ip.sí me avoiare fecerunt (DöbrC. 480), Valakit el rfipiteni

ió reménseggel: alas addere aUcui (Decsi- Adag, 315),

fol-repit : (ín altum projicio ; hínaufschleudem], Mjto mond-

yatok eeu lelkemnek, repAtessel fel magasságra (KuIcsC, 18),

ki-répit : [fecio evolare ; ausfliegen lassen]. Mihelyt ki-repi-

tetted titkodat, más hatalmában vagy (Fal : UE, 457),

RÉPPEL : [volo ; fliegen]. Neky (quidam) reppeluala ys-

teny belczesegnek vylagossagara mykeppen Janus ewangelista

(EhrC. 2).

RÍEPPEIí, RÖPPEN-IK : :« Ók fáradgyanak, fik szen-

vedgyenek s mások rfipennyenek isten elejben (Land : UjSegits.

1.684). Egy galamb Szigetbl röppenek, kanisai fészekben ész-

tet nevelték, ugyan szárnyaival oda igyekezék (Zrinyí 11.54). A
megveszett úri status nem röpiienik újonnan ki, mint a maga

porából felelevenedett phoenix madár (Fal : NE. 25). Ez is fülé-

be röppent az abbénak (Fal : TÉ. 742).

el-röppen, el-röppenik : [avolo ; fortfliegen]. Gyakran

megtörténik, hogy miglen 5 magával tusakodik, elröppen elfile

a szerencse (Fal: UE. 394). Akár melly derék gazdagság az

eKsfi unokánál szárnyat fz magának és el-röppenik (Fal: BE.

591). El röppent el61e Mauritius (Fal : TÉ. 640).

el-röppenik : provolo Kr. (vorfliegen]. Alig röppenik el8

a rosz-szó, már-is nagy tsorbákat ejt (Fal : UE. 409).

föl-réppen : (subvolo ; auílSiegen]. A fSrjek mind addig nem

reppennek-fel helyekbfil, valamig a karolyt avagy filyvet fejek

felett tartani látják (Misk:VKert. 436).

ki-réppen : evolo Kr. [ausfliegen]. Az igen sok vitorlákkal

kireppen hajók elmerülnek (Fal: NA. 238).

89*
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fKöppent)

el-röppent: facio avolare Kr. [flieceii lassen]. Fele sem

okttssáí; a kapott szerencsét elröppeiiteni ús más nagyobb után

fáradozni (Fal: NA. 246).

ki-röppent: facio evolare Kr. [ausfliegen lasseuj. A nú

teremts istenünk ueui azért álda meg bennfiuket eleven és

éltet(1 lélekkel, hogy a mikor kedvnnk tartya, ki röppeiitóúk

testSnUbai akár mely hívságos okukért íFal: NA. 221).

RÉPT : [volans; fliegend). Egy görög kereté a királyt, hogy

fogadná be szolgalatjára, mivel ollyan nyilas volna, hogy a

madarat reptéheii lelövi (Mik
:

'i'örlj. 467).

REPÜL, Röpüli : volo C. MA. fliegen PPB. Ez világ-

ból kymidjmak es vrhoz rfip\Menek (VirgC. 50). Az kakas az

fráternek kezebewl az fevdre repevle os az ev zarnyayt ky

evtveen enekle (DoniC. 313). Akarlak hozyam egyesytteuem,

hogy ket zarnyakal ropowly (Ér.sC. 238). Az angialok r5ppöl-

lettenek (Fél : Tan. 83). A fiistbll sok sifckák röpiillének

(Pázm: Préd. 294). Tovább es niaszszébb akarok elmémnek

szárnyaival ropSlIenem (Lép : PTük. Ili 9). Sebes ráró-módra

mintha repülnének (Thaly: VÉ. L251). Hogy a sárkíiny eltt

a pusztában röpüllyön (Csúzi: Sip. 250).

alá-repiil : devolo Kr. [herabfliogenj. Egh halló zalla feyek

telet az pahnafanakh agara ees oniiat ala repfilwen, eg keíieret

tSn lée (PeerC. 81).

által-repl : porvolo, traiisvolo C.

be-repül : iiivolo MA. hinoinfliegen PPB.

éggyütt-répül : <'onvoIo C.

el-répül : provolo, abvolo C [fortfliegen). Ky aad énnekem

zarnyakat, hogy el reppewllyek (ÉrdyC. 576). Kerwbyn now

angyalon el repRle (KiücsC. 29).

[Közmondások]. Hamar el rSpfil az szó (Decsi : Adag. 179).

elrepülBÓg : [evaporatio ; ausdünstuiig]. Az elrep&lSség a

tapa.'iztalhatatlan részeknek a melogtSl kSnnyen el szelIyedS-

.«ége (ACsere: Enc. 127).

mellette-elrépül : praetervolo C.

elöl-repül : praevolo C. antevolo MA. vorher8iegen PPB.

föl-répül : .iiibvolo, evolo C. (auffliegenj. íme mind ether

fel rí'ipAlenek az égbe (VirgC. 52). Valaky az kereztyen hytert

eletyt vety, ez il ember legottan fel repevl menyekbon (CornC.

67). Meg hala es ew kereziseghenek ártatlanságaival menyor-

zagban fel repAle (ÉrsC. 229. Helt : Mes. 38).

flül-répül : suiiervolo C.

hátra-répül : revolo C.

ki-repül : evolo C. MA. ausfliegen PPB. A fijat nem ismer-

hetni addig meg, míg az apja szárnya alatt vagyoD, hanem
mikor onnét kirepül (Mik:TörL. 233).

kirépülés: evolatus MA. daa ausfliegen PPB.

kömyül-répül : tircumvolo C. MA. umherfliegeu PPB.

környülrepülós : circiunvolalus MA. das heriimfliegen PPR

le-repül : devolo C. MA. herabtliegen PPB.

réá-répl: advolo, involo MA. hinzufliegen PPB.

vissza-repül : revolo MA. zuriickfliegen PPB.

Repüldögél : volito MA. |herunifiiegenj.

Repülés, röpülós: volatus C. MA (das fliegen). Tartoz-

saitok gyezerny az zjibadsagert, kyt vallotok mendeuewt rew-

I

pewlest (ElirC. 139), Kivételesek vattok Atet diczerni az égbe

zabadon való rApAlestekert (VirgC. 51). Oh keresztyén ember-

hez illend szent rfipSIlések (Lép: PTük. L273). Az Fúria nem

j

késik iHjkolbau, ríipülését tartja nagy Török országban (Zriuyi

I.14j. Magának sem mondhatok jót az chászárnak, mert elvexz

ténk kiSdben röpülését sasnak (74. 11.83),

csillag-repülés: trajectio *stellae PPBl.

Repület : (volatus ; flug]. Ez napon uronk Cristns felyeb

repevle mendeu emberneel ; ez repevletrevl mondatyk Job

I
kevnyueben (CornC. 121),

Répülget : volito MA. [herumfliegenj.

Röpülhetetlen : involucris MA. was iiicht fliegen kann

PPB.

Repül : volans, volucer, volucrLs, volaticiis C. (fliegendj

Ez embernek bowlcze^eges zentjTasa fenlyk olyatan, mend

egbeu repewlew keselyA (EhrC, 96). Ji'uendSt mond egy r."

pfill küuvvn'l való látassál az emberi tudományról (Helt

:

Bibi. I. h)

[Közmondások]. Nincs .semmi rSpfillShb az Adfinél (Lá.<<zló

:

Petr. 7),

vitorlával-répül : velivolus C.

RKPED: I)(hi.sco; klaften], RcpedStt : hinlcas C, Reped-

I

jen a gyeplí-szí, pinczetokja folyjon ki (Thaly: VÉ, Il.l2('i

i
2) .scaber Bo MA. schabig werden PPB.

ketté-reped : (in duas partes scindor ; zerspalten). Chuda.

[

bog az my kémen zíuenk ketté nem reped (MargL. 24). My-

' koron zent Margit ázzon zent kereztnek iegyeet vetiiee, az

sarkán ketté repede (CornC. 330 1. Ju.stiua ázzon, bog Aeladiu^<

le ne esneek es ketté ne reiiedne, laytoryan evtet le vétele

(364 1.

ki-reped : disrumpor Kr. (zerplatzenj. E^y kegyetlen ySyw

I

ewtet az bydrol az folyó wyzben wete es ottan anak zeeme.N

!
ky repedenek (ÉrsC, 354),

i

meg-reped: I) rumpor MA. [bersten]. S) exaresco, scaber

fio MA. ausdörren, schiibig werden PPB.

[diasolvor; zerspjilten]. Széllel repettiMszéllyel-reped

:

hiulce C.

Repedés: [fissio; das spalten), A szíl5nek vészei minden

rajtok &so repedés likadozás nélk&l ineg-bimbozliatnak (GKat

:

Valis. I.tll9).

Repedez : iteratas rupturas acquiro Kr. (risse bekommenj.

KSziklac repedSzenec, fSld meg indula es coporsoc iiilanac

(NádC, 42i. Róppedezni kezdet vala a gyeg (Helt: Krón. 117'

Agyukat ki lüvék, alól az f?)ld robog, repedez mint egy jé.

(Zrínyi 1.120),

el-repedéz : [scabricie horrídus tiu ; scbübig werden). Az

én ortzám ebrepedezet (MA : Bibi. V.15).

ketté-repedez : [in duas partes scindor ; zerspalten). Az

SkiV ketté rei)ed(V.uen, i nolci eaputh ada ki ini (DebrC. 570X

még-repedez : I) rimasiLs fio Kr. (risse bekonmieu]. A
kinek meg zakadoziuiak es repedSzeuek (WeszprC. 16>. Oh
kA zjTtok egjbe zemvegyetek ma en welem. meg repedSzwen

es megh basadozwan (ÉrsC. 57). Éhség miatt az mfl tastfink

megkesseredett mint égS kemencze, bSrfink megrepedezett

(RMK. VI.83). Az kSziklak meg repedezenek (Fél : Bibi. öci).

S) scabricia horridas Ko MA. (kratzig werden).

mégrepedézés : (dirnptio ; zerspaltimc]. Az k ziklaknak

luugb repedezyse, az teniplomuak s-ívpurlallui kethe zakadasa

(ÉisC. 28).
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öszve-repedez : (dirunipor ; zerspalieu]. Kfistiklák, begyek,

vSIffjek niind Ssz\-er«ped5znek és megégnek (RMK. VI.38).

Hepedezés: 1) niptiira, fissura MA. gpalte PPB. 2) sca-

britíes >I.\. kriitze PPB.

RÉS: (levir; scliwagpr]. Réred-néiiédnek vagy húgodnak

ura (Szikszaiy Az liwgaiiak ferye az az rery kezde Steth tyt-

kon el anvluy (PeerC. 48). Lelezy gazda rerjiiek wagyok ado!)

bor arraba iRMNy.'n.216). En vagyok az Klokock Istbwan,

rerem megh holtt Zecheden, a mely kenyergluHt te N. en

érettem eltel>eu (LevT. L332).

BJBS (rósset Diai. 72): mptura, rima, hiatus, meatus MA.

riss. .spalte PPB. Kic az resseken kimentec eggitec mastoc

ellen (Bécsi C 2201 Eluétetii; az vy folt az otol es nngoh r&s

lézen (MiincliC. 74. JordC. 459| Nem zokot vala resekeií, abla-

kokon velagy embereket, ferfyakat nezny (PéldlC. 45). Az liayo

feneeknek ressen az n-yz bee megyén (ÉrsC, 310). Bé kel ezt

az rését árkolni elSttSk (Pázm: Kai. 110). Találbaltál magad-

nac résset az kijövetelre (MA: Bibi. L29). A rSsset keresi es

azon való be jár;isnak szoká-sát forgattja (Diai. 72).

[Szólások). De rajtad mind igy is u e m 1 ü n sem rés sem

folt (Monlrók VIII 167). Hogy semmi résiiui;, folyamásnnc ne

lehetne az mi hitetlenségnknek szépegetésére (MA: Scult. 617).

Ress ffilekkeT variac vala az emberec: suspen.sis animis

expectabant omnes (Mon : Ápol. 8). Ezek az úti kisértetek

résen tartják mindenkor f ii 1 ö k e t (Fal : NE. 4). Résen
vagyon az fóle (Decsi:Adag. 172. Kisv: Adag. 221). Résen

legjen a íiile (Megy: 6Jaj. IL17). Mid5n résen tfilfink (Szentm:

Kaim. 1). Mid5n nyereség fel61 mondnak valamit, igen résseu

akkor az fSISk (MA: SB. 127). Eleb j6jj6n az bezed az

résre, hogy nem az nyelvre (ÉrsC. 260). Soha hatalmas csá-

száihoz tartozó ;hfi.«égünkön rést nem ejtünk (Monljók

Vm.131). Ha rést kaphatunk, a hordót azonban elküldjük

(ííyr. X1V.357). Az emberi viszszálkodó tsalíaság még is ki-

fogó rést t a 1 á 1 t.(DEmb: GE. 175).

[Közmondások]. Elég egy rés egy kertenn (SzD: MVir. 95).

Eésés : rimostts MA. voll spalten, voll ritzen PPB.

Eósesed-ik: (rimas ago; ritze bekommen]. Az okos es io

gondviselS ember tava.szszal epétti f51 meg romladozott házát,

tSredezet, réssesedett falayt (Lép: PTük. L326>.

RESA : [rbeda ; wagen]. A szász kapitulumok és ekklésiák

tartoztanak a fejedelemnek adni valami résát vagy tábori sze-

keret (Bod: Pol. 51 1.

RÉST, ROST : piger, segnLs, reses, deses, desidiosus, tor-

pidus, ignavus, lentus, remissus, socors, supinus (C. fanl, trag,

langsam PPB. Késtek avagy tunak : pigri NémGl. 288. Gonoz

rest zolga, kellet uolna az en pénzemet a pénz valtocnac adnod

(MünchC. 62). Tunya rest voltam (VirgC. 10. 105). Kywannyok

azon zorgaUnatossagot m«-tathny, hogy restek ne legyetek

(JordC. 808. 833^. El bochattateek zent Ferencz atyánk, hogy

az rest5ket fiél yndoba, az almasokat tfel seerkenche (ÉrdyC.

568). Az rest zamar, te twiiya zamar (Pesti : Fab. 1 3). Restecke

15ttetek (Fel : Bibi. 11.128). Ki természeti szerint igen rest az

bosznallasra (Tel : Evang. L107).

[Közmondások]. Ha te Ferentz várod, rest leszen a te borod

(Cis. D). Mindenkor vnnepe vágjon az rSst embernek : semper

feriae sünt inertibus (Decsi:Adag. 128).

Restell, röstöll : piget MA. [es verdriesst michj. Kerven,

hogy ne restekie hw hozyayok jnny (JordC. 739). Ha restó-

lendy megh mosuy hw rwbajath (102). Ynteesymet restfileetek

bel fogadny (ÉrdyC. 575f Resteltéc meg imyi mind a könyvet

(Helt: Krón. 1). En nem rcstelem mindent múuelni te érStted

(Helt : Mes. 63). El rtV-ti az re.st az ó kezét mháia vyában.

röstelli azt raac száiálioz is vinni (Kár: Bibi. L619i. Ne rcs-

tellyed az beteget meg látogatni (654). Egy kis vasarbeli nye-

re.segedet restelleü el hadni i-stenedert (Bom: Préd. 411). IQií-

ságodban dolgot restellettél, mostan immáron igen agh duda

lttél (FortSzer- 12). Munkával kere.sni az kenyeret röstellie

(Zvon:Post. II237). írass mással, ha magad rösteUz (TörtT.s

111326). Ne resteld oda meimi, a hová igazét (Matkó : BOsák.

97). Restellem vesztegetnem a bötsfiletet (Fal: NA. 131).

meg-réstéll : :v Senki kevés munkát meg ne resteljen

(RMK. IV. 143..

Restélkéd-ik : pigror C. pigreo, pigresco MA. [verdrosseu,

trag sein]. Ne ró.stelkedgynnc semminemö ioba, hanem az vr

dolgába munkalkodgyimc (Born: Préd. 63. 379). Az uumidak-
nac izalardsagoc nem haé tiala nekic restelkedniec (Decsi:

SallJ. 45). Az Lsteni szolgálatban ne pubálkodgyuuk, ne restel-

kedgyiink (Pázm: Préd. 341. SzD: MVir. 481). Utnivaló dolog,

hogy meglehet, csak ne restelkedjék (TörtT.^ L383).

[Közmondások]. Akar hólis az nyeri, az ki nem röstelkedik

(Decsi: Adag. 31.5).

Resten, roston: pigi-e. ignave, ignaviter, de.sidiose, socor-

diter, lente, remissé MA. fául, triig, verdrossen PPB. Kezde ez

gyermek zerelmel jgyekevzny, nem restevu tanoiny (DomC. 6).

Resten ebben jára, a kinek hagyá (RMK. IV.91). Resten vise-

led magadat (Kár: Bibi. 1.617;. Közel földre is röstön mennek
(Zvon:Post. 11.177).

Restes : pigritan.s, subpiger Kr. [etwas triig]. *Koszogó res-

tes ló : equus pedibus stlembus PPB. 272. A bfluíis embert
fnrdallya a lelkiismereti, hogy az isteni szolgálatban restes

volt (Pázm : Préd. 994j. Biszonyara ritkán es röstessen tartat-

nac illend gyfile.sec vagy Romában vagy masut (Zvon:

Osiand. 84). Az i,sten ajándékivei való restes avagy ugyan
nem élés (Megy: 6 J.-ij. IIL35), Az elefántok között volt

oly, a ki a többinél butább és restesebb lévén, midn ezért

gyaláztatnék, búsult (Misk : VKert 31). A gólyák egybe

gyülekeznek és ha mellyik közzfilök restes és maradozó lejénd,

azt utói a sereghajtó sietteti (334).

Restesen : [subpigre ; ein wenig fául). Esett értésflnkre,

hogy az haza szfikséges dolgait igen restesen, st többire nem
is eífectuálná (KecskTörL IV.304).

Restez : [pigrum nomino ; einen fául heissen). Másodszor
restezed és ttmyázod Szil Miklóst (Bal: Olsk. 437).

[Restit;

el-restít: pigrum reddo Kr. [trage machenj. Az emberi

késedelmet elrestíti és tiuiyává teszi a jóra való serénységben

(Pázm2:Kal. 235).

meg-restit : cv Az okosságot meg-tompíttyák, az akaratot

minden jó igyekezetre meg-restítik (Pázm; Préd. 840). Egy
török császárt ágyasához való .szereteti úgy megrestitett és el-

vonta volt minden gondviseléstl, hogy ugyan hanyatlani kez-

dett volt .széki (Évk. Xm 54)

Restség : segnities, desidia, inei-tia, iudiligentia, .socordia,

acedia, ignaviii, torpedó, impolitia C. pigritia, pigritas MA. trüg-

heit, faulheit PPB. Negyed halálos bevn restség, ky embernek
sok gonozokat tezen (CornC. 159). H* resthseghekbe megh
nialaak vmak mondasaath (JordC. 24). Ne chak torkosságban

es rezegseegben, ne chak restségben es förtózetesseegben, de

ltzyetök ffel a my wTsvnk Jesnsban (ÉrdyC. 3b). A kitl

lehet es nem aloszik, az rösseg art annak (SalMark. B2).

jóravaló-restség: [adsidia; untatigkeit). Vetkeztem iora

való rest.segembe (VirgC. 10). Zeretetesen meg goadolyad, ha

vagyon the benned álnokság, kegyetlenség es yoravalo resthseg
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(VVeszprC. 126). Az iora való restség ezt monda; ha sokat

bSytülz, meg boloiidolz (UodC. 15). Jóra való késedelmes rest-

ség lenyomja bennünk a jó igyekezetet (Pázm: Préd. 64).

1

.

Restül : [remissé, lente ; trage, langsam) A gyalogság-

nak elilállítJLsábaii igen restül munkálódnak a nemes várme-

gyék íl5ercs:Lev. 532).

2. Restül : pigresco, segnesco MA. fául werden PPB. Igen

rSstíilnec azban, hogy az el v5tt io vtan halat adnanac (Bom

:

Préd. 457).

el-restül : c« Kik ez velagba az isteni zeretettSl elhidegöl-

tec es az 5 szolgalattaba el restfiltec, a pokolba rezkessenec es

fazyanac (NádC. 81). O nyavalyás, ky tely vag bAiiSknek rnt-

sagaual, mit zunyadoz, mire restAltel el (TelC. 242). MidSn

annac ideié leszen, be aratunk, ha el nem rSstfilflnc (Bom:

Evang. IV.30).

meg-restül : cw A czelek8detben meg ne rSstfilyfluc (Bom

:

Evang. IV.30). Jot czelekeduen pedig, meg ne re.strilli5nk (Fél

;

Bibi. 11.75). A közOnségas szokásokra meg ne restiily (Pázm

:

KT. 64). Ha meg-félemifinc vagy meg-re.stSIfink (Megy : 3Jaj.

11.90. 46). Minekutáima megvénhednek, az ebek is meg-rostfll-

nek (Misk: VKert. 194).

RÉSTÁIj : [debeo ; schnlden). Az ky restalna, zynthen

tliorkaban wagion az thereknek, mynd az althal meg es erthe

le.H\\iik, hogy megh wegyAk (LevT. 1.55).

RfiSTÁÍíCIA : [debitum; schuldj. Nadasdy vramhoz

menteni vala, hog zolnek mjnd az mastanj restancia fellel

nekj mjnd az kj restíuíciat K. kftldet vala az mastanj felel

(LevT. 1.37). Ke. az r6,stlian(;hyarol ir, ez ideig az honneth le-

heteth, mynden módon erthe wotthvvnk (55).

RÉSZ : pars, portio C. teil PPB. Állatnak ueged resce

:

qnadrans NéniGI. 154. Egy köntingnek harmad része : scriptu-

las PPBl. Oggun neki mend iovben rezet HB. Keuesebbet

vewttem, hogy egyob tarsim ne czallattnanak meg rezyben

(EhrC. 78). E^c masikuac ereziéc étkekuec rézéit (BécsiC.

70. 51). J8 a zolgmiac vra es 5 rézét veti a kepuiutatockal

(MünchC. 60). Akarod atte rezedet ioua tenned (VirgC. 89).

Nem lezen rezed en velem (JordC. 674. 695). Légien részem

menioi-szagban (ThewrC. 167). Eg^ risz halat adának ftneki

(Sylv: UT. L124). Azt mongyak, li<ig hetted rezevei nagob az

denar az dragmanal (KMNy. 11.51). Az más ember marháya

részeért zúrzauai- talállya (Cis. K3). Az hadakozó részek enge-

delmessen jó alkuvásra mennek 1620 (Kai. C3). Mind a két

résznec próbálása megvisgáltatic (Com: Jan. 133). Nem azért

táma.sztotta or.szágiuik liáboraját, hogy részjavainkért azt Io

szállítsa (BethlTám. 675). A támadót nagy tz Viirad és Szent

Miklós uczáknak mind ket részeit megemésztette (Bartha

;

Krón. 4). Szivének bels ré.szébS'l származott (Illy: Préd. II.2061.

[Szólások]. Az t6b tévelygéseknek ki irtatásábaun is els5 rész

volt az római e c

c

I é s i á é (Pázui : Kai. 632). Az masyknak

ees reeze vagyon benne (ÉrdyC. 529). Részec nints

mennyországban (Born: Ének 44). Az paráznákkal re.szed vala

(l''él:Tan. 476). Része nem lészen 6 vélle, ha meg nem mo-

sattya lábait (Pázm : Kai. 720). Semmi része no légyen beimflnK

e világ fejedelmének az sátánnak (Pázm : Imáds. 16). Volt ré-

szem mind a jó mind a gonosz szerentsében, se abban a bol-

dogságot, se ebben a nyomorus;'igot nem helylieztettem (Fal

:

NE 10). Élhetjük a világot, ré.szünk lehet az emberi társajiág-

ban, mégis megfelelhetünk hivatalunknak (U). Kyk erdeglmok

rezeere es hatalma alat voltanac (ÉrdyC. 537). Az zen-

t5k, kyk wr isten rezeere loeznek (556). Részemrl va-

gyon: e.st *author |>ro mo ; Valaki részérfil lenni : *ad'uugere

se ad alieujus catisjim PPBl. R e e z t h ad tw neky az erek

dyczóüseegbnek eremeebeu (ÉrdyC. lOU). Rezt «u magamuac

keuanuc mindenben (Bom: Ének 414). Hamis tanúságba

rezet t a r t o t a m (VirgC. 76). Tartuan Oistusnac rezet az

sidoknac ellene (VitkC. 101). A kevésb51-is avagy kicsiubSI

tégy részt (Com : Jan. 188). A ki eltri a maga részét,

talpig ember (Fal : UE. 11184). Részt venni a dicséretbl

:

laudes *i«irticipare PPBl. Hogy a világi gyönyarUségek nekik

úgymint részül jüttenek (Illy : Préd. 1.51).

[KiSzninndások]. Jó ré.sz a jó a-szszony (Illy: Préd. 1.171).

alsó-rész : [anus ; hinterteilj. Bár fájt alsó részünk, de még
is lódultmik (Gvad : RP. 90).

idö-rész : [pars temporis ; zeitab.sclinitt). Senuniképpeu va-

lami ilö részt nem jegyezhet, hanem szökségesképpen Srkké
valóságot kell jegyzeni (GKat:Titk. 221).

pártos-rész: pars factiosa, seditiosa MA. [aufrUhreríwhe

partei).

világ-rész : (pars mundi ; weltteil]. O Jésus hifm valóknak

szép cliillaga, mely világ rész vitézségedet tagadgya (Zrinyi L98).

Részbl : [p;uíim, ex parte ; teils, teilwelse]. Ea okosko-

dásnak valami rozbSl helie lehetne (Kél: Tan. 537). Mi magimk-

tul eleget tehet&nk-e az isten igaz.saganak ; semmi részbl nem
(Szár:Cat. B2). Noha ezek liet-.szere.sek a gonosEokban, de

minden részbl iiresen nem maiad senki tlk (Pázm: Préd.

69). Rézbl meg irattatot, rézbl az.<iknac tanettasa által meg
tartatot (Zvon : O.siand B4). Az sidó néiség ki ment Cliristua

eleiben, részbiil hogy lássác tet, részbfil hogy tisztességgel

kisériéc be Jérasalembe (Zvon: Po.st 1.18). Erre nézet szent

Pál is ré.szbfli akkor, mikor az nxmdgya (176). Az 5d6 jobb

ré.szbfil állhatatlan leszoii 1621 (KNagysz. J). Mi-is az magyar

nemzetrl nagy részébl ugyan azont mondhattyuc (Der:

Préd. 1).

Részéi: [jiartior; teilen]. R^zeltetik az \V gonosz cheleke-

dotiben (Ozor: ChrLst. 234). Venus Mercuriussal reszeluen az

birodalmat, az égnek melegh es szeles allapattiat remélhetni

(KBécs. k). Az ur isten az én örökségem, melly nékem kivált-

képen részeltetet (MA : Bibi. V. 8). Valamiuc vagyon, adasséc

és ré.sz6lte.sséc egynec hogy nem másnac (MA : Tan. 23 1.

ki-részél : [secerno, .seligo ; aussoudernj. Nem ollyan ré.sz

és darab, melly az egészbl ki számlált^itot és el szegdeltetet,

hanem az részekbl ki ré.szeltetet és el daraboltatot (Helt

:

Aritni ki.

Részélkéd-ik : 1) particiix) Kr. [teilnehmeuj Nem hogy

is ré.szelUedgjék az álnak.ságába (Tel : Evang. II.998>. Az

i-steni természetben reszelkednec (Mon: KépT. 5). 2) [jnngor,

socior ; sicb anschliessen, sich verbindenj. Ábel együgyüségéhez

ré.szelkedjünk (Pal : NE 101). A victoria oda részelkedik, a hol

meg vagyon a hadi regula (Fal: NA. 213). A forgott udvari

ember Protheus légyen, bits ha bitshez részelkedik, vidám,

lia vidámhoz (Fal : UE 405). Mahometnek rút vallilsát leteszed,

a keresztyén hithez részelkedel (Fal : l'É. 652).

hozzá-részélkédik : [adjungor ; sich aoschliessenj. Ezt

látván a tiibbi, nosz:i-rajta tormán, féltésen hozzárészelkeduek

és hatalmasiUi szaporodik a nem jó (Fal; NE. 71).

Részélkédés : [.stúdium partium
;

parteiuahmej. A sok-

féle vétkekhez részelkedés s hozzájok a.szott gouusz szokásunk-

nak ngy vagyon állapottya, hogy mennyivel inkább rögzik a

ersödik, annyival inkább oda gyengíti a természetet (Fal : NE
50). Nem folynak érdem s trvény szerint a dolgok, lianem

hol per casum, trtéiietképen, hol per piutialitatem. hajlandó

részelkedéssel fFal : NA. 239).

Részeltet : pnrticipem facio, communico MA. teilliaflig ma-

ciién PPB A te eds fyad Uiua Xpus mjnketh zeutii kenj-
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oyanak eerdfimeben rezeltessSn (WinklC. 329). Aggywnk dyche-

retSt a my meg valtunknak, hogy reezeltessen az ew zentb

malazftyaban myg eeK^nik (ÉrdyC. SlSb, 566, 597). Haarmat

kewanok az en édes luogli waltomnak testamentomabol rezel-

tetnye (ÉrsC. 154X Ré.szelteté fiát velünk az szent feredöbeu

(,RMK. I\'.l?55). Kezeltetik az \V gonoz chelekedetiben (Ozor

:

Clirist. 234). Nem myndeu atlyay iozagliban rezelletnek (Ver:

Verb. 102). Szent Pál imozt beszélle : A szenteknek részeltetk

legyetek (Fel : Evang. 11.492). Paraznasagba rezeltetik magokat

(Vás: CaiiCat 641). Az választottakuac 5r5cké való dolgot ré-

szeltes.sen és tulajdonitson (MA: 8cnlt. lOfiÜ). Valaniiuc vagyon,

miiid másunnan adasséc es reszeltessée egynec, hogy nem más-

nac (MA : T;ui. 23). Jovaiban részeltetne benufinket (Zvon

:

Fost 11.187). Lsleni kegyelmit mindeneknek részeltetni kívánta

(Bly: Préd. 1.119. 77. 240). Kell ítet köz szabadságban részel-

tetni (Orczy: KöltSz 41).

Részeltetés : partioipatio Kr. [teilhaftniachnng]. Jesus mj-n-

den tehettseeggel, dych5seeg5s reezelteteessel fíellyeb volt myn-

den teremtít allatolmaal (ÉrdyC. 58). Hatod az erek eeletben

ffywy reezeltetees (72). Re.szeltetesb51 neueztetic Péter k5 szál-

nac (Mon: Ápol. 282 1. A malaszt részeltetése (Illy: Préd. 1.519).

Részenként : particulatim, visceratim C. per partes Com

:

Vest 140. teiUveise, stiickweise PPB.

Rószónt : partim MA. teils PPB. Labainac vyai felrezent

vasból es felrezent fSldbSl (BécsiC. 123). Mattan ysmerSm fer-

reezeent, akkoron kedeeg nylwabban meg ysmerSm (ÉrdyC.

97). Ki fizetése leszen fel reszent kez pénzel, fel reszent ingó

marhával (Ver: Verb. 165). Lábai egy részént vasból és egy
i

részént czerépbSl valánac(Kár: Bibi. 11.157). Egy részéiit gond-

viseletlenec, egy részént gyengélkedé, egy részént fosvényec

(MA : Scult. 230). Egy részént feyszékkel, más részént kövekkel

megftitamtatta (MA:SB. 252). Neniiuemfl részént elhallgattíit-

hatnéc (MA : Tan. 705). Egy részént birná, egy részént nem
biiTiá (Tor : Eny. 426). Az embert az 6rdíg nagy részént a

fának nevével tsalta meg (GKat : Titk. 64). Históriámat nagyobb

részént úton irtam (Gyöngy : MV. ElSb 4) Fél részéut való

nyomoniság (Misk ; VKert. 317).

Részes : particeps, compos C. tellbaftig PPB. Negyedrészes

:

quadrantarius C. Valamely vétekben részes : *aifinis alicujus

culpae PPBl. Akarz rezese lenned minden iozagba (VirgC. 94).

Rezes az A benne való malaztba (94). Hogy erdenilyevnk dy-

cheosegeodben rezessek lennénk (CornC. 35). Atyamffyay,

menyey zentb hywatalnak reezesy, tekeenczeetek megh ez my
vallásunknak apostolát Jesust (JordC. 802). Tegyen reezessee

berme (ÉrdyC 542). Zent pabiarkaknak áldomásokban reezes

volt (623. 383). Legy\Vnk rezes te zentb ereksegedben (TheivrC.

263). Miuelnk rezessek legének (TihC. 330). Részes szolgájá-

nak halálában (RMK. 11.235). Vérbe részes ne légy (Helt: Bibi.

I. Ttt. 3). Az engesztelnek oUinak kel lenni, az ki mindenik

fehiek természetiben r&szes légien (Fél : Tan. 253). Részessé

teszen bennünket az fi lelkeuel (Mon: Ápol. 257). Harmincz-ót

kárhoztatot tudományt számláltam, niellyekben részesek az újí-

tók (Pázm : LutbV. 132). Mindeniktek lészen részes én kinchem-

ben (Zrínyi IL159). Azért mondatik az ember beszéddel részes-

nek (Illy: Préd. 11.231). Részes ne légy a nagy urak titkaiban

(Fal: VE. in.77).

Részéséd-ik : particeps fio, particípo Sí. [teilhaftig werden].

Akart minden keser&séginkben részesedni (Pázm : Préd. 555).

Az 6 társaságokban kívánkoznak részesedni (Rím: Ének 136).

Küldött kalátsokba ki ki részesedett (Gvad: RP. 43).

Részéseltet : [partícipem facio ; teilhaftig machenj. A jó-

szághoz, a melyben részeseltet tégedet íMHeg:TOszl. 312).

Részesít : impertío C. impertior, particípo MA. teilhafb'g

macben PPB. Sem betegnec sem a vigaztonac rezeseítnek vala-

mit (BécsiC. 112). Dyczsegheenek reezesytSye ; gloriae com-

municator (JordC. 854).

[Szólások]. Ö maga magát reszesiyti velec néha

bueb es hathatosb, niha czendesb es czekilejib kepi)en (Born:

Préd. 202).

Részesitóa : (partícípatío ; teilmacliung]. Az hala ad.asn.ak

l)ohara, kyth my meg áldunk, nem de az Christus vyrynek

kvs-zNWytase, ryzeseyty.sey (Komj : SzPál. 16Ü).

Részesség : [partícípatío ; teilhaftigkeitj. Zenthelt erekseg-

nek rezessegebe: in partém suorum sanctorum NémGl. 378.

Részestül : [pro p,arte ; zum teilj. ZvVlSt bír az rak patag-

ban rezestül, annak es ket reze az wnokae (LevT. 1.93).

Részesül: particípo C. MA. teilhaftig vferden PPB. Te
myattad rezesevltevnk életnek djTiievlcheben (CornC. 100).

Meneuel ynkab kzelyt valamy allath yozagos állathoz, anne-

ual ynkab rezesl az all.'itnak my voltaual . . . Ha az hydeg

vasat az tízbeh tezyk, rezesi az melegseggel (Apóst. 42). HA
6.S reezesv^lth bw welk (.lordC. 801). Reezzes\ílven Cristua.

nak keenzenwedesyben : consortes estis aföíctionum Christi (853).

Aggyon malaztot ew zent orzagaban reozesAlhetnvÍTik < ÉrdyC.

14. 403). Nem kell reszesfilní a bvinnel (Mel:Préd. 112).

Attyokfiainak jovaiban nem-is reszesflltetiiek (Ver : Verb.

178). Az apo.stoli széket tálam nem szídalmaznatoc, mellyel

nem reszeszflltc (Mon: Ápol. 29). GySmlczeiben hogy mi is

feienkint részesfilhessfiiic (Zvon:Po.st. 1.699). Ré.szesfillyeiiek a

gyzedelmes érzékenségeknek ké.'zitett römben (Zóly : Elm.

336). A mennyei kincsekben kezdett részesülni, bvelkedni

(Bíró : Préd. 30). Minden dolognak tellyes értelmében részesül

(FahUE. 392).

Részesülés : communicatio, participatio MA. teílhaftigkeít

PPB. Vádolom bi^Tívfenek magamat kylencz idegen bv^míkbe

rezesAlesembe (VirgC. 11). Miczoda ré.sze.5fllésem volt volna az

istennel (Mel ; Jób. 72). Ti nektek is resze-sfilestec legyen nií

velfinc (Born: Préd. 259). Az meg-kere.sztelkedtek álhatatosok

valának az kenyér szegesnek részeslé.sében (Pázm: Kai. 727).

Mint kell az oltári szentség ré.szesúléséhez készülnünk (Pázm:

Préd. 732). Nagy reniénség fénylett ebben a jámlior latorban,

mikor a Krístus országának részesülését kérte (547). Ennec az

szentsegnec reszesfilesetfil meg nem foztatic (Zvon: Osiand.

135). A szent léleknek részesülése legyen mínnyájatokkal (Dly

:

Préd. 1.592).

Rószetlen (résüden C): expers C. MA. [unteílhafl, unbe-

teiligtj. Hogy ha meg ál király fogadassában, részetlenne nem

lesz 5 atta iókban (Görcs : Máty. 4). Voltanac akcor ollyakis,

az kic azt mondanac, hog amaz kazdag Oassusis nem volt

vohia reszetlen ebben az tauaczban (Decsi: SallJ. 13). Az tb
ecclesíackal reszetlenb volt az teuelygesekben (ÉsztT: IgAny.

166). Nem lehetfmc részetlenec az fSldbeu (MA: Bibi. 1.146).

Semmi kígyó benne nem találtatik, reszetlen minden ueminém
ártalmas állattól (Lép: PTük. II172). Melybe soha edgy is az

emberek kzzfil nem reszetlen (Tor: Eny. 273). Élig volt oly

bársonyos ur, kinek haza-nepe ez nagy veszedelembl részet-

lenne maradót volna (Forró : Ciurt. 95). Reszetlen lesz boldog-

ságban (Ujf:HÉnek 15). Kedves virágjábul reszetlen nem had-

gya (Gyöngy: KJ. 26).

Részetlenül : [non participanter ; unteilhaft]. Semminemeo

geotrelmbeu magát nem hagya vala rezetlenfil (DomC. 10).

[Részre]

jobb-részre : [maxímam partém ; grösstenteíls]. A pogány

nenozetségeket jobb részire meg-hódoltatta (Hall: HHist. L74).

nagy-részre, nagyobb-részre : cv) En csak egynihány

dolgot hozok el az régi históriákból és nagy részre azoknak
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Írásiból (Pázm: Kai. 53). A nép a .sidokat peldazia, kiket vristeii

az 5 vakságokért naKJob rezreb meg vet6t (DebrC. 51). Kynek
testeot iiagyob reezre megh eeghettetee (ÉrdyC. 52(ij. Az keser
nagyobb részre cerdemflnk (ÉrsC. 165). Azoc nagiob részre

valasztatnac a syriabeli kiraltol (Szék : Krón. 64). Nagyságod

myre kert vala, imar nagiub részere kezén vagion (LevT. 1.76).

A mint liogy egyebekben-is igen tudatlanok vagyunk nagyobb

részre (MTolv: Aritlun. 3). Nem lehet, hogy a jo embernek

gyümölesi nagyob részre gonoszok vagy nagyob részre jok le-

gyenek (Illy;Préd. U.150).

Készrl: 1) [ex . . . parte; -teils, -seits]. Gád prófétát

kiildé hozzíija, ki az i5 részérl megjelentené neki (lUy: Préd.

11.199). 3) [partim; teilvveLsej. Isten egy részrl haragos osto-

rával ijeget és^fenyegetSzik, másrészrl bátorittya gyailóságim-

kat (Fal : NE. 37).

[Résszelj

nagy-résszel ; [magna ex parte
; grossenfeils]. A prediká-

tzió is nagy ré.szel rOvideb lészen, ha a deák mondások el-

hagyatnak (Pázm : Préd. II).

Részszérént: partim C. MA. teilwei.se PPB. Mynd reez

zerenth az yo angyal jelen lezSn (ÉrsC. 158). Czac rész sze-

rént proplietahnic (IIeIt:UT. x. 3). It ezak alsó kSutSs, ing

rész szerint vagion (Mel : SzJán. 188). Az lába vijai rész szerint

vass, rész szerint tserép (Kár; Bibi. 11.157). Ackor telliesedik

be rész szerint az mit Jeremiás mond (Fél: Tan. 18). Az mi

marhám vagion, rez zerent bagiom az zegeu attiamBainak

(RMNy. n.302). Sok rész szerint as sok kepén szollá regenten

az isten (Sziir: Cat. B4). Lehetetlen, hogy valaki boldog légyen

és részszerént "nyomorult (Illy : Préd. IL256). Ké.sz-szerint buba

meriilve, rész szerint kíinyvezve (NótPM. 59).

Részszéréntvaló : [partialis ;''
partiell). It vettetyk reez

zereent való kerdees (CornC. 16).

Rész ; [partis ; -teilig]. Három részfi bizonság tételi is meg-

erSsitSttéc (MA : Scult. 617). Az 5 második argumentumát három

részfinek irod (Bíil: CsLsk. 38). Két részS a szentírás (Sámbt

3 Fel. 488).

[Részül]

Részülés: [partícipatio'; beteiligung). Kílencli idegSn byn

vagyon, bynbe rezftles (NagyszC. 359).

RESZ£G: ebriiis, ebriacus, potu-s, potulentus, temulentus,

madul.sa C. trunken, liesofTen PPB Ebre^éetec fel rezegec es

ordehatoc mend, kic bort íztoc (BécsiC. 203). Latoek egy re-

zegh azzonyallatot (JordC. 915). Mykeppon rezeg .'ionunyt egye-

bet nem twd vala mondani (DomC. 216). Mynd borral tellyesek

es rezeghek (ErsC. 81). A részeg a szomiuhozóual cgyfit eluesz-

szen (Helt: Bibi. I. aaaa 3). A bét dombon 815 aszony az-az

Riíma részeg a szentek vérével iPáy.in: LuthV. 351). Nem részeg

szeszei, de hézag aggyal irkált (SalhVár. 179). Mikor részek,

garázdás az ember (Radv: Csal. 111,81).

[Közmondá-sok]. Bort sem iuot s mégis részeg (Decsi: Adag.

17). Az isten-is ki tért volt a részegh" ember elStt (MA Czegl

:

Japh. 215).

Részeged-ik : inebrior SL [tnmken werden, sicli berau-

stben].

el-részégédik : cv Veudigi felettébb elriszegodvén, kés
estve eljöttem szálasomra (Moulrók XV.55). El ne részegedje-

nek és valami garázdára magokban ne fakadjanak (BethI

:

Élet. 1.196).

még-részégedik : inebrior C. MA. [tninken werden]. Kez-

dondi megverni a éo'inókéltet es mcgrtóeu'edni (MüncliC. 141).

Borth 68 eegyebet semyt, ky>vel ember megh reezAghödyk, ne

ygyal (JordC 93). Az en poharam, kyb51 myndenek megh rezó-

gSdnek, ygheen dragalatus (ÉrdyC. 432j. Mikor a borba itt

volna, meg re.szegedec (Helt : Bibi. I.D3). Sok egyéb' fejedelmek

megrészegedtek és veszedelembe B.stek az isteni névnek kiván-

sága-miatt (Pázm: Préd 50. 617). A majom a bort is megiszsza,

s t5le meg is részegedik (Misk: VKert. 227).

Részégén: [ebrias; berauscht—adv.). Ilti.«on s részegen ment

ki házamból (Moulrók XV.616). Nem c.«al; ;i/. tiszti, az közka-

tonája is mind pálinkás részegen ellepték'az országot (Bercs :

Lev. 280).

Részégés : ebriosus, vinolentus C M.\. |tnmkeul>oldJ. Bor

tsiszárok, ré.szege.sek : atralocathone.s PP15I. Eiec e6 iüec a re-

zegeseckel : mauducot autem et bibat cum ebriis (MünchC. 60)

Ez dizuocon ertetueo mind az torcosoc es rez5g5s6k (GuaryC.

4). El yewe embernek ew ftya eetelt, ytalt veween es azt mon-

gyatok : Yme rezeghes os torkos (ÉrdyC. 416). Ha az gonoz

zolgha kezdend az 6 tarsy kezetb enny es innya az rezegbe-

sekkol, el iA az zolganak az ew wTa (ÉrsC. 16). Jay a hamis

tudomaniu, fertelmes parázna, rezílgSs praedicatornak (Mel : Sz-

Ján. 59. Helt: Bibi. I.Uuu3. Fél: Bibi. 143). Az holnod alat v^

hordozzad az konjueknek eziomoiat, miképpen az részeges

Pyrrhia az lojwt giapiunak gomboliagiat (Erasm: Erk. 58).

Részégeskéd-ik : crapulor, pergraecor C. perpoto MA.

[sieh ott betrinken]. Kik ez velagba torkossággal rezSg&skSd-

nec, halg.^s.sak az 5 leeceiSket (NádC. 90). ReezegheskSttek,

kyk mynd ez feldSn lakoznak (.lordC. 915). Az tflrök urak ide

jvén tegnap ittak, részegeskedtek szájról szájra (TjOvT. 11.251).

Szíibad prédálni, szabad részegeskedni, ez az ó szabad.'ága

(Zrínyi 11.197). Szüntelen részegeskedvén megutáltatott (Bod

:

Pol. 188). Részegeskednek, megütköznek az öblös kantsökkal

(SzD: MVir."357).

Részégéskédés : crapula C. ebriositas, perpotatio, pergrae-

catio MA. tiiglicbe trunkenheit PPB. Az kastélyokban való lakás

mód nélkül való részegeskedést, garjízdát, veszekedést nem

szenved (Gér: KárCs. IV.411). Részegaskodésre adván magát,

imitt amott az mak udvarokban töltötte az idót (Bod: Pol.

188).

Részegesked : [crapulator ; trmikenboldj. A bomemiazác

elmével birnak, a részogeskedSc és borosoc esztelenséggel és

bolondsággal (Com:Jan. 182). Ha nintseu uemes, a pórból kell

elfi állatnunk hadi népünket, az jobb az udvarokban részeges-

ked katonánál (Zi-inyi U.193).

Részegít': ebrio MA. (I)eraaschen). Mel fiíies engem reie-

geit5 pobár : calix meus inebrians (DöbrC. 46). El rontotta a

bálványozá.st, melly a világot részegítette (Pázm: Pré<l 142).

Az jó had visel bor nélkül el légyen, részegít eszközt most

hozzá se végyen iZrinyi 1.31).

még-részégit : ebrio, inebrio, ebríulo C. [berauscheoj.

czergetegit meg rezegehed (AporC. 11). Az een elmemetb a te

veerSddel rezSghed megh (WinklC. 261). Meg rezegitteuec

engSmet a nag keseriVeggel (NagyszC. 49) Az loglyoknac

véreekei részegítem meg fegyueremet (Kár: Bibi. 1.190). Kerten)-

nee tábláit meg. részegítem vízzel (667 1. A ragadó mirigy iiagj'

néi)eket cl motskol, megrészegét és pus-ztét (Com: Jan. 59).

Teli toroc ivá-ssal min magát megtölti, részegé'i (181). Sok

istenteleneket szve gyíitttem, szabad szeren azokat meg ré-

szegítettem (íízentm: TFiú. 13b). Az házba bérivén szöruyA-

képen igyekeztek megrészegíteni 1760 (Haz4'mk. 1.363).

réá,-részégit. Beste vitíz, szaladó kurafiai, csak az pályin-

kátiU vitiz az, de it«részegétem köt Sellyére (Bercs: Lev.

281).

Részegség : ebrietas, vinolcntía, temulentía (
' M.\ tnnikfu-

heit PPB. Részegség miatt vati) ffájás : cra|Hila MAI. bü-aluimi
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a rés/^eséget : edormiscere *cr;ip\ilam PPBl. Olofernes fekzön

vala az ágban igéu na^ rózógsógcel elba^éadvan (BécsiC. 38).

Figelmezietec, netalautal iiiegiiphezeggeiioc t zfiuetec torkos-

sággal 6s rélegseggel (MüuchC. IfiO). Vetkeztem rezeghseK

meg nem emeztesel (VirgC. 9). Az tanczhoz zksegSsSU: iol

lakás, rezJkseeg (SándC. 11). Az i^szegsegli az liaz biró embert

bjczflietlenné ta'izi az 5nei kSzSt (Dec.«i : Préd, 3S). Az részeg-

ség oly dolog, kit igen ritka ember, a ki szégyenlene (Zvon:

Post. 143).

Részégsz-ik : iuebrior KL |sicb beraoscheuj.

még-részégszik : c« így meg nem részegszik asz.szonyom,

de íaiinte ollyan lélek veszedelembe esik mint a ki meg-része-

giilt (Pázni : Préd. 225). Ha mi valamelly .szolgánkra derék

dolgot bízunk, nem türhettyük, ba mog-ré.szegszik (237). Soc,

ha maga meg részegszik, úgy dicsekedic véle, mint ha valami

jeles vitézi dolgot vitt voloa véghez (Zvon: Post. 1.43).

Részegül : inebrior MA. [sich betrinken).

el-róazégül : c« Az nagy urak igen vigadnak vala, f6 l'ó

urak el-részegSltek vala (Huny: Trója' D3). El részegült az

igazaknae ártatlan vérével (Zvon: Po.st. 11.204).

még-rószégül : cw Az S borok, kiuel megrezSgiltenec, lezeu

í nekic sarkannac mergeue (NádC. 90). Zent leleknec borrauai

meg rezegiSlt (VirgC. 27). íme leiekben vgy mint meg rezív

gAlt, nagy kíny hullatasba el arada (59). Ez vilaguac iauaiuai

meg reszegfliven, czak basának kedvet keresi vala (Fél : Tan.

485).

Részegülés: iuebriatio MA.

RESZEL (ré.'::d!, Kár: Bibi. 1.643): limo MA. teilen PPB.

Reszellett por : rasamentnm MA. Reszeltt vas-p'>r : seob.s deli-

raata PPB. Csiszár, a ki reszel5vel reszel : pollio qui lima limat

(Com: .Jan. 104). Ha a tehén vagy 6k6r kSrmöt reszelni kez-

dik, igen bfldSs (Misk: VKert. 92).

[Szólások]. Mit nem cselekednének Kegyelmeddel, minek-

utánna annyi tormát reszelt az orrok alá (Monlrík

XXTV. 632).

el-reszel : delimn C. MA. abfeilen PPB. Annac az haiat

k5r5s kSrnyftl reszelSuel el reszeli (Kár: Bibi. L643). Az rab

t(5ml5czbfil kiszabadulván, az lábán való vasat levágja, avagy

raspollyal elreszeli (Prág: Serk. 158).

ki-reszel : elimo MA. poliren PPB.

kireszelés : elimatio MA. abfeilimg PPB.

még-reszel : limo C. delimo, elimo MA. abfeilen PPB.

Négy kell illyen apró csatt, azokat is olyan szépen meg reszel-

lek, mint a nagyokat (TörtfT.* III.156).

Reszelek : [aeris scobs elimata ; feilung]. Finum p<iris.sal

kell az raszelék forrasztót az birsalma magos vizzel felrakott

mre pórisolnyi iKecsk: ÖtvM. 319).

Reszelés : de-strigmentum C. limatura MA. das feilen PPB. I

Reszel : 1) limans, limator MA. feiler PPB. Hasonló mes-

terséggel éltek az új hit reszelS atyafiak is (Pázm: Kai. 86).
i

3) lima NémGl. 334. scobina C. MA. feile PPB. Nem csuda,

ha vétek vagyon az irá.sban, sok reszelik, fiiró kárt tett nékem

Írásban (RMK. IV.207). Annak az baját kSrSs krnyul része-

ISuel el re-iizeli (Kár: Bibi. 1.643). A mit tselekeszik a r&szel5

a vassal, azt cselekeszi a háborúság az igaz férfiúval (Mad :

Evang. 236). A simétó reszelvel .siméttya (Com: Jan. 104).

Rusikát vess az re.szel6 sassán bele . . . Nagy öregreszelö, lapos

és kés-élíi kívántatik három-négy (Kecsk:ÖtvM. 368).

saj1>reszelö : tyrocnestis C.

M. NrX.LVTÖRT SZÓTÁR. II.

torma-reszelö : tyrocne.stis C. (krenreibeisenj. Torma re-

szelóket 4 drbot negyvenkét pénzen (Kadv: Csal. III.30). A
nyakban vetS öreg táskámat, a tormareszelót, a sodró fát, egy

üstöt elhozhat (TíirtT.» ni.l60).

PReszeltetJ

I

ketté-reszeltet : [díssecare curo; zerschneiden lassen].

Zent Elona ázzon az kereztliffaat kettee rezelteteo (ÉrdyC. 293).

j

1. RÉT: pliea, series MA. falto PPB. [.schicht|. Hagyd

í megnyugodni kic.senné az té.oztjit, nyújtsd meg egyenként szép

i vékonyon az aszt;don, vajazd meg minden rétét szépen (Radv

;

Szak. 180). Az szoknyának korraovadjában vagyon egy rét és

egy fertály vont arany (Radv : Csal. 11.236). A gyökere gSm-

bSlyfi, egy keve.s,sé csúcsos, belSl fejér rétfl (Lipp: PKert. L54).

három-rétü: tríplex, tríplus C. (dreifaltigj. Három rétfl

j

öszve font kötél (Ker: Préd. 11).

hét-rétü : [septemplex ; siebenfaltigl. Hét rétfi pais : *sep-

templex clj-peas PPBl. Az egyhíizi rendekben való hétréttí

sakramentiminak uy találmánya ellen hartzolivunc (MA: Tan.

1493).

két-rétü: bilis C. [zweifadig).

sok-rétü : multiplex C. [víelfáltig]. El hagyuan az Anti-

christusnac soc réti bálványokat, tégedet tisztelhessenek igazan

(Vallást. COüij). Némellyek le .szállván a flildnek gyomrál)an,

ott fövényeknek sok rét ágyában (Orczy: KöItSz. 231).

száz-rétü : centuplex C. centumgeminus PPBl. (hundert-

faltig]. Száz-rét bélé az iiküruek : omastum PPB. Méltó voUia,

hogy száz rétt pálczában vamák a fejét (Kisv: Adag. 378).

Rétes: 1) plícatilis MA. (faltbar, faltig]. Rántzos és réttes

a b'Srem (Helt:Mes. 104). Meg vtállyác az 5 irdos birdos és

rétes 1 . . . nét (Helt: Háló. 50). Auagy egy istent vallani, ki nem

egy, hanem rétes, egy állatból es három sz5méllyb61 egybe

gyaloltatott (Vallást. Nniüj). Rétes, allatas, személyes istennek

mondgya (MNyil : Irt. 174). Nem kivetkezik hát, hogy duplas

avagy rétes Christus legyen, az mint te mondod (188). Rétes-

sen kSttetet v,as rostélyokon avagy g.átorokon ki-néz (Cbm : .Tan.

106). A bikának nyaka rétesebb, vastagabb (ACsere : Enc. 375).

Az hiacynthu.soknak ollyan rétes gySkerei vannak mint az hal

héja (Lipp: PKert. 142) Szerelemnek elhányt titkos békójá-

ból mint madárt rétes bálójából ki-veimi valakit (.Szü: MVir.

369). 3) artolaganus C. placenta, striblita MA. artocreas Major

:

Szót. 7.S, kncben PPB Rétest, tíz kinyírt vigy el bátyáidnak,

ez tiz .sajtokat vigyed az hadnagynak (Tin. 230. Born: Ének.

601). Pereczet, béle.st, rétest, pogátsát sfit (Com: Vest. 46). Tokja

pedig levelemnek két katonás-béles, rétessel van kibélBlve, jó

vastag és széles (Tbaly: VÉ. 11378).

Rétség : [plicatura ; falté, schicht]. Isten tiszta, merú, es

semmi bélés auagy rétség ninczen 8 benne f\'allá.st. Aiiij)

2. RÉT (rü Moulrók 111.87. MonOkm. 1267. ryí LevT.

1.256): pratum MA. wiese PPB. Planicies que wlgo dieitur ret

(Wenzel Xn.648). Nem bizSm, bogh afte barátid adnanac 6th

zanto fSldet avag retet (NádC. 320)). Retemnek egyik rezereul

zinamot elwittette (RMNy. 11284). Egy nyhan lowagoth bocyat-

nak az var fele az rytre (LevT. 1256). Tót Mihál nagy her-

telen éjjel meg vissza-feltére, az nádason rétön mind el-felcsel-

lege (RMK. ni.63). Az réten és nádon Miklós budosik vala

(Ilosv: Toldi 3). Talala egy réten egy eme disznót het malatz-

tzal (Helt: Mes. 300). Még a réth is szagos, ahol vagyon (Mel

:

Herb. 94). SzálIának táborba az pozsonyi rítre (Monlrók III

87). Sfirfl kopiaia miut réten nádnak (Görcs: Máty. 26). Ezen

txirdában sztteknek réttyén kere-skedgyetek (Pós: Vetélk. 44).

ChiW. haszontalanul rút kigyó az réten (Zrínyi 1124). Elad-

lias.sa kis bessnyei pusztának riteit (MonTME. 1267).
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csikászó-rét, csikfogó-rót : (pratiim ubi lampetrae ca-

diuntur ; schlamnibeisserwiese]. Halászó víz nincsen, hanem

csíkászó rét vagyon (Gér : KárOs. IV.291). Bejfinek az határok-

ban csikfogó rétuken is (304).

hizlaló-rét : (pratum peeori saginando ; niastwiese]. Lapos

hantok, gyöpös, viríigos völgyek látszattanak, legeló mezk és

hizlaló rétek (Fal:TÉ. 708).

kaszáló-rét: pratum Nom. 7. íbenilia herba Major: Szót.

119. (wiasej. Az barom mynd Wyfalwyfih el járhatót, niykor

kazallo retet nem fogtak (RMNy. 1L312). Az folyások tellyasen

n>eg-telnec és ka.szaló réteknec fSuét és mezSknec veteménit

ölvesztic (Kár: Bibi. L47Ö). Ka-szalo retek, nyoma.s, erdík, cse-

rek (Ver: Verb. 48). A reformatu.s papok adót nem adnak,

míg minden papnak szántófölde, kaszáló-réte, erdeje ki nem
.ízakasztatik (Bod: Pol. 147).

pajj-réte. Ott az ebet az pap rétén : cancer leporem capit

(Decsi: Adag. 115. Kisv: Adag. 63).

széna-rét : pratum Pesti : Nom. 03. C. [mese]. A nag ar

\Tzec zena retyt, nomasyt es gSmSIc kertyt ky zaggata (l'elC.

85). A farkas talála egy szép széna rétet, azon Scklele k§t kos

egymással (Helt: Mes. 297). A féket a széna rétbe vetem és a

nyerget az vízben hányatom (Helt: Krón. 226). Vy foglalaso-

koth az espanok, akar .szanto fewld legyen akar széna reth,

meg itylhethnek (Ver: Verb. 77). Szénarétek, tóshelyek (Erd-

TörtAd. 1.242). Helyet adnak néki minden hozzá tartozójával

és hasznával, erdejével, mezejével, szénarétjével és szántófiild-

jével (SzékOkl. 298;.

Réti : pratensis MA. [wiesen-]. Réti sáfrány • hermodactylus

;

réti torma : cardamon MA. Három leuel5 f5, az réten terem,

szederjes wága vagyon, e.szt hiyác réti lóherénec (Mel: Herb.

93).

Rétség: foenetum Ver: Verb. 215. pratum MA. wiese PPB.
Az rethsegrAl horgjak es azth moiigjak, hogj mjnd elyen hyth-

wan nesthek wanak oda (LevT. I.22:í) Halászó víz ezen a

határon nincsen, hanem csikászó helyek vadnak az rétségen

(Gér : Kái-Cs. IV.303). Csátés és zsombékos el terjedi rétség

(Gvad: Orsz. 102).

RETEK : raphanus C. MA. radicula ; rettig PPB. Egyszer

a róka a viz mellet talála egy retket (Helt: Mes. 280). A sül-

tekhez adattatnae ealátác, retkec és gyúm51cs5c (Com:Jan.

111). A retek abban kSlJmbSz a répától, hogy levelei sz5r5s-

sebbek és dai abos.sabbak (Lipp: PKert. 162). Halat és retket

adtunk (MonTME. 11.154). Répa, retek tzingolódnak, tök és

dinnye hason jár (Fal: Vers. 871).

bécsi-retek : (rapula Viennensis ; wiener rettigj. Ezt a ret-

ket azért híják bécsi reteknek, hogy BécsbflI hozzák kSzSn-

ségeaen a magvát (Lipp: PKert 11.162).

fejér-retek: [rapula álba; weisser rettig]. (Lipp: PKert. II.

168).

fekete-retek : (rapula nigra
; schwaraer rettigj. Orvo.s.ságok- !

iiak le^obb a fekete retek, kinek nagyobb ereje vagyon a

fejérnél (Lipp: PKert 11.168).

nyári-retek : [rapula aestiva ; .sommerrettig). Nyári retek,

ezt februariusba vetik, noha ritkáu válik jó (Lipp: PKert 11.163). '

téli-retek: [rapula hiemalis; winterrettig]. A téli retket
,

némellyek Sz. Iván nap estiu, némellyek Augusztusban vetik

(Lipp: PKert. 11.164).

tengéri-reték : thlaspi maius; meerrettig Mel: Herb. 173.

vad-retek : armon PPBl. [feldretög].

vörös-retek : [rapula rubra ; roier rettig]. A vörös retek

nem régeu .származott fSisS Németországbul (Upp: PKert. IL

168j.

Retkécske : rapnnculus ; rapunzel. Retkechke vagy rapontz,

a kit a németek rapunzelnek hínak, kinek az ize ollyan mint

az retoknek (Lipp: PKert IL168).

RETESZ : 1) vectis C. repagulum, obex, pessulus MA.

riegel PPB. Ysteu meg erSsseethee te kapnyduak rethezyth

(CzechC 56). Evt erzekensegeket retez alat tarchuk (PéldK

33). Küldtünk egy lakatot és egy rete.szt fejével egybe rtíád :

Lev. 26). Nagy zárockal, retezeckel megSrlzi (>IA: SculL 301i

Pinczének kfilsS ajtajára csinál tattimk egy reteszt és egy závár-

fejet (MonTME. 1302). Kamarán ajtó retezzel (Radv:Gsal.

11.335). 3) [catena; ketté]. Retezeckel valaki megnem kJtSz-

heti vala 6tet : neque catenis jam quisquam poterat eum ligare

(MüncbC. 78). Adyad, hogy ez retezek en labaymrol el töres-

senek (PeerC. 256).

[Szólások]. Látván, hogy míndenStt ben sfll és csak retezt
vét pattantyújok (Pázm: Kai. 129). Reteszt vetek
a szájamra: custodiam ponam ori meo (Cl8Uzi:Síp. 348X

ajtó-retesz : pes.sulus Major : Szót [türriegel].

vas-retesz : 1 ) [manica ferrea ; eisenkette]. Negyén voltá-

nak, akyk Ihustb ostorozyak wolth neegh was retezzel (WinklC

189). Xpus, ky meito 161 az waas retezeketh el zaggatnod

(PeerC. 256). Gondolyad en zerethí barátom, hog az ew nya-

kában egy nagy was retezth wethúthenek wala (ÉrsC. 3U
Hogy meg ketezyek A kyralyokath vaas lanchokkal es \\Taekyk

neme8.syth vas retezekkel (KulcsC. 363). 2) [cingiilus ferreas

:

eisengürtelj. Az vas retez, kiuel magát be 5uedz5tte (GuaryC.

45). Vala ez nemes z\Vznek némely nas reteeze, kywei az 8

gyengeséges derekat által zoryttya wala (ÉrsC. 397b).

RfiTTEG (rotteci Helt:UT. M. 1. MA: Bibi. 0.17. MA:
Scult. 659) : timoo, trepido, paveo, pa\"ito, formido C tremiscíj,

pavesco, horreo, horresco MA. ffiirchten, zittem]. Igen rettegik :

praeformido, reformído, praetrepido C. Christns rettegh vala,

Judas \-igad vala (WínklC. 159). Aleeg hibetendS, minemfl ke-

serfisegót a halaitól rettegvén ;iz én gengesegSs termezetm

zenvede (NagyszC. 16). Uram lesus retteguen ver5s verítékkel

veritSzel (WeszprC. 62) Az asszonyállat nagy retteghwen elíwe

yewe (JordC. 552). Myt rettegz eedes leányom (ÉrdyC. 23V

Sem az hatalmas ysteneket nem tyztJly, sem az keenokat nem
rett5ghy (468). Az fewld az nagy rewasthwl rettegne (ÉrsC

472). MeF feleimnek miatta rettekz (BodC. i). Batoric«d ate

zent lelkedel retegS 15lknket (ThewrC. 109). Hyzik es rette-

gik az istent (TihC. 2. JordC. 836) Mindenek retliektek (RJI

Ny. 117). Rettege inkab es imada ' az fi battyat (Tel : Evang

1.127). Az testnek ertlenségére nezue az halalt rettegte (Fél:

Tan. 267). Mindenkor rettegve kezdett a szólláshoz (Pázm

:

Préd. II.3) Az én beszédimet rSttegi (MA: Scult. 659). Szulimán.

az kinek Európa rettegte szablyáját (Xrinji 1.9).

meg-retteg: [extimeeco; erschrecken). Meg retteghwen es

el ameelkodwan monda (JordC. 736) Meg ne retteegy, myko

ron a kent lathod (ÉrsC. 358).

Rettegés : formido, formidatio, reformidatio, pavitatio C.

tremor, trepidatio MA. furcht PPB. Petlier fel aiwan, mynden

retthegheesnelkyl monda (ÉrsC. Ifini. A feiedelmec nem rette-

gésückre vadnac a ió czelekedjkne*- (Helt : IT. r. S) Bizony-

talan végünk félelemnek rettegésével kínoz (Pázm: Préd 74V

A Kristus fel-támadása-után nem rettegéssel, hanem kívánva

várjuk a jó halált (573). Hértelen való tellyes rettegéssel meg

rénifil (Com: Jan. 150). Noha megmaradhatna \igyazva, de az

rettegést unja meg (Bercs: Lev. 278). Bakonyi röhögés farkas

nak rettegés (SzD: MVir. 138).
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Rétteget : t(^iTÍto C. MA. [sclirecken, scheiichen]. Nekyket

tenileczel reettegliet (ÉrdjC. 373). Bocha.ss félelmet reaioc es

rettef^d a te nagy karod altal (Holt: Bibi. I.Ii4). Minket

rettegetuec és szomoigatiiac az mi haml'ssHginc (MA ; Scult.

860). Lelki ismeretedet furdallyac es rettegetic (Ageud. 78).

Rettegetós : [territatio ; furchtj. Megszabadította az emberi

nemzetet a halál rettegetésétfll (Pázm : Préd. 573>

RettSgetö : 1) terrificiis MA. ersclirecklicli PPB. 8) terricu-

lum C. territameutum MA. scbreckbild PPB.

Rettegtet : territo, terreo MA. [.sclirecken, .scheuchen]. Csá-

szár hatalmával 6l megfenyegeté, Eiizebius pispek nagyon ríit-

tegteté (RMK. V.178). A f?)ldön pedig annál-is rettegtetíb' felek

látszanak (Pázm: Préd. 6). Késértet ez, a mely téged most

bvisit, e hivsáeos félelem, a mely rettegtet (Pázm: KT. 276).

Miért rettegtetni kel az vitéz sziivet, az mely az égben is oly

nagy próbíikat tett iZiinyi 11.65).

RETTEN, RÍITTEN-IK: terreöo Sí. [erschrecken].

Hogy háborúságot ne rettenueenk, Annenmaga habonvsagot

renwede (ÉrsC. 210). Éjjel nappá lnui basa .siet vala, mitSl

várbéliek igen rettentek vala (Tin. 90). Minden felíl szorongat-

tatunk, kemény fenyegetéssel rettenetünk (MonTME. 1.98).

el-retten : expaveo C. [erschrecken]. Hangos trombita zen-

gedez, mellyet haliián, mindenec el rSttennec (Kár: Bibi. 1402).

Elrettentéé vala 5 el5tte: terroré perteriti svint (MA: Bibi. 1.43).

El-rettent tetemimet ujjits meg, hogy ellyek (Szál: "Vigaszt. 23.5).

A véletleneken el-retten (Com: Jan. 196).

még-retten: compavesco C. espavesco MA. erschrecken

PPB. Vala ezenné felelemitel meg rettenet : timore perculsus

(EhrC. 44). A nep Jézust latuan, megyédé es meg-reddene

(MiinchC. 88). Mendenek megh retteuueu, archwl fSIdre esenek

(PeerC. 17). Meg ne rettennyetek azokthwl (JordC. 568) Eze-

ket haluan ez doctor, megrettene (DomC. 217). Lataa, az pokol

aytaa nyt^van vagyon, es nagyon meg rettene raytta (ÉrdyC.

70). Myeerth megh retteneel az artathlanoknak veerek ontasatwl

(185). Azt hallwan a feyedeleni meg rettene myatta (340).

Menehany ytéssel rettenth meg zywed (PozsC. 44). Hány ytessel

rettenth meg az te zywed (TliewrC. 99). Meg rettenic és el ál-

mélkodic (Zvon: Post. 1.677). Valameniszor az Ítélet napiarol

gondolkodom, mind anniszor szivemben és testemben meg ret-

tenem fLép:n"ük. n.196). Még basa magais ottan me.g rette-

nik (Zrinyi 1.107).

Rettenés : terror C. MA. schrecken PPB. Az nagy rette-

nees wtan 6fel kSltenek agyokbol (ÉrdyC. 424 1. Ország rSttenése

(Decsi : Sall. 22). Vedd fel fiam bátran németnek lövését, ne

mutasd szívednek semmi röttenését (Thaly: Adal. 11.247)

Rettenet: terror Kr. [furcht]. Te thataroknak wag meg

tereye, the poganoknak wag rethenetyk (GyöngyC. 2).

Rettenetes : terribilis, terrificas, horrendus, formidabilis C.

MA. erschrecklich, fürchterlich, greulich PPB. Izonyii, rettenetes

mag.^s hely : tespua ; rettenetes zúgású : horrisonus C. Az vel-

lamas tezen rettenetes czattanast (VirgC. 97. 54). Emlek5zyel

kegSs lesus az retteuetSs z5rnyAs.segkr5I, kyket zenwedeel

(CzechC. 12). Akara zenvedni, hog tégedet pokolnac rettenetes

Sruenenec vermeb51 meg zabadihtaiia (VitkC. 89). Eellyen ret-

tenete.s choda dolog tSrteneek (ÉrdyC. 573. 566). Rettenetesb

testnek ew halála (ÉrsC. 269). Azon eiel ez zyz nag rettenetös

abrazatba megh iel5nek (TihC. 12). Az wrnac rettenetas napia

(Helt: Bibi. I.g3) Valami rettenetSs mérges állatot, ffiuet meg

ittac (Mel:Herb. 15). Rettenetes sinároc voltac (Born:Préd.

552). Rettenetes-személy: monstrum (Pázm: Préd. 1077). Az

oroszlánok az 5 rettenetes orditásokkal az apróbb állatokat

el-rémítik (Misk:VKert. 54).

Rettenetesen: truculenter C. borrendé, horribiliter MA.
greulich Pl'B. Rettenetesen szóló : terriloquus MA. Kére, ha

meg akarna halni, ne lenne ilion rettenefsSn (WeszprC. 35).

Az magyarok álgyútól nem fílnek, hanem nagy rettenetesen az

csá-sziir népire flklclinek (Monlrók III23) Az him oroszlán és

a nSstén oroszlán rettenete.s.sen ordétnak (Com : .Jan. 39). Ret-

tenetessen strutztollat fejében mozgattya forgó szél (Zrínyi

11.12). Az pénz az országban rettenetesen elszfikiilt (MonOkm.

XV.129).

Rettenetesképpen : [horribiliter ; schauderhaft]. Szent t5r-

ueuyet nekic a Sína hegyen rettenetes képen kiada (Helt : Bibi.

I.a3) Jerusalemet rettenetes képen elrontac (Lb2). Rettenetes-

képpen megria.sztya (MA: Bibi. V.3).

Rettenetesség : horribilitas Kr. [.schauderj. Ex trombitának

elA zaua retenete.ssegel hangoslik (VirgC. 115). Eltavozanak

mennyey retteuetesseggel félelmesek leuen (DomC. 126). .Jelen

lezen egfelSI 6rd8g5knek rettenetessege (BodC. 23). Meg t5m-

IScSztethe, ho^ a rettenet5.s.seggel meg terithhetne (DebrC 563).

Az nagy zernyew rettenetesseegben meg feelelmSt vala (ÉrdyC

593) Kel myneekvvnk megh lathnwnk az 5 megh theereseth

rettenetesseeghel (ÉrsC 141). Az sok sürü kopja utánna »

eltte sok földet rettenetességgel be födte (Zrinyi L33).

[Rettenetességes]

Rettenetésségést : [horribiliter ; fiirchterlich] Rettenetes-

ségest huzatfatol wala, tazygaltatol wala, ekleldeztetol wala

(Poz.sC. 21.

Rettenetest : [borrendé ; schauerlich]. Rettenetesth hwzat-

tatol wala (GyöngyC. 9).

Rettenetesül: c« Rettenetesfii baluanyoznac (Mon: Ápol.

46) Láttad é az halált az falon le írva, mely rettenete.s(ll ka-

száját hordozza (Zrinyi 1.188). Demirhám rettenetesül forgattya

nagy vasát (11.72. 86)

Rettenetlen : iniperterritus MA. unerschrocken PPB.

Rettenetlenül : [ímperterrite ; fiirehtlos). Rettenetlenfil,

bátran járhassimk (Mad: Évang. 275).

[Rettenhetetlen]

Rettenhetetlenül : [ímperterrite ; ímerschrocken]. Retten-

hetetlenfll által-méne kSzepettSk (Mad: Evang. 314)

Retten: [terribilis; fiirchterlich]. Vr rettenew ft tanachyaba

(teiTÍbilLs in consiliis) embereknek fyay feleth (KeszthC. 159).

Rettent: perterreo, perterrefacio C. terreo, terrifico MA.
erschrecken, furcht eíujagen PPB. Az prophetak az engedetle-

neket istennek sok fele ostoriuai rettentik (Fél : Tan. 12) Az

tSmen rettent es karhoztat az bSnert (559) Mindenütt villám-

nak nyilak és szablyák és mindent rettentnek lobogós kópiák

(Zrinyi L24).

el-rettent : terreo, deterreo, terrefacio, expavefecio, horri-

fico, exanimo, constemo C. [abschrecken]. Az népet el rSttentéc

az bf meneteltál (Kái-: Bibi. 1.130). Benneteket el-nem rettent-

nek (Mad: Evang. 219). Nehéz dolog ez, ha eleve bé-v6tt képzi

vélekedéseddel te magadat el-rettented (Com: Jan. 1).

elrettentés : consternatio C.

elrettenthetetlen : ímperterritus C.

föl-rettent: exterreo, terroré exeito Kr. [anfschrecken].

Mikor alusztoc, ne légyen, ki fel rSttentsen (Kár: Bibi. 1.114).

meg-rettent : terrefico, tremefacio C. deterreo, expavefacio

MA. (erschrecken, in furcht setzen]. Meg rettentnec engfi-

met en zamtalan bineim (NádC. 7). Ennehany azzonyallatok

megh rettentéének mynketh (JordC. 618). Esmeg mond vala
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ewnekik meg reettetliweeii ewket : Vmaraii latom, bogy nz fa

vago feyzy a t'aiiak gyökerééhez közelget (ErdyC. 349. 568).

Meg rettentél engemet az en álmodásiiiiba (Mel: Jób. 18). A
kgs iiristeii oly igen uiegrettentiitte Jket, hogy mindenett fut-

nak a várakból (Tört'l-. 1.281). Talán azért Ironibitálták ki az

békeiséget, hogy megrettentsék az cseheket (Bercs: Lev. 552).

megrettent : (terriBcans ; erschreckend]. Mykent a meg

rettentt azonképpen az hezílkSdSt meg mewety vala (ÉrdyC.

199b).

Réttentés : I) territ-itio MA. da.s erschreckeu PPB. 8) [ter-

ror, pavor; fureht, schreckeu). Itohamiyon liA reayok feelelem

ea reettentees (JordC. 42). Retenteas es rezkedet yevvtteuek en

rayttam (ÉrdyC. 57S. 194). Vsteny yteletlinok rettenteaso myath

(ÉrsC. 266). Mint az oroszlánnal; orditá.sa, ollyan az királyuac

rettentése (Kár: Bibi. 1.614). Éjjeli feleknek és rettentések té-

gedet nem környékeznek (LÁszló: Petr. 197). Zrlnit nem ij«.szt-

beti gond s retteutés (Zrinyi L80).

Kéttenthetetlen : imperterritns MA. [unersehrocken].

Rettenthetlenül : [imperterrite; unerscln ocken). Ál rettenl-

lietleniil Zrini nagy gondokon mint nagy tornyos kilsziklák

magos Késmárkon (Zrinyi L80).

Bettentö : formidolosus C. terrificus, terrificaus MA. [sebreck-

lich, fürcliterliclij. Lúd-rettentfl fft : chonomychon MA. Ellense-

gömnek rettent zürny\Vsegetb ne la.s,sam (CzechC. 20). Néii

rettenti (MA : Bibi. Magy. 2). Ilion Stipán Golenú rettenti tastel

lépik mint egy balom, retteuetosseggel (Zrinyi. 1.88). Ugy hallom,

rettent napjaitok voltának íizulta (U'örtT. XV. 212). Rettent*

fejes, makac! állat a túzok (Mik : TörL. 447).

RETYE-RUTYA: anilis blateratio Kr. Itribchtratscb].

Retye-rutya .szénám renden, rendem, rendem, rárom (Thaly

:

VÉ. 11.126).

RÉTYKE : [piscis genus ; fischartj. A galótzát, tzompot,

retykét, csukát add a szakátsn.ik (SzBodó: LóOica A4).

(RÉÜL, RÉVÖL, RÍVÖL)

el-róül, el-róvöl: [mente capior; in entzückmig geraten).

Zent attya es egyeby voltának mend el ryuewltettek es fékez-

nek iiala mykuppeu meg holtak (Elu-C. 136). Egy napon mykoron
ymalhkozneek, bog wr isten tartanaa meg ewtet az ew zyze.s-

seegeenek fogada.saban, el reewólteteek (ÉrdyC. 276)

Róülés, rívülós: 1) [mentis excessas; entziickung]. Meg
bezelle, bogy az zent l'erenranek ryuewlesehen *ruendezest

es vygaztalast érzet (ÉbrC. 132). Eseok azonközben lelky rew-

lees hA rea : ineidit in oum mentis excassus (JordC. 741). Latam
reAlas zerent en elmeemnek látásában : vidi in excessii mentií

visionem (745). 3) (prodigium ; wunderbild]. Byzon halandó

testbe volna mynth eegyeb embernek, es nem reeAlees zerent

(ÉrdyC. 119). Moyses es Yllyes nem re&leskep|)en, de byzon
tastekben lettek vona ott az ydben (459). O zent atyaam,
byd be azokat ees, kyk kywo fntanak, mert reeAlees nem
vagyok, hogy mynddenuek hallására yelenchem meg, niynt leen

dolgom (634).

Róület, rívlet : 1) [meutis 8eces.-!us ; entzückimgj. Zent
Ferencz vala elnieyenek ezenne ryvewietiben, sem napuai sem
evei nem zolhatuala, vgy vala ystenhen niegnyomuadot (EbrC.

41). a) [lárva; gespenst). Senkit a késértet el ne meriiéJn
auag a reAlot meg no indiron (TelC. 59).

Réületes, révületes: (ecatatious; veryUckt, verrBckt].

ReAletes testeth
: rorpus faiilasticum NéraGI. 124). Meg chvfo-

lyak es meg menetyk vala evtet es revevletesuek ueiiezyk vala
(OomC. 165),

RT, RT, ROJT, RÉT. RÍT, RIÜT: [mente
corripio

; eutzdckenj. Bernald vr istent*! ordemle ol ujig ma-

laztot; bogi giakorta istenhez rAitetik vala (VirgC. 86). Caipbas-

tul es Pilatostul halaira seuteutiaztatec, kikuec eltte mkat

rezkete es rötete (Born : Préd. 244 ).

el-rttetik : [extra se rapi, spirílu corripior ; in eutzUckuug

geratenj. Ew elmeyenek magaztasabjm el ryAtetyk uala: in

I

meutis rapiebatur excessum (EhrC. 77). Yme legottan el rúte-

I
theec lelkben (NagyszC. 381). En elmeeuben el-reAtettem : ut

raperer extra me (JordC. 781). Ottan el reeA-teteem leelekben

:

statin fui uorreptus spiritu (892). Zannazeg ilyen ubudalatos

illatnak zaga, bogi az soror a uagi édességért eb'ytetet volt

(PéldK. 73). Imilien latast lata: elrittetuen, egizerre a zent

Effren lata egi tSz ozlopot (DebiC. 103). Igen aitatos vala,

mert az imacsagba giakorta el ritetik uala (164). Oli igen el

rüttetik vala az imacsagba, mint ha meg holt vohia (207)

Lelke zerent el reeftteteek (ÉrdyC. 502b). ErdSmle látni íoda-

latos kepén meg ekesittetSt zep azzoniallatot, vg hog ekSssege-

i

nec elalmélkodasanac okaert elrfitetneiec (TelC. 63).

I elrüttetés : [ecstaas ; entzttckungj. Zent Pal ezt meg kus

' toluau el rittetasenek napian (DebrC. 139).

Rütés, rütetós : n: Mikoron fráter Pacilicus meg tertli

volna ez ilyen rAtesbAI, legottan kymene az egyházból az bodog

zenth Ferenczhez (VirgC. 64). Meg boczatatek fráter Leo az

rAytetesbAl (110).

Rtet : [mentis excessus ; entzückmig]. Prophetanac ezen

latasa legén auag vetél auag nehesseg auag tereh, mert nem

bezel elmenec röteteben (BécsiC. 259). Ki kedeg rfitetben azaz

ketelen zol, sem zolast sem vezteglast val 6 hatalmában (267).

REV: putredo, humor putridus MA. [taulnisj.

Reves: pntridns, humidus MA. fául PPB. Tegitek az g-
mkz fat rcues,s§ (Sylv: UjT I.19b. II). Miczoda lesz e hát a

reuas tSken (Born : KTnd. IV.32). Mintha egy reuas fat rágna-

' nac (Born: Préd. 410). Az mostani újságok az eretnekségek

I

revas tkéjének csemetéi (Pázm: Kai. 271). Reves tkét látta-

! tott rágni, semmi izt bennek nem érzett (Pázm: Préd. 157 1.

I

Reves tkének setétben fejérkod világocskája (Pázm : LuthV
' 3). Aszú, reves tör7.s8kBket hordatott vala (Szál: Krón. 568).

A halandó és rothadandó embert nem moudhatni-é revéének

1
(Pós: GBot. 89). Ezek lnek azok a tizen uyólcz bizonyságok;

j

látod, hogy revas és rothadt támaszok (P6s:Igazs. 11.370).

Lészen rongyos gatyád, az-is avult és reves (Ben: Rithm. 123).

I

Télben posvány sziínyog s dongó légy sem bolyog, el-bújnak

I

reves fában iBen: Rithm* 23). Visszaaggott reves tkék és a

gonosz szokásokban meg-rögzött vén latrok (Csúzi: Sip. 9).

[Szólások]. Egy reves tke tenéked égés erd (Pós: Válasz.

148i.

I [Közmondások]. Reves tke gyfimltst nem hoz (GKat : Válts

,

L2). Minden újság kedves, óság pedig reves (Kisv:Adag. 147).

I A szabad revesnek, a tiltott mézesnek láttatik az embernek

I (450).

j

REV : portiis Czinár. C. vadum, trajectus MA. [iiberfahrt, fiirt,

hafen]. Micoron zép lassú zel lengedezne Francia orzag revére,

iuenec Colonúara (NádC. 462). Az tevby ke\-zzevl ada az

jeney reuet falnyaual (MargL. 202). Meneeuek az Jordán reweere

(JordC. 288). Megh tereedh Tarsis ueA rewnek bayoytli : cuii-

teres naves Tharsis (KesztliC. 119). Gedeon izene Jordán viz

melle, sidoc a reuket bogy mindenfit jülanac (Ilufgr. 73i.

A tigrisnek vala egy gyalog réve, az révre eljuta Sándor népo

j

(RMK. IV.IOS). Jacob a rewie mene »Helt: Bibi lab). Álul

kltenec réuen (U 213). Az Duna révén (Monlrok 111.16). Hog)-

I

Magyarországra réve lebessn, Sabác várát megvette v6t (152)

I Az hajók és rév rzésére tiz eier eml)ert hagyott (154). Az

lovasokban keveset az folyoviz tevének meg próbálásán ele

! bocsatí (Forró: Uurt. 157) Midn bizouyoi réven által kllet-

l
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vén Bveziii (Tani: Szflnts. 164). Pekri uramot fiil.i az rév mel-

lett FMémesre szállítottam (Bercs:Lev. 18i.

kikötö-rév : Iporfus ; liafenj Hazánknak ki kStA révlieijére

egossogben jntliassunk (Tolii: Vigaszt, y). A mi teleink a tábort

miiit-egy ki-kt5 révet álittyák vala lenni (Teleki: BT^I. 235).

part-róv : c« A Bospliorm egy oldalát a Propontis, másik-

ját a tengernek hajlása avagy partrév bé fejezi (Konst 4i.

Reves : I) portnosu-s C. MA. [hafenreich]. 8) portitor Ver.

(tahrmannj. 3) uanta, nauticas C. [scliifferj.

Révész : iiortitor C. uauta MA. [fahrmann]. Köd ereszkede

i-eájok ugy hogy nem látnak, s az révé.szeket verni kezdik

(Monlrok 111.13). Rineszec nektec szent Miklós Lstentec (Bora:

Ének. 391). A szerzetesek a maga nyensségét ásító révésztM

megvettetének (Tarn : Szents. 164). Kút dolog, ba az révé-sz

vitorláit el-badgya (Hall: Paizs. 22. 95). A révészek, Iriknek a

jó borban vala nem kis részek, némelly társainkban tele köt-

dének (Gyöngj-D: Char. 43). Révésznek fizettem (MonTME.
1.183). A mentó vasmacskát az ntólsó veszedelemkor veszik elö

a révészek (Fal: UE. 453).

[Közmondások). A hajótörés után jobb a révész (Fal: VE.

in.l23).

REVEDEZ : fcircumvolito ; heruni.scliwarmenj. Révedez\e,

sirva, futva nem akadhatok egy útra (Thaly: VÉ. II321)

RÉZ : 1) aes, cuprum C. MA. [erz, kupfer]. Rézzel meg-ve-sz-

tegetem : aero ; valakit rézbl ki-önteni : e.'í *aere aliquem du-

cere PPBl. Valamit tezen a reez a vasuac, ezSnt thezi a babo-

rusagnac bekeuelvalo zenvedese a valaztattaknac (NagyszC.

243). Az romayak reezbevi cbyboryomot faragauak ((3ornC.

193). Az istenseeg nem lakozyk sem rezteu awagy erczbeu

(ErdyC. 200b). Négy mása reszet busz méllyfSldre viszuec busz

forintért (Helt : Aritm. H6). Az hasa, az tzombia merS rézbl

vala (Bom: Ének. 351). A gyertya tartó velentzei rézbSI való

(Com : Vest. 20). 3) [excremeiitum ; ausn-urf]. Az ebek az rezet

el bánnyák a templomban, melyet ki kel s5p5mi (MesésK. 18).

sárga-réz : orichalcimi Ver. C. [bergerz]. A sárga réz cád-

miával, egy némi-nemfi érczes kSvel meg illettetett réz (0)m

:

Jan. 16).

velencei-réz : orichalcum C. pjergerz].

Rezei : (secerno
; auswerfenj. A lágy pásztor el6tt a farkas

ffjapjat rezei (SzD:MVir. 137).

[Rezez]

még-rezez: aeror PPBl. [mit erz baschlagen].

B.'PlZT'IQ : tremo Kr. [zittera]. Rezeg a fazék : olla sonat

\itium PPB. Mint a harisnak a szava reszegett (Gvad: RP.

480).

Rözgd-ik: [inquietus, inpatieus sum ; uniubig sein). Ríiz-

gódnek, nagy titkon el-kicsellegének, az terekek után hamar

készólének (RMK. III.51). Mégis rúzgSdól, hogy vgyau vgy kel

érteni (Mon: Ápol. 309).

Rézgélöd-ik, rSzgöld-ik : strepur. commoveor MA.
(aich erregen, sich beunruhigenj. Ez eI5tt Is sokan rSzgSlSdtek

és újságokat indítottak, de csak hamar meg cskontek (Pázm

:

Kai. 66). Nem árt, hogy rözgölfidik kegyelmetek (TörtT. VIIL

180). Igen rezgelfidnek és fenyegetódznek (SzEsztM. 11.49). Júdás

már tam't-is akkor a Qiristus nevében, mikor Nicudemus még
ingyen sem rezgel5dik (Nagyari: Orth. 65). Henye herécké lesz-

nek, kik rezgelódnek s tudnac másokból szijni (M^y : 6Jaj. ül.

36). E csípések ellen így rezgelSdóI (Czegl: MM. 131. 144).

Temesváratt is rezgelódnek (RákGy: Lev. 525). Ocskai s Bertótí

is csak rezgelAdtak tarkkkel (RákF: Lev. V.17).

Rezgélödés, rözgéldés : [apparátus, motus ; reguug,

bewegung]. Az tóbb helyeken való gyülekezetek is eloszlék,

rezgelódések megszünék (Szál: Krón. 85). Ellenségeknek egyet-

ért rözgölídéseket díruálhatják (Monlrók Vni.221). Ha hol

csak mi jó szandékucskat s leg kíssebb rezgel5déseket vesznek-

ís eszekben CMegy: 6Jaj. 19). RezgelISdés (Megy: Diai. Elb. 9).

De a csak látta a rezgelódést itt akkor (ErdXöilAd. 1.98). Ha
mely felóll ellenség ártalmas rözgölödése hallatnék, egymást

megsegítsék (11.347). Homonnay, Sorbán rezgelódésétól nem
szükség tíirtani (MonTME. UI.160).

RESZKED, RESZKET: tremo, coutremo, frigutío C.

coutremisco, trepido MA. [zitleni, bében]. Rezkezy : contremisce

NémGl. 328. Mindenfelöl raszketök : cireumtrenio C. Mikor

mondotta uolna énnekem e bezedet, fel allec rezketuen (BécsiC.

159). Ü teste rezketny kezde (VírgC. 63). Lucia ázzon fel kelé

es rezketveen mcmda az ev anyának (CornC. 398). Kezde ret-

teghní es rezkethní (JordC. 505). A keze kezde rezketni (DebrC.

105). Zent Pal apostolnak latasaboI igen rezket vala (157).

lízekre yetemben rezketwen mondek (ÉrsC. 336. 355). Erwend-

yetek neky rezketwe (KulcsC. 3). Az mi atyánkfiát mert nem
keserültük, nagy lelki-rezkedve mi az kútba vetettük (RMK.
rV.17). Megmondak reszkStve az annyoknak, hogy a gazda ott

volt volna (Helt: Mes. 481). Nyaka hójagos, feje fájdalmas, keze

re.szked (Pázm : Préd. 233). Testemben reszkeduék (Tarn : JóEl.

128). Reszked minden kis nyomorúságnak árnyékátul (Fal : BE.

587). Reszked a pitle, mikor örel darát (Gvad: FNót. 112).

meg-részket : intremo, contremisco C. intremisco MA. [er

zittern, erbebenj. Halwau ez erSltetesth e ket attyafy, nagyon

megh rezketének (ÉrsC. 109). Persiai fejszéckel, mellyec nagy

ervel megvillogtatnac, rázattatnac, lobogtatnac, reszkettetnec,

által vervén ((2om : Jan. 150).

Reszkedés, részkedet : [tiemor ; das zittern]. Retentees

es reezkedet yewtteuek en rayttam (ÉrdyC. 576). Minémfi resz-

kedéssel, könyörgéssel merjen az angj-aloknak szine elótt eló

állani a nyomorult emberke (Tara: JóÉlet. 130).

[Reszkedetes]

Részkedetést : (trepídanter ; zitterudj. Kezeydnek meel

eebeeth Slelgetm ayetato.sth, reezkettetsth (CzechC. 29).

Reszketeg : [tremor ; das zittern]. Fidnek kirali meg ha-

borolanak, meg indolanak, reszketeg lele ket (DöbrC. 103).

Reszketeges : ti-emulus, tremebundus C. algiosus MA.
zitternd PPB. Mondek rezketeges zowai (ÉrsC. 336). Rezketeges

szonalalig mondhattia vala (Istv : Volt 19). A plántált ligetekbe

és kertekbe reszketeges képeket csíuált vala ( Mel : Sám. 326).

A részegség az egész testet reszkettegesse teszi (DecsíG : Préd.

31). Az els gyilkos Caín reszketeges fej5 és félelmes bujdosó

ln e fidn (Pázm: Préd. 514). Reszketeges kez vén ember

(GKat: Válts. 11.1260). Reszketeges, tántorgó (Czegl: Enoch.

1.77). Keze reszketeges (Felv: Dics. 29b).

Bészketegessóg, reszketegaég : [tremor ; das zittern].

Emlekziel az rezketegsegdrl, kyketh te testdben zenvedeel

(WinklC. 246. GSmC. 100). Immár császárt vénség elérte vala,

reszketegesség is gytrette vala (RMK. 111.353). Grczt, resz-

ketegességet gj'ogyít (Mel: Herb. 126). Az falatot az számhoz

vüszöm valamely re.szketegességgel (Nád : Lev. 89). Rezketegs-

seg, korsag (Born:Evang. II1241). Rezketegsseg vagyon lábá-

ban (Frank : HasznK. 102). A .sárgaság és reszketegesség meg
ertlenedettet jelentnec (Com; Jan. 55). A részegesnec bünteté-

sére vagyon a reszketegesség, láb köszvény és kézi köszvény

(182).

Reszketés : tremor C. horror, trepidatio MA . das schau-

dern, zittern PPB. A nagy szivö ember, a veszedelmeket ha

közel vaunac, reszketés avagy ijetség nélkül rájoc mégyen
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(Com : Jan. 195). Ha bizonyos napot tart az hideglelís, a míg

nem érkezik reád a reszketés, iddmeg a t<>rt Iwrsüt, s nem ér

el a nyegés (Felv«: SdiSall. 22).

Keszket : 1) tremens, tremulus MA. zitternil PPB. Az

rezketew papnak gyouonuan odozas vetél után Orbán lx)dog-

sagost el almiak (ElirC. 156). Reszket chiragra vagy podagra

kS-szv-ény esik kezére (MA: SB. 129). Akármi zrgésre-i.s aszszonyi

miSdon reszketi (Com: Jan. 196). 2) acus tremula Kr. [flitter].

Bezzeg más Ítélete vala a véghetetlen bölcsességnek, alkotván

az embert nem biboros bársonnyal, nem arany fSggSkkel

vagy re-szketSkkel, hanem tekélletes szép erkSIcsel (Csúzi:

Tromb. 14). Veszi a gyflrflket, peretzeket, reszketSket (Fal : NA.

141). Ki varrott fökötdt tettek a fejére, gyémántos reszketflt,

mennyi t<iak rá fére (Gvad:FNót. 43).

RÉZZED : (concitor ; erregt werden). Penitenciara rezzed-

uen elmene (MünchC. 53).

meg-rezzed : cc Menden nemzetéé megyettec, rezzettee,

ho^ vionanac igazaknac nemzete ellen (BécsiC. 74).

RÉZZilG : (conimoveor, turbuloutiis fio ; sich aufregen].

l'ilatus lata, hogy semyt nem haznalna, de ynkab rezzegne az

nep, meg mosa kezet (Ér.sC. 97b).

Rezzeget : [stimulo ; ermtinteriij. Az warban meg kSrny-

keztettek nag er8s.segel, egy mastli egembe rezzegetyk, az

ellenséget meg yeztesre enekSlnek, yolleliet banko^ganak (ÉrsC.

531).

RÉZZEN, RÉZZEN-IK : tremo MA. zittern PPB. No

rezzenneii: non tiirbetiir iNéraGl. 218). Alatta fekete fiild ugyan

riizzeiiék (Zrínyi II. 14). Rezzen világ minden részbpn, mert a

nagy ég perczen ebben (ErdTörtAd. IV.227 1. Ezer hatszáz ötven-

hétben rezzen világ minden részben (Bartha: Chroa 19).

fbl-rezzen : [concitor ; aufgeregt werden]. Mjnd az egheez

Lwkana varas fl'el reezzene \vg anneera, hogy meeg Valerianos

feyedelem oda fwthna (ÉrdyC. 337). Az utolsó hazánkban föll

rödzentt tumultasnak le eséllepétése (RMN\. 111.125). A I)5g81y

miat fel inditatott, felrezzent barom ugrál (Com : Jan. 51). Nagy

zuhajjal és csörgéssel j8 az ossS patak, nem tsuda azért, ha

mindenek reá fel rezzennek (Piis: Igazs. 358). Fel rKzzent az

hassa, nem késik sátorban, jó lonára ngrék fegyueres pánczér-

ban (Zrínyi 1.51).

meg-rézzen : contremo MA. [erbeben]. Meg yndeyt/id föl-

det es meg haborejtaad Atet, wygazd meg A teresyt, merth

meg rezzenth (KuIcsC. 141). Az hajdúság megbódul, Antal meg-

rezzen (Bercs: Lev. 308). Igen bánnám, ha el.síbb leveleimhez

képpest meg tanáltak volna rezzenni (572). Elvé.sz ez az ország

s én is; mi megrezzent ország ez (11).

mégrezzenés : [zö contremiscere ; das erbeben]. I^tom rút

ábrázatját az tul.só dolgoknak, éa a miatt való megrezzenését

uraméknak nem is csudálom (119). Az ellenkez kimenetele a

dolgoknak megbódétja a hadat, kiknek szivek nehezen tér csak

megrezzenések, nemhogy vesztésok után (331).

Rezzenés : jcommotio, motus, strepitns ; aufregung, ge-

riiuflch]. Fel von engem az lélec é.s halléc vtáunani nagy redze-

né.snec szauát (Kár: Bibi. U.lll). Ha elleaség megérti, hogy

ennyi ország a iHjrtiival Ls meg akar egyesedni, nem kevés

rezzenést hoz nékik (TflrtT. IV.2U7). Mikor én ezeknek hallom

rezzenését, érezem szivemnek nem kis rémülését iGyöngyD:

Cup. 637). Azonban luigy rezzenéssel hirtelen megindula az

egész tábor iTlialy: TörtK. 59). Meddig az mieink kitanulhat-

ják statussal az ellenséglnjek, féltem íköt az rezzenéstl (Bercs:

Lev. 575).

föld-rezzenés : [motus terrae ; érdijében). Alderán birt

föld rözzenésekkel, nagy \-illaniasokkal. meuy-ütö-kíivekkel

(Zrinyi U.60).

Rezzent : tremefacio, terrefacio, terreo Sí. [in furcht setzen,

scheuchenj. Verebeket rezzent érzéketlen váz (Horv: Mór. 8).

el-rezzent : [alisterreo ; abschreckenj. A galamb, ha a ház-

tól el-rezzentik is, vi&sza tér azon házlioz (Vajda: Kriszt. 1.314).

Az angyal, ki a koporsó ajtajáról a kiivet félre fordította, ax

írz/i vitézeket elrezzentette a koporsótól (111.673).

föl-rézzent : [concito ; in aufruhr bringeu, aufregenj. Hamar

fel rezzeiitec ott mind a strasasokat (Hoffgr. 73). Toluay ellen

kiáltasz etszaka es mint azzal fel rezzented az egez varost

(Born : Préd. 320). NSszés fel rezzenl5 oiTosság 'ACsere : Ejic.

196) Fel rezzentetnek mint a madarak (TemPomp. 42). Gyak

ran megszaggatom édes álmámat éretted, elzi nyugalmamat,

fel-rözzent (SzD: MVir. 31).

még-rézzent: conterreo Kr. [erschreckenj. Szleziaiszomszédin-

kat Conte Boukoi megrezzentette(MonOkm XIX.200). Mivel mára
vizek befadtak, bizony megrezzentett ezen dolog(RákF: Lev.Ll98).

Magam maradok az gyalog mellett, mert már Károli megrez-

zentette fiköt, azt tíirtják (Bercs: Lev. 19).

r£ZZ£SZT: [incito, concito, snscito, moveo, provoco; be-

wegon, aufreizen, aufstacholn, aufregen]. Kegyetlenségnek my-

atta rezeztetek : incitatus (EhrC. 67). Egyebeket, kyk ot vala-

nak, ymadsagra rezzeztuen(159). Ebezéd nem ol, ki irgalmitt-

sagot rézzezien (BécsiC. 27). Merézkéttec minket viadalra réz-

zezteniec (105. 161). Haragra rezzeztet engemet (198). A papoc

fedelmi rezzeztec a ^Slekezetet, bog inkab Barrabast ereztene-

el Snekic (MünchC. 104). Haragra rezzeztettek Jtot a vizetlen-

ben (AporC. 37). Néha kyny bezoeddel reezzezty vala ewket

(ÉrdyC. 349). Reeaok reezzezteok az neepeket (598b). Meiid

ezJk tégedet tliSredelmes-segre rezeztnek (ÉrsC. 47). Kernen

bezeed dyhe.sseegHth rezzezth 1 189). Barattya 8 halálának ydeien

oth legyen es alhatatos.saghra yndoha. rezezye (2911. Ellenség

panazla vrnak ees ertetlen neep rczezty tlie newedetb (KeszthC.

187). Rezezto byzonsíigoth Y;;kobba (195). Haragra rezezteek

Ateth (204). Menezer rezjseztetteek íletli az kyetlenbe ex ha-

ragra yndoytottak MaÜt (KulcsC. 192).

föl-rézzeszt : (incito ; antreiben). A zomzedsagut fel i«zzezte

•syralomra (EhrC. 159). Ffel rezzezteek e.s (Tel yndwtak az nft-

peknek zywket az apostolok ellen (JordC. 756). Az édes Jesw.4

ynt ees fel rezzezth my almnukbol, hogy keezzen warpvk

(ÉrsC. 573).

még-rézzeazt : [incito, commoveo; t>ewegen]. Jay megrez-

zezt8 es megvaltától varos (BécsiC. 281 1. Vmak zaua puzta'-

nak meg rezzeztoye es meg rezozty nr Cades neA piutath

(KulcsC. 63).

RÉZNEK : gallinago ; sclinepf Com : Orb. 45. Rezneket

fíirjet, efféle m;idjirakat meleg vizben ne niellyezd, hanem owk

szárazon (Radv : Szak. 9). A \izitik, reznek és a buros madár

nyalánk étkeknek tartatnak (Com: Orb. 45).

RÍ (rtínak JordC. 140. reio BécsiC. 197. 210. DöbiC. 520.

reíonac BécsiC. 1 1 2). rfíotlanac 204. rév EsztT : IgAny. 395. rij

Fal: BE. 574. 610. ril Balassa : Ének. 51. riv Helt: Kn>a 175.

Born: Préd. 388) : obvagio C vagio, pKiro MA. (weinen, schreien).

Roionak kedeg fu8ltuen : rugiunt xutem clamantes (BécsiC. 112).

Vr vtan iaruac, reio niounal orozlan, mert 8 reio ts feluec ten-

gemec tíay : post ilominum ambulabunt íjuasi leo rugieiin, quia

ipserugiet et formidabunt tilii maris (197'. Keiottanacimugienuill

az apró barmokuac öirday (204). Vr Syunbol reio(domiaus de

Sión rugiet) es Ilirlmbl ag^a ziuiat (210). Igen alazLittam

en livemnok zepegoset8l, vgan rivok vala(DöbrC. 90). Tielleii-

segtek 8rd8g miként rívó orozláii krl iar (351). Mi nem rek>

bial inumqiiid rugiet onager), miden tive vagon, avag bg
kr, oiikoron télies iázol lelt alhiud (52U). En ruam reeiiak :

Beüt coDtra me (JordC. 140). A t& elleueegtSc rdg mikepoi
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riiio ordzlan, kering forog testona (VitkC. 67). Miképpen az

reuo orozl.in kereng iBodC. 1 7). Ellensége mikeiien a reiiooroz-

lan fut vala Jutana iTelC. 199l, El karliozot eniberec hogy riw-

nae (Boni: Ének. 455). Látván t;irsa báiiatjában reu keserves

kiáltásban (Balassa: Ének. 3). Mint a szomjú .szarva.^ kit vadász

rettentett, rileli s alif; vehet lélegzetet (51). Kinak vala a bor-

juk (Diósz: Préd. 272). A gyermek rij, ha báiitódik (Kai: BE.

574). A szarvas tsjik akkor rij, mikor a dárd;Vt mellyébe v.igy

ágyékába akasztatják (610).

8Í-ri : ejulo, lamentor Kr. (Iieulen, wehkiagenj. Az kinoc

kSzStt siw, riw, ohayt, foházkodic (Born: Préd. 38S). Az pokol-

uac mélységes alsó fenekebSI igy siu reu es nyerít pápa (EsztT:

IgAny. 395). Sivnac rivnac az isteuteleneknec minden nemzet-

ségei, pereputtyoc (MA : Scult. 1046). Ottben az kiuhoz képest

siimának, reunának, kialtíitának (Lép: PlHik. 1.120). Alatta a

pokol és az ördög vagyon mint a sivó-rívó oroszlány (Mad:

Evang. 154). Sirjon ri\jon mint az oroszlány (257). Csak sirsz

risz (Kereszt ; Leg. 30). Sivó révó ( Pethí : Krón. 40). A téltl

fogva, hogy Ohabára elmenj, mind sirám rivám (TörtT*. ül.

163). Sir-rív az városi nép (Bercs: Lev. 245). Csak az üd5t, hide-

get s lovát sijja rijja az had, s a talpát félti a talpas (287. 289.

333). A kevélység az emberben, a ki sirva riva születik, tüihe-

tetlen bzzel mégyen ki a világból (SzD: MVir. 279 1.

kisi-kirí : [fletu extorqueo ; weinend auspressenj. Az sok

pénzt-is mind el tékozlottam, mellyel kezeid kózzfil ki sittam

ki rittam (Szentni: FFiú. 14).

Riad, rivad (reád GuaryC. 38. WinklC. 186. reead ÉrdyC.

4Ü3b. rfrarf Lép: PTük. Lll. 336. Lép: FTük. 228. riijad Gyöngy:

C'har. 128): 1) ejulo MA. heulen, wehklagen PPB. Mynd az

kzJnseg5s soksaagh ywSIthe awagh reada (WinklC. 186). 2)

(persono; ertönen, erklingen). Fel-ülSt hirdeti trombita rivada

(Gyöngj'D : KJ. 5Ü9). Éjjeli homályban hajnalra kelének, rivad-

nak trombiták, a dobok zórgének (GyöngyD: MV. 118). Uj er
üt reánk, menjünk elejbe bajnokim, rivadjon trombitánk (Fal:

Vers. 866). Kapitány quái-téllyán trombita rivadott (GvadiRP.

95).

föl-riad : 1 ) ejulo MA. [exclamo ; aufschreieu]. Mynd
hwsostwl zemey ky a'seenek, ottan fJ'el reeada (ÉrdyC. 403b).

Ezt halwan, fel readanak, és egyzer smynd rea kyaltauak

(ÉrsC. 498b). Látván az a.sszonyok, hogy ilyen kénokat szenve-

dett volna, egyenl szóval mind felriadának (KrisztL. 31). En'5l

gondolkodván szent Bérnard, szSrm'fikdik tSIe es fól revad

(Lép: PTük. 1336). 2) intono MA. ertönen PPB.

meg-riad : [contremo ; erschrecken). Zsennyei és Csalóköz

megriad, jól látom elre (Bercs: Lev. 208)

megriadás : 1) terror Panicus PPB. [panischer schrecken].

2) [insonatio ; das ertönen]. Egy trombita meg revadásra nem
meltoc le bmulnunk az fSldre (Lép: PTük. Lll).

Riadás : 1 ) ejulatio MA. [clamor]. das heulen und weinen

PPB. [larm. alarm]. Ez zegen bmSs na^ readast teu es legot-

tan mp.ghala (GuaryC. 38). Eorve zavarodásnak, zmzavamak,

rivadá.«nak. zaygásnak szSmyflsége lészen (Lép: PTük. L113).

Ártalmas dolgok az varasban Iflnec, riadások, kiáltások esdnek

íKTör : Szján. 5). Rivadást ha halinak, lövésre vigjáznak (Thaly:

Adal. n.74). Rivadás e.sék, csak elkapdoztak köpönyeget mit;

míg lóra kapdoztak katonáim, oda van (Bercs: Lev. 280). 2)
(sonitus ; das ertönen). Halván az mustrára szelettS trombita

es dob revadást ("Lép: ITük. 228). Trombiták-is kezdek b5 rii-

jadásokat (Gyöngy : Cliar. 128). Mindjáal hallatott a trombiták

rívadása és látszatott az arra való zászlóknak forgatása (Fal:

TÉ. 637).

Riadtat : (intonare facio ; erschallen lassen]. Rivadtatni,

liarsogtatni a gyzedelemnek öröm trombitáját (ÍSzD: MVir.

195).

Rivall-ik : (ctaniorem tollo ; aufschreien). Uettenetas az

rémülés az nép között, csak rivallik az, s liirt csinál (Bercs:

Lev. 591).

el-rivallik: [ulnlatuni tollo; auflieiilenj. A kopók közül

sok elrivallot (Gvad : Or.sz. 150).

meg-rivallik : [exclamo ; aufschreien]. Meg-rivallottanac a

fene Ijestia ellen (Czegl: Japh. 42). Nagyot bSdfil, meg-rivallik,

tudatlan bányásznak szid (Matkó : BCsák. 107). A kakasok, ha

tsak eg)' kis menyét elttk meg-rivallik-is, menten meg-féleni-

lenek tóie (Misk: VKert. 361).

Rivalkod-ik : vociferor, ploro MA. achreien und weinen

PPB. Szegény népek úgy rivolkodnak vala, utzakrol utzakra

futosnak vala (Huny: Trója.- D4). MidSn Gideon látta volna,

hogy a kSsziklából tz lobbant volna ki, nagyot rivalkodék

(GKat : Titk. 436). Vad nyúl után senki ne rivalkodjék (Mun-

TME. V.343).

meg-rivalkodik : [se commovere; aufbrechen]. Igen ió

haynalban meg riuakodánac (Helt: Canc. 17).

réá-rivalkodik : [verbis increpo; anfahren]. Reá rival-

kodnak és kiáltanak (Land: UjSegíts. IL479).

Rivalkodás : planctus, ejulatus, vociferatio, quiritatus MA.

[geheul, das wehklagen]. Rivalkodáisokkal úgy futnak vala,

futó nép közt .Indás ott forog vala (RMK. V.36). A tengerben

Pharabo népei Ízetlen .sikoltás.'ial, riualkodással ve.sztenek el

(Tof: Zsolt. 793). Mikor begyflltünk volna az templomban, ideki

rivolkodás ln, az község kirohana az tomplomból (TörtT.a III.

101).

Rívás : vagitus, ploratus MA. [idulatus ; das v.-ehklagen,

geheul]. Orozlanoc reuasanac zozaffa : vox rugitus leonum

(BécsiC. 310. 262). Lelkeseknek es baromnak ev revasok

(DebrC. 530). Igen nag keseró ryuast t6uek (PeerC. 104).

Mynd ev tellyes rokonsagyt meg jndehta az ev nagy reua.saual

(MargL. 162). Mykoron Sámson el maradót vona, eleybe tamada

egy orozlan k51y5k nagy reevassal (JordC. 339). Oly nagy

sárkány rywa-sokath hallottunk (TelC. 275). Barom rivás: vox

gregum (MA: Bibi. 1.258).

[Szólások]. Annyit adimk rajta mint a szamai- rivásou (Pós:

GBot. 12).

[Közmondások J. Meg ismerik szamárt riuasáról (Decsi: Adag.

123. Kisv: Adag. 18). Szamár rívás nem hallik mennyországban

(Pázm : Préd. 226). Magyar módra szoluann : nem hall isten

szamár riuást mennyországbban (Bal: Epiu. 8). Szamárnak

szamár a rivá.sa is (Matkó : BCsák. 256,i. A rut szamár-rívás

és kuvasz-ugatás me.szsze érni nem szokott (Kisv: Adag. 525).

sivás-rívás : [planctus, ejulatus ; das weliklagen]. Nagy

sywassal reewaassal kezde yewny (ÉrdyC. 411b. 508). León

nekik nagy siuasok reuasok (Frank : HasznK. 68). Siuas riuas

es nagy fog czikorgatás (Born: Ének 91). Ott kezdetik az naey

rémfilés, szSrnji^ sivás rivá.s, jay veszek, kiáltás (MA :
SB.

31).

Riaszkod-ik : perfremo C.

fbl-riaszkodik : 1) [exclaiuo; aufschreien]. Fel reazko-

danac az ellen az 5rd5g5k es mondanac neki (NádC. 339).

Mykoron meg akarnaak mosny, lataak, haat azzonyallat,

ottan ffel reazkodanak (ÉrdyC. 340b). 2) [se commovere ; auf-

brechen] Bátorsággal az vitézök jutának, szintén hajnalban

felriaszkodának (RMK. in.l81).

réá-rívaszkodik : [verbis impeto; anfahren). Rajok riasz-

küdtam (Gvad : Pösty. 22).

Riaszkodás : [clamor ; geschreij. Ama synatokban e.sni

kezdett illetlen kiáltozásokat, fene rijaszkodásokat megítélhetik,

ha illend8-e vagy nem tselekedetek (Megy : Diai. Elb. 4).
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Riaszt (nhoKl RMK. II1343. ríheszt Helt: Háló. 111):

iotono MA. ei'töiien PPB. Dobot, . trombitát rihaüztáuak (RIVIK.

III.343). Rihesztic a szegéuy foglyot minden képpen (Helt:

Háló. 111).

föl-riaszt : excito MA. [anfbetzen, anfmunteruj. Az SrdSg

fel ria.stíi raiok is ez vilagiiac fiait (Boin: Préd 291). Föb-ivasz-

tám Ócskáit s ma tüzel Austriiiban CRákF: Lev. 17).

fölriasztás: I) concitatio MA. aufmimterung PPB. 3) in-

ti malio M.\. [d;i.s ertiinen].

még-riaszt: 1) increpo MA. inclamo MedLat. 305. [insono;

ertönenj. Az nag)' szej) szaau liangcs trombitát égben meg

riaszttj'ac (Bom: Ének. Híi). 2) [perteiTeo; erschrecken]. Az

i'rdSgtill meg szállott embert az keresztjén niegrivasztj-a, hogy

igazat niondgyon (P;b!m:Kal. (jl). Ez királyi ember, hogy az

Christus ütt megrijasztya, veszteg halgát (MA : Scult. 965).

Nosza pápii^ta nraim, ria.szszátok meg a gyermek e.szfl pátert

(Matkó: BCsák. 134). Az udvabiiót ria.<izd meg, az várat éléüsel

rakja meg éjjel nappal íRákGy: Lev. 18). Minerva megrivasztá

Kupidót : Távozzál innét te vakmer gyermek (Hall : Tel. 45).

Holmi vármegje hada van még az passu.sokon, de azokat a

németek niegria.«ztják holnap (Bercs: Lev. 22). Meglátom, ha

nem leheté megrivaszbmom három felül (fill). Hogyha a jó

méltóság niegrivasztotta volna a mérges gyermeket, elfelejtette

volna a dfidfirgést (Fal: NA. 157). Sokallvíin amely hallgatá.st,

meg rivasztá ököt (SzD: MVir. 366).

Rikácsol: hirquitallio Major: Szót 250. [eine stiirkere

.stimme bekommeu]. A .szóretlence, midn szSrSsdni kezdenec,

vékonyon csengó szavokat megváltoztattyác és rikácsolnak

(Com : Jan. 44). Rikácsoló Szabó Jánost Fülekre elküldvén

(MonTME. L283).

Rikít, rikojt : perclamo C. [aiifschreien]. Igen rikoytok

:

perfremo C. Felugrottam és egy nagyot rikojtottam : Kg, ég,

kellyenek fel luak (Gvad:Orsz 114). A szóké Dima hadi

hajlikkal be volt takarva, mit meg pillantva, megijedtem és

egy nagyot rikítottam (Gvad : Nánd. 6).

Rikojtoz : [gentidem exelamo ; wjederbolt aufschreienj. Az

aszszonyi rendtói félve olvastatik, rikojtozva kézbl kézben

nyomattatik (Orczy: KöltH. 103).

Rikkant (Wtojiíás Kónyi:ITRom. 35. riUat Gvad: RP.

95): 1) vocifernr, exdarao Sí. [aufscUreien, jauchzen). Szómat

jobban rikkantatom jó bortul (Tia 317). Imezck rikkantnak

nagy rSmókben. amazok rikoltnak, jajgatnak v&szedelmeken

(MA ; SB. 73). 3) [hinnio ; wichem]. Ijitod é bátya, hogy te

vagy tudatlan, nosza rikkancs még edgjet (Matkó: BCsák: 108).

Lovam rikkatván a hát;in lejtít járt, dobogott (G\-ad: RP. 95).

meg-rikkant: [hinnitum edo; auiiviebemj. A sámba szamár

meg-rikkauttya magát, hogy a fimim aranyhoz hasonló vallást

kétségben hozha.s.sa (Matkó: BCsi'ik. 79).

Rikkantás: [ejulatii.s; geheulj. Legyottan ük mind fölkiál-

tanak, rikkontJLssal reá rohanának (l'hilKíSzl. IX. 163). Támadt

mind két részról iszonjTi rikontás (Kónyi:HRom. 35).

Rikolt (riíkalt Szék: Z.soIt 41): vociferor, debacclior, per-

clamo MA. sehreien PPB. [klagen]. Részegségbon bolondul

rikoltok : debacchari C. Mikippen az gim szjiruas rikkolt az

folo vizeknec, akkippen az en lelkem te hozzad kiuankozic

isten (Szék: Zsolt. 41>. Nyaualya.s mit rikoltz, te is oda megy,

a hona egjebec niennec (Bom : Evang. n'.460y Rikoltó, vczan

kialto (ni.490j. Iszonyúan rikolt haragos .szájával (Zrínyi 11.63).

linozek rikkantnak nagy úrómkbon, amazok rikoltnak, jajgat-

nak veszedelmeken (MA : SB. 73). Átkozza az tyranuust és

keservesen rikolt, siránkozik (350). Beliirják magokat mhiden

magáoaei gyülekezetbe, csak azon egyet rikoltván: libertás

conscientiae (Fal: NE 56). Ki-üti az ttreg próféta a bárka

((ideiét, rikót örümében a sok tollas állat (Muln: JÉpUl. luOi.

Rikoltás : vociferatio, vociferatus MA. gescbrei PPB. Ri-

koltás.sal város népe kiüte, hatot ada néki Izrael népe (RMK.

V.46). Rettenetes nagy rikóltá.s indiila (Huny : Trója.' A.4)

Rikoltás, kiáltás esek az táborban, ;izt tudnád, ördifgilk ugat-

nak pokolban (Zrinyi I.öll. így nyitá mcí nyelvét nagy rikol-

tá.s.sal (II661. Tudakozik, a nagy bódúlásnak és szSmyfi rikol-

tásnak milehessen az oka (Hall: HHist Hl 209). Néniellyek

kvártélyból jOnnek rikóltá.ssal, nyargalnak a mtaüia 8 futtatnak

egy-mással íGyöngyD: MV. 56).

Riogat, rivogat : increpo MA. [corripio; tadeln, riigenj.

V irettok kiralíokot reiagata: corripuit pro eis reges (DöbfC.

172). Monda az prouincialLs zent Margjt azzonnak egy nemev-

nemev reogato bezeddel, de maga tyzte.sseggel (>íargL. 137).

Ky iiemzeteketh reyagath, nemde meg fegye (KesztliC 251).

Nem utálá meg a nyomorultat, nem révogabi, sem el nem

fizé olóle azokat, a kik oda hozák (Tel: Evang. II.G72b).

Mennyiszer düflitték. rivogatták az ó (áradott és szakaszkadott

testét a hóhérok (Pázm: Préd. ölök (Jtet megdorgál lyác, rij<>

gattyác, veréssel is fenyegetic iMA : Scult. 252). Szegény jámbor

urokat rivogattyák, szidalmazzák (Ker: Préd 253). Haragos

szóval riogattya, dorgállya (Megy: SJ.ij. HlOl). A negédes

orvosok rijoga^ák a nyomorékot, tóbbétik kinnyait (Megy : fi.Taj.

11.40). Nem mondok helytelen dolgot, csak ne rijogass (Czegi:

BDorg. (404). Addig rivogattam s jártam köztök, nem sok

kárral megtartottam az hajdúságot (Bercs: Lev. 29). Masolyng

a pásztor, kezd fejet mozgatni : nem oda mégy ; kiért kezdi

riogatni (GyöngyD: MV. 121).

még-riogat, meg-rivogat : increpito MA. (rügenj. Ké.sér-

tetben e-steket vigasztalt, ixjenitentia nélk&l élSket meg revo-

gatot és meg ieztet (Zvon: Post L421). De bár be bocsiássák is

6ket hozz.átok, iol meg revogattiátok (Lép: PTük. n.228).

Kemény beszédekkel szólott nékiec, meg riogatta íket (Tyúk:

Józs. 380). Demirhán dühös-ségét chászár esmérte, azért meg

rivogatni ottan nem merte (Irinyi 1.119). Nem akar vala letér-

depelni, de megriogatá : Uram ennek meg kell lenni (Cserei

:

Hist. 84). Polydamás rivogattja-meg 5ket és kedvek ellen-is

tartóztattja (Hall:HHist. m.l24). Estve Bergenyesen voltam,

a holott szolgjiimat megriogattam (ErdTörtAd. I\''.43). Ha a

lovat nem vered, nem rijogatod, engedelme-sebb lé.szen lioTzád

(Mi.sk :VKei-t 112).

vissza-rivogat : fincrepando converto ; dwch rügen umkeh-

ren]. Németnek vélték Eszterházi Antal uramot, ewik arczúi for-

gatják nekem vis,sza az zAszlókot, s az ágyíikot visatafelí; úg>-

rivogattam vissza óköt (Bercs: I»v. 295).

Riogatás : (jui-gatio ; rüge). Távul kell innen lenui a rijo-

gatá.soknak, fenekedé.seknek (Meej- : 6Jaj. 1.29).

•RTRAT.T) : [.sceleratus ; biisewicht]. ZSmfi kenokat fflttek

raita a sidok es a ribaldok (DebrC. 622).

RIBANCOS : lacerus ; zerrissen, zerfetzt PPB.

RIB£SZ : [ribes; JohannLsbeereJ. Fejér ribesz avagy .Sz.

János szílJczkéje (Lipp: Cal. 53). A szegények náil-méz-nélköl

osinállyákbé a megyét, éhez megy és ribe.sbfil ki-facsart levet

vésznek (Ijpp: PKert III.'2S'i>.

RIDEG (ridfíek F,il:UE. 461. rMeg Felv: Dics. 11): I)

singnlaris M.A. (alleiastehend). í^gyes es rideg szemelv, kinek

sem fia sem leánya som attyatia nincsen (Ver: Verb. 349V

Elsilben vetíittük az 10 f. adótli helyös emberre; zsillérre és

rídegükre kevasebli (Kei-skTört 11.78). 3) limjioritas :ilienus:

uneingeneibt]. A tudós udvar jobb a rúdeg si-holáiiál (Felv:

Uir& 11). El is imitják azokat, kik a politikában ridékek, de j
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nem a ftjrgottakat (Fal : UE). 461). ») (caelebs; jiuiKResellJ.

A ridec legéiiy iiSszni akarván, megnézi, a mely eladó leáiit

kedveilyen (C<)ni:.lan. 116). Rideg legények és jfivevény

emberek adajaiMoiiTME 1.273). Lator az a uagy bak, öklelcV

dik, szurkál, minap két rideget a vízbe ugratott (Kai: Vers.

911). 4) macer; niager, schlank, dünu PPB.

Ridegség : singularitas MA.

BIGIÓ : merula Pesti: Nom. 61. C. MA. amsei PPH.

Steplianus Rigó jbgio [XV. száz. A rigó elhiuen madar.Lsznali

beszédit, elmen onneg (Helt:Mes. 443). Igen Srvend az rigó,

neki felel az .«zajko (SalMark. 10). Haugo-s .szavuac a fSlemíiIe,

rigó, kenderike (Com : Jan. 31). A rigó igen lia.sonlatos a húros-

madárhoz é.s tsíik magánosan jár kél (Misk: VKert. 461).

csipégö-rigó : [merula torquata ; schnatteramsel]. A tsipegS

rigó akkora mint a k5z5nséges rigó, igen hangosan szokott

tsevegni (Misk: VKert. 461).

fejér-rigó : ftm-dns musicus ; weissdrosísel). A rigónak három-

féle nemei vannak : némelly tiszta fekete, némelly igen szép

sárga s mintegy süvöltve szóló, némelly tiszta fejér, de illyet

a mi h.izánkban nem látunk (Misk: VKert. 462).

fekete-rigó : [turdus merula ; scliwarzam.sel]. (Misk : VKert.

462).

húros-rigó : cv Az húros rigónak gyomrát és begyit ki

ne vassed, mert abban feny mag szokott lenni (Radv:

Szak. 9).

rózorrú-rigó : cv Ez tiszta fekete, az orra szép sárga,

mellyr5l réz orrú rigónak is neveztetik (Misk: \Tiert. 461).

sárga-rigó: [oriolns galbula; goldamsel]. íMisk: VKert.

462). Sárga rigó, tarka tiu-ó, rezes kalapácsot, bükkfa nadrág,

tudós hurka, mámoros kovácsot (Tbaly: VÉ. 11.126).

Kigócska : [merula ; amsei] Szép szavú rigócskák, csácsogó

szajkócskak egyiitt siratnak engem (Thaly : VÉ. 1.428).

EIGYA : concaedes C. MA. [verhack, verhau).

Rigyáz : computo G. arborum ramos reseco MA. [schnei-

deln].

EUÍQYO : [prostibulum ; hurej. Jóféle magyar úriember

volt, a felesége pedig nagy ringyó 1761 (Hazánk 11.55). Be-

tyárok barlangja, ringyóknak tanyája (Orczy: KöltH. 199).

REPSZRAPSZ : [jactiu'a ; vcrlust]. Ripszrap.sz, csak légyen

az én zsákomban (KLsv : Adag. 133). Ha vagyonom ripsz rapszra

menne balálom után (Gvad: NótTest. 252).

RISKO : [ruber ; rot] Ez tótoknak minden gazdaságok,

ha van nekik két riskó marhájok (Thaly: VÉ. n..5).

RISZA : [clunes ; das hinterej. Hord el fiam, hord el a

riszát, ugord által Dunát, Tiszát (Thaly: VÉ. H. 294).

Riszál : [motito ; hin und herbewegen]. Ki a járás-közben

hányja a farát, riszáló : *formicinus gressus PPBI.

RITKA : rarus, infrequens, relaxus C. [selten, karg]. Ritka

sz5rfl : raripilus C. Vala ez gevreg pap ev tekyntetyben egy-

gyevgyev, jarasa mértékletes, rytka bezedev (DomC. 304).

Rythkak ees keweseek legyenek thy bezeedethek (ErsC. 184b).

Mynden rj-tka állat drága, az naponkédy kedeeg «-talatus

(465b). Az igaz barátság rytka myut az fekete hattyw (Pesti:

Fab. 47b). Az jó békesség nagy ritka madár Magyarországban

(RMK. rV.237). Igen ritka, ki mindennap tanulgatna az szent

irasbol (Bom: Préd. 410). Ritka vagyon az (Decsi: Adag. 36>

Ritka madár az mostani fdben (94). Ezek a példák olly

ritkák mint a fejér holló és fekete hattyú (Fal : NA. 223).

M. NTELVTÖRT. SZÓTÁK. IL

Ritkán : raro, raro, rarenter C. selten PPB. Igen ritkán

:

perrare C. Ritkán való babual elegedhetneekh megh (VirgC.

129). Joüb naponkent keuoset, honem meut ritkán sokat eúi

(VitkC. 31). Az zyze,ssegh rythkan vagyon emberekneol (ÉrdyC.

15Ib). Ygben rytkan leeletyk oly ember, ky ann;dt elStthe

zerezye az halaihoz Snneiunagat (ÉrsC. 270), Ffl ember fiában

igen ritkán vagyon ió (Decsi: Adag. 17). Ritkán vagyon az

hegedsben borneniisza (120). Bizonyára ritkán és rSst&ssen

tartatnak illend gynlesec vagy Rómában vagy ma.sut (Zvon:

Osiand. S4). Az kis Duna ritkán fagy bé. de az árja nem
tartós (Boro-s: Lev. 315). Vélte és ritkán s akkor is csupa emberi

gyariü.siigbúl estek-nieg (Fal: NE. 50). Félve megyek az utcára,

ritkán ablakra (Amadé: Vers. 130).

Ritkás : (collucatus ; licht). Ritkás erd : sylvula Nom. 77.

Ritkaság : raritas, infrequentia, fungositas C. raritudo MA.
[seltenheit]. Az zent zeretetnek másod twlaydoiisaga rytkasaga

(ÉrdyC. 465b) Süi-Sség és ritkaság : duusitas et raritas (AOsere:

Enc. 127). Mikor a nagy méltóság mellett megvagyuu a szép

termet, tsuda ritka.ságuak tartatik (Fal: UE. III.144).

Ritkaságos : valde raias Kr. [sehr soltenj Minden álla-

poti'ul ritkaságos válogatott gondolatokkal eszmélkedik (Fal:

UE. 392). Valóbann ritkaságos dolog volt Arnetnek és K. Abbé-

nak egyniásbuz való hasonlatoss;iga (Fal : TÉ. 768).

Ritkít : rarefacio, raro MA.
)

1 meg-ritkit: rarefacio, raro, dlsraro C. Megritkittatott

:

j
rarefactus C.

i [Ritkód-ik]

meg-ritkódik : raresco C.

I Ritkul (ritkául László: Petr. 77): rarefio, raresco MA.
[selten werden]. A jeles ember halálát szánni inkább tisztes-

séges, melly ritkául a jeles férfiak halálával (L;lszló: Petr.

77).

meg-ritkul : rarefio MA. [abnehmen, seltener werden].

Irgalmassagh meg rytkwl, zerelem meg hydegAl (ÉrsC. 527).

RIZS. Rkkása, risköles: oryza; rei-ss PPB.

RO, RAV-om (MA.) : 1) incido, incidendo noto, annoto,

creuis factis numerato incido ; einscbneiden, mit kerbe bezeich-

uen PPB. 2) censeo, censum exigo MA. zins fordern, einnehmen

Adámi. A király akaria vala az országot róni és minden kapu-

tól akara egy aranyat vnui (Helt: Krón. 203). A hatalmasok

untaluan nyuzác, róiác, raboltattyác a .szegény ártatlanokat

(Helt:Mes. 221). Adayokat es zolgalattywkat az magyaroknak

fellyeb tettek, mj-nket fellyeb zolgaltatnak es fellyeb rónak

(RMNy. 11.101). A nemesség igért minden rótt kaputól 99 pénzt

(ErdOrszGy. 572). S) [struo, constnio, paro; machen, fertigen,

bauen]. Zazloth chynaltatam nekj es koporsoth rotatam (LevT.

1.142).

[Szólások]. Kiket jobb kezén vezet a szereucse, elidegenülnek

azoktól, kik társai a szerencsétleneknek, attól tartván, hogy ezek

számába ne rójja fiket a világ (FahUE. 449). Ezt is

vijodra rohatod, ha kedued vagyon hozzáia, meeg írá-

sodnak snmmáiát kalapodhoz illend bokrétában csinálom (Bal:

Csisk. 34) A fejérnép, akár mennyit éljen, absolute csak

harminc Mztend.s, a férfiak hasonló képen aláb aláb rójják
kereszteket (Fal: NU. 352). Az mi illethy az wrakath,

kiknek portath rónak, azon még az orszagh az urakkal

telleseggel nem alkodott (RMNy. IU.119).

föl-ró: 1) consigno, annoto MA. bezeichnen, aufschreiben

PPB. Fel rauod sokszor te vetésedet (Bom: Ének. 514). Fel-

róván attyafijait, ismét haza iromtat azzal, amit az attyafijai-

tól tanult (MikrTörL. 163). 2) [exstruo, erígo; aufbauen, er-

91
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ricliten]. Tetoiglen baroiiával felróttak, egy imgy tíiltést vitézek

csináltanak (Tin. 109). I>éczs7.Bget vettünk, hogy a praedicator

temetísét felróttuk ftival (MonTME. LüG).

fölrovás: consignatio MA. boscljreibimg PPB.

le-ró : (detraho, expuogo ; abzieben]. Jer, rójuk-le a ravás-

rúl adósságunkat (Páziu : Préd. 1022). Az flnuepeket mindenos-

tSl le tenni nem tanácsollyuk, eleget le róttak tenne (Alv:

Po-st. 1.92). Riijjanak-le a papok valamit az inuejjekben (Cfeegl

:

Dág. Elfib. 8).

[Szólások]. Az okos életre tanittóinkuak tartozó adósságun-

kat le nem róbattyuk (SzD:MVir. 90).

lerovás : (detractio ; abrechnung]. Reményiette, küld valaki,

ba csak adósság lerovásában is neki, de sommit sem (Bercs:

Lev. 13).

meg-ró : 1) (adnoto, inscribo, conscribo ; aufzeicbnen, auf

scbreiben]. L6n cazari paranéolat, boé mind ez zeles világot

meg rouaiak (IWbrC. 266). Megródd ezt legény jól (Czegl:

MM. 19-í). Magad rodtad ezt meg (204). Meg-róód penig

itt, a mit mondok (Pós: Igazs. I.5Ü8). Mikor valamelly dolgot

meaakaiunk jedzoni, meg-rójjuk valamire; ird-fel ezt, ródd-meg

ri'of : Zsolt. 20).

megravás. Adó fel-vetés, meg-ravás : indictio PPBl.

Ródol : [.saepius iucido ; wiederholt einschneiden], Ródolva

vagdalva, rövidodon : caosuratim PPBl.

Rótok: [talea; kerbholz] Ha mennyi rótok van az egész

világon, mind egyet értene ezen az egy dolgon, szörnyii vesze-

delmünk ki nem tudnák imia, annak sok romlásit eHszámlálnia

(Tbaly: Adal. 1.277).

Rovás, ravás : 1) crena C. tessera, talea MA. rationgria

talfia, rationalis taleola, bacillas incisus; kerbholz l^PB. .Jer,

rójuk le a ravá.srúl adósságunkat (l'ázm:Préd. 1022). Egy.szer

s mind fizetik utolsó romlásokkal, valamit régi ravásokra róttak

magok és elejék gonoszságával (Pázm: Piéd. 121). Az biro az

kasziiárnak bizony.iiágra vagy rovást adjon vagy ponig irást

(TttrtT' 1.391). Már rovásra osztani az húst próbáltam, lábán

osztani pr(''t>áltani, amúgy vágatni pn'ibáltam (Bercs: Lev. 554). 8)

censua MA . [aufscbreibung]. IjSu íiizari parmiíolat, ho^ mind ez zele.s

világot megrónálak ;az rovás 15n eliVe siriai Cirinos espantol (DöbrC.

26G). Tamada ama .ludas a rauasnak ideién es soc népeket bitete

el utíinna (llelt : UT. g8). Fölhivatott az ravásra bennünket Szícs

János (MonOkni. 1.14). S) pensio, tributum MA. [steuer] Artiku-

lust szröznek, hogy az végvárak szükségére egy raviist adjanak,

kibe nemcsak parasztok, de egyházi népek es fizessenek (Mon'

írók 111.148). Kibe sémi nem ltt vót, mert sem az ravás kj

nem ment, sem az végvárak szöksége meg nem látatott (149)

Rüuás auagy adó : tributum vei censum (Helt : UT. E4).

Belochus a babilouianak kirallia Israel országát rauas ala

saczoltata (Szék; Krón. 37). Az király rauiist vét az 5 országára

(Kár- Bibi. 1.507). 4) [regLstrum; liste]. Kik rovást és listát meg
szoktak vizsgálni (Orczy: Költ 159).

(Szóliisok). Aztalat kyralynak sok ideig cziac rouasra tar-

t t a k (Görcs: Máty. 50). Ami Tavasunkra horda tták
mint vizet a b o r t (Gvad : Rí'. 49). Kávásra nem hazudni,
igazatszólni : Proverbia loqui MA.

borona-ravás. A várnak bástyáit kSböl csináltatta, a közit

erfis, öreg borona-ravásokból (Monlrók 111.152).

förevaló-rovás

:

adó : capitatio PPBl.

capitatio C. [kopfsteuer] . Fre való ravás,

ostor-rovás : mulcta, census PP. (brandschatzung).

IRovásolJ

még-rovásol : creuis incido ; kerbe schneiden PPB.

Rovatai, ravatal : 1) census Kr. (steuer). Házouként

kellt niiíidennce magát f61 Íratni és rav.ntal alá bocsátani iZvon:

Post 1.138, 144). Abban az idóbon U némely falu annji rova-

taion volt, hogy az embere sem volt annyi (MonTME. V1L314).

Az ogyptomi ravatalnál terbe.sebb adoziis napról naijra neveke-

dett (TörtT. V11159). 2) (latifundium ceusum). Ravatalok (?)

vagy rótt helyek: domus censae, fundi censi, latifundia ceiisa

PPUl.

Rovátkol : [strio ; aiiskeblen). A nagy urak fa házat csinál-

tatnak faragott gerendákbúi fa oszlopok kdzzé egymás kízfitt

rovátkolván (Lipp:PK6rt 1.131).

meg-rovátkol : [incido ; einschneiden). Megrovátkolni a

deszk;ikat : *;(sperare asserculos PPBl.

Rovátkos : striatus Kr. (ausgekehlt). Az atraczéUiak magva

hoszúkás, rovátkos (Lipp: PKert 11.86).

Rovatol : scalpo, strio MA. einschneiden PPB. (kerben).

Metélt szél, tsipkés, rovatolt: crenae C.

Ravátolat (MA), ravátolás (PPB) : stria, .striatura, crena

MA. incLsura, excavatio; das einschneiden, kerben PPB.

Rovátolyocska : Patrmieulus ; der stein im brettspiele).

Ostáblán-való rovátulyotskák : latruuculi PPBl.

Rovatoló : [sculptor artifex). Mesterséges metz5, ravátolo

:

der kunststecher (Com: Orb. 159).

Rovatolt : sculpturatus, striatus MA. (gekerbt). Kavátólt

levél : Iblia ''^striata PPBl. Az leuele széle erSs és basogatot,

rouatolt (Mül : Uerb. 36).

Rovátos : serratus MA. (kerbig). Mint az f&szuec ollyan a

euele, hegyes, de raoátos a széle a levelénec (Mel : Herb. 53).

Rovó, ravó : praefectus tributorum, exactor MA. (steuer-

eimielimer] Az rawok kezeben zolgaltassak az rawast (LevT.

1.49). Az en komani wramnak, Berg naruiegy ran-tvouak adás-

syk ez lewel (197). Ha felsége kezéhflz nem ment a pénz,

tehát lopuc az rauoc (Helt: Króa 203b). Táborát az ravó jár-

tatta vala, Jeruz-salem elíVt megszállott vala iKMK. V.30). Ne

le^ ispán, rauo, dezmas, kufar (Mel: SzJiiu. 123). Kit az ország

rouui a buiaczbol galazato.son ki vetettek vala : quem ceosores

.senatu prubri gratia moveranl iDecsi:Sall. 18). Ollykor szUle-

ték Krisztus, mikor a [wgáuy tsászár ravóitól mindenek bé Írat-

tak a végre, hogy személyre és értékre adót vetnének (Pázni

:

Préd. 100. 1105) 14 szekér s-/,énaért adott az ravónak 11 ft.

(MonTME. 1.18). A nagysiigos személyek gyalázatot temiének

magokon, ha nyomoznák a ravót, a vicegazdát, mint iparkodik

(Fal: NU. 281).

á-gypónz-ravó : [exactor tributonun lectuariorum ; bettsteuer-

einnehnier). Az >igy pénz ravó Ali csausznak az ágy pénzért

fizettünk (MonOkm. 1.36).

Bzéna-ravó : [exactor tribatorimi foenariorum ; heusteuer-

einnebmer). Ugyan akkor az széna ravónak 1 frt (MonOkm.

1.18). Biró uram az két széuaiavóuak tízetött 9 ft (32).
,

ROBBAN : (creiio ; rauscben). Sok hangos trombita akkor
[

megrivada, sok harag szavú dob tombolva robbana (Zrínyi 1.

64).
t

ki-robban : [cum strepitu erumpo ; mit gerSusch ausstür- i

zen). Ezeket meg mondván, maga ki-robbana, kezébou pOrögréu
j

egy szép tollas cbida (Zrínyi 1.51).
^

le-robban : [cnm strepitu subruo ; hinahstürzeuj. Kardot

rántván Rusztánt ugy vágja valób.au, hogy a teste mindjárt a

földié lö-robbau (Kónyi : HRom. 131).

meg-robban : [cum strepitu adsum ; mit gerüuscb erschei-

uen?J. Ha húzás vonás oélkUl csak megrobbantak vokia is
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ktirüliltte a római vitézek, mégis nagy szive fájdalmára eshetett

Vüliia ez az A tisztességes mef;togatt;itJÍsa (Vajda: Kriszt. lII.

391).

ROBOG : [crepo, fremo ; dríihnen, kraclien]. Az régi mes-

terek azt tartották, mikor az tfiz liátiin robog, kifut az leve

(R;uiv: Szak. 123). Az .soregek fólölt magas por cliavarog, alat-

tuk retteiietességgel flild robog (Zrinyi 1.120).

ROCSKA : orc.i, scapliium MA. kammertopf PPB. Czobán,

kárt, roczkíi, ivcíedény: ciiligiia MAI. Sokac vadnak, raerTec

zerzettettenek 5nekic tartanioc es keThecnec es rockacuac (urce-

onirii) koreztsegeUet . . . Tarfatoc embereciiec zerzeseket roc-

kacnac es ketliecnec kereztspgit (MiinchC. 84) A teiet a szol-

gáló leány feji a rocskában fel füliiben avagy fej5 sajtárban

vévén (Com: Jan. 78. 83).

[ROGY-IK]

lé-rogyik : corruo, eollabor SL [ziLsammenstiirzen] Valami

a menykStSl meg üttetik, le rogyik, el-romol (Com: Jan. 12).

lérogyás (lerodgyás Com: Jan. 59): [collapsus; da.s herab-

stiii-zen]. A gutta fitésnec és a test le rodgyá.sánac elöl járó

kóveténec mondgyác. a g8rts-vonást (Com: Jan. 59).

[Roggyad]

le-roggyad : [subnio, comio ; zusammenstiirzen]. Le-rogy-

jadt, elájnlt és a tidre esett (Gvad: RP. 29B).

leroggyadás : [collapsio ; das herabstürzen]. A sátán kisérteti

alat való olmerülés, lenyomattatás avagy lerohtyadás (MHeg:

TOszl. 71).

Roggyan : Pabor, collabor ; herabstürzen]. Nem vesztik ev-

vel nemességeket, megmarad mind töve mind gyökere, de oda

roggyan gyámola (Fal : NXI. 284). Annak veti tselét, hogy meg

ejthesse, a többi közönségessen utánna szokot roggyanni (Fal:

UE. 378).

lé-roggyan : cw Ne épitsed szerencsés elclmeneteledet a

hamisságnak ftmdamentomára, mert nem állandó, idnap eltt

leroggyan (Fal: NE. 104). Ez a város csudája és maga magá-

nak bálványa rövid napokkal ezeltt leroggyant és csak nem

semmiségre apadott elbbeni egekig ágaskodó kevélysége (Fal:

NA. 183). Az egész compagnia addig hámpolá a kapitáut, a

mig szégyenében csaknem leroggyant ináról (218). Magától le-

rogyan ezen temérdek hazugságnak garmadája (Fal : TÉ. 742).

leroggyanás : sj-ncope PP. (collapsus ; das znsammenstür-

zen]. Jele a guta-ütésnek az hirtelen és nagy hortyogással való

lo-rogygjauás (PP: PaxC. 28).

[Roggyant]

le-roggyant : ruino, dehirbo Kr. [herabstürzen]. A leg állan-

dób szerentsét le roggyantya az id5 (Fal: NA. 168).

1. ROH: síibniger MA. [rufiis ; schwarzlich, rötlich]. Roh ló

= fekete ló: .subniger Szikszai. Yme mas roh lo es, ky ew raj-ta yl

vala, halalom adateek ewneky (JordC. 895). Lattateek mas yegy

az eghen es yme egy nagy roh sarkán (draco rufiis), kynek

heeth feye vala (905). Az fi szép roh lovát torkon vágta vala

(RMK. m.286).

2. ROH: [sanies; eiter]. Rohal, genetseggel: omnis spór"

ticia NémGl. 337.

ROHAN, ROHAN-rK (roAoíi Kár: Bibi. 1.330. ronhan

[?] Mel: Júb. 16. ruhán CsomAC. 30): proruo, comio C. impetum

facio MA. [vorstürzen, anfallenj. Rohannyon h\\ reayok feelelem

es reettentees te yogodnak nagysága myath (JordC. 42). Essew

esAek vgrogyok ywenek, zelek tamadanak es az házra rohan-

nak Í374). Engedendez azokuac, akkyc hertelen haragyokkal

reád rohannac (NagyszC. 100). Azth halwan, kegyes zent Lazlo

kyral raytok rohana (ÉrdyC. 400b). Az elhagyatott árvára ron-

hantok és el akariátok niunimasztani (Mel: Jób. 16). Egyebek

el lassoduan is, kez volna az tanaczhazra rohanni (Decsi: Sall.

31). Az Hectorra egiszersmind ruliananak (CsomaC. 30), Es ro-

hana az niai : et magnó impetii grex praecipitatus est (Fél:

Bibi. 59). Dolgára rohanic (Zvon : Post. 1.490). Akar mi maslek-

rais rShSgue rohanik (Zvon: PázniP. 289). Nem tudhatom-e nap-

iát és oraiát megli, az mellyen reám rohanol (Lép: íTük. 43).

Az halál nem mindgiart rohanik az emberre (53). Fegyverét

ki vonván az egé.sz nép eltt ez igékbe rohana (Mad: Evang.

411). Nagy sebes s igyenes lövéssel rohan a vigyázatlanra

(László: Petr. 185). Mint a pokolbéli oroszlányok rohantanak

(Kónyi: \'^I. 43). Utánna rohantak, de tsak porába sem értek

(Kónyi: ÁM. 92).

be-rohan : introrumpo C. [hineinstürzen]. Némellyek pennát

vesznek és berohannak jövendölésekbe (Zvon : Post. 1.24). Be-

rohannak az várba hárman, az több társai mind elfutottak volt

(TörtT2. 1.192). Ha valamelly dolognak gyzéséhez fogott, be-

rohant (SzD: MVir. 129).

berohanáa : irruptio C.

elö-rohan : [proruo ; hervorstürzen]. Tellyességgel eldfihttec

és nag kiáltással rohannac el fMA:Scult. 411).

föl-rohan: [tumultuor; liirmen, tben]. Myre rohantak fifle

az pogan népek es nemzetek, gondoltanak hewsagot : cur fremu-

erunt gentes (JordC. 719). Ez meg leween fel rohananaak es

az erdeghnek aldozanak (ÉrsC. 471b). De az ország felrohana

es ki kezdéc kérni a bflnseket (Ilelt: Krón. 47).

fölrohanáa : [tumultus ; aufruhr]. Tauaszra egy mas kzött

való gySllködesec es kösseg fel rohanasoc taraadni fognac

1582 (KGalg. Fiy).

kl-rolian : erumpo C. pronmipo, proruo MA. ausbreclien

PPB. Ki-riihanok, kifakadok, ki-omlok : erumpo PPBl. Kic az

Izrael népe kzöl hadakozóc valánac, reaioc ki rohanánae (Kár:

Bibi. 1.499). Az Iái-mára az had mindenfell ki rohant (Bercs:

Lev. 295).

kirohanás: eruptio C. MA. ausfall, ausbruch PPB.

le-rohan : ruo C. corruo MA. einfallen, zu boden fallen

PPB. Sárból, vasból csinált lába öszveromla, tétéitl fogva ottan

lerohana (RMK. 11.101). Hogy le ne rohannyék, szakadgyon

(Com: Vest. 57). Le rohanok, szakadok ; ich falle ein, oderumb

(144). A házak, mellyekbea nem laknak, lerohannak (Illy : Préd.

L269).

lerohanás : [collapsio ; das heraKstürzen]. Sokan maghalá-

nak az hosszii tomácznak lerohanásából (RMK. V.196).

[öszve-rohan]

öszverohanás : impressio C.

reá-rohan: irruo, irrumpo, impeto, involo, invaso, ingruo,

impancro C. aggredior MA. anfallen, anfahren PPB. Fölyfll reá

rohanok : supercorruo C, Legottan azok i-ea rohhanvan monda-

nak (WinklC. 183). Na^ sokakat gyogywth vala meg, v^ ho^

vgyan reea rohannának, hog czak yllethetnek hitet (JordC.

461). Be tapaztak hA fylkot as mynd eegyetemben rea roha-

nanak (732). Heródes nem eremest tehety vala, feelween az

köz neeptAl, hogy reea ne rohannának eerette (ErdyC. 524). Az

eztelen papy feyedelmek reea roliananak az zent .ipostolokra

(599). Minden táydalom rea rohanik : omnis dolor irruet super

eum (Lép: PTük. 410).

Rohanás : 1) aggressura C. imiietus, irruptio MA. anfall

PPB. Kit az vad kan nagj rohanással megh futama (Pont.

49). A meg-szállüttac ha ki-rohannak, viszsza fizelnec és na-

gyobb rohanás.sal (impetu majoré) meg-verettetnec (Com : Jan.

91*
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151). Nyertes táboruak uem félsz liaraKJától, sem évszakosnak

rád rohanásától (Orczy; KöltH. 48). 2) (tuniultus; aufruhrj

Latliwan l'ylatos, mert rohanás (tnnmltus) lenne a nep kezeth,

vyzet liüzata es mog mosaa kezeet (JordC. 446). S) riiina MA.

einfall PPB.

Rohanó : impetiiosus C. (stürmisclij. ííeánc rohanóban vaii-

nac (Zvon: Post. 1 31).

Rohantat : (irruere facio ; vorstiirzen lassen]. Birodalma

meg-csorból, meg-csökkenik s végre a népet végsS ve.szedelemre

rohaiitattya (Csiízi : Síp. 242).

ROHOG : (ornnipo
; liervorbrechenj. Az bestiának szájábul

e^S tüz láng rohog (Szftll : Dáv. 77). Kinek szájából cgo tfiz

láng rohog r^jám (187).

ROJT : finibria MA. [ipiaste]. Kíintösuek pántlikás rrtjtjai

;

*cini ve.stimn I'PBl. Palástot vLselIyen, mellyuek minden .szege-

letin kiítík légyenek, a kütflk végén ég-színíi kék rujtok (Pázm:

Préd. 1031). Meg-lyukasztatott rojtra csinállyác az 5 ágait

(Nad ; Kert. 59). Préménok rojtyát meg-kapta (Land ; ÚjSegits.

11.511), Ott fen körös-környül lefiiggí selyem rojt volt (Monlrók

XI.364). Két sing aranynyal és selyemmel Bgyveles rojt (XXIV.

64.5). Rojtot superlatra 15 ft (R;^dv: Csal. 11.113). Egy zöld bár-

sony czaprag iszkofium aranynyal varott, az rojtja mind ezüst

fonálbúi csinált (Gér: KárCs. IV.219). Tenger-színfl vontt arany

tzal'ranggal kengyelig volt terítve, szkófiomos siirii rojtok min-

den szélyén (SzD: MVir. 473).

Rojtos : fimbriatus, segmeutatus MA. ge.saumt, verbriimt

PPB. Rojtos po.szliS; pannus villosns PPB. Km'ta mentéd, pré-

mes csákód, aranyrojtos nyakravalód német letépé nyakadról

(Thaly:Adal. IM91. FaliNU. 79. Kr). Vetkezz le kiskorig

pfispSki riihádbúl, hegyes sovegedbSI, rojtos palástodbiíl (Orczy

:

Nimfa B3b).

(Rojtoz]

Rojtozat: (segmentum; verbramung). Veres roytozatn kék

tafota (SzCsomb: Utleir. 133).

RÓKA : vulpes C. MA. fuehs PPB. Az rókáknak lykok

va^on (JordC. 376. ÉrdyC. 127. Fél: Bibi. 12). Koka az ezte-

ragot vachorara hywa (Pesti: Fab. 20). Ö is rákeritl valaha az

trben, mint sokat chavargó róka kelepczében (Zrínyi 1.46).

Mikor öszvetalálkozol ezekkel a rókával bérlett moralistákkal

(Fal: NÉ. 58).

(Szólások). Hol láttad, hogy róka szánezon (Decsi : Adag.

130). Rókába, ha nem használ az oroszlány br (Fal: UE.

111.47). Rókán róka t fogni: vnlpinaii cum vulpe PPBl.

(Kisv : Adag. 38). Vigyed kapranczi kakasnak, rókam;izi r ó-

kának, az szegszárdi szaiki'mak (l'haly : VÉ. 1.346).

[Közniondá.sok]. A róka csak szórit nem bírit változtatja:

*vulpas pihim mutat non animum; fáratt níkmiak a farka is

nehéz: "longo itineri otiam palea oneri est PPBl. Nem min-

den róka kerüli el a csávát (FahCoiist. 855). Elég egy bfir

egy rókáról (SzO: MVir. 97). Magáu kitetszik a rókának farka

(303).

agg-róka: vidpes annosa MA. [altér fuchs].

[Közmondások]. Nehéz az agh rókát az tSrbe eyteni : amiosa

wdpes haiul capitur hupieo i MA. Decsi : Adag. 72. Czegl : Japh.

114). Agg ri'ik.'inak bóro-Ls a tsávába kerül PPBl.

erdei-róka : [vulpes silve.stris ; waldfucli.s]. Ywtanak nagy

magass heegyekre, hol .sárkányok, orozlanok es nagy pathka-

nok mynth az erdey róka lakoznak (ÉrdyC. 31 Ibi

vörös-róka, vörös-rókácska : (numus anreus; gold-

fnchsj. Ezechiás egyébként jámbor király volt, de írfiniast látta

az ládába gyftytet vereB rókákat (MA: SR 94). Az kinél sok

veres rókácskák vaunak, mindeneknél becsfileti nagy annak

(MA:SB, 102).

Rókácska: vulpecula C. MA. kleiner fuclw PPB. Ró-

kácska=ki3 róka SzikszaL Eleven rókácskát, Szecskát is fog-

tak el az puskások (Moulrók. XV.397).

Rókái : vulpinus C. (fuchs-j. Rókái tanácsokat goudoluak-

ki (Mad : Evaug. 798). Ez álnok rókái gányogásra it már fele-

letet hallottál (Pós: Igazs. 1.647). Igen nagy rókái áhíokság

vagyon benne, mellyr5l vulpanseruek is neveztetik {Misk: VKert.

3521.

Rókálkod-ik : vulpinor C.

Rókás : [ast«tn.s, versutus ; heimtückisch). Okos azért raa-

gánac, b51cz, rókás, álnoc (Cis. L3).

Rókáz : [fuco; übertünchen]. Hazug Ígérettel kendftzteti,

rókázza ravasz Heródes vérszopó kegyetlenségét (Csi'izi: Sip.

688).

ROKKA : colus Pesti: Nom. 81. C. MA. spinnrocke PI'B.

Egy guz;ily kender, egy rokka leu, mellyel a fouó a gúzalyra

vagy rokkára köt : pensum PPBl. Atyját ugy tartja \'ala, kevés

juhocskáját tóra hajtja vala, rokkáját küzöslog el nem hagyja

vala (RMK. 1I.3U). Meuyek, gyakran kezetekben forogjon rokká-

tok (155). A fonó aszszony gusalyon, rokkán lenbíil fon (Com

:

Vest. 54). Nem tStték-ki rokkájokat feleségeknek ugy az apos-

tolok, hogy vélek nem éltek volna (Pós: Igaz.s. I.5T8). HerculeB

kupia helyett rockát és bot helyett orsót pergetet (Tj-nk :

Józs. 141). nagysága félre hagyván a rokka és varró-vánkos

dolgát, a phLsika és theologia tudományokba kapa (Fal : NA.

187).

[Szólások]. A lopóra rostát t()rdítson, a menyetnek rokkát

kössön (Diósz: Préd. 197).

fonó-rokka : [colus ; spinnrocke]. Romulus felesége fonyó

rokkáját a római c<ipitohuni a kincsek közé helyheztette (Fal

:

TE. 667).

kerékenforgó-rokka : [rhombus ; .spinnrad]. Fonalat von

szanac akar újon forgó orsóval, akar a keréken forgó rocká-

val íCom : Jan. 97).

parasztok-rokkája : (colus mstica ; bürstenkraut]. Parasz-

toc rockaia ollyan mint a vad sáfrány, czac hogy hegyesb a

levele . . . Ez parasztoc rocka tSvénee az levelét, maguát bor-

sos borral h:i megiszod, minden mérges harapás ellen ió íMel:

Herb. 44i. Vad mezei safran, ixiraztok rokkaia : atractylis vul-

gáris minor
;
gemeiner wilder feldsaffran (Fnchs : StirpH. 66).

pörgö-rokka : rhombus Kr. [spinnradj. A fonó aszazonyoc

fonalat von.szanac a kerékben forgó rockmiac avagy p&|;5

rockáuac tsévo orsójával (Com : Jan. 97 1.

ROKKAN : desido ; untersiiiken PPB. Az ér az lónak

liátúlsó térdgyén rokkant-érnek neveztetik (Oieh:OrvK. 6).

le-rokkan : .snbsido Kr. [niedersinkenj. Az áruló Judas le-

rockan és ugy marad (MA:Sc«lt. 941 Hogy az lerockimt isteni

szolgálatot fel állatnác (621). Te, kinek vállai az erataiidi^k térbe

alatt le rcjkknnnak, szánadokol-é rajtam, hogy a halál le nem
v»9zi róllam e nyalábot (SzD. MVir. 477X

meg-rokkan : [cum strepitu distrabor ; rehe werdenj. Ez

vastag siwiktiíl nyaka mog rokkaniui (Osákt: AU. 9i. Mikor a

nehéz kere.sztfának végét alá-ereszték, megrokkana a Krisztas

szent teste (Pázm: Préd. 513). MentiM liamarab az lalmk miat

meg rokanna (Forró: Curt 731). Ha a torok hajláílvin meg
rokkan a ló (Owh: OrvK. 26). Ha az ló valamelly tagjában

megrokkan, az illy lovak mint ha meg-nyilaztattmak volna,

ugy járnak (28).
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Rokkanáe : fdLstractio membri ; relie). A k^k lilium jA se-

gétségSt hoz hasfolyásrul, grtsrl, rokkaiiílsnil (BeytlieA

:

RvK. i).

Rokkant : riiiiio, destruo SÍ. (stüraenj. Magas tornyokijt-is

nagyobb veszély rokkant (Rini: Ének. 162).

meg-roltkaiit : [facio ut articiili di)ítraliaiitur|. Oh zentse-

ges, ag nekewuk bekeseges eyetli, bog nebez alom meg ne

rokkani'hon (ThenrC. 133). A kerékre kötöztetvén, mikor for-

gattatnék a kerék, minden testét meg rokkanta (KrisztL. 20).

Sok lovakat megrokkantanak (Gvad : Gond. 78).

ROKOLYA (rakoUya Mel:Herb. 187): amictoriiim C.

cycias, g.ilb,-uuim MA. (weiberrock). Febér-rokolya : galbammi

C. Az kelhekbtU serlegeket, a ketzelyékböl rokolyákat, a [Kipi

öltözetl)öl szoknyákat és fardagályokat csinál (Pázm: Kai. 197.

SzDtMVir. 472'i. Asz.«zony hölgyeteknek .szoknia vagy rokolya

vállat, paplant csinállyatok (Bal: Csisk. 31). Templomitokban

az fejér rokolyában az fa képek elSt szajongotok (AIv : Hin.

220t. Korczovád nyári gyenge szoknya, rokolya (Com : Jan. 100).

gyolcs-rokolya: [amictorium lineimi ; leiuwandrock].

Gyolcs rokolyának híre sem volt közöttük (Monlrók. XI.345).

ördög-rokolya : [helleborns albas ; uieswurz]. OrdSg ra-

kollya azaz feyér hunyor (MeI:Herb. 187).

Rokolyás: galbanatus C.

ROKON (rákon CzechC. 7. 38. WeszprC. 11. 79. Sylv:

ÚjT. L57. ruckon Helt : Krón. 201): l) prope, non procul Kr.

[nahe. in der nahe]. Menden tSld Tirusboz es Sidonhoz rokon

es naé sokassag i5n5 : qiii circa Tymm et Sydonem maltitudo

magna venermit (MünchC. 75). Mikor télies gimSlcfit hozand,

legottan erezti a sarlót mert rokon az aratat: adest messis

(77). Mikor 6 agai meg ^rmeededSlnek, esmerietec, mert ro-

kon vagon a nar (99). A rokon közel valo halainak feleimé

(NagyszC. 385). Miért rákon kózel meg kel vala azt kostolni,

kezde rezketnye (WeszprC. 11). Menny\\iik ez rokon valo fa-

Iwkban es varasokban, bog ot es predicallyak (JordC. 457).

Kylenczed yegye ez vezedelmes gyarló vj'lagnak rokon kewet-

kSzew fogyatkozása (ÉrdyC. 31). K8wetk5zyk rokon utanna az

elmúlt vasárnapnak epistolaya (73). Ez may ewangeliomot yrtta

meg zent Lucach kenysveenek tyzen harmad reezeeben, kynek

rokon el5tte emlekSzyk arról (505). Nagy Constantinus chazar-

nac rokon n-tanna (50Sb). Rokon wtanua la&sok (517). Rokon

k6zel helheztetStwT istenhez (556b). Meg esmérte, bog az 5 ha-

lála rákon kSzel vona (DebrC. 250). Rokon kSzel lemii a halai-

hoz (TelC. 140). RakonkSzel uala az el zakada.shoz (KazC.

105). Kenodnak rokon wolthat megh hjTdethed (CzechC. 7.)

GyíingyC. 8. PozsC. 2). RakonkSzel vagon az istennek országa

(Sylv: ÚjT. 1.57). 2) [propinquas, proximus : nah). Valanac

él5c es rokombac (erant primi proximi) es él5c 5 vtaima

zoktanak uala ílni (BécsiC. 49). Meímétec a rokon faluéba Tm

proximos vicos) es varosocba (MünchC. 73). S) agnatus, cogua-

tus, proximus MA. [der verwandte]. Rokontokat zeresetek : pro-

ximum diligite (E2uC. 58). íme te rokonod megfordolt 6 népé-

hez : en reversa est cognata tua (BécsiC. 2. 6. 7), Zeresáed te

rokonodat es gfilSHed te elleasegedet (MünchC. 22). Monda

eegh az zolgaak k6zz551, áznak rokona, kynek Pet6r el vak-

ta vala iSleeth (WeszprC. 171). Oda zololthwan Moyses Aaron-

nak rokonyth, monda hAnekyk (JordC. 92. 173). Eeu baratym

es en rokonym ellenem kezelgettenek es állanak (KulcsC. 92).

Atyámfiát rakonom, kiuec leg keuesbe kellet volna azt czele-

kedni, tolnaiul meg ole (Decsi: SallJ. 12).

[Közmondások]. Az gazdagnak akárki is rokona (Decsi ; Adag.

184)

Rokonban : (proxime ; nachstens]. Eletemnek yewiendew

ydeyet rokomban meg yelente (EhrC. 141) Yelentette uala az

vr ysten meg zeut Ferencznek balalat rokomb[an] jewuendewt

(142).

Rokonság : I ) agnatio, cognatio, propinquitas, proximitas

C. affinitás MA. (verwaudt.schaftj. A zjmto f61d vrat val uala,

ki vala Eliméléhnec rokonsiigabol (BécsC. 3). Ha téged rokon-

.sagnac tSruéne zérent akarand mégtartani, iol lot míuelkedet

lózen e dolog (7). Három okkal byzonoythattyok : rokonságnak

kSzelseegewel (ÉrdyC. 532b). 2) agnatus, cognatus C. propin-

quas MA. [der verívandtej. Nem tagadom en magamat rokon-

sagnac lennem (BécsiC. 7). Azzoni állat, ki vetk8z6t nemiuemfi

roconsagaual (GuaryC. 47). A te rokonságod, f> ees fogadottli

fyath vensegheben (WinkIC. 277). Siratiak vala az iV k8zeli es

rokonsági (VirgC. 103. 81). Rakonsaga vala annak, kinek ffilet

PetSr el vágta vala (WeszprC. 79). Annak rokonsága, kynek

Péter el vagtta vala fi'yleetb : cognatus ejus, cujus abscidit

auricniam (JordC. 691. 49). Haluan ez dolgot az apaccbaknalí

rokonsíigy, kevzely es baraty, meg feddyk vala az apacchakat

(DomC. 102. 125). Meg hallaak azt ew zomzedy es rokonsagy

es 8rw5ndeznek vala vele eegyetembe (ÉrdyC. 345. 592. 612).

Ez 8zueá; ázzon zenth Andrásnak rakoasaga uala (KazC. 45).

Rokonsága Erseb8t ázzon (TibC. 164). Kit feleségtil v8n ma-

ganac a Booz, az Elimeleknek kSzel valo rakonsaga (Szék:

Krón. 22). El kfllde Nitraba, bog omiat a Vazult, az 6 rakon-

sagat hamar ala hozna (162). A meg holtnak rokonsága men-

nyen be hozzáia és vegye el 8tet feleségfii magánac (Kár : Bibi.

1.181).

'

[Szólások]. Rokonságot vetni : *affinitates jongere PPBl.

Rokonságbeli : [cognatus ; der verwandte]. Aunakokáért

találtam meg az rokouságbelieket, hogy Bazinban jelen lenné-

nek (LevT. 11.160).

Rokonságos: agnatus C. cognatus Com: Vest 123. affini-

tate junctxLS, habens cognatos et propinquos MA. [verwandt].

Segitségfll méné a lengyel királynac, miért hogy rokonságos

vala velle ^Helt: Krón. 66. 201).

RÓL, ROL (wedkezesynkrceí, bynenkrící KeszthC. 412.

eleykreZ RMK. 1.232. ezril LevT. 1,142. kimrowl RMNy. ILIO.

róíla Cserényi: PersF. 98. ruíad DobrC. 6. ruíonk 16. nda

Mel: Jób. 9 mUa. Pós: Igazs. 1.112): 1) a) de MA. [von—

herunter]. Róla, rólad, rólam: de se, de te, de me MA von

sich, von dú-, von mir PPB. Ruháit róla le vete (Vh-gC. 100).

Le zalla a zamar határol (46). Le es vonszják a kulcsárt kör-

mérl, meg büntetik bonéról (RMK. 1U.317). b) [von] Heget

belérl mas beire vihetnem (TihC. 4). Képed leragadá kfal

oldaláról (RMK. II.8). Ez e levél költ Kanizsárul (LevT. 1.75).

Mostan nyzAk tykvvr által, akor penygh zynrsvl zynre, archa-

rul archara (Komj;SzPál. 174). Mint vonhatnáiak el az követ

az koporsónak ailajáriíl (TehEvaug. 11.16). Kivitetik az város-

rul eltemettetni (Zvon:Post. 11.410). Korcsománlirul vitetett

bort (MonTME L287). A görög tálxirról kirugaszkodik Filis

király (Hall: HHist IIL163). Várasoknil várasokra, falukrul

falukra, uczákrul uczíikra, szegletekrl szegletekre járt költ

(Biró: Ünnep. C2i. Napnyugatról vallá.st viszen napkeletre (Orczy

:

KültSz. 31). 2) [idbatározó ; zeitbestimmend] a) Újvárnak meg-

ostromlása az jövend hétrl el ne múljék ffudTár. 1839. 261).

Csak az sietség balasztatta velünk akkorrúl mostanra (Thaly

:

Adal. 1.307). b) Éldegél egy naprul a másikra (Land; UjSegíts.

11.112). Szabad legényeknek hórul hóra meg fogják az fizetést

adni (KecskTört 111333). 3) [okhatározó; begründend]. Rósz

ember, kinek nincs mirl adózni : sine censu homo PPBl.

Halath kel adny az ystennek mynden my hozzánk walo yo

woltarol (AporC. 51). Te hálátlan te zabadibtodnac iotetelerSi

(VitkC. 19). Syralmas nem voltam bwneymn^l (VirgC. 12).

Isten nekAnk megkegielmez amy sok zamtalan byneinkr^l (50).

Haláláról az varosnak polgary bankodanak (58). Ebrl dicse-

kdik vala, bogi Jesusnak llki kegise volna (DebrC. 139).
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KikrSl a menorzag SrvendSz es e világ M\ (TelC 41). Kezde

a tSb zazelüiek halálukról 5tet vigaztaliiia ig, iKig 5tet magá-

nak házasul venne (KazC. 165). Haladas.sal tartozunk 5 felsé-

gének róla (TihC. 7). Az penitencia tartó embernek banatuH

zy*nek kell lenny ew byneyrSl (ÉrdyC. 34). Menty magaat

róla (373b). Y(«agawal eelnek es nem zolgalnak róla (612b).

Róla az Saul e.sék nagy bánatba (Tin. 226). En ys the rulad

bozzwth állok: et ego te ulciscar (Heyd : PCF. 67). A miket

vétet, meglakol rólla (Cser: Pk. 51). Dolgát hogy meg tudta

vala, rólla meg bftntetni el sziinta vala (Cser : PersF. 98). Bá-

torsággal feddi uala iiket az gonoszságrul (Tel: Evaiig. L95).

Öruendeznc rayta, e.s aggyunc halat i-stennec ruUa (Tel: Evang.

1.120). Magasztalja ezt az asszony embert sz. Lukács nemzetsé-

gérl, szüleirl, vénségérfil, hivatíiljárul is (Tel: Evang. 1 ;150).

Erriil é.s minden egyíb latorságirúl, keményen meg-feddé iitet

szent János (Pázm : Préd. 23). Ha pogánytul hallatnék is ilyen

kérdés, meg kellene róla torkolni (Pécsv: Fel. 133). Rágalmaz-

zák arról, a miben nem vétett (Fal : NE. 32). Jobb szeretem,

hogy gyalázzanak a jóról, hogysem dicsérjenek a roszról (Fal:

NU. 309). Megbocsáss Artemi az er6.«zakról (í\il. 849). ítél-

tetem szerelmemrl, dicsértetem gyíílölségríll (Amadé: Vers.

120). 4) [más átvitt értelemben; in sonstigem iibertragenen

sinn] a) El nem hayol az íi hityrSl (SándC 29) Habonisagrol

hozta bekesegre (VirgC. 18). Ez vylaghy ewromnek, hango.s-

sagnak es lakozasoknak myatta el ragattatnak wr istennek

emlékSzetyrSl (ÉrdyC. 97b). Hozzá kildék az királyné asszonyt,

hogy esmég elhajtaná az hitrfil, Migdonia kedég az kerál fele-

ségét az sz. hitre hajtá (ÉrdyC. 168b), A kik az z-sidóságról

fordultának és megtértének vala az Krisztushoz (Komj : SzPál.

21). Meg giSzetuen az harczrul országában es onnét Romában

futa : ex proelio profugit in provinciám (Decsi : SallJ. 9). Kik

a méltó.ságos állapotról lealjasodtak (Fal. 611). b) Elfeledkez-

tél te istenednec tóruénérSl (BécsiC. 185). Ev róla való gondo-

lat (DomC. 193). Ky rolád emlekezyeU : qui memor sit tui

(KeszthC. 8). El almelkodek czodalkoduan az ilieten vigasag-

nak lat.xsarol (VirgC. 33). Neked rolokli való gond viselas

nehéz (VirgC. 103). Emlékezzél meg my rolwnk (ThewrC. 134).

Az rwharol rayro wattok zorgalmatosok : de vpstitu quid .sol-

liciti estis (Pesti: NTe,st. 11). Kis leiinyrúl való emlékezetlen-

ség (RMK. 11.40). Holtról mint nem emlékeznek, rólam így nem

emlékeznek (RMK. 11.247). Róla gondolának, magok bemutas-

sák, nem tudják, az várast hogy terekek birják rfin. 69). Nem

illic roloc tiInVlnnc (Born: Préd. 78). Ha magamnak szüksé-

gem volna reá, .sem viselhetnék róla nagyobb gondot (LevT.

11.204). Nem leszek feledékeny parancsolatidról (Hall: HHist

IU.113. 244). Emlékeztet a Krisztus kín-.szenvedésérfil és hala-

lárúl (Bíró: Ángy. 317). A ki maga lelkérfil gondolatlan, a

másét sem boldogítja (Fal : NU. 330). Tegnap azt csudálja vala

a világ, hogy oUy mago,san fellövellettek ; holnap arról fog ál-

mélkodni, hogy olly mélyen süllyednek (Fal: NE 101). c) Ki-

nek nevet adtak vala ó ékességérfil, Zsuz.sánnának mondják fi

keresztnevérl (RMK. 11.81). Róla bizon sokan példát vehetnek

(ni.217). Az .sziMlflt, kit bír Tót Antalné ó.sról maradtul (RMNy.

1 : 19). Elsil has.sonlatossagot hoz az drága io ill:itu kenetrSl

(Szék: Zsolt. 243), 43. vármegye az Báczi, melly ;\ BáLs v;\ras

ról neueztetic (Helt : Króii. 42b). Üdvözitónk Szent Pétert(\l bi-

zonyos jelenséget kivána .szetetetirül (Pázm: Préd. 41). Az belsfi

szándékról nincs sokszor küls jel (Thaly: Adal. 1.156). d) Ker-

dezkeéetek ... az permekrl : intorrogate ... de puero (JordC.

359). Erwl wtet meg se kergied (VirgC. 20). Lstennek irgal-

masságáról wket bizonias.'^i teue (50). Nem kel semineme bines-

nek kétségben esni Lstennek irgalmasságáról (VirgC. 99). Meg-

tudakozok róla (DomC. 36). Liithwan kedeeglen megh ertekS-

zeenek az ygheerfll, ky mondatott vohia ewnekyk: vidpntas

auteni cognoverunt de verbo, quod dictum erat de verbLs

(ÉrdyC. 112b). Magamról kezdec ketelkíVlním (NagyszC. 1281.

Jászok errAl sukan tauáuMut tártának, sokat erril kOztk 6k

tiidakozának, hogy ki volna oka (RMK 11.340). Kinek példijúl

vehetik ó dolgát, ki róla megtanul, megjobbítja ó magát (IU.216).

Arra bocsátott az atya isten, hogy bizonyságot tegyek a Mes-

siásról (Tel ; Evang. 1 : 56). Arrul, vgymint bizonyas ielrSl esmer-

hetic meg az emberec (Tel: Rövir. 15). Arrul is meg-tanitcs

(Pázm: Kai. 998). A végezésnek igazvóltárúl a ki érteni akar,

olvas.sa Gretserust (Pázm: LutliV. 1. 52). J(il jSvendóI, véleke-

dik roUoc (Com. Jaa 68). Bizonyságul liíván a mennyet és a

földet az 6 hozzája való h szeretetéról (Mik: MulS. 21U).

Bátorságunk [bizalmimk, bizonyosságunk) légyen annak a ház-

nak örökös fönnállásái-úl (Biró : Préd. 32). Kémeskedtek a nem

titeket illet dolgokról (Fal: NA. 189). Szrünkrl szinüukrl

tészeu Ítéletet fellünk a világ (Fal : NU. 342). A kirl bizony-

talan, vagy ha szeret-e (Fal. 548). Jövendrl kétes, titkolja

imalmát (Orczy: KöltH. 133). Híres a szép nemrl Besztertze

vidéke (Orczy: KöltSz. 157). e) Danidnak éneke fel keletnM

(AporC. 12). onal ... az hamisságról (VitkC. 35). Valla.st

tezen en rólam : con6tebitur me (JordC. 384). Yol proffetalt

tyrolatíik : bene proplietavit de vobis (JordC. 401). Nyeluemel

rolók iot nem zoltam (VirgC. 6). Róla gionast nem twtem (7).

Kezde prédikálni ... ez velagnak meg otalasarol (71). Tanul-

yon egyebeknek dolgayrol halgatny (139). Zamot adny my-

denekn^l (148). Ezekrl panazol az lu Isten ( DebrC. 14). Irvan

vagyon rolók (433). Ug mond touaba róla zent Ágoston doctor

es (TihC. 4). Az mely levelet Íratott Kd az én uramnak, Kdnek

választ nem tehet mostan róla (I^vT. IL24). Róla hamar Mar-

docheus izene (RMK. 11.281). Részegségedben kákogUil-é haszon-

talan dolgokról (Vás: CanCat. 233). Ettfil kell-e titkos dolgok-

ról igazat várni, aki ennyiszer hazud (Pázm: LuthV. 11). It

csak azokn'd a g}-51ekezetekr51 vagyon szó, mellyeknek igaz-

.ságáról kérdésiuik vagyon az újítókkal (Pázm: LuthV. 324).

így végezi rólla beszédét (MA : Scult. 5). Határokról perleked-

nec gyakorta (Com: Jan. 143). Az vezércsillagnak nézz fényes-

ségére: mit példáz rólatok, vehetitek é.szre (Thaly: Adal. IL15).

Mind ezeknek ki volna oka, ki róla a számadó (Fal : NU.

287). I) Semike|)en meg nem vonhatya az í' en^? akaratyarol

(VirgC. 27). Az gonoz eeletrl el vonyaa (ÉrdyC. 541b). Ejrl

akartuc el vonni á királyt (Uelt; Krón. 41). LátN'án az felesége,

hogy el kit az tréfárul, ugyan valóban kezde sinii (Pázm

:

Kai. 128). Ké.«z voltam mindenekrl lemondani (Debr: Chri.st

32). Ha n]ind ezekrl eltiltotta a tél, vagy alkalmatlan id,

játszó asztalához ült (Fal: NU. 311). g) Huri'itról való: tassi-

culare medicnmentimi PP. Priet gyomor falasrul es has fa-

ia.srolisio innya ^Frank: llasziiK. 33). Dicziric penig sockan az

laurus fát az ellen, melyrl Tyberius csiiszár menydrgéskor

koszorot viselt (Cis. H3). Mit tehetek róla (MonOkm VI : 330).

Tégy róla, ha bánod (Fal: NE. 83). Meggondolja, mint felelhet

meg ereje a mimkának, té.szeu az akadékokról, úgy fog hozzá

(Fal: BE. 604).

ROMÁNC : fromanze). Sok tómusokUil álló romántzok az

az nie.sés könyvek vágynak (Ovad: FNót XI).

ROMBOL : disseco, diffringo, dLsrumpo MA. (zerstören,

zerbrechen]. Mikor az okos erds ember egy AUófát ki akar

irtani, a gyökerét rombollya (Pázm*: Kai. 556).

fíjl-rombol : [di-srumpo ; zerstöronj. Mintha fel kellene rom-

bolni, u)eg-kellen6 rágni az vnmk sz. testét (Pázm': Kai. 702).

Fel kellene rombolni, testünkké kellene víiltoztatiii az ur testét

(858). Több részét testének, még meg-se-bülttében éltet véré-

nek fel-romlwllya Progne (GyöngyD: Oip. 631).

meg-rombol : (corrumpo, dinio; bewhfidígen, verderben).

Az Lstennek szava az sz. írás sokkepen megromboltatik (Pázm

:

Kai, 594). Annak az szegény megrombolt hazának javára

(Monlrók Via414).

ROMOL, ROML-IK : ruo MA falién, ehifallen PPB,

Romlott falnak hulladékját ki-tisztítom: erudero PPBl Igyekez-
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nek is támogatni az 5 dJlSgílS székeket es az 5 fejeknec országát

crSssiteiiL hogy tellvesseggel reaioc ne romoUyon (EsztT: IgAny.

451). Ha a Cliristiis nem ment fel mennyekben, egyszersmind

egy rakásba romol, az mit az ClirLstusról irtaiiac (MA : Scult

601>. FiistOlgA szemmel romlót bástyát nézte (Zrinyi L31).

Károli uram igen sajnálja Szakmárt, bizonyos terminusok Is

vadnak az Írásában, de hiszem tavaszig sem épül sem rom 1

(Bercs: I^v. 365).

[Szólások). Sok helyekben falba romolván a pápista.ság

íMatkíí: BCsák. 121). A melly smaragd valamelly mérges álla-

tot meg-nyomorít, maga is azután izre porrá romlik (Hall

:

HHist. 111. 23). Az testet tiztaii porra romol (Bomi Préd.

269).

be-romol, be-romlik : corruo, imio MA. zusammenfallen,

íiber den haufen fallen PPB. A jég bé^romlék alatta (Illyés:

SzÉlet LlOl).

el-romol, el-romlík : collabefio C. collabesco, corruo

MA. [verderbenj. Nem tilltyk az wy bort az reghy edeenben,

ha el romolnak az edeenyek (JordC. 379). Kewannwnk kel,

hogy az gonozokuak egyenl5seghek el romlassek (írsC. 199).

Le hwUanak az balwanyok es el romlanak (453. 454b). Meg
ítkSzéc fen az zászlónál és kezébe mind el romla (Helt : Krón.

69). Mynd thy meg elytek magatokath mykeppen ala hayloth fal

es el romló knfapj (KulcsC. 145). Az hit el romol, el veezt a

fel támadás ntán (MehSzJán. 270 1. Mi or.szágimc el romlót,

czac az galléra nyakunkon maradót (Val: Gen. 14). Meg-esik

és el-romol ellenséged (Pázm:Préd. 124). Ha el-omol és romol

az ecelesia, el-fogy és el-vész az igazság (284). A ház le-omlic,

el-romol (Com : Jan. 105). EH romol ot a succcssio (Czegl : MM.
23). Ha ki a tsuka liszté tétetett állaiban egy arannyi nyomot

borban meg iszik, arénája el romlik (ACsere: Enc. 219) Az
vezért fel ne indítsuk, mert bizony a haza most romol el

(TBrtT.« 1.225).

elromlandó : destructile C.

elromlás : excidium, lapsus C. destructio MA. zersförung

PPB. Meghalljátok, Jerusálemnek mint leve elromlások (RMK.

VI.33). Ihon jün maga is Szulimán, egy millió népet hoz-el

romlásodra (Zrim-i 1.103)

elromlatatlanság : (indissolnbilitas, immortalitas; unzerstör-

barkeit]. EwtSd méltóság el romlatatlansaag (ÉrdyC. 596).

elromolhatatlaii : inconcussus C.

ketté-romol : [dissecor, disrumpor; zerspringen, zerpla-

tzen]. Talalanak egy tyzes sarkanth, ottan kettee romla (ÉrdyC.

434b).

ki-romol : erumpo, eruo, excido MA. ausreissen, ausbrechen,

au.sfallen PPB.

le-romol, le-romlik : [corruo, prolabor ; einfallen, nieder-

stiirzen). Le kezd romlani : *coepit ruere' PPBI. Mynt ha az

zent egyház le akarna romlany (DomC. 227). Troia nagy város

elpusztula, mind leromla, mind meg is ége (RMK. VI.25). És le

nem romlót: non cecidit (Fél: Bibi. 11). HirSnkkel nevünkkel

az fSldre le ronilank (Huszti: Aea 9,i. Terhek-alatt le-romol-

nak az ágak (Hall : Paizs. 43). Ha Atlas le romlik, ha az nagy

ég le és (Zrinyi L80). Minekutanna derekason megnevekedett

volna az a ketske-bak, leromlott az 6 nagy szarva (Misk : VKert.

223. Kónyi:HRom. 122).

leromlás : [collapsus ; sturz]. Értetik az J szarvának le-

romlá.sán birodalmától reménségénél elébb való meg-fosztatása

(Misk:Míert. 223).

még-romol : -destruor, comimpor Kr. [verderben, zn grundé

gehen]. Esettel megromlani : *coUabi ruina PPBI. Ax nemes

zyz ez meg romlott vylaghaik eset)^ meg wyoyta (ÉrdyC. 647).

Az Nagsagod jozaga ighen meg romol (LevT. L92). Az privile-

líium sokképpen meg romolhat es ertlenné leszen : privilégium

multis módis suo carebit vigore (Ver:Verb. 239). Lészesz meg

romlott és meg nyomoritatott miuden idSben : sis sempor calum-

niam sustinens ot oppres.sus cunctis diebus (Kár: Bibi. L184).

Oh szegény meg-romlott s el-fogyott magyar nép (Bala.ssa: Ének.

Soha semmivel az test meg nem romol, mint az részegség-

gel (DecsiG: Préd. 30). Az melly ház magával ellenkezic, meg

romol (Zvon: PosL L515).

öszve-romlik : [confringor ; zerbrechen]. Ki utat uem talál,

bástyán alá ugrik, kinek keze, lába, feie Sszue romUk (Zrinyi

L187).

öszveromlás : conqnassatio C.

Romiad : [collabesco ; im zerfallen sóin].

[Szólások]. Most immár chászár dolgát oly karban láttya,

segítség nélkül vagyon romladóba (Zrinyi 11.34).

Romladék: rudus, rudera MA. schurt PPB. Ki romiadé-

kot behordok : rudero C. Romladékját kihányom : erudero

PPB. Isten az templomnak romladékji k5z5t kézhez jutatá az

tSrvény kSuyvet (Megy:Szöv. 118). A ház le-omlic és lésznec

fal romladékoc (Com: Jan. 105). Eufrates partjától nem meszsze

szem elejbe vetódik egy nagy iszonyú hegyhez ha.souló k
halom és romladék (Moln:JÉpül. 181). Lukács Pál Ninive

városának romladék falairól azt bizonyítja, hogy szélességek

most-is harmintz lábni (244).

Romladékony: fragilis, ruinosus MA. baufallig, zerbrech-

lich PPB. íme látjuk, melly romladékony istápokval támogassa

vesztett ögyét (GKat:ritk. 201).

Romiadékos : ruderatus MA.

Romladoz-ik : cornimpor, depravor, destruor Sí. [im zer-

fallen sein]. A nagy hányatásban gallya romladozik (Gyöngy:

Char. 33).

el-romladoz : fragesco C.

öszve-romladoz. Öszveromladozott : confragus C.

Romlandó : caducus, fragilis C. corruptibilis MA. zerbrech-

lich, hiufállig PPB. Az h& ysteny termeezetyben rezesek leen-

nenk, el tawoztathwan az gonoz kywansaghnak romlandó votat

(JordC. 855). Zerelmes atyamffyay halljatok ez nyawalyas, rom-

landó vylagnak vezedelmes voltaat (ÉrdyC. 15b). Ha az rom-

landó termeszetnec engedne (Mün:Apol. 331).

Romlandóság: fragllitas MA. zerbrechlichkeit, hinfallig-

keit PPB. Gondold meg, howa meegy : romlandosagra, senwe-

desre, hamwa léteire (WeszprC. 143). A romlandóság meggy&-

zettetvén, virágszic a hit (Kár: Bibi. 1.462). A ki vét az 6 teste

által, az testbSl arat romlandóságot (Beythe : Epist 199).

Romlás : ruina, lapsio, fractura, dúniptio, corruptela C. [ver-

fall, einsturz, das verderben]. Az ewrdewg eltére vezuel, hegyek-

nek romlasaual, meglen megyelenyk kewueknek iewrnyew rom-

lása (EhrC. 54. 124). Futtanac zelec es omlottanac a házra es

le eset es volt 8 romlása nag (MünchC. 26) Az ev elmeye es

az ev teste jdegen vala mj-nden testy romlastvl (MargL 97).

emberi nemzetnek zeretSie, az angiali romlásnak eppitSie

(Weszpr. 55). Len felette nag lnVneky'romlasa : fit ruina illius

magna (JordC. 374). Az okaert yewt my wrivnk ez vjlagra,

hogy az angyaly romlasth meg eppewhe (ÉrdyC. 558). Az szSl

mesdgyén, keritesen, k5 romlás hellyen terem (Mel: Herb. 32).

A hízelkedés leg-nagyob romlása a jó-erk61l.'iöknek (Pázm:

Préd. 953. Matkó: BCsák. 8). A ház le-omlik és lésznec rom-

lásoc, k6 otnlisoc és fal romladékoc (Com : Jan. 105).
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Romlat : <v .Sególléttel a romlatnac mi istenSnknec 7^méle

eI5t (BéisiC. 10). Ez uéttétet Isrlben sokacoac rumlaÉfocra

(MiinchC. 112). Meg soka.iolt 3 bennek a romlat (A porC. 74).

Romlatlan, romlatatlan : meorniptus, illabofactas MA.
unverletzt, gaiiz PPB. Ky roinlatbliatlilan byzodalmal mj'nekAnk

batlialmwukatb seniywe tliezed (ÉrsC. 116b).

[Romlatlanság]

Romlatlanságos : (incoirnptibili.'s ; unvereiinglich]. Imagy

tyztasagos aíia Maria, romlatlanságos aíia Maria (ThewrC. 36).

Romlékony: [fragilis, ruiuosus; verderblich). Romlékony

régi széken fllSk (MA: SR 331).

Romló : ruiuosus, friabilis C. fragilis, caducus MA. baufál-

lig, zerbrechlieh, biufiiUig PPB. Az aloé az ió, a ki tiszta, fén-

lie, Sí'irga szabisu és a ki romló (Mel : Herb. 58).

Romlóság: niinositas Kr. [binfalligkoitl A világi fejedelem-

ségnek töredelmes romlósága a szeut in'tóban üres nádnak ne-

veztetik (Pázm: Préd. 507). Lesz dolgunk romló.ság, beuuflnk

kit le vágnak, kit nyomorít fogság (GyöngyD; MV. 100).

Romlott : prufligatus C. fractiis, corruptas, dirnlui?, collabe-

factus, ruiuosus MA. zerbrocheu, zerfallen PPB. Kegyes zyz,

menyorzaghnak keralue azzonya, roiulotliakuak wygassaga

(PozsC. 29). Romlott torou alatt által ltték vala (Tin. 93).

Megtekintette az wr az mi rabságunkat és romlott voltunkat

(Kárt Bibi. L182. ZvonrOsiand. 235). I)ics6 szent Ilona ünnepé-

nek napja, romlott természetnek ers ércz-bástyája (Thaly

:

Adal. 1.220).

Romlottság: fiagilitas MA. zerbrechlichkeit PPB.

Romlottságos : [corruptus ; verdorben). Azoc közíJtt is, az

kic igen romlotságosoknak láttatuac, sokan az 5 életeknek

megjóbbitására igyekeznek (MA : Tan. 1069).

Romolhatatlan : infragills C. infragibilis, incorruptibilis

MA. unzerbrechlieh PPB.

Romolhatatlanság : incorruptibilitas MA. unverw&slich-

keit PPB. Jj el, vegyed az firök nyugodalmat es atte romolhatat-

laasjigodnak diadalmát (Kri.9ztL. 46).

RONGÁIi : fustigo, castigo, affligo MA. finfrepo, repreliendo,

corripio; ziichtigen, stralen, tadelii, sclielten]. Fololweti az ma-

sodyk, rongallya vala (increpabat) b&tet (JordC. 614). Az firdSg-

nec ne badgyou rongalui bonníiuket (Ború: Préd. 319). MidSn
ezért az cselekedetért rongálná s pirongatná Sket Lutlier, sem-

mit nem gondolának vélle (Piizm: Kai. 5U3). Akiir-melly kis

dologbél okot vészen, bogy felaséget, szolgáját nitollya, rongal-

lya, ttstöktizze (Piizm:Préd. 230). Mindeneket fedd, rág, nyel-

vével rongál (Com: Jan. 186). Ha valakit dorgálsz és vétkéért

rongál.sz, dorgállyad motsok nélkül (Kisv: Adag. 377). Mikes

Benedek uram semmi vétek nélkül illetlenül asszonyomat verte,

rongálta (T«rtT.« 1.394).

meg-rongál : cw Nagyon baraghweek az vvr isten es nekyk

zola es nagyon megh rongalaa ewketli (JordC. 334). Hozanak
hA neky apró gyermekekot, ho^ ymadna liA érettek ; a tauoytb-

wanok kedyg meg rongallyak vala hAket (414). Meg rongalwan

luVket, nom liagy vala zoluyok (533, 591). Keményen megli

fedde es megli rongala (DobrC. 550). Az uyawalyas paraztli

azt liaUvau megh rongalaa owlet, Lo^ ollyan bwdu,so elmeeyew
volna (ÉrdyC. 503). Annak felette meg rongalaa zent Danidnak
zolgayt (526). Meg rongalaa ewtet, bogy nem akarna niwkawal
eelny (654). Az veenb, ideesb embert keményen meg ne ron-

galiail, dorgaliad (Komj: Szl'ál. 376).

Rongálás : fiistigatio, wistigatio MA. [reprebeiisio ; zUchti-

gung, zurechtweisung]. A jé tiakuak áldásuak-gyauánt kell

venni az atyák rongálását (Pázm : Kai. 205).

RONT (romi EhrC. 67. JordC. 218. PeerC. 132. TelC. 85.

ÉrdyC. 343b) : pavio, subtuudo C. fraugo, quatio, rumpu MA.

zerbreclien, erscbüttern PPB. G5r6ngy5ket rontok : pulvero C.

Keverec, göröngyöket ronloc: aratnj agrum ilero MA.' Vete-

kSdeas eégyessegetb ronth (ÉrsC. 225). Agyatokban rontom

arany koronátok (líSÍK. IV.250). A kegiot rontia hasson czu-

szassal, f51d étellel (Mel: Préd. 119). Nem iSttem rontani: non

veni solvero (l'é\ : Bibi. 6). Rak s ront : Penelopes telam retexit

(Decai: Adag. 27). Alatsony ajtó, mellybeu a ki boros, fejét

rontya (Pázm: Préd. 287) Senki paran<«olatjából az császár

országát nyomta és rontotta (MonOkm. XXin.264). A jó tanító

az isten tfir\'ényének jiröllyeivel rontya a balgátok .szíveket

(Ráth:Tromb. m3).

[Szólások]. Bizon nyakában rontatjuk Szaláncz várát

(RákGy: Lev. 328). Szeretném, ha valamely fekvfl németre
r o n t h a t n á u k fektében (Bercs: Lev. 281).

[Közmondások]. Épit nyelvével, ront életével (Pázm : Préd.

64).

be-ront : occido C. infringo MA. [einbrecben). Berontani az

ajtót : januani perfringere, effringere fores PPB. B^ darab

szeckel be ronta a feiét (Helt: Krón. 48). Mostan hogy be ron-

tottam agyadat, im elég aranyat adtál (Helt: Mes. 382). A ki

az égre liagyigál, fejét bérontya (Pázm: Kai. 540). A szolgák

bé rontják az aytót es vrokat lialua fekfivén talállyák az 8

pénzes szekrényén (MA:SB. 132). Fegyveres szerrel felkészül-

vén, Magyarországba berontani erószakosan igyekeztek (Rumy:

Mon. I.25I.

egybe-ront : comminuo C. MA. [confringo ; zerbrechen,

zerstörenj. El tóre a kipuee az 5 lábat es az vtan mindenét

e^be ronta (Szék : Krón. 44). Idestova bagyigálák, de soha egybe

nem rontliatjik (Pázm: Kai. G3i. Az kes.sJ minden mezSn való

fát egybe ronta (MA: Bibi. 1.57). Egyben ronttya az négy biro-

dalmakat (Alv: Fost. 1.83).

egyberontás : collLsio C.

el-ront : dostruo, dirimo, fraugo, perfringo, interfringo, rumpo,

denmipo, proiumpo, discutio. subverto, pertero, diffingo C. dirao,

effringo MA. zerbrechen, umstürzen PPB. [zerstören, vertilgen,

vernicbtenj. Az képnek alatóualo mezeyt ys el romta (EhrC. 67).

Megli omeeztew tyz, ky el romtli (JordC. 218). Az te zAlStted-

uek yrgalmassaga menden bAnkkStli el romclion en tlxMem

(PeerC. 132). Az kSueket meg hasogalya es elrontia (VirgC.

115). A forgó zel az 5 hazat eltre, el ronta (TelC. 85). Min-

deneket meg gyilz es el romth; ez vylagban remeeulJket el

vezt es el romtb (ÉrdyC. 343b). Az 5 isteneket el rontsad es

az 8 keiieket eltíryied (Helt: Bibi. 1 Nn3). El ronthad a bSnt,

i'zak te mielhed Christus (MehSzJán. 170). A .szamár, a hol

hever, ott rontya el a gSrSngyegeket (SalMark. 6). A azeut

edényeket az templomokban el rontotta (Mon: KepT. 32). A
'zidók a pogáuy.síignak minden marb.áját le-vágák és el-ronták

(Pázm : Préd 7). Mid8n amaz nagy kevély váras Babylon el

rontatnéiek (Lép: PTiik. 1.113).

elrontás : sublatio, diremptio, diremtus C. corruptio, de-

strucliü MA. umstürzuug PPB.

fol-ront : refringo C. [erbrochen]. Csehektl az kaput meg-

vövék magyarok, városban boltokat csakhamar felrontának

(RMK. IV. 249). A templom fel rx)ntólmeg égettetik (Rák: Árt.

12).

ki-ront: I) etfringo C. exturbo, diruo MA. (aoswerfenj.

Az kereszlyeneknec képit az egyhazakból ha ki rontana (Mon

:

KépT. 26). 2) [erumpo ; ausbrechen]. A vakuudokokuak min-

den kirontó helyeket s lyukokat bé-dugjuc (Nad: Kert. 25).

[Szóliisokj. Mihelt a n y,a v a I y a valakit k i akar rontani
(PP: PaxC. 21).
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kirontás : extiirbatio, ertVactio MA. herausreissung, ans-

brediUiiK PPB.

rvyavalya-kirontáa : [epilepsia ; fallsuclitj. A kórs,'ig vagy

nyavalya kirontás a fónek nyavalyái kSzzé számláltatik iPH:

PaxC. 18).

le-ront : diruo, dastriio, demolior, exscindo, proriio C. zer-

stHren PPB. A te elleiiségid kSinyflI fognak téged e.s a töldig

lerontnak .llly: Préd. II.19fi). Azon lé.-^zok, hogy kapcsos és

liamissan cüitlott bölcselkedését leroutsam (Fal: NA. 125).

lerontás : demolitio, destructio MA. verwüstung, niederreis-

sung PPB.

meg-ront: 1) corrnmpo, contero, distero, extero, subtero,

temero C. depravo MA. zerstanipfeu, zerbrechen, verderben

PPB. (zerstören, vemichtenj. Senkit megne roncatoc es patuart

ne tegyetec (MüncbC. 113). Pénznek miatta meg nem rontatik

(VirgC. 120). Mit haznal az egez testh lelek megh routwan

(WeszprC. 149). Az ifyakal meg rontatom a tbe zfizesegSdet

(DebrC. 144). Roncb meg bennem gouossagot (ThewrC. 166).

Az konkülnak fejér az virága belSl, ha megrontod, fekete az

magva (RMK. 11.230). Kereztien orszagokot igen meg ronta es

bahianiozoia teiie (Szék:Krón. 47). liszt a szabadságot meg
ronta amaz (Helt: Krón. 83b). Meg ne roncz (non conteras) az

szegént az kapuban (Kár : Bibi. 1.616). Isten azt monda, hogy

az aszouyallatnak magua meg rontanaja a kígyónak feiét (Tel

:

Evang. II.6). A nép a mannát megtöri vala malomban vagy

megrontya vala mosárban (lUy: Préd. 1.137). 2) [reftito, cfln-

fiito ; widerlegen]. Ezt halwaan aaz zyz leány alattomba moso-

Iwla es az czazar zawat megh romta, mert ewneky ym ezt

mondaa lÉrsC. 475).

elöl-mégront : prascomimpo C.

megrontás: corruptio, depravatio C. confractio MA. zer-

brechung, zerstöning, verderbung PPB.

megrontatlan : illibatus C.

megronthatóság : [corruptibilitas ; zerbrechlichkeit]. Az

i.sten az 5 6anac czontyait, az mellyeket az megtírdelestfil

mentségesecké t5tt, az megronthatóságnac alája vetStt (MA

:

Tan. 198).

megrontó : corruptor, corniptrix, temerator C. [verderber,

zerstörer]. Sem testemnek sem l(51kflmnek nem esmértem mog
rontoit (DebrC. 28 1.

öszve-ront : confringo, quatio, quatefacio, conqnasso, con-

tundo C. [zerbrechen]. A f5st5lg6 czfippSt, nádat Sszve nem
rontia (MehPréd. 191). Regnállyon egy tengeriül fogva más

tengerig és ugy regnállyon, hogy mind az egész világot öszve

rontsa (MA: Tan. Elb. 10). Mint a tserepet ószve rontya (Ker:

Préd. 955). A bnösök fogait öszveroutottad : contrivisti (llly

:

Préd. 1.424). Az oroszlánok a prédára való állatot meg ragad-

ván öszve rontják (MLsk : VKert. 61). A pokolbéli sárkánnak

hét fejét ö.szve-rontotta (Csúzi : Síp. 132).

szóllyel-ront : [destruo ; zerstören]. Midn az magyarok az

ágyukat el-nyerték, kerekeket széllyel rontották s keverték

(Kónyi: HRom. 124).

Bontás: corruptio, destructio MA. verderbung, zerstörung

PPB. Rumtast : desolationem NémGl. 201. Kikiáltották szüzek

rontását, természet ellen való rútolkodást (Pázm:Kal. 215). Az

római ecclesia tanitás^uiak rontására tsopoiioznak (Pázm : Préd.

294). Mi lehet oka annak, hogy isten a bnösök rontásával nem

siet (25). Hoszú Írással igyekezett a Kalauz rontásaira (Pázm

:

LuthV. 2). Szegényt nyomoritás, özvegy s árva rontás oh melly

sokszor hallatott (TKis; Pan. 3).

H. NYELyrÖBT. 8ZÓTÍB. .

frigy-rontás : foedifragium Kr. [friedensbruch]. Mint a

IVigy-ront:isük, hit-.szegé.sek, úgy a kegyetlenkedés is pogányság

s eretnekség között forog (Veresm:L6v. 122i.

göröngy-rontás : pulveratio ; das brechen der erdschollen

MA.* Ka.szálás, ásás, szántás, forgatás, göröngy rontás: pasti-

natio PPBl.

házasság-rontás : (adulterinm ; ehebrach]. Az emberek

viszsza nem fogadgyák feleségeket, melly a házasság-rontás,sal

latorhoz adta magát (Pázm : Préd. 1058). Zeleucns törvént adott

ki, hogy az férfiak selyem ruhával no ékesittetnénok, hanem

ha házasság rontásra és paráználkodni mennének (MA : SB.

220).

nyavalya-rontás : [epilepsia ; fallsucht]. A viola, mondják,

hogy meg-gyógyit nyavalya rontásból (Felv: SchSal. 28).

szombat-rontás : [violatio sabbati ; sabbatverlotzimg]. Az
iti'letbon seregenként kivetik az hitetleneket minden í gonosz

bfinSk, az hitetlent az hitetlensége, az szombat rontót az 5

szombat rontisa (Szatm : Dom. 22).

törvény-rontás : [violatio legis
;

ge-setzübertretung]. Az
nem tJrvény bé-t51tés, hanem a tSrvény rontasml az isten irgal-

ma-iságához való folyamodás (Matkó; BCsiik. 274).

Rontatlan : illibatus, incorruptus MA. unberiihrf, unbe-

fleckt, unbetastet PPB. Mynd ez horayg en testemet rontatlan

meg tartotta (DomC. 141).

Kontó : ruptor C. MA. [corniptor ; verderber, verführer].

Evrekse.jevdet el kevltevtted testnek rontoyval (CornC. 373).

Halalunknac halála, az kigyonak rontoia (Born: Ének. 40. 183).

Sokaknak romlására tétetett ez, a kinek neve rontó, fosztó

(Pázm: Préd. 143). Fergetegek lesznek, rontó, v&sztö telek

(Fal : Vers. 912).

erdö-rontó : sylvifragus C.

hab-rontó : fluctifragus C. MA.

házasság-rontó ; adulter Kr. [ehebrecher]. Az házasság-

rontók, az lopók isten országát nem birják (Pázm: Kai. 801).

Heródes házasság-rontó, parázna társával palotában laktak

(Pázm: Préd. 23). Ne tévelegjetec sem paráználkodc sem

hiizasság rontóc ÖMA : Bibi. IV.155). A paráznákat és az házas-

.ság rontókat az isten meg-itiU (Matkó: BCsák. 237). Házasság

rontók, magokkal rutólkodók (Bar: SzBúcsú. 4).

kép-rontó : iconoclasta Kr. [bilderstürmer]. Egy képben

nem tekintik a pápisták, hogy mibl legyen chinálva, de bez-

zeg a kép rontó luteristák és calvinisták igen is (Tasi: Feukt.

153).

szombat-rontó : [violator sabbati •, sabbatverletzer]. (Szatm

:

Dom. 22).

Rontsol : diruncino C. MA. [corrnmpo ; zu grundé richten].

Tudódé, kit marczongasz, kit rontsolsz (GKat: Vált.s. 11.1051).

Kalauz fltet roncsollya ((üzeghMM. 192). Császárok, királyok

nyákokat a szürke kávás barátok nyárfa czepelyüssel roncsolják

(VárM:Szöv. 189). A testet pedig rontsolja éhezé.ssel (Anyasz-

Hist. 156). Testeteket pedig ok nélkül roncsolják (RédTem.

42).

el-rontsol: diruncino MA.

meg-rontsol : [corrnmpo ; zu grundé richten]. Ha valaki

nem ijut, igen meg rontsoltam (Szentm : TFiú 13).

megrontsolás : [corruptio ; verschlechterung]. A túrt az ép

húsnak meg rontsolásával akarják gyógyítani (DBon : Részegs.

18).

öszve-rontsol : [convello, dilacero ; zerreissen, zerfetzeu].

KörUlütte egy falka levél öszve roncsolva, tépve áll rakásban

(Monlrók.. Vm.376).

92
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RONCStKA: vas NémGl. 75.

NémGl. 75.

RONGY: sacconia, fragmentum panni MA. (fetzen, lum-

pen]. Comédiás köntösök mind a világi ezines fiitözetek, mind

a koldas rongyok (Pázm:l'réd. 31). Marada rólad ránk csak

rongyunk galléra (MonlróU Vin.167). Minden rongya sem ért

vülua háiom batkát (Hall : Paizs. 87). A fekete gyász czondor-

lott rongyával kedvetlenül ballag bánatos orczával (GyüngyD:

MV. 20). Rongya gallérja sem akad meg nyaka körül (SzD

:

MVir. 14).

ringy-rongry : variae laciniae Kr. [lumpenzeugj. Templom-

ban elfiször titogtatja magát, vigyáz, sajdítják e fel fzött ringy

rongyát (Orczy: Költ. 160).

Rongyol : lararo, attero, detero Kr. [zerfetzen, zerstückeln]. Te

.Hzemtelen, azokat mered az Antisthenesben rongyolni és rágalmaznj,

azmellyekroszszak, az mellyek pedigjók, csak tudni sem kiváuod

(MA : SB. EWb. 3b). Oiad magadat Christus személyét rongjolo érte-

lemtl (Zvon : Post. IL22). Az szent iráat az romai vallás atmyi

szidalmakkal rongyol, bogy az keresztyének annak olva.sását

ne óhajtsák (Toln- Vigaszt. 226). A mely óra adgya világra

lettünket, az kezdi rougyolui mindjárt életünket (GyöngyD:

KI. 450). Lábait rongyolta bozda betegsége (Kónyi : HRom.

168).

meg-rongyol : [maledico ; schmiihen]. Engemet hiremben

nevemben megb rongyol (Prág : Serk. C2).

RongyoU-ik : (dilaceror ; lumpig werden]. Csak kezdek

azután kemenczét fflttetni, rongyollott nadrághoz zifát mendi-

kálni (Thaly: VÉ. n.82).

el-rongyolUk : (dLssolvor ; zerfahren]. Lukáts János a kol

légyioniot elrongyoUott állapotjából szépen fel-építé (Bod: Pol.

202).'

meg-rongyoUik : c« Te Felséged a megrongyoUott s meg-

keseredet szivet kedveili (Czegl : Enoch. 1.33).

Rongyos (rü»ic2o.skodik Nád : Lev. 1 2. ronczosskg Pécsi

:

SzüzK. 103. ronlziis Dáv: KKer F6. EsztT: IgAny. 178): lace-

ru9, sordidatus MA. zerfetzt, zerhunpt PPB. Annak utímna nya-

uallyássul, rontzos és mezítelen viszsza tere az 5 attyahoz (Dáv :

KKer. F6). Az farkíis szájú tanítóknak minden rongyos patva-

rokat csak ezekkel az álló .seregekkel is le csüpfilbettyfik (Pázm :

Kai. 499). Mitsoda eretiiek.seg nem találna ezzel az rontzas

argumentummal mentséget maganac (EsztT: IgAny. 178). Hal-

lom, hogy valami diós erdSbSl butt ki egy rongyos paztor (Bal

:

Epia 7). E&zelySs es rongyos elmejfl bábák (Pécsv: Fel. 198).

Az ország végozését nem .szoktak egy rongyos falu székin kér-

dbe hozni (678). A mely menyaszszony mostan rongyos, akkor

ariuiy lánczot vet nyakában iCzegl:MM. 32). Két három rou-

g)'03 szolgájával alig ko.szoguak (Monlrók XI.318). Két rongyos

lepeUfi semmire sem jó ^R;^dv: Csal. 11.26.5). Megtselekszem, a

mennyiben rongyos elmém megengedi ; mert ha rongyos leves

vagyon, mért nem volna rongyos elme (Mik:TörL. 224).

Rongyosan : 1 ) (lacere ; zerlumptj. Az két regement dánus

rongyossan s nyeboscsik-módra maradt el tJle (Bercs: Lev. 85).

2) [strictim ; oberflachlich]. Elfelejtettem volt, hogy nekem úr

dolgára kell még mennem és a Kéd kérdésire meg kell rou-

gyosaou is felelni (Mik;TörU 226).

Rongyoskod-ik : [lacer iucedo ; sich mit lumpen kleidenj.

Mindkottínkiiek runczo.skodnunk kell ez jAvendö húsvétig, kit ha

az kegyelmes úr isten érnünk hagy, akkor felöltiizllnk (Nád

;

Lev. 12). Megkívánja, hogy teljesen elfelejtvén a sziuea köntöst,

csak szennyeskedjUnk, rongyoskodgyaak (Fal: NA. 171).

Rongyosod-ik '. flacer, luunosuH 6o iu lacinias abeo;

zerlumpt nerdeuj. A hividkodó háza rendetlen, cselédje tékozjó,

Roncbyca: va» l maga rongyosodik, mindene vesjendfiben vagyon (Fal : BE. 582).

Eredj patvarba te háládatlan gonosz gyermek, rongyosodjál,

veszsz el (Fal:TÉ. 734).

el-rongyosodik : cv KercziU uram küldene az 6 felsége

kocsis.sának, csatlósáiKik süveget, mert azoknak elrongyosodtak

(TörtT. III.381).

le-rongyosodik : cw Sokan lerongyosottak, sokan a lopásra

és ragadományra szorultak, mert amoda költötték minden pén-

zeket (Fal:NU. 264).

RongyoBság, roncsoaság : [sorditudo, pannositas ; schmutz,

zerlumptheit]. Az fln5n termeszét szerint való szép színeket mo-

sa.s,s;il es tisztasággal meg tartyac, minden ronczosag tauul leven

(Pécsi : SzfizK. 103). A rougyossága miatt szolgálatot nem teheti

Miskoiczy által sürgeti a vén thesaurust, hogy küldesse el az

udv. úiasoknak új dolmányait és nadrágait (TörtT.* 111377 1.

Ha Kegyelmed más módot nem tauál, az rongyosság miá soha

meg nem állja (RákF: Lev. 199).

ROP : [.salto ; tinzenj Hát még a hol ropják a te tánczodat

!

Szépkis táncz (Matkó: B(iák. 299). Ropja módos tánczát lova

is kényesen (Gyöngyösi 11.507). Ropják a szép tánczot, nem ej-

tenek gáncsot, járják nagy ékessen (Tlialy : Adal. 1.197). Nem
csak maga honja, hanem küls országoknak táncait is móiíjá-

val ropja (Fal: NE. 29). Mikor már aimak rendi szerint tsosz-

sza 's ropja a menüettet, víg örömét mutatja az anyja (Fal

:

NA. 156). Elgymástól elszakadnak s magán roppják tántzokat

(Fal : Vers. 875).

[Közmondások]. Mint a János fújja, Jancsiké úgy ropja (Kisv

:

Adag. 3). A ki mint .szokta úgy ropja (42).

el-rop : (d&salto; abtaitzeu]. A való, hogj- az aszszouy mel-

lett az a két betsUletes személy elropná az aszezonyokért is

(Mik:TörL. 45).

meg-rop : cv A mint atyák fújták, fiak úgy megropják (Kist :

Adag. 176).

reá-rop : [numorose salto ; auf den takt tanzen]. A mási-

kára reá-ropni a tántzut : *ludere in numerum PPBl. Reá ropni

a musikára : numerose .sídtare PPB. A Wkeséget járják, gon-

dolom, hogy itt is reá ropják (Mik : TörL 422).

Ropog {roppogis Cis. G4. Görcs: Máty. 10. Bom: Evang.

III.56 1 : crepo, strepo, concreiw MA. knallen, krachen PPB
Az szentegyház eltt gyalog puska ropog, az bástyiin sok ágyú

Iszonyúan durog (Zriiiyi 1 67). Kinek puska ropog hátátMin,

kinek kopja törik oldalában (GyöngyD: RK. 153).

Ropogás : fragor, strepitus MA. [gerSoschJ. Az berkeknec

roppugása és fa leuele ha lezeg, fen szél i (Ci& G4). K^t ers

serege is nagy roppogassal szembe tkznenec (Bom: Préd. 239 >.

Két császár ers seregei nagy roixjgás,sal szembe fitkziiek

(Bom: Evang. 111.56). A zúdúlás általment nagy roiwgással az

Dunán, azután megszíint (Bercs; Lev. 5121. Meg döbbentek lát-

ván, hogy a török Iszonyú álgyu-ro|iogással kezdi a harcot (Fal

:

TÉ. 800).

ég-ropogás : [tonitrus ; donuerj. Kezd azomban nem vártt

égropogíis lenni ((JyngyD: KJ. 372).

felhö-ropogás : cv Sok ágyúk és minák mint tWyhfl ropo-

gás hallatnak az utcákbau, mint az rettenetes mennykfi ég csat-

togás CTIialy: Adal. a75).

jRopogóa]

Ropogósán : [sonore ; schallend]. Nincs semmi mdgyok
benne, hogy Bézát szinte oly ropogóson nevessék (Pós: Igazs.

L .434). Okét ebbéli bolondságokért ropogóasau neveti (667).

[Ropogtat]
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még-rtjpogtat : (aduro. torreo : rösten). Tedd tÜEböz és

mpoetasd-meg (Szakácsmest. 117).

Ropp : [evoe
;
jachhei]. Vélöak vagy, vessük fel mi fáukat,

Jézust, Jézust üvöltsünk, ropp, csatt, i«tt (RMK. I11.2n3).

Roppaj : [strepitiLs
;
gerjiusch]. Maga szokott ijját ragadgya

kezében, uagy roppaj esik közel ellenében a sflrii gaz közíitt,

a honnét egy szanas ugrik ki sebessen (GyöngyD: Cup. 596).

[Roppan]

égybe-roppan, egybe-roppon : (eum strepitu concurro;

init gerausch znsammentreffen). H^be roppan;uiak. nézik sok

eeereii, ola.sz az n)'eregbi5l esek messze földön (RMK. IV.251).

Mind a kel sereg egybe roppona (Helt: Krón. 12). Az nagy k§t

deréc had egyben roppona (Gosárv: MagyB. Aiüj).

öszve-roppan : cv Az szárnya mind két fél ö.szveroppaná-

nak, nag}- erís viadalt akkoroE tártának (RMK. in.67). Nagy

szertelen két had 5szve roppona (Görcs: Máty. 69). Két had

iWie roppant vala (lUyef; Jephta 8). Nag kiáltassál mind az

ket fel Sszne roppana (Decsi: SallC. 25).

szembe-roppan : (in hostem impetiun faciu ; anrennen].

Sürii Jézus kiáltással velk szembe roppanának (Szál: Króa

113).

Roppanás : [strepitus, fragor
;
gerausch]. Nagy roppanással

rohauauac az ellenségre (Helt : Krón. 50). A lándsa nagy roppa-

nással oldalát meg-hattya és szigonya élét benne megforgattya

(GyöngyD: Cup. 604).

1. Roppant: 1) tragosus MA. [geraiBchvoll]. 2) fireqnens,

densus MA. haufig PPB. 3) ingens, enormis, immanis, vastus

Sí. [ungeheuer]. Roppont gyalog sereg (Helt : Krón. 84). Az egén

tüzes roppant seregek látszanak (Pázm : Préd. 6). Az egész nagy

roppant városnak, Babyloniának mesterséges alkotmányát, a ki

akarja, meg láthatja (GKat: Titk. 80). Nagy roppant épflletek

(BiróM: Préd. 11). Igen igen nagy roppant táborok (Liszny

:

Krón. 150). A nagy roppant hajók az ablakom elótt mentenek

el (Mik:TíirL. 225). Roppant épületeket eregettek isten tisztes-

ségére (Fal : NU. 269). Ha roppant épületet látiuik, homlokáról

teszünk Ítéletet feHle (Fal: UEl 507). Babilon városát roppant

épületek, tornyok és kastélyok szépítették (Moln : JÉpül. 209).

Mit iijak a roppant tzikomyás városból (Orczy: KöltSz. 201).

Pozson nevekedik, Buda roppant lészen (206).

Roppantság : [miseria ; elendj. Viselitek terhét e nagy rop-

pantságuaU (Nógr: IdvK. EI6b. 14).

2. Roppant : (fragorem edo ; knallen lassen].

Roppantó : [fragosus ; krachend]. Soknak a puskája volt

roppantó félben (GyöngyD: MV. 9S).

Roppantott : (ingens, enormis ; ungeheuer). Roppantott

szép fényes templomok és kfiIsS ceremóniák (Pázm: LuthV. 271).

Nag)' roppantott varasnak iriák lenni (Lép:PTük. IIL38. L405).

Egy darab papirosra egész roppantott hadi sereget le-akarván

imya (Szeg: Aqu. 18).

ROSHAD (rostád Helt: Bibi. TV.26. Zvon: PázmP. 123.

megrossand JordC. 128) : tabesco MA. (langsam vergehen]. Vén,

roshadt fa: *defecta senio arbor PPB. Testi halalual halliunk

meg inkab es az hegy alat roshaggytmk (Mel:SzJáa 197).

Rossadó fonál szál (Zvon: PázmP. 123). Nem egész férfiú az,

ki csak othon roshad (Szentm: TFiú. 2).

el-roshad : putresco MA. vermodem PPB. Ruhaioc élne

rossadna, megoltalmaza (Helt: Bibi. La3). Az iga elrossad k5-

uerségnec miatta iIV.26). El roshadt állat: putredo (Kár: Bibi.

1.520). Ollyaténná ISttem mint az elrosbatt edény : vas perditum

<MA: BibL L491. 456). Mell könnyen roshad és sorvad-el az

hitvAn sárbul raggafott nj épfileted (Matkó: BOák. 371). A ko-

porsóban el-senyved, el-rosliad, döggé lészen az ember teste

(TemPompa 97).

elrosliadás : putrefacHo, contabescentia MA. vermodernng,

verfaulung PPB.

16-ro8had : [deteror ; sicli abroiljen) Az forró vizben egy

óráig raotoza mezítelen kézzel és meg nem sértetek, noha

miheiit az Ariánus belé nyula, az egész húsa mind le roshada

(Pázm: Kai. 64).

még-roshad : putresco, contabesco MA. faulen, vermodern

PPB. Megh rossangyon az the meehSd : putrescat femur tuum

(JordC. 128). Meg repedezett es meg rossadot ház (JesusSir.

F5). Minden ez világi dolgok idvel meg rossadnak, agganak

es döglenek (Lép: PTUk. III. 159). Tuuyaságban megroshadni

(EnyF: MSzó. 20).

megroshadás : [contabescentia ; vermodenmg]. Sem enge-

ded, hogy e te cented lássa a meg rofisadást (Dáv : VDisp.

L151).

Roshadás : cv Üres a palota minden rossadástól es megh

ve?zté.st.'l (Lép: PTük. 111.53).

Roshadt: tabidus MA. (fául, vermodertj. Jay azoknac, kic

magokat ö.szue foglallyác rossat köttéllel (Helt; Bibi. IV.17).

Ninczen alkolmatlanb és roshattab sophi.staIkodás (MA : Tan.

139). A testnec roshat nedvessége (Com: Jan. 59). Rashat vén

test (OzegI: BDorg. 155). Rossat és rothatt igék, hijában való

ditsekedés (Komár: Imáds. 109). Régi roshatt bör (Nad: Kert.

31). Magát roshatt állathoz és moljtul megemésztetett ruhához

hasonlittya (Szathm: Cent. 34).

ROSKAD : cado, rao, collabor Sí. (zussammenstürzenj.

Roskadólag : [dissolute ; schmelzend]. A jég igyen roska-

dólag vala már, szinte mártius elei levén (Kem: Élet. 308).

ROSNIKA, RtJSIKA : arsenicum PPB. Egér-maszlag,

rosnika : arsenicum PPBl. Végy harmad részni arsenicumot az

az rusikát (Cseh: OrvK. 11).

ROST : fibrae C. MA. [faser]. Rost a sznyegen : fratUIi

MA. Az oltovány az gyökereinek apró szalu rostyain bé szíván

a nedvességet (Om : Jan. 20). A tsont, portzogo, kötözet, hár-

tya, íz, rost, ér a testnek részei (ACsere : Enc. 242).

Rostocska: cv A látás oly érzés, melylyel a látö in ros-

totskáinak mozgásából a világosságot, színt, formát meg érzi

(ACsere; Enc 155).

Rostonként : (articulatim ; stückweise]. Rostonként ujjabb

njjabb ervel szokta a híveket szorongatni és ostromolni

(Nagyari: Orth. 164).

Rostos : fimbriatus, fibratus C. MA. [faserigj. Szöszös vagy

rostosnak lenni mint némelly fák és gyökerek : capillor PPBl.

Ighen durua immár es rostos a palást is (Bal: Epin. 6).

[Rostosod-ikj

ki-rostosodik : (in fibras abeo ; faserig werden]. Kiros-

tosodott: filatim dissolutus PPB.

ROST (roJíöl Monlrók. XI.322. Szakácsmest.) : (crates, cra-

ticula ; rost). Az ökör vetretzéje roston sült (Gvad: RP. 9).

Róstol, röstöl : frigeo, torreo SL (rösten). Tehén hus ros-

téit lével (MonlróU. XI.322>. Röstölt lév (Szakácsmest) Röstölt

lével vagy rántott lével tikot vagy csukát (T«r(T». I.573L

meg-róstol : ;« Némely embert ló ganéba takartata és

abban meg róstoltatta (Helt : Krón. 46).

Róstoló : [frixorium ; darre ?]. A Patató szin mellett vagyon

nap keletre egy rostoló (CsikGy. 33).

92*
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ROSTA (resta MA, PPB): cribrum Pesti: Nom. 111.102. G
incemicLiliim, vanniLs MA. sieb PPB. Meg t6rétic rostában

:

concutitur in cribro (BécsiC. 230). Az nímetekben egy rosta

zabon attak egyet az terekek (Monlrók 111.93). B6re uapas seb

miat miut egy rosta (Görcs : Máty. 30). Ab baiosuc i6uend5t moiid-

nac, holt tszet viszi* haunac, rosta által és szita által czele-

kesznec (Boni : Evaiig. IV.14b). A lopóra rostát fordítsou, gyön-

gyit ve.sseu (Diósz: Préd. 197). A zabot szóró lapáttal vagy

rostával ineg-pallya, szórja (Com : Jan. 86).

[Szólások]. A vizet rostában hordozta (Pécsv : Fel.

553). Nó még vetttem az rostában (Decsi : Adag. 151).

Hlyén a rostán való j5vend51és (Ker: Préd. 707).

Mintha eo-is meríthetett volna rostával ama romai

Vesta szfiz gyanánt (Fal; NE. 58).

[Közmondások). Igen vak az, ki rosta állal nem lát (Decsi

:

Adag. 43. 152. MA. KLsv: Adag. 377).

gyöngy-rosta : (cribrum gemmarium
;

perlensieb]. E^
gySngy rosta (Monlrók XXIV.168).

pálló-rosta: incemiculum Major: Szót. 262 [durchschlag).

Búza parló rosta: cribrum *areale PPBl.

polyva-rosta : vauniis MAI.

szóró-rosta: vannus MAI.

vas-rosta: vannus Nom*. 413. Az alsó gabonashazban : was

rosta, taljchka, zoro lopatth CRadv: Csal. 11.70). Vas rostát egy

darabot vettünk (111.30).

Rostál : 1) ciibro C. vanno MA. fnmientum excemo ; sieben

PPB. 2) [scrutor; priifenj. Mást tuttok rostálni abbul, kiben

torkig fekiVsztoe (Mon:Apol. 499) Balduinus az én bizonyítá-

somat kezdi rostálni, de igen leugetegen (Pázm: LuthV. 44).

Mikor ember magát meg-ilíli és rostállya, ha.sznoson munkál-

kodik (Pázm : KT. 44). Rostálja most az úr isten az embereket

(RákGy: Lev. 158). Észel rostáld, eróss sziwel tekélld és azután

körmíi.'isen láss a dologhoz (SzD: MVir. 241).

el-rostál : [cribro ; siebenj. Hamut elrostala mend a temp-

lom zerent : einer em cribravit per totum templum (BécsiC.

174).

meg-roatál: 1) evallo, incerno C. evanno MA. succorno,

cribro, percril)ro, eventilo; reuteru, sieben PPB. Megrost;ilt

port bele-hinteni : .supercernere C. Yme satbanas kSuetet tfitö-

ket, bog megrostálna (cribraret) miképpen buzat (MünchC. 161).

Y'me az satlian meg keerth tytekotb, hogy megh rost'ilna tyte-

keth mynt az gabon:it (JordC. R07. NádC. 168. WiiikIC. 153.

ÉrsC. 89). Tiszta gabonát é.sznec, mely meg szóratatot és meg
rostaltatot (Holt: Bibi. IV.52i. Ha még valami fenn marad,

rostával választyác avagy ro.stiillyác meg (Com: Jan. 7.5). 2) [scru-

tor, examino; priifen). Myndennek evv magát iol meg kel ros-

talny oes e'.vnuen feleyt meg nem kel wtalny (Pesti: Fab. 21).

Meg rostálni magában az dolgot (Decsi: Adag. 228). Rostáld-

meg, visgáldmeg magadat (Ker; Préd. 664). Kic legienee pedig

azoc az haborgoc, ha iol meg akariuc rostalnimc, könnyen vegére

mehotnc (Mon; Ápol. 2). Megrostálni szorgos kérdé.sekkel a

támasztott bizony.ságokat (SzD; MVir. 273). S) [decipio; hinter-

gehen?). Nagy gondot kel viselned l'eleségedi-e, hogy egyeöld

rúttiil meg ne rostáilyon téged (FortSzer. 116).

Rostáitatás : (e.tploratio
;

priifungj. Uova nagyobb leend

bennflnc a hit, annyiuai kíilómb probáia es rostáitatása rohan

reánk (Bom: Evang. IV.333).

Rostás : cribrarius MA. zum sieb gehörig PPB. Rostád (veze-

téknév XVI. száz.) (Nyr. IX.367).

ROSTÉOjY: I) crates C. rost AdánjL Kgea-szaló rosté-

lyok
: crates *tii-ariae PPBl. Vala myth kemeenczebe awagy

tyzhelyen awaé rostélyon (sartigoi sytlinek, Aarounak y»1li

(JordC. 87). Latanak eegy karhozottat, kyt az erdegök nywz-

yaak es az vitna tyzes rosteelyon sythneek (ÉrdyC. 79. 303 1.

Chinaly ro.stelt is értzböl, olyant mint egy haló ; craticulam iu

modiim retis aeneam (Helt: Bibi. l.Pp). Rostélyon s5t5t leiién

(Kár: Bibi. 1.88). Az miuha, mellyet serpenyölieu vagy rostélyon

készitenec: sacrificium similí'e, quod in craticula vei iu sartigine

praeparatur (MA; Bibi. 1.93). Pirítsd meg kicsinnyé az rostélyon

(Radv;Oíal. 111.41). 2) cancelli, transenna C. retic(dum MA
gatter PPB. Adámi. Eu zeretm mi falónk alat al, ablakon nez

es ro.'--teíükou kakvcol (UöbrC. 403). Köoh ozlop, mel mást

Romába vagioii egi vas rosteli alat való zegeletbeu (WeeKprC.

87). Eger fogoya uala zenth [y6rini:znek az roüteel (SáiidC. 7).

Az pártázatoc, mellyec valánac az fogas rostélyoc kzött (MA

:

Bibi. 1.311). A nótárius rostéllyal (cancellis) környíil keréttet-

vén. a végezett dolgokat fel jedzi fCVjm: Jan. 131), Nagy detw-

tu.sok vadnak az ablakra való ro.stélokban (MonOkni. XIX296i

Az salétrom ház aljlakjára való rostélyt csináltattunk (MonTME,

1.127). Egy ablakrul a rostélyt kitekervén, meglopta vala (TörtT.

rV.53).

ablak-rostély : clathrum Nom. 29. (fenstergitter].

örlö-rostély : (radula ; schabeisen). A konyhánac eszközi

ezec; vas lapat, lábíis, vakaró vagy örlö rostely(Com; Jan. 83).

vas-rostély: crates ferrea Nom.' 407. [ei.sengitter], Cleno-

dia domus ; vas nyas, vas rosta, vas gyertya tartó (RMNy, II.

81). Réte.s.sen köttetet vas rcstélyokon avagy gátrökön kinéz

(Com; Jan. 106). Az koporS(í körül vas rostélyt csináltasson

(Radv;Csal. m.2ül).

Rostélyocska : craticida C, ferrea transenna, clathrum

;

rost PPB. A szakáts mester a húsokat rostélyotskán meg-sfiti

(Com; Jan. 82).

Rostélyos : 1) cratitius C. cratiniis MA. [rost-]. 2) cancel-

latus C. clathratiLS MA. vergittert PPB Rostélyoí»-ablak : fenestra

reticnlatii, clathiata PPB. Az ablakoc rostélyosoc avagy gátoro-

soc ; cancellatae aut clatlnatae (Com: Jaa 108). Egy bot, mern
aranyozott az nyele, vége rostélyos (Radv; Cs;d. 11.179). Vagyon

nála eg dakos, kynek fekete barson az hywelye es rostélyos,

ezHíitel wagy.iu be bwreytwan (4). 3) [caro crale tosta ; rost-

brateuj. Egyék Kegyelmed az hurkálrál akár a rostélyos petse-

nyéböl (KirBe.sz. 33).

Rostólyoz: cancello C. clathro; vergitterp PPB,

be-rostólyoz : «nic«llis claudo PP. (vergittera).

Rostélyozás : [connexio'; verkiiUpfung ?J.
Olly bötfiket húz-

zon, kiknek derekokbl, magános voltokból .szép ro8télyozá.<<t

hozzon íFelv; Dics. 21).

ROSTOK: [diesferiatus; rasltag). Öt nap masíroztak, taak

hatodik napon rostokat tartottak (Gvad; Orsz. 62).

Rostokol : [inoror ; verweilen). Az Prínyi hajdúja késedelme

miatt az artoloria is tovább piszmogván, kíntelenittettem ma itt

rosztokolni (RákF; Lev. III.6). Valamely Bordács nevö kis

Duna tekerOletiben szállott, tegnap ott roaztogolt (Bens: Lev.

62).

ROSSZ: [lerWIIs, deter C. vilis MA. schlecht, bse PPB.

Ras poztobau; paniüs involntimi Ném(!l. 151. Eetelt zar/n. r;.!.

ennen magoknak hozyw wttra rozz .s:ikokat (JordC. 305), M' n

thAI hytwanb saytanvnk es el wetet roz deakwnk nap nywgaty

mestereket mynd meg gyewziie myndenekot iErsC. 481). Én

töröknek adok oly hatalmat, hogy ol rontya, vessiti az nwz

magyaiükat (Zrinyi 1.12). Mind jó s mind ro.sz formában folyt

nevezetes nagy dolgok vagy csudák (Móninak \ III 26). A rosz-

azaknak sepreje, a kik gyaláaíák a mi természetünket tFal:
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NE. 32). Természeted h-vonlií a tííszta papiro.'shoz, a mollyet

jóval is, roszszal is bé lehet tíilteni (55). Hogy ha roszsz élet

s él Isak ebadóba (Gvad; RP. 38).

[!>3!<Slások]. Méhemet pasa felHl is irt, hogy semmi rossza
nincs Debreczenbeu (JIDipUiék. 220). Vigyázz Istók, mert

rósz fre hágsz (Nyr. XIV.ICO). Roszsz órában: in-

aiispicato PPB. Arosszábul valók, kik miudontmeggúnyólnak

(Fal : UE. III.9Í). Rosszul jár az óra: horologium aber-

rat PPB így aztán két rósz kíizt válaszszunk kiseb-

bet (Thaly: Adal. I.9S).

fKözmondáwk]. Roznak roz az szaua is (Decsi: Adag. 156).

Az rósz sem mindenkor rósz (Bercs: Lev. 288).

Rosszabb : 'pejor ; sehlechter). Az embernek semmi rosz-

íoabb jószága nincs, mint az lélek iTof : Zsolt. 24),

Rosszabbod-ik: [depravor; sich verschlechternj. Miheut

tágíttyuk a jobbulást, azonnal hátra-maradiink, roszabboduiik

fSzD: MVir. 418).

Rosszabbvil : [pejus : .sehlechter]. .Semmire roszabbúl nem
viseluek gondot mint a lélekre (Tof : Zsolt 24).

Rosszalkod-ik (roaazállodik Pázm':Kal. 1090): male se

gerere, ineptio Kr. [bíise gesinnt sein]. Szabad.e okosság ellen

ineptíra rosz5zálkodni (Pázm': Kai. 1Ö90). Az okossab világ

nem tulajdonittya ezt a btsfilet-keverést serény elméjeknek,

hanem rosszalkodó akaratoknak (Fal : UE. 437). A roszalkodó

mindent roszra ért. az igyenes ember mindent jóra magyaráz

(Fal : BE. 612).

Rosszalkodás : [maliguitas, ineptiae ; schlechtigkeit]. El ne

bizza maaát, se ne vegyen okot a roszalkodásra (Fal: NE. 100).

Az 5 vétkek inkább az emberi gyarlóságtól ered, mintsem

valami akaratos roszalkodástól (Fal:NU. 251).

Rosszas : 1) [pravus; verworfenj. Viget vetek a rozas vi-

lágnak (Bom: Ján. 3i. 9) pamiosus, pannuceus MA. [lumpig,

zerlumpt]. Ha be menend vala meely zeghen ty gy^lekSzees-

tekben rozzas rwhaban, mongyatok annak : the al towa (JordC.

834). Egh rozzas haló es foltos hayo meg erth t.ra peuzth

(AposL 31). Eegy rozzas zegheen embert talala (ErdyC. 624).

Meg nyomorodotli rozzas zegeny ember (ErsC. 120). Mit járna

hát Krisztus ott a keresztfival, rosszas seregével, pökdösfitt

arcával (RMK. n.l82). Nagy gazdag király minap én es valék,

rosszas koldós-sá im mely hamar levek (267). Serege is hol mi

rosszas k5ntós5 parasztoc (Born: Evang. 1.22). Roszas vagy te

es igen mezítelen (Bom: Ének. 90). Rozas ruha (Vás:CanCat.

542). S) [di.'isolntiis : zerfallen]. Lattá, mynemí^' rozzas az palánk

(RMNy. 11.147). Im a rosszas tokét Krisztusnak kiáltják. Krisztus

tisztességét az bálvánnak adják (RMK. II.1S6). Ro.szszas nyo-

szolyán fekszik (MA: SB. 152). 4) [deter, vilis; herabgekommen,

mager]. Az Gábriel lovait meghozák, azt irta, hogy igen rosszas

(Nád: Lev. 160).

Rosszaság, roszság : vilitas MA. malitia Kr, [improbifcis,

nequitia; schlechtigkeit, venvorfenheit]. Az el-vetett félelmes

emberek roszsága (Pázm: Préd. 50). Melly keserv&s bánatokkal

Áhajtják akkor az arany üdöt, melyet most hiúságban és rosz-

ságban töltenek (614). Végetlen tilrés kívántatik a'hoz, hogy

ennyi roszságot el szenvedhessen (774). Roszság ezt a világot

szeretni (Veresm: Tanács. 23). Magát a roszszaságtól meg-tiltya:

se malo prohibot (Com: Jan. 177), Roszságoknac és gonosz-

ságoknac ingerlési (188). Ha ki szánt .szándékkal vétkezik,

roszszaság az (219j. Italnak roszsága (DiószrPréd. 156), Vallá-

sodnak hamissága, roszszasága (Matkó: BC!sák. 22). Nagyobb

Nagyságodnak bölcs Ítéleti és kegyelmessége ezeknek rossza-

ságánál (Bercs: Lev. 311. 450).

Rosszit: vilito MA. geringschatzen PPB.

még-rosszit : deprecio C. vilito MAI.

Rosszkor : [intemjHwtive ;
nnzeitig]. Ha roszkor pompázunk,

akkorra Ls, máskorra is vesztünk hirünkben (F'al: UE. III. 145).

1

.

Rosszul : incipio corrumpi, depravari Kr. [.sich ver-

schlechtorn], EbMI ki-tetszik, hogy roszszúl, a ki szíinetlen nem

jobbul (Pázm: Préd. 324).

el-rosszul : evilesco MA. gering werden PPB.

még-rosszul : 1) evilesco, revilasco MA. [vorderben]. Az

hering a maga természeti jóságával tetszS, mikor uj és a sza-

porodástul avagy vivástul meg nem roszszúl (Tel: Fel. 53).

2) [depravor; sich verscbleclitern]. Azokat-is vigyázásban kell

nevelni, hogy meg ne roszszúllyanak (Pázm: Préd. 197). Az

világ megrosziílt (MonOkm. XXIII.157).

2. Rosszul : [male ; schlecht). Roszszúl fordult a dolog :

male cecidit PPBl. A roszszúl keresett marhác roszszúl vesz-

nek el (,Com : Jan. 188). Egyikünk se vegye azt szokásul, hogy

mi roszúl cselekedjünk (Bercs : Lev. 459). Szóllatlan gyermek-

ségétl fogva roszszúl nevelték (Fal:NR 78).

[Szólások]. Bizony nem rosszul esett, Dániel urat hogy

odaküldtem (Bercs: Lev. 483). Küldtem ez éjjel postát, ma
megtért, de hihetó, rosszul járt (507). Most is rosszul

vagyok, már negyed napja meg nem sznik fejem fájdalma

(284). Tegnap igen rosszul voltam, állig verhettem fel maga-

mat (303).

RÓTA: túrba, manus MA. haufen, rotte Adámi. Egy rota-

béU vitezec: manipulus, contubernium MA.

ROTHAD (roíadandóság MA: Bibi. IV.143. meg rotad

JordC. 754. DebrC. 111. ÉrdyC. 67. 289. rotvadán Zóly:Elm.

32. el rotvaszt MonTME. VL71. roínaíí Radv: Csal. 11.374. nit-

hat DebrC. 357) : putreo, putretio, putresco MA. [fául werden].

Szú-Btte, rothadt, férges fa : *liguum vitiosum PPBl. Fogfájás

lészen, mikor az inyec rothadnac (Com: Jan. 56). Bnben, go-

noszságban peniszedik, rothad (SzD: MVir. 115).

el-rothad : putresco C. [verfaulen]. A kik mostan kazdagok

vattok, síriatok és iaygassatok, mert az ti kazdagsághitok el

rothadanak (Sylv: UjT. IL117). Miért szépségedben magadat el

biztad, mely mint egy szép gyöngy virág hamar el rothad

(Zrínyi 11.102). Ásd el a fidben és mikor elrothad buritékjok,

gySnySrflséges sok színfi virág lészen (Lipp: PKert. 1143).

elrothadás : fputiefactio ; das verfaulen]. Naponként meg

elrothadasra es porraletelre (DebrC. 259).

ki-rothad : [evacnor ; sich entleeren]. Fel nem epfilhetnec

t5kéllet8s.s5n, míg nem minden vndokság ki rothad bel5l5c

(Bom: Evang. R'.146).

meg-rothad: putreo, exputresco, imputresco C. putresco,

putrefio MA. verfaulen, fául werden PPB. Meg kenneyek

Cristusnak testéét kenettel, ho^ meg ne rodhadna (OrnC. 97).

A paradychomba teremtet faak nem rotadnak megh, myg isten

akarya lErdyC. 289). Meg rothattanak ees meg lashattanka

een sebeymnek helyéén (KeszthC. 92). Az ty kazdaghsagtok

megh rotadot : divitiae vestrae putrefactae stmt (JordC. 840).

En hj'tsagomnak orcaiatvl meg bízhínek es meg rothadanak

sebimnek hely (DöbrC. 89). Gabonák megrothadnak (DomC.

29). A kerezt faia Ls nem rotadot meeg (DebrC. 131). Meg rod-

hadot, vai-rasodot, poklosodot fekellyes test (Bora : Préd. 620).

Az ember teste a fíild alatt megposhad és rothad (Pázm:

Préd. 994). Szerenche ajándékját nem más szvel vette mint egy

piros almát, az kit bánat nélkül mindgyárt visza adhat, avagy

ha nem ád is, tudgya, hogy meg rothad (Zrinyi 1.63).

mégrothadandó : [putrescens ; verfeulend]. Ez meg rota-

dando testhnek veenseegheet az the veenseeghed el temethy

(ÉrdyC, 192).
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megrothadás : [piitrefactio ; verwesung). A meg holt tes-

tit a meg rot;«la.stol meg tarthattiak (DebrC. 111).

ÖBZve-rothad : computresco C.

[Rothadagos]

Rothadagosság : [putredo; faulnis]. Rothadagossag Juda

hazanac : putredo domui (BécsiC. 188). Felmegen o b5z5 es fel-

meéen i' ruthadago&saga, mert keuelSl mfiuelkedet (207).

Rothadandó : putre.sceüs, evauidiis MA. faiileud, verganglich,

hiutalllg PPB. Nom rotatando arannyal awag ezjstel valtattok

megh az ty hewsagos atyátoknak zerzet nyayas-sagliybol (JodC.

84.5). Egy maslh zeresseetek wyonnau zylethween nem rota-

dando inaghbol (816). Te rothatando fergecke vag, 5 ke^eg 5r5ke

való isten (VitkC. 9). Hyzem bíníknek boczanattyat, az rod-

liadando testnek fel tamada-sat (Radv: Oal. 111.98). Rothaudó

teste kíirül fárad (Fal : SzE. 556).

Rothadandóság : fputrescentia ; faulnis]. Nem adod az the

zentídet rotadandosaglmak (JordC. 751). Nem ysmer sem ha-

lalt sem rotadaudo.sagot ( ErdyC. .536). Az testSt myndden rota-

dandosagtwl meg otalmazya (67). Megszabadulnac az rohadan-

dósíig raKságától : a servitute corruptionis (MA: Bibi. IV.143).

Ez világnak javai az mulandóságnak és rothadandóságnak aláia

vettetvén (MA:SB. 161).

Rothadás : corruptio C. putredo, putrefactio MA. verfau-

lung PPB. Katóka az .szájával gonoszul vagyon, mert az rot-

hadás az szájába esett és még az fogcsontba is benne az rot-

hadás (Nád: Lev. 242). Rodhadásnak b?zi szenvedhetetlen volt

(Zvon:Post. 221). Az halálnak rettegtetésitSI és a rothadástól

nem félek (Zoly: Elem. 32). A polyvábiil ganéi válik, ha rotha-

dástul emésztetik meg (HalhPaizs. 21). Miesoda az ember;

mintha rothadás nem volna, nySvek, pondrók, kigyok, békák

eledele (Csúzi: .Síp. 467). Az új seb könnyen gyógyul, a rotba-

dásra menendó ellenül (Fal : NE. 6).

Rothadatlan (rotnthalatlan JordC. 846. roihatlan BiróM

:

Ángy. 73) : 1) incorruptus, putredinis expers MA. unversehrt,

der faule iiicht imterworfen PPB. Vk rothiido koronát ve^
nek, mi kedeg rodlmdatlant (Döbríl 291). 'Egymást zeresseetek,

wyonnan zylethween rotathatatlan maghbol (JordC. 846, ErsC.

141). Rothadatlan gyflmSIcz (Kár : Bibi. 1.464). Rothadatlan mag

(MA: Bibi. Elíib. 2). Esmérem, esmérem az isten angyalát, rot-

hatatlan ágbúl tart nekiiuk koronát (Zrinyi 11.95). Rothadatlan,

gyc'izhetetlen szent karod (Biró : Ékes. D2b). 3) [incorrupte

;

unversehrt]. Fel Üiamadnak az megh holthak rodhatatblau

(ÉrsC. 141).

Rothadatlanság : [imputreseentia; unverweslichkeit]. Cris-

fti9 immár a halaltalan.ságra es rodhadatlansagra fel támadót

(CornC. 97). Harmad twlaydonsaga az araimak rotbatatlaiLsaag

(ÉrdyC. 465b). A rothadandci testnek rothadatlan.sághan kel

81t8zni (TehEvang. 11.83) Kivánod miszorra ó állandáságát,

rothatatlanságát (Zrinyi 11.132).

Rothadatos : (putrescens ; venveslich). Az zeep aranyas

rekrony rothhadatos, dohos alattal telyes (NagyszC. 8). Rotha-

datos es feregh merezkedik magath magoztatny (WeszprC.

141).

Rothadatosság : (putrescentia ; ven\'e.sliclikeit). Rothada-

to.sajignak remek f&lde (VirgC. 145). Az rothadatossagnak min-

den rettenetos fajdalma el veteteek (DomC. 91). Az te tested

semmit nem haznal, lianein íak bidísseg es rothatatossag (BodC.

8). Rothatatoasagnak zeplSie (KazC. 31). Az teremteth allath

romlandó, rothadatossaguak alaya vetteteth (Komj ; SzPál. 73).

Koüiattatosag (Helt: UT. x8).

Rothadó : (corruptibilis ; vergiiuglidij. Vk rothadó korouat

vegyenek, mi kedeg rodhadatlaut (DöbrC. 290). Musa, te ki

nem rothadó zöld laiu-usból viseled koszorúdat, adgy pennim-

nalt erót (Zrinyi 1.9).

Rothadóság: putrescentia Kr. (venveslichkeit). Nem elegek

a testnek rothadóságából származott keserves fájdalmak (Pázva :

Préd. 69).

Rothadt: putris, fracidus C. putridus MA. taul, fáulig PPB.

Az gonas az el reitSt ruthat sebnec remenseget allata kinyitása

(DebrC. 357). .Senyviet rothat vert ki viszen az vizeleten (Mel

:

Herb. 8). Rothat fa (Fél: Bib. 10). Holtod után-is rothatt hired

fog maradni (Matkó: BCsák. 399). Összeposvadott « rotvatt

juh ás borjú bórök (Radv: Oal. 11.374).

Rothadtság : putredo C. raneor, caries MA. [faulnis]. Az

h* testbe rotathsagot nem lata (JordC. 712). Danid, mykoron

el nywgoweek, rotath.sagot lata, kyt kedegb wr ysten tfel tamaz-

tot, nem latot rotatlisagot (754) Mel házon vagyon en verembe,

mykoron le zallandok rothadsagra : descendo in corruptiouem

(KulcsC. 65).

Rothaszt : putrefacio MA. fául machen PPB.

el-rothaszt : putrefacio C. fin faulnis übergeheu lassen]

Boldog az ollyan kazdagsag, a kin sem ti^z sem víz nem fog,

fold el nem rothaztya (Frank : HasznK. 69). Az tömlöcz fenekén

elrotvasztalak beneteket (MonTME. VI.71).

meg-rothaszt : cv Embernek ew lelke mondatyk yo feld-

nek, mykoron vvr istennek ygheeyeenek magvaat megh nem

rotazttya (ÉrdyC. 134). Melye megsebesAle, hogy ky 5 neky

tastet meg rotljaztana (ÉrsC. 4-lb). Az ré.szegség tiSdJiet, maiat

az embernek meg rothasztia (DecsiG: Préd. 30). Mezeiitius, a

melly embert szíiniyfl kínokkal akart Blui, egy holt testhez

kötöztette mind addig, míg a rothadásból neveltt férgei az ele-

ven tastet meg-rothasztanák (Pázm:Préd. 1077). Dávid báboro-

dása oly nagy vala, hogy megrodhasztotta sebeit (Megy : 6Jaj.

IL44).

Rothasztó : eepticus, quod infert putredinem MA. fául

machend PPB. Marisával testet rothasztó kurta kigyó (Com

:

Jan. 41).

ROTYOG : concrepo MA rauschen, kracbea PPB. farzen,

branseu Adámi.

Rotyogáa: crepitus MA. knall PPB.

Rotyogat, rotyogtat : 1) defervefacio C. MA. siedeu

machen PPB. 2) (gargarizo; sich gurgeln]. Rotyogtatom tor-

komba : garg;u-izo MA. A torok gyik ellen haszuossau segitS

a retek, ha eezottel s méh serrel rotyogtatod, hogy orvos szóval

éllyek (Nad: Kert 320).

meg-rotyogtat : 1) (defervefacio; erhitzenj. ILunis bará-

tidnak boszszu-ságtétolek ugyan meg-rotyogtat (Megy : Bayie. 74).

2) gargarizo Major : Szót. 239. (sicli gurgelnj. Torkomban meg-

rotyogtatom : gargarizo C. A torkodat vízzel megrotyogtassad

:

guttur gargariza (Com : Jan. 57).

ROZMARIN (rozmalin Frank: HaszoK. 17. rormannl

ACsere: Eno. 231. 243): libanoüs C. rusmarinus MA. roema-

rin PPB. Zik5s finek : chombor auagy k5zueny menta, rozma^

lin (Frank: tlasziiK. 17 >. A .szurok termo fa levelei lágyatskik

és símátskák mint a rosmarinté (ACsere: Enc. 23U A rosnia-

rint vékony ágatskáju fii, levelei aprók, s&rfik (243)i Roiniarin

az chalánt, mennyire g^Azi meg \°iola tulipánt, annyira gyíMm

én az rút clivis ebet (Zrinyi U.124).

ROZS : siligo, arinca, olyra C. secale Beythe : Nom. 8.

roggen PPB. Rosbol való : siligineus C. Anyja Tholdi György-

nek Miklóst .szíinja vala, száz aranyat rozstésztába caenált vala

(RMK. IV.244). Ross, :uryi.\ kJlos (Mon: A|X)1. 141. Az gabonát

és az rost nem verte vala el az kSessj, mivelbogy kM vetÍMk
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mlnnah (MA: Bibi. 1.57). Honm't vagyon, liopry a bnza rassá

sJt konkoll)á-L« változéc (Com : Jaii. 2J).

tavaszi-rozs : secale, setanium MA. sommerkorn PPB. Ros

tauazi ros : secale (Bejihe : Nuin. S).

IRozsol, rozsoltatj

meg-rozsoltat : [siligines exstirpari curo ; roggeii aiisreuteii

lasseo ?j. Vagy két darab búzát rozsoltass meg s ha érkeztek,

a tavasz búzát is gyomláltasd meg, mert el boritja a gaz

(TörtT.5 III.163).

Rozsos : siliginosus, siliginens, siligine mirtns MA. froggen-].

Azthagban rosos bwza (Radv: Caal. 11.70).

RÓZSA (nwo MA. rú:sa Thaly: VÉ. II.7I): 1) rosa C.

NLV. ro.so PPB. Ö rosa zinS zéméllel mégStSztetuén, felelemmel

megzoreitatot elméiét elenezti vala (BécsiC. 81). Koly te woiJd

iiagy bew.segwel, pyros, oly mynth mastb nylth rosa (CzechC.

25) Mjiit ba nagy sok rosag voltak volua ot (MargL. 108).

Rósakat kfilde a paradicsomból Sueki (DebrC. 183). 3) fdeli-

ciae; geliebtej. Ne is félly szép rósám, mert majd-el-követöm,

a mit kiváu tlem igaz szeretetem (Gyíiugyü: Cbar. 58).

(Közmondások]. A rózsát tövis nélkül nem szeghetni (GyöngyD

:

ifV. 3).

basa-rózsa: paeonia Nom.' 49. PPBl. [pfingstrose). Ezt a

paticariiLsoc poeuia mascula azaz him basarosánac hijác (Mel

:

Herb. 108). Jó szagú és koszorúban valóc ezec: majoránna,

bársony virág, basa rosa, ro-^^marin (Com : Jaa 24). Basa rósa,

igen szép v5r6s virágú, fejér is van (Lipp: PKert. 1.77).

csipke-rózsa cynorrhodon C. rosa silvestris, coroneola

MA. cynosbaton, *senti5 canis PPBl. [hundsrose]

jerikói-rózsa, jerikóbeli-rózsa : amomum PPBl. peri-

clymemum, rosa de Jericbo Lipp : PKert. 1.77. Jerichoi rosa

vagy fára folyó rósa, kinek levele kSzepibíl jfin ot vagy hat

fejér virág szál ki (Lipp: PKert. L77).

kassai-rózsa : lychnis ; Marienrösleiu, hiramelröslein PPB.

má,lyva-rózsa : malva hortensis Fiichs : StirpH. Ciml. b.

[malvenrose]. A fehér málua magas mint a kerti málva ro.sa

(Mel; Herb. 169).

erös-máls^varózsa : alcea ; .Sigmarskraut Fuchs : StirpH.

45. Alcea azaz erSs malua rasa, olyan magas mint a malva

rosa, a levele mint egy czillag (Mel : Herb. 169).

parlagi-rózsa: cynorrhodon C. rosa pumilla Beythe: Nom.

7. Nom.2 49. Parlagi rosa: rosanum Major: Szót. 414. Ezer io

fiu viragia, parragy rosa viragia, sallya viragia (Frank : HasznK.

22). Csemeték; a bodza fa, tSvisses medve talpú fS, pallagi

rósa (Com ; Jan. 28).

sárga-rózsa: caryophyllum, Indicum MA. nelke, nagelein

PPB.

pünkösdi-rózsa: poeonia Sí. [pfing-strose]. O ziz Mariá-

nak ayetatos zolgalo leana, k8s nSmSs piros pinkísti rosacat

iNagyszC. 276).

százlevel-rózsa: centifolia PPBl.

vad-rózsa : (rosa campestris ; vrilde rose]. A vad rósákou

termS gomba ha porra rontatik és porban be itatik, az arénát

ki fizi (ACsere: Euc. 235 1.

Rózsai: rosaceus MA. (rosen-j. Mosgyal meg az en rosay

vermben (NagyszC. 73). Az rosay pjTosságnak zeretety rosay

fenessegnek bodogsaga (ComC. 236).

Rózsáll-ik : [colore rosaceo fiilgeo ; rosenfaibig glanzenj.

Kinek zentsegó testét 5 rosalo véréuel kostoluan elSnk isten-

nek (AporC. 132). zizlee zep zeniek, o rosalo piros tyndekW

zep orcbak, o e<ie8l6 zeop ayakak (Nagy.szC. 119>. Az 6 fenes-

seges teste az 5 ro.salo werewel mynd meg weresAltettek vala

(ÉrsC. 46).

Rózsás : ros-aceus MA. [rosig]. Rózsás hely ; rosetnm C. MA.

Küsas, gjöngeos feoketheo (Radv: Csal. 11.57).

ROZSDA : rubigo, aerugo, ferrugo C. MA. rost PPB. Nem
zabadolnac meg a rosdatol; non liberantm- aenigine (BécsiC.

111. MünchC. 24). Rosda es moI meg raghya: aerugo et timea

demolitur (JordC. 370). TfirSlyed el Ifllkfldnek rosdayat (DebrC.

424). Mikepen ez testi tyz mindSn rosdat megh emezt, ez5n-

kepen az Isteny zeretetnek tyzye az binnek mindín ro.sdaiat

embSrbSl ky rekezti frihC. 10). Az erfls vasat i.s rozsda meg-

eszi (KMK. IV.127). Hadd ü.s,se el az rozsdát az torkáról (232).

A hol az moli es az rosda meg emészti (Fél: Bibi. 9). A mint

a tftz tisztít az aranyat a rosdátúl, ugy bennünket a bnnek

rosdájátúl meg-tisztit (Diósz:Tal. 200).

[Közmondások]. Nem fog aranyon rosda (Dec3Í;Adag. 130.

Czegl. Japh. 121)

[penész-rozsda]

penészrozsdás : aeruginosus PPBl.

réz-rozsda: aerugo PPBl.

rózrozsdás : aeruginosus PPBl.

vas-rozsda : [ferrugo ; eisenrost]. A vas noha leg-keményeb,

a vas rosdatol elrágattatik (Com; Jan. 18. ACsere; Enc. 248).

Rozsdás : aerugioosu.s, rubiginosus C. ferrugineiLs MA. ros-

tig PPB. Köz bortul megszoriil, rozsdás én torkúm, kibl utá-

latos én horútásom (RMK. III.316). Látá, mos.satlanoc a táloc,

tSrSttec a fazakoc, rozsdás nyásoc, s5rp5néc és vágokessec

(Helt; Mes. 328). Kis taligáddal, rosdas keséddel meny ki do-

logra vigan 1579 (KNagysz. B). Felgyúlladgyon szeretetinek

tüze és a gonosságnak rosdás szalakja meg-emésztessék (Csúzi

;

Síp. 188).

[Rozsdásít]

meg-rozsdásit : [ferrugine induco ; rostig maclieu]. Meg
rosdasytta evrtet ewiien zerelmeuek myatha (ÉrsC, 383b).

Rozsdásod-ik : rubiginor MA. verrosten PPB. Akármely

mfiszei-szám inkább rozsdásodik hevervén, hogysem véle élvén

(Fal:UE. 403).

meg-rozsdásodik : cv> Ty ezystetek meg rosdasodoth

(JordC. 840).

[Közmondások]. Otthonos lakással .sem rozsdásodik meg az

aszszony (SzD: MVir. 47).

[Rozsdástil]

még-rozsdásul : ferruginem contraho ; verrosten PPB.

ROZSNOK (rosrwiban Com: Jan. 22. rosnoiUA.): vicia C.

lüliimi MA. kuhweizen, wicken PPB. Konkoly, ro.suok, vadótz:

lolium PPBl. A héjas veteményec hfivelykekben teremiiec, mint

a babban, lencsében, keserfl vad babban : rosnóban meg-lát-

hatni (Com; Jan. 22).

ROZSÓLIS : ros-solis PPBl.

RÖ. Refi tiu auagy sárga gyopár (Frank : HasznK. 18).

RÖG (r-eyhzet ÉrdyC. 164. rípheztettenek KulcsC. 91. Helt:

UT. Ji7): gleba, glebula, glarea MA. [erdscholle, erdkloss].

Röggé porra teszem : cinefacio, in pulverem redigo MA. A ve-

rófenben, ki az ablakon be i5, az rög por meg tetzic es meg

laccic (NádC. 22). Barázdollya-é az fSIdet és ronttya-é az 5 fól-

dénec rSgit ; numquid proscindet et sarriet humum suam (MA
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Bibi. n.24). A fSvény, ha temérdekbéd, regbéd, homoknak

és r6gnek (sabuUim et glarea) kovetees fSldaec hivattatik (Com:

Jan. 16). R5ggé porrá változtat (Megy: 3Jaj. 11.44). Nem hogy

nem fiitnael az ég, mely csak dnig, de meg hasad szómra

ama nagy erfis r5g (Czegl: Dág. 11.53). Ez az oszlop avagy az

r'ig, iiz mellyet vet az SrdSg az keresztyén ember utjinak elei-

ben (KelsííB: UKölts. 91).

Rögöcske : glareola MA. (erdklössehen]. Kinek kinek a

vitézek kSzzfll egy egy darab rígScsket adtának a pápisták az

ur-vaiworájában lev5 kenyér helyett (Pós: Igazs. 1.433).

Rögös : glareosus PPBl. fglebosus ; kUimpig, knoUig]. Nehéz

s rögös a böcsület úttya, sok föradság-mimka szélit-hosszát

futtya (GyöngyD: MV. 10). Rögös az ösvénnyé és lé.szen lábad-

nak ott sok sérelménye (GyöngyD : Cup. 640). A r5g5s és fa-

gyos helyeken az oroszlánok a kSrmeiket Jszve vonszák, hogy

meg ne tompuljanak (Misk: VKert. 55). Igen rSges az lít

(PhilFl. 15).

Rögöz: 1) [tigo, constitiio; heften, setzen]. The nylayd en

belem regeztettonek : fiagittae tuae inöxae sünt mihi (KulcsC.

91). MidSn annac vtánna az vadászoc napot regzettenec volna,

az megy§s templomba ktt predicacio széket sz5rz5nec (Helt

:

Háló 350). Hol mindenic lakiee, ftdt is regzet n^kic (Helt

:

Krón. Ciml). Alkolma.s terhnec kellett az fanac lenni, az mely-

lyen az megállapodott, regzStt erabernec kellett fflggeni (MA.

Scult. 428). 2) (separo; sebeiden |. Részeit k&ln kel venni es

regzeni : portiones eorum sequestrandae síuit et excludendae

(Ver : Verb. 344).

el-rögöz : 1 ) [decerno, constitno ; bestimmen, tast .setzen].

A nieres a szenth irasbim iegesz bizonios, el r5gz6t, tfikellet&s

dolgott (Mel : SzJáii 528). Istennee el végezet es el rcIgzSt

tanaczia, hog minden emberek ecczer fel tamaggianak az vtolso

napon (Kár : Hal. Abij). 8) [stabilio ; befestigen]. Az essfineU el

rSgz^tt határt uiinált (Mel : Jób. 66).

ki-rögöz : [eligo; auswahlen]. Ki regze egy sereget az 5

népébSl (Helt: Krón. 20). Ki regzéc kfizzfllec a szép menyets-

keket (59).

(meg-rögöz)

megrögzött: [constitntns, stabilitus, obtirmatus ; bestimmt, fest-

gesetztj. Hitíinkner amaz igen meg regzet .szerzeti szerént : secun-

dum certLssimam sectam nostrae religionis (Helt : UT. 02). Ki a

Jesus Cliristust a meg rögzet üdíreel küldte (Dáv: VDi.sp. 1.144).

A régtl fogna meg regzet neueket meg tartyue (Tel: Fel. 34).

így hiszi es orti vala az sido nep az meg regzet es reaioc

marat hitel .szerint (EsztT: IgAny. 93).

Rögzött : [constitutiis ; bestimmt). Hogy az regzet dolgoc

meg maradgyanac : iit maneant, quae iramobilia sünt (Helt

:

UT. Ji7). Minden dolognac regzet ídeie vagyon, ahoz kel ma-

gunkat tartanunc (Dáv: Kiver. 03) Minek Niánna az fdíiknec

regzet és tellyes volta ol iüt volna, az igaz isten meg tekéié az

J igéretit (Vallást. Diiij).

Rögz-ik : invotoraseo, radicor Kr. [veralten, einwni-zeln]. A
fát, nn'g tiatíd, hajtsad akarattal, mig nem rögzik törzsSke (Klsv:

Adag. 145). A gonosz memiyivel iukáb rögzik, aimyival inkább

kell tépni és irtogatni (Fal: NE. 16). Neliéz ullyan emberen

segiteni, kiben a vétek szokásba ment, szaporodik, rögzik, vas-

tagodik (Fal : SzE. 533).

be-rögzik : cw Nem említem az beIsS gonosz nyavalyát,

melly az J rendeltetésekuec és szerzeteknec gyökerében tvtt
és regzStt bé (MA: Tan. 1133). Ollyan ember, a melylwn nem
tsak kin tetszik, hanem ugyan bak gyókeressen bé rSgzStt a

miudont'éle jóság (Fal: UE. 392).

meg-rögzik : inveteror, radicor, radices ago MA. (alt

werdeu, eiuwui-zeluj. így Sregbed&uc és regzöuc meg mi ma-

gunk kizítt (MA: Tan. 1095) így rígzic meg az te szivedU^n

az vigaztalás, hogy te szereted az Chrintust (MA: SculL li'.Oi.

Hamar kell a ként nieg-elfizni, ha meg-rögzik, abból nehéz ki

fejtflzni (GyöngyD: Cliar. 350). Héjjában rögzött-meg a vad er-

kölcs benned, az újságok nélkíil nehéz már el lenned (GyöngyD:

MV. Elöb. B2). A bnös a biiiiökbeu megrügzik (llly; Préd.

11.536). Neg ne rögOzzön gyermekedben valami rósz erkölts

vagy szokás, mert erflt kap idvel (Fal: BE. 617). A vigyázó

szánitiu'tók soha niagas.sab tisztre nem bágliatoak, meg-kell

rögzenek ebben az egyben (Moln : JÉpül. 423).

megrögzött : inveteratua, radicatus MA. veraltet, eingewím--

zelt PPB. Meg-rögzött gono.sz : robustius malum PPBl. Meg
regzet szokás (Ver: Verb. Elflb. 25). Az anyaszentegyház ellen

meg reogzeot gyfileosegek {Vás:CanCat. 561). Az ecclesia a

keresztyénségben meg-r5gz5tt tudományt meg-vizsgállya (Pázm:

LuthV. 245). Az anyaszeiit-egy-háznak meg-rcigzítt tanit4sa

igaz próha-kó (Pázm: Préd. 884). Meg regzett ember kor (MA:

Tan. 1037). Meg-rflgzAtt, Srekedett fSnec fájdalma (Oim: Jan.

56). Sok .száz esztendótól fogva megrögzött .szíthadságot meg-

oltilmazzít (MonOlnn. XIX.243). Valle Péter ezt a rakást Babi-

lon tornya hulladékinak itéli lenni, mivel az ott lakó emberek-

nél ez meg-rögzött vélekedés (Moln : JÉpül. 181).

Rögzött: iuveteratus, longo usu linnatus MA. [veraltet,

eingewurzelt). Reeghy poétáknak reghzet okos mondasok (ÉrdyC

164). Hogy az regzet dolgoc meg maradgyanac : nt maneant

quae inimobilia sünt (Helt: UT. Ji7). MogiUlapadott, regzStt em-

ber (MA:Scult. 428). Régi regzStt haragját felebarattya ellen

még sem akarja elhadni (652). A rSgzótt hurutot kiirtya beli-

led a csalyán (Felv : SehSal. 29).

RÖHÖG irohog VirgC. 112): gnmnio, fringultio C gniozen

PPB. Altíd mennek erdSnek menden vadj, orozlanoknak k51k5

rflliSguen, hog ragag^anak (AiJorC. 67). h^Tiek fertezetes diznok

es robognak vala AkA-zótk (VirgC. 112). Ihogoc, vihogoc, r5h5-

g8c (Boni: Préd. 389). Akar mi mo-slókra is rShSgue rohanik

(Zvon: PázmP. 289). Mikor rokedez röhögi torkod, el-jfi maga

a halál (Pázm: Préd. 74). Az elrészegiilt Bachus fiai rShSgnec

mint disznók (MA: SB. 9). Az ó bSÖ'entésével rhSgS disznó

nem kér6t rágó (Com: Jan. 36). Külömben nem azóUott,

hanem tsak disznó módon röhögött (HalhHHist. 54). Eggyüvé

röhögnek mint a disznók (SzD: MVir. 118).

meg-röhög : [adgrunnio ; angrunzeu]. A jó rén ló ha meg

nem eheti is elegendképpen abrakát, de meg-röhögi nu'g-ls

azt (Gyöngy: Pal. 1).

Röhögés : I ) grunnltus MA. (das gnmzen]. Ofan mint az

diznocnac K^iíigpso (GnaryC. 61). Disznók r5h5gé.«e (ACsere:

Enc. 203). Röhögéssel tsattogtattya fogait az erdei (SzD: M\'ir.

155). Bakonyi röliögés farkasnak rettegés (138). 3) iuten.sa

wichinnatio Kr. [robes geliichterj. Szomorú kéuaidon nagy röhö-

géssel kaczagnak (Megy: 3Jaj. 46). A röhögés és ti-éfa nem
ide való barátom (Fal : NE. 72). A ki legédftsebben énekli, egybe

zeng röhögéssel, kézcsattogással fogadtatik (Fal : NU. 263). A
köznép vigan Uzi a tsintalan röhögést, tántzot, tombolást (Fal:

NA. 178).

(RKÖNYÖD-IKJ

meg-rökönyödik : [mucnm contralio; scliimmelig werden

Es mixsjlstól meg-rkönydött, penyészedett mint az es mosta

k-fal : impluviatus PPBl.

RÖSTÖK : [vas
; gefáss). E^ bokor aba kapcza is van,

azt is el kell hozni, két mázos röstöküt is (Tört'P. IIL160).

RT (r£(et RMNy. IIS02): subniber, rubidus, rafiis Kr.

(rot, rötlichj. Hagiok Georgnek ket tulkot, az z^ke tare/.iat

ée az ri;t(;t (RMNy. 1L302). Mivel lu 5 isteuec rót szabású
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barna bika volt, nem vala senUinek szabad semmineinfi rSt

Allatot megh 5lni (Prág: Serk. 248). Fellyebb víltál már az rt

5k6r ikránál (PliilFL 56).

RÖVID (reiiid TelC. 156. CornC. 10. 31. Helt: Bibi. I. c3.

rivid JordC. 108. NádC. 614. ryin/rf DebrC. 504. rytemdeden

DebrC. 529. niuíd I5écsiC. 25. VirgC. 116): brevis, curtus, con-

tractus, compendiarius C. concisiis MA. kurz PPB. Le^en mi
vég<1uc rfluid (BécsiC. 25). Riuid napokba vr isten meg laatli,

kynec erdSmet vezitiSc (NádC. 614). Roiiid jgennel rea felelte-

tyk (ComC. 31) Reiiid jmadsag után monda az deáknak (DomC.

301). Ember, ky ázzon allattiil ziletik, renid ideiglen el ez ve-

lagKin (BodC. 3). Ennek vtanna ryvyd napon kymulek íDebrC.

504). RSuid nap ászt esmet \-isa;za nyeriiettyflc (Tin: Z.sigm. 19).

ys rfluid nap naé haddal a varosra iftne (Decsi: SallC. 24).

R6uid szouai azt mondom (Bal : Epin. 8). R5vid, de fontos igék-

kel tanították az 5 tanítványokat (Czan : Dögb. 5).

[Szólások]. Vala penig Markait rSvid állapatu ember

(SalMark. A2). Makhaon rövid szabású, merész, de kevély

és kopa.'íz ember volt (Hall : HHist 111.69). Mikor volnának

rfinid szamouan, igen keuesen az 6 zolgai, nem haga

embert neki ártani (AporC. 69 1. Szintén ugy cselekeszíink mi,

mint az ki rSvidet lát (Pázm: Kai. 36). Értelmünk gyakran

meg csal minket és rSvidet lát (Pázm: KT. 9).

(Kövidebb]

Rövidebben : [brevius ; küixer]. Végy egy pennát és an-

nac mérd meg az boszszát az index wyadboz és se hoszszab-

ban se rSvidgyebben ne ved (Cis. N).

Rövidebbség : (brevitas ; kürze]. RSvidebségnek okáért

kettílt, hármat emiétek (SzílSGerezd. 70).

[Rövidecske]

Rövidecskén: [breviter; knrz]. Mivelhogy ezen dologról

másutt szóllottam, megelégeszem azzal, hogy rijvideczkén ismeg

megillettem (MA: Tan. 738).

[Rövided]

Rövideden : brevi, caesm-atim, presse, strictim C. breviter,

praecise MA. [kurz]. Rövideden, summáson : ad summám ; la-

koniai módra való rövideden és fontosán szólás : laconismus

PPBl. Ha megh akarod tudnod, hogy hány eztendeye Katerina

martiromsagot zenvedet, rywindeden rea feleltetyk (DebrC. 529).

Gondold meg rSuidedSn, mel nag Srómet vallót ziz Maria (TelC.

190). RóvidedSn iija, az próféta hogy mondta : Reá gondol

fiam isten az áldozatra (RMK. VL202). Vegyflc eszünkbe reui-

deden való értelmet (Helt: Bibi. I. c3). Mit Kdnek akarok irnyi,

rövidedenn ez (Nád: Lev. 78).

Rövidedennen : (treviter; kurz gefasst]. A fogyatkozás-

ról reuidedSnnen irtunk oda ffll 1572 (KBécs. Eiiij).

Rövidell : [aliquid breve puto ; für kurz haltén]. R5videlli

a munkát illyen nagy dolog felSl (Nagyari : Orth. c7).

Röviden : breviter MA. [kurz]. Röviden szollok : compen-

difacio; röviden-szólás, rövidenvaló-szólás: laconismus C. Myko-

ron zent Ferenc kyuanya uala fráter Bemaldot latnya, 6w-

tewle magát reuyden megmenty uala (EhrC. 12). Az 5r alloc

el amelcodanak az í nag zepsegen es riuiden monduan viuec

^et vroknac eleibe (GuaryC: 56).

Rövidít : curto C. brevio, decurto MA. abbrevio ; abkürzen

PPR

meg-rövidit : ;v A zerent, a mi zerent ot oluastatic, itt

es zerzetettenec : Osyas megrfiuideitetet (BécsiC. 177). Ha nem

vr a napocat megrflvideitette volna, nem ?du5z5lt uolna men-

den test, de a valaztottakert megrflvideitette a napokat (MünchC.

M. NYELVTÖBT. SZÓTÍB. H.

99). Ty feyetíket megh ne mezeytelenflyczeetek es ty ruháto-

kat megh ne rywydeyczetek (JordC. 92). Isten akarya ymar

a te elct5det meg rSuidytteni íTelC. 175). Hogy ha azzoc a

napoc meg nem rfiuiditetnénec (Helt: UT. 03). Ez. által csak

költségeket akarják megrövidíteni (Nyr. XrV.460).

Rövidítés : abbreviatio MA. verkürzung PPB.

Rövidség: 1) brevitas C. kürze PPB. Holoth a the ky-

iiansagodnak elegeth uem tetthem renyAsegnek ees kylemb

kylemb gondoknak megh foglalasaertli, azth énnekem kegj'e-

seu meg bodiassad (WeszprC. 120). Sok zamtaiau egyebek,

kyket reuidsegert elhagyok ((3ornC. 300). Myth oktalan mon-

dottam, ez lewel rewwydsegenek wettasegh (ÉrsC. 342b). Az

compendiummal, rSuidseggel hozza ferfuik az ig.^s.sagnak tudó-

mannyahoz (EsztT: IgAny. A3). Ha nem egyébéi, rövidséggel

olvasásra édesítené az embereket (Pázm : Préd. a4). RSuidcség-

nek okáért (Csúzi: EMom. 156). 2) [detrimentum, damnum;

nachteil, schaden]. Hog}' egyszersmind a mi rövidségünk es

mások hite megsértödése nélkül ez eránt tractálliassanak (Kár

:

Élet. n.40O). Ha valami rSvidségtek lészen, boszút ne állyatok

(Megy: 6Jaj. V.48). Nekem nagy rövidségemre lészen (Thaly:

RT. 1.54).

[Közmondások]. Kedues az róuidség : grata brevitas (Decsi

:

Adag. 294). Kinek mihez kedve, ott nints rövidsége (Kisv:

Adag. 543).

Rövidül : abbrevior, decartor MA. abgekürzt werden PPB.

meg-rövidul : 1) [abbrevior; verkiú'zt werden]. Az kegyet-

len byuesseknek eztendSyók meg rywydSltethetnek (ÉrdyC.

521). Meg rewydAlyenek \^ napy : fiant dies ejus pauci (KeszthC.

303). 2) (debilitor, attenuor
;

geschwacht, entkraftet werden].

Nemde meg rfiuidilt-é az wmac keze : numquid manus Dom'mi

invalida est (Helt: Bibi. I. TTt. 3. Kár; Bibi. L129). Minem meg

rSuidfllt még az isten keze (Decsi: Adag. 239). íme nem rövi-

dült meg keze az úrnak, kegyelmes fülej be nem dugattattak

(Zrínyi 1.82). Nem r5vidfllt meg az isten keze, meg-bocsáttya a

te bfineidet-is (Matkó : BCsák. 373). Minekeltte meg-r5vidfllne

az ezfist ktél az az hát-gerincz (Szatm : Cent 336).

Rövidülés : [damnum, detrimentum ; nachteil, schaden].

Blien nagy vtra eletemnec bizonios rouidlese nekfli nem ad-

hatom magamat (Zvon : Osiand. B4).

RUBINT (TO6t7i Helt : Mes. 432) : rubinus MA. [pyropus;

rubin]. Harmad btA az édes Maryanak neweben az R, kyn

peldaztatjk az nms es dragalathos nibinus new kA (ErsC.

521). Egy gyengyos, aranyos, fekethe, tyzenedgy k vagyon

benne, rwbj-nth, smaragd, tArkes (RMNy. n.210). Nem tudta

eszébe venny a szép robintot, kinek nehéssége egy egész lotot

nyom (Helt: Mes. 431). Hogy lehetne az, hogy gyomromba egy

lot nyomó robin volna (432). A drága kövek kzött leg-drágább

a carbunculus, osztán a tfirkis, rubint, saphir (Com:Jan. 14).

A smaragd s rubint-is fénlik a gyflrflkben (Gyöngy :KJ. 3. 113).

szín-rubin : [rubinus pretiosus ; edelrubin]. Köszönettel ven-

nétek, ha jóakarótok intene, mikor a kalmár velencei üvegek-

kel kinálna, mikor színrubint s gyémántot vesztek (Fal : N A.

172).

Rubintos : [rubino ornatus ; mit rubinén geschmückt]. Az

út mellett 12 paripa volt sorjában, mindenikének rubintos szer-

száma volt (Mik:TörL. 346). Homlokán, melyén terepes rubin-

tos rózsák (Fal: TÉ. 638).

RÚD : pertica, paxillus, temo C. vectis, phalanga, palanga,

transtillum MA. stange PPB. Tíz lábni rúddal mér: decem-

pedator C. Vgy uer mynkett ez ruduai, hogy mendenewt bel

tewlt czapazokual (B^C. 31). Kiral, ag énnekem hatalmat ea

en megölöm e saikant tömelkfll es rudnal kftl (BécsiC. 175).
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EG&n5 Judas es S vele soc ^Slekezet tSrSckel es rudackal

(MünchC. 65). JSttetSk mykeppen tohvayra t8r6kkel ees rwdak-

kal meg fogny engemet (WinklC. 161). Neegy arany karikát

zerez, hogy rwdban el vybesseek, niykuron ryghseegh (JordC.

63. 146). .Sokan templom tetejére jutAiiak, rudak gyanánt nyás-

sakval hagyigálnak (RMK. VI.175) A fontban igaz fltS voszszS,

mely a szárán avasy nidgyán ki-niéi;yBu (Cora : Jan. 166).

[Szólá-sok]. Szappanyosok mivetek ez utcziitól koppant, min-

den háznál sam találnál talám egy r u d szappant (Thaly

:

Adal. n.l21). filyhetze a rud;a (Czegl : MM 97). Minden,

valaki ezt hallya i'elSUed, azonnal rúigyát el-fordeittia

tSlled (FortSzer. Mb). VitezlS szolgai rudat bánnak vala

(Illüsv: Toldi 3) Itt is azért ez o rúd oellé a magad irása

szerént Matkó (Illyef : BCsTomp. 19).

cégér-rúd : fjiertica iudicis ; schildstangelj. Láttam mayd

minden haa el6t egy egy magos czeger rudun egy ijgy zazlot

(SzCbomb:UtIeir. 181).

csebér-rúd : phalanga Nom. 47. pertica tinaria SK. [zu-

berstangej. Lás.suk, micsoda cseber rudat készített néktek sz.

Cyprianus doktor (BaltCsIsk. 112. SzD:MVir. 286).

[Szólások]. Cseber rudonki vetek (Szentm: TFiú. 11).

Tseber rúdon kellet volna ki-vetni (Czegl ;Japb. 112).

eb-rúd.

(Szólások). Nem engedem semmiképen gyermekét ebru-
don hagyni (Radv: Csal. IU.220b). Minket eWle el nem
íz eb rúdon, a mint parasztul szollnak, az ajtón (GKat:

Válts. 11.1362). Eb rúdon vetni ki: ex pellere furcillis

(PPBl. KÍ.SV : Adag. 157).

emelö-rúd : vectis PPBl. (hebebaum].

feszitö-rúd: conamentum PPB. (hebestange).

forditó-rúd : sucula ; steiigel Com : Orb. 189. A könyv

nyomtató az arcusokat a sató alá vetvén a fordétó rúddal

meg-oyomja (Com: Orb. 189).

földmér-rúd : gnoma, decempeda ; messrute PPB.

hosszú-rúd: longurius C.

lépes-rúd : [virga viscata ; leimrute]. A hangya a mada-

rásznac a lábán fel ujá-szkálla és erS.ssen meg czijje ászt any-

nyéra, hogy a madarász le eyté a lépes rudat (Helt: Mes. 891).

mér-rúd: (decempeda; messnite]. Tizlábnyi mérSrúd:

decempeda C. A mérfiknec mértéki ezec : láb, lépés, 81, tiz

Lábiii méri rúd, egy futamat fold (Com: Jan. 165).

nyomó-rúd, nyomtató-rúd : (trudRs, bypomochlium

;

sto.'is.stange, stUtz.st.ingeJ. Tlioldi Miklós kezében nyomtató rúd

vala, nyomi'i-rudat fél kezével kapta vala, Buda felé utat azzal

mutogat vala (KMK. IV.243).

Bzekér-rd : temo MA. deichsel PPB. A tormához kötötték

a hajót, mert ollyan vastag gyökerek vannak, mind a szekér

mdja (Mik:TnrI.. 366).

(Szólások). Ki-felé fordították a szekere rúdgyát (SzD: MVir.

12).

zabola-rúd. Egy zabolarud ezüstös, aranyos (Radv : Csal.

U.121).

Kudall. Egy rudalló has kötél (TörtT. XVIIL266X

Rudas: I) fpertica instructus; mit oiner stange versehenj.

Hudas^izék, mellyen embert hordoznak : basterna ; ruda»8sséket

hord<r/,ó: basteniarius PPB. 4) (temonis ; staugen^ Kudas lovak:

equi jugales, jugatnrii, jugaril PPB. Az én lovaim az rudas

sánta, az két gyermek ló ertlen az keh miatt (LevT. IL30).

Ha te üdvözülsz, az én rudas lovam is üdvözül (Tbaly : AdaL

180).

Rudaz : [pertica in^truo ; mit eiuer stange verseben]. Esz-

közök osztása : kötfi láncz, nidazó kötél, lánczos tésla (Radv

:

Csal. 11.403).

ki-rudaz : [pertica expello ; mit einer stange anstreiben].

Az iiApát ki rudaszta az definitióból (Zvon: PázmP. 270).

RÚG : calcitro C. calce impeto MA. [ferio, tundo ; stosseo].

hinten ausstossen PPB. Az egyk lo nagy harapást tevn Quinci-

ano«)U es az niasyk vgy ruga ev labaual, hogy élbe eseek az

vyzlion ((JornC. 27U). E^éik a lovak kozzúl v^ ruga az 5 a(£át,

ho^ ottan meg hala (DebrC. 567). A bolt nem zwgodyk, az ky

ewtet tazygallya es rwgya (ÉrsC. 168). Az lo wgy rwga hoz-

zaya (Pesti : Kab. 22). Ottan rúgni kezde a ló és a sárta dSté

a szamárt (Helt: Mes. 118). Az eszuér homlokba rúgá a &r-

kast (2Z9).

[Szólások]. Farba rúgta: longum valere jussit (Decá

:

Adag. 99). Az igazságot farban rúgják (GKat : Titk. 8). A meg
szílhult ifjú vén attyát 5reg állaiwtjában farban rúgja (Megy

;

6Jaj. lí.9)- Farba rúgta a mátkáját (Kisv : Adag. 3). A kiket

farba rugniií. (Tus: Ap. 170). A Ktek katonái farba rúgták a

Ktek zászlóiát l'&i (FMMiuerva 1478), ló aszszonyom ne rug-

iad az te vradot Sk'.ölésében (ForUázer. 0/ Farkas gyapjat

nem rúgó pálcjija aVítt (Fal : Vei-s. 915). A vött jókért 1 á b-

ba 1 r ú g t o k (Monlrók VIU. 71).

be-nig : [intrudo ; eiusto-^en]. Bé-rugván az ajtót a kocs-

mában, meg eskSvéuek, ki ki 'ábán fen-áltáig kitészen magi-

ért az ital harczban (Fal: NA. vA)-

el-rúg: calcitro MA. calce tepeV/; Ki"- (abstossen).

[Szólá-sok]. Ez éneket szörzé egy barátból ltt pap, bánta

bolondságát, elrúgta csuklyáját, titire fogadta, solia

többet nem csal (RMK. 11230). El rugtí a' patkót : so-

leam excussit PPB. Arra birja az egy Ugyü #eiuélyt, hogy el-

vesztvén a pártát, el-rugjja a patkót (SzD: M\^- 118).

föl-nig: 1) c-dcitro MA. [liinteii ausschlage?!- *^ '° f^'

zSkuen, rugwan, ki rayta il, mind az fSldliSz veri (BodC. lOi.

Fel rwgo mykent ezweer (ÉrsC. 263b). Az vr isteP panaszol-

kodic, hogy az .sidoc immár felrugoua lAttec voD" (Bom

:

Evang. IV.251). Az erS.s inliot el veszteni, az az, a i^ie'y erei-

ben bizic és fel rugó leszen (Kár: Bibi. 11,140). Iny^ '''' fe'

rugó bflnSs (Megy: 6,Jaj. IL27). Minden lova rúgjon fe'> * "^^

szege hulljon el (Fal; Vers. 872). 2) [resolvo; auflösenj. * fé-

nyes portával való békességeket felrúgják (Monlrók. V^lse).

fönn-rúg : [superbio ; hocbmütig sein]. Fen rugók, ke(*'y*^

akaiatosoc (Soós : Post 434).

hátra-rúg : [recalcitro ; hinten ausschlagen). A mi testll"^

ollyan mint a déltzeg ló, raelly lüitrarúg, miheut meg-b'*'''

(Pázm: Préd. 902). A testnek szükségét meg adván, azt, híK)'

bátra rugó és lélek-veszedelem szerzje légyen, nem engo^
(SzD: MVir. 428).

ki-rúg: (extnido; ausschlagen]. A ketske az 8 vásottnál;.'

miatt sokszor még a fej5 edényt L"! ki-nSgja a pásztor kezébl

(Misk : VKert. 219).

(Szólások). Egy iró-deákocska, a ki még alig nigla-ki az or
kóla port, jödögele nagy finnyal élmbe (SzD: MVir. 23).

lé-rúg : [detrudo ; berabstossenj. Ha az éh kesely az kOvé'

ludat tidre lerúghatja, fényes tollaitul ott Atet megfosztja

(RMK. 11.154).

meg-rúg : c.ilco impeto Kr. fstoisen). Valakil lábbal mef'

rúgni : *contingero aliquem calce PPBl. Meg ód magad, mer'
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meg rftgh (Decá: Adag. 24). Ugy megnígta sriv iránt a Iá, egy

Jésus-Mariánál többet nem szólhatott (Bercs: Lev. 484).

vissza-rúg : repercultio Kr. [resisto ; sicb aufichueu, wider-

setzeii). L'isza rugókká es eugedotlenekke találtatnak iPécsi:

SzözK. A2). Teste nem enged tökéletesen, hanem vissza rúg és

zúgolódik (Pázm: KT. 214). A visraziunigó délczog te.sten gyze-

delmeskedünk (Csitó : Síp. 961. Megakar.! büntetni vissza-rugó

6ait a menybéli kegyes isten (Moln: JÉpül. 246).

Rvigás : caloitrat\is C. MA. das hinten ausschlagen PPB.

Hozzám tartozók ús egész.'séggel v;mnak, az sz^ény Miklósiul

megválva, ki az lórúgásba hala meg (Nád: Lev. 16). A ló néha

az rajta fil5t leveti, meg fapodgya, avagj- rugás.<ial meg Sti

(Com : Jaa 35). Ki futának sátorból nagy harczohissal, sátor

köteleket szaggatnak rúgással (Zrínyi L75).

Rugaszkod-ik : 1) [indentidem calcitro : vviederholt aus-

schlagen). Bika rugaszkodván kötél szakadt vala (RMK. IV.243).

Az bárány, noha nem szokott ríni, mikor a torkát metélik, de

mégis rugaszkodni szokott (MonTME V.381). 9) [prorumpo

;

vorstürzen]. Mykoron ez feyedelemnek fya akamaya illetny

zent Ágnes azzont, rugazkodeek az fene,ssegre (ComC. 414).

Nagy yvrete.sel reayok rwgazkodanak (ÉrsC. 583b) Az ellenség

közibe mga.szkodik (Pázm : Préd. 524). Az eleven hal \iz-ellen

ragaszkodik (162) Demirhám mint az mérges sárkány Vidre

rugaszkodék (Zrinji L131). Nem tarthattya továb Radivoi bánatj*-

tyát, oda rugaszkodik, az hnn láttya társát (165). Knpido any-

nyostól nyughatatlankodik, mint ki két tz körül szorgalmatos-

kodik, ha egygyet fel-lobbant, máihoz raga.«zkodik (Gyöngy:

MV. 64). Láttuk háztetejeken ülfl embereket, kikhez ragaszkod-

ván, végére jártunk, mi hirek légyen (Monlrók XXVII9). Osz-

tán Zrínyi grófhoz menten ragaszkodék, kinek könyörögve im

igy rimáukodék (Kónyi: HEom. 136). A fáratt szeretsen után

rugaszkodik (159i.

által-rugaszkodik : [transgredi festino ; eilends hingehen].

Azon leszek, magam is által rugaszkodjam udvarlására Nagy-

ságodnak (Bercs : Lev. 615).

be-rugaszkodik : [hmo ; einfallen]. Magam ezennel be-

ragaszkodom az Csalóközre s úgy igyekezem, hogy ma meg is

térjek (Bercs: Lev. 116).

el-nigaszkodik: l)[au£iigio,properanterabeo; entfliehen].

Az czazar el rwgaszkodek es czak alegh menekedhetek (ÉrsC.

54). Az osztán ketten ehaigaszkodtok haza (MonOkm. XXILL

541). Megijedvén Hectornak haragjától, el-ragaszkodik és félre

vonsza magát (Hall : HHist. IU.133). 8) [adire festino ; eilends

hinkommenj. Mig ík megjárják az farét, elrugaszkodom Nagy-

ságodhoz postán (Bercs: Lev. 136). Itt rendben hagyván minde-

neket, postán elrugaszkodom alázatossan udvarlanom Nagjiá-

godnak '1431 Ha érthetném Váczhoz érkezését Nagyságodnak,

magam is elragaszkodnám udvarlására (612).

[elö-rugaszkodik]

elörugaszkodás : [promotio; beförderung]. A ki tréssel

trésre nem keményedett, nem udvarba való, sok keser pilulát

fog rágni és jövendflben keveset ditsekedni udvari el6-rugaszko-

dásirul (Fal: NA. 236).

föl-rugaszkodik : 1) [se altius eflerre; sich überheben].

Hogy ha tiztSdben szorgalmatos volnál, ió szerencédben fel

ne ragazkodnál (FortSzer. M2). Te sem rugaszkodhatol azoknál

fellyebb (OegI : MM. 26). 3) [adire festino ; eilends hinkommen].

Ha látom már securitássát az hadaknak, mindgyárt felragasz-

kodom postán Nagyságod eleiben (Bercs : Lev. 144).

ki-rugaszkodik : 1) [erampo ; hinausstürzenj. Ffel haga

az tanacb háznak ablakaara es ky ragazkoduan vyseltetyk

vala az eghen (ÉrdyC. 376b). Kezdódött nagy puskázással az

nia]om-sánczn.ik ostromlása, kire nézve kirngaszkodtam és virad-

tig oda voltam (Bercs: Lev. 41). Rgy sereg disznót tanáltak,

azokhoz szörnyen puskáztak, kiragaszkodtam az lármára (188).

2) (insolescü ; sich überheben). Nagy .szerenczén az vr ki rugaz

kodéc (BFaz : Castr. D3). ErWiatalommal támadnak ellenünk

a ki-rugaszkodó, szilaj indulatok (SzD: MV'ir. 123).

meg-rugaszkodik. Tegnap llosvay István megragaszkod-

ván az maga lován Buday Lstván uramnál Tardoson, igen ratul

megesett, szót is alig vehetni belle flörtT'. 1IL386).

oda-rugaszkodik : [adpropero, accurro j zueilen). Félvén,

el ne rekedjenek, egy húzómban siettek, magam is oda rugasz-

kodván, .semmi bizonyos hire nem ln az németnek, hova lett

(Bercs: Lev. 29). Karolinák két levelét vettem, sie-ssek, mert

addig meg nem indulhat, odarugaszkodtam hozzája (319).

Ragaszkodás : [recalcitratio ; das fortwührend ausschlagen).

Láttyátok, második rugaszkodása ám ez a Sámba szamárnak

a labyrintusban (Matkó : BCsák. 84). A kinek nem .szikrázik a

szeme, sebes ragaszkodásában haragos szellót nem tíimaszt a

táborban (Fal: NA. 221).

[Rugdal]

Rugdalódz-ik : saepius sed lenius calcitro Kr. [oft stossen).

Ha jól akarjuk intézni cselekedetünket, társimk ellen rugdaló-

dozván, ne egyenetlenkedgyflnk (Biró : Micae 297).

Rugdos : frequenter calcitio MA. caedo calcibus PPBl.

[wiederholt ausschlagen). Kezdec labokkal rugdosnia (We.szprC.

65). A loh erJssen rugdosuan tet, harmad napon kih mulek

ez világból (DebrC. 120). Keet loh nagi erSssen kezdeh egi

mást rugdosnia, s a mahsik adzyg nigdosa otet, liogi a vyzben

esuen, oda ueze (181). Zsidót az oltárról leránditá, lábaival Stet

igen ragdosá (RMK. V.32). Lábockal ragdosnak, szemekkel pil-

logatnak (Prág : Serk. 468).

meg-rugdos : apolactizo C. calcibus ferio ; mit den füssen

stossen, ausschlagen PPB.

Rugód-ik, rugódz-ik : recalcitro MA. wiederholt aus-

schlagen PPB, Keveset rugódzott és meghalt (Gvad : Kár.

41).

Rugódás : recalcitratio MA. das wiederholte ausschlagen

PPB

Rugóid : calcitro PPBl [mit den fiisseu stossen). Rúgom,

rugdosom, nígóldom: calcitro PPBl.

Rugoldoz, rugódoz: 1) [calcibus ferio; mit den füssen

stossen). Neemellyek labokal rwgodozyak wala (Ér.sC. 32. 48).

Ky hatra rauth vala, ky lábbal rwgodoz vala (GömC. 8. ThewrC.

74). 2) calcitro C. MA. hinten ausschlagen PPB. Elre s hátra

ragóldozott olly dühOssen, hogy tellyes veszedelem vala tsak

feléje is menni (Fal: NE. 39). Rugódozva adta ki páráját (Gvad

:

Orsz. 132). S) [repugno ; sich widersetzen). Ysten ellen nvgo-

doztaal: adversum domimun contendisti (JordC. 219). Ne lattas-

satok ystennek ellene rwgodozny (724), Feiedelmek, kyk 5 elene

ragodaztanak (TelC. 239). Kic az vristen ellen ragodoznac (Born.

Ének. 190. Born: Préd. 306). Az mi 6unc gonosz erkSlczS és

ellenfinc rugódozó: contumax (Kár: Bibi. L178). Nem illik, hogy

ellenek rugódozzunk és támadgyunk (Tel : Evang, 11.939). Hogy

minden ragodozo nyeluet meg fogna itelni (Mon: Ápol. 27).

Nem istené, a ki szó-fogadatlansággal isten-ellen rugoldoz

(Pázm : Préd. 79). Isten-ellen ragóldoz, a ki tSrók ellen hada-

kozik (Pázm : LuthV. 141). Az paranczolatoc ellen nem rúgodoz-

toc (MA : Bibi L254). Alhatatossak légyenek az isteni szolgálat-

ban, ám-bár ragoldozzon és délczegeskedgyék a viszketeges test

(Osuzi: Sip. 114). Rugóldoznak az orvos ellen és azt kdltik

reá, hogy méreggel itatja ket (Fal; NU. 252).
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[Kö7,mondájfok|. Nehéz az 5zt5ii ellen rugódoznod (DebrC.

151. RMK. 1V.175. Decsi: Adag. 2ü). Nehéz az természet ellen

rugódozni (Decsi: Adag. 16).

ellene-rugoldoz : [repugno, resisto ; sich widersetzen, sich

auflehnenj Ellene rwgodoztatok (obnitimini) az zent leieknek

(JordC. 731). Az gonoz teetelnek ellene rwgodozwan (ÉrdyC.

25). Istennek zolgaynak ellene kel rwgodozny myndeu gonos-

nagnak (122b. 541). Elmylty vala ev gyenge te.steet eiliciommal,

hogy senimyben ellene ne rwgodozna az okossaghnak (650).

Tfi a szent léleknec ellene rugódosztoc : (Holt : UT. h5). Mind

hív szolgainak s mind ellene rúgóldozó engedetlen pártosoknak

meg-fizet (Pázm: Kai. 1).

ki-rugoldoz : [calcibus expello ; mit den fiissen ausstossen).

Az keresztyen emberek társaságokból ki rugodosztassauak és

pJkdSstessenek (I)B<5u : Részegs. 56).

meg-rugoldoz : [calcibus ferio ; mit den

Meg vádolta byneet, hogy annyaat meg rwgodozta (ÉrdyC.

322).

Rugoldozás: [repugnantia ; widerstand]. Els5 hada 16n az

erdeli szaszoe ellen, kiknec az í rugodozasokot naé hamar le

szege (Szék: Krón. 190). llallád, mit mondót Calviniis ; ugyan-

azon! kell mondani annak, a ki rugiildozá.sát érzi testének

(Pázm: Kai. 1062) A mi déltzeg akarattmk rúgóldozfcit úgy

vezérellyed, hogy szolgálatodra héldoltassad (Pázm : Préd. 757).

RUHA (roha RMNy. 111.61) : vestis, ve.stimentum, amictus,

indumentum C. vestitus, tela MA. kleid, kleidung PPB. Nemy

zeep hews ruliaual eltezett (EhrC. 14. 59). Ült5ziél teraentíl

iob níliaidba (BécsiC. 31). Nemde nagob a test, ho^ nem a ruha

(MünchC. 24. 42). Óth megh mezyttelenytwen mynden rwliaya-

bol zemyen werek (ÉrsC. 46). A kyralne megh elteben hagyoth

wolt neky walamynemfl rohakath ; kérem Kdét, ala.ssa ele

azokfat], kyk elStte walotta es liatta kyralne az leannak az

rohakat (RMNy. III.61). A szapun ffl ruha s gyapjú mosni igen

io (Mel : Herb. 54). Ugy elholt volt, liogy olymi volt az orczája

mint a ruha (ErdTörtAd. 1110). Tarka barka ruha ily szajha

farára (KLsv: Adag. 123).

(Közmondások]. Rnha tisztesség, pénz emberség : vestis virum-

facit MA.

alsó-niha : (indusium, interula ; imterkleidj. Titkon való

alsó ruhaiíit es róla le zagata (VirgC. 27).

barát-ruha: casula PPBl.

bibor-ruha : coccinum C.

borbély-ruha: involuerum; scherertuch PPB.

caemelyet-ruha : vestis cymatilis Nom*. 445.

elö-ruha: linteum C. praecinctorium Pesti: Nom. 106. cinc

tus MA. casula, i«rizonium Nom'. 451. [vortuch]. A.szszonyi

íltflzet : szoknya, el5k8tJ avagy el5 ruha, fátyol avagy reczés

tokSti (Com:Jaii. lOOi. Két fejér fátyol elíruha, melyeknek

kerületin fejér szfir selyem csipke vagyon (Gér: KárCs. IV.461).

lígy fejér varrással varrott patyolat olflruliii, melynek tus kerii-

retin csipke vagyon (462).

farsang-ruha: [faschingskleid). Farsang ruhát tartrt ház:

choragium C.

fejér-ruha : (interula ; vveisswaschej. Fehier ruha : 4 feel

imeg hymes (Radv : Cs&V 11.24). Agy lepleom és minden feyer

ruhaym eowe legyenek (111.182). Fejérruhauemiiucske (Kern:

Élet. 52). Nékem kevés bagazsiámot, köntösömet, fojérruhámot

elkapta a német (Bercs: Lev. 547).

férflú-ruha : [ve.stLs virilis ; mannskleid] Ah meniekez5 elót

férfyu ruhában ilt&zuen, titkon attia huzatul el meue a kalast

romba (DebrC 190). Aszszony ember ruhát vftttél-é reád avagy

férüu ruliát (Vás: CanCath. 221).

fö-niha : [velamentum capitis ; kopfbedeckungj. Ha ez lechke

el nem felétetik, akoron az temérdek es rut goromba (3 ruhák

selymekbl lenni tecznek (VirgC. 149i.

fölsö-ruha : tóga, sagulum, laeua C. *amiculum .summum

PPBl. der lango rock Com : Vest. 148. [oberkleidj. Minek elitta

a töb étkek fel adatnának, le vette az felsS ruhaiat es kezde

az apostoloknak labokat mosni (WeszprC. 46) Granath doman,

granath fels rwha (KMNy. II.170j. Dávid elmettzi az Saul

fels rubájánac szárnyát az barlangban (MA : BibL L268). A
tauitváuyoc el hozác az szamarat és az vemhét és az flsS

ruhájukat azokra teritéc (Zvon:Post 1.1)

gombos-ruha : abolla Major : Szót. 5. (umwurf). Férfiúi

öltözet: a deréc szorito knts, nagydrág, mente, udvari gom-

bos ruha, suba (Com : Jau. 99).

gyász-ruha : vestis lugubris Nom.' 447. *anthracinae vestes

PPBl. (trauerkleid). Gyász ruhában való: atratus C. Fel mene

leai'iiual fls hazába es ltzec ciliciomba es ^az ruhába

(GuaryC. 55). Az iegiese ltzuen gaz ruhába, nagh keseríse-

ges siralmai monda (PeerC. 28). Az bevádolt gonosztevé bosE-

szúlt szakálückal és gyaz ruhájockal ttték az esedezéseket

(MA: Taa 1265). Járok (ászrubában, suha nem lesz részem

talám vigasságban (Thaly: VÉ. ^304).

habos-ruha: vestis undulata C. MA. (gewaasertes kleid).

iratos-ruha: vestis acu picta Nom' [gesticktes kleid].

irés-ruha : emplastrum, ceratmn, cataplasma C. pfiaster

PPB. H0.S.SZÚ íresniha : splenium C. Sem fS sem ires ruha nem

gyógyetot minket (Tel: Evang. 1.442). A köles jó orvoasíg, ha

ires ruha módon niegkenetik (ACsere: Enc. 238). Hogyha

fogét tészeez a mérges fekélyekre s irasruba gyanánt ragasz-

tod ezekre, kifukadnak (Felv: SchSal. 20).

jegy-ruha : dos Ver C. MA. morgengabe PPB. [brautge-

schenk]. Vala myt énnekem az yegy rwhaert akarz vala adnod,

zeeghenyeknek ozyad (ÉrdyC. 170b). Az en yednvharar«l es

elegeth thevvth (RMNy. 11.17). Jegy ruhául adác Koront orszá-

got és Karnyolt (Helt: Krón. 60. 20). A felesege az urának

miképpen engetheti megh jegjruhajat : qualitor uxor dotalitium

suum marito suo relaxare possit (Ver: Verb. 178). Jegy-nihá-

júl és jegy-gyfir(5jfil hitet és igazságot adok néked (Pázm : Préd.

1054). A leányzó jegy ruhát (brautschatz, morgengabe) vészen

(Com: VesL 87). Ha valaki jegy nihát, leány negyedet, me-

nyegzi ajándékot fel venni nem akaraa, az ollyant nem
személye szerint kell idézni (Kász: Kit. 70).

jegyruhás : dotatus C. MA. (mit beiratsgut besclienkt]. A
ntelen legény nszni akarván, megnézi, melly el ado és gaz-

dag jegy ruhás szflz leáut kedveilyen (Com: Jan. 116).

juh-ruha, juhi-ruha : [vestis ovina ; lammsfellkleid]. Isteni

félelem szerint való életnec szinét vifielic, az melly juh ruliát

az apastal képmutatásnac nevez (MA: Scult 785). Vedd el
ezt az világot és tartsad az tauitóknae 'uhi ruh^oc alá (786).

kamuka-ruha : vestis Damascena Nom.' 447.

kétszeres-ruha: diplois Nom.' 419.

kézi-ruha: mantile C.

ködmön-ruha : [zóna pellicea
;

pelz]. Ez Janus val uala

kdmen rulijit furioka krúl (MUncliC. 18).

len-ruha : vestis linea Nom.' 442. liueus 'amictus PPBl

mellbekötö-ruha iC), mell-niha (KirBees. 132): stri>-

phium C. brusttuch KirBesz. 132.
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ményekezös-ruha : vestis nuptiatis NémGl. 358. [lioch-

neiüsgewaiidj. Nem lévén metiyegzjs ruhája. els5 szeretetnek

Mlástya (Illy: Préd. Elíb. 1.3).

mise-ruha, misemondó-ruha : (vestes missales ; mess-

íewand]. Arán a mise ruha Jltízctit akaria kijelenteni (Mel:

^án. 408). Az apológia a mise mondó ruhákról is szol (Tel:

i^eL 33). Soc egy mástul kfilSnSzS foltokból áll az mise ruha

Diai. 122).

öltöz-ruha: vestimentum Nom.' [kleidung]. Mint egy 81-

(W ruha meg ounlnac (Bom: Evang. 1.126).

oltár-öltözöruha : [coopertorium altaris ; altardecke]. 1878

TörtT. 343).

paxaszt-ruha : [vestis civills ; civilkleidung). Az zAz, az

ly be elthezyk, kozoryath el zagassa, az \vtan le wethkezthe-

yk az parazth rwhabol (LányiC. 420).

pencós-ruha : ephestris C.

péniténcia-ruha : (vestis poenitentialis ; biisskleid]. A ne-

nesség nem lépik a templomba poenitentiamhában, hamu-hintve,

lanem menyekzösen, kevélyen (Fal ; NA. 201).

pihés-ruha : amphitapa C. amphimallon Major: Szót. 34.

pólya-ruha : [fasciola ; windel]. FMgySc el az 8 érdemes

irtatlauságánac pola ruháiával az mi bSneinknec szennyét íZvon

:

»ost. 1.135),

sajt-ruha : pnvolucrum casei ; kasehülle]. Vettem 3 sing

lulya vásznat sajtnihának valót (MonTME. 1.293).

selyem-ruha : bombycina C. vestis Serica Nom.> 445.

seidenkleidj. Reá adá Aaronra az bfl selyem i-uhaf (Kár : Bibi.

.94).

szerzet-ruhája : [vestis religiosa ; ordeuskleidj. Legottan,

logy lel evN'ltewztete ewtett zerzettnek ruhayaba, vysely uala

iwtet vele tarsaent (EhrC. 100). Bodogságos zent Ferencz

eaia ada az zerzetnek ruhaiat {VirgC. 88). Olimpidis ázzon

b1 veue az zent zerzetnek ruhayat (MargL. 1).

titok-ruha : [interula ; unterkleid). Sémim énekem nycz,

lanem kwntvs-s^Tii, kordám es az titokh ruhám (VirgC. 44).

udvarló-ruha : aboUa, vestis senatoria C.

ujjas-ruha: tunica manicata C.

hosszúujjú ruha : chiridota C.

ünneplö-ruha : [vestis soUemnis ; festanzug]. Ennec fSlette

lindeniknec egy inneplS nthat (stóla) ada (Helt : Bibi. L Z).

dneplí ruhákat v5t-fel (Tyúk : Józs. 215). Elveszi az vr az

jneplS ruhákat, palástokat és az tfikórSket (MA : SB. 239).

világi-ruha : [vestis eivilis ; civilkleidung). Mikoron sent

'erench meglen vala ezvylagy ruhában, zamtalan bozzosagok-

lal yllettetik uala (EhrC. 2). Mikoron meeg volna zent Ferencz

z velagi ruhában, nemikoron ky mene az varosból (VirgC.

14).

Ruhácska: [panniculus; tüchlein]. Zfile 5 6at es rubac-

;ackal betakara tet (MünchC. 110). Takargattya vala ewtet,

my kewes rwhachkaya wala (ÉrdyC. 51). Eg kis ruhackaba

akara az kíuet (BodC. 8). Valamy ruhaszkaya es ladaya volt

tt (RMNy. U 2041.

Ruhás : 1) vestitus Sí. [mit einem kleid versében]. Ha egh

uhath atcz az ruhatalannak, nem az ruhásnak, zazath adnak

Tteh men orzagban (Apo.st. 28). A tövi.i, ha ruhás vagy, kön-

Bsödet ragadgya (Pázm : Préd. 479). 8) bene amictus Sí. [gut

ingekleidet]. Az fSldi lakás után mennyei éppfiletben vitetünk.

le ugy, ha szép ruháson találtatunk (Pázm: Kai. 815). Hagy-

nék részeg embernek örömest több áldást, de ki látott ilyen-

ben igen gyakran ruhá.st (Thaly: VÉ. 1.389). Kiüiásson soha ne

kapjál (11.97). Az udvari uép nem ruhásabb a mi tzigányinknál

(Mik:TíirL. 51). S) lintearius; leinwandknimer PPB.

Ruhátalan, ruhátlan : non vestitim, nudius, sominndus, male

vRstitus Kr. [ohne kleid, uugekleidet]. Lata, bogi ruhátalan volna

I VirgC. 101). Ha egh ruhath atczh az ruliataJaiuiak, zazath

adnak erteh men orzagban (Apóst. 28). Ruhátlan szegén (Kár

:

Bibi. 1.530). Mindenét róla leveti és ruhátalan fekszic az ágyra

(MA: Scult 224). Ruhátalanok s csizmátlanok {Monlrók. XV.25).

Cupido mind a két szemén vak, ruhátlan, bujdosó, káros tüze-

ket rak (Fal: Vers. 898).

Ruhátalankodás : fdefecttis vestinm ; mangel an kleidung).

Ennyi sok üldöztetésönkben, nyoniorú.ság szenvedésinkben, ru-

hatalankodá-sinkban is semminem dolog minket az fényes por-

tához való állhatatos folyamodásunktol el nem szakaszt (Mon-

TME. Vn.226).

Ruhátlanság : cv Ky zakazthatna m^nketh el az Cristus-

nak zerelnietiM, hahoroságé, ehsegee, ruhatalansagee (Apóst 6).

A ki az éhségnek, ruliátalanságnak, rettegésnek súllyát érzette,

érti, melly méltó szánásra a fogyatkozott ember (Pázm : Préd.

442). Ádám akkor kezdette szeméremmel érzeni ruhátalan-

ságát, mikor vétekbe esett (1221) Szánakozással látjuk hadaink

ruhátlanságokat (RákF:Lev. 136).

Ruház: vestio MA. bekleiden PPB. Ó ruhaiokat eluezic a
papok es ruhaziac 5 felesegeketh (BéosiC. 113). Ha a mezSnec

zenaiat isten i^ ruhazia, ment inkab tfltSket keues hfltSuec

(MünchC. 24. JordC. 372). Szegénységek nem szenvedi, hogy

ruházzák a szükiilködöket (Pázm: Préd. 43). Szegényfii ruházza

magát (MA: SB. 129). Olly fizetése légyen a vitéznek, hogy

azzal magát ruházhassa, fegyverezhesse (Zrínyi 11.183). Ha Nagy-

ságodnak tetszenék, két hóra kellene egyszersmind megfizetni

a hadnak, hadd ruházná magát, ne sína-rina (Bercs: Lev. 289).

Az had marhát pénzen nem vehet, mert ki megiszsza, ki lova-

sítja, fegyveresíti s ruházza magát (499).

(Közmondások). Jobb húst vetni az ebnek, csak ruházzon

(Béres: Lev. 742).

föl-ruház : investio C. [bekleiden]. Az isten zeepen fel rw-

hazza Sketh (ÉrsC. 214b). Okossággal felruhádzott ember (Hall

:

Paizs. 249). A leg szomorúbb dolgokat-is vidám orczával ruház-

zam fel (PP: PaxA. 105). Tudományjal s bátorsággal fel-ruház-

tatott ember volt (Bod: Pol. 111).

ílruházás: investitura MA.

meg-ruház : vestio, convestio C. investio MA. bekleiden

PPB. Hogy meg ruházna nemynemew ven azont íEhrC. 92).

Megruhazatoc engemet (MünchC. 62). Vetkeztem, mert mezy-

teleneket meg nem ruháztam (VirgC. 10. 103). Te engemet

mezítelen poztochkaban be takaral es engemet meg ruhazal

(TelC. 263). Maga hasonlatosságára megruházta ótet jósággal

( Pázm : Préd. 929). Azokot minden jóságoscselekedeteknek jeles

ékességével megruházzák (Illy : Préd. 11.84). Ha sz felé meg

nem ruházzuk ket, újjobban mind elszökik (Bercs: Lev. 547).

Ha testét megruházták és táplálják, a többivel nem aggódnak

(Fal:NU. 294).

Ruházat : vestitus C. vestimentum MA. kleidung PPB.

Sémi elmúlandó marhath nem bimak, de etelth es italt valuan

es ruhazatoth, ezekéi meg elegSdnek (VirgC. 110. 122). Nemde
meltob az testh, homiem az rwhazat; ty rwhazattokrol myre

vattok oly zorgalmatosok (JordC. 371). Nem illik, hogi mi el-

haginau a predikallast, az ételre s italra es ruhazattokra visel-

i5nk gondot (DebrC. 64). Vannak, kyk sem testy eeterre, ytarra

es rwhazattyokra nem gondolnak (ÉrdyC. 559). Ha ruhazatunc

es eledelflnc vagyon, ezzel szinte be eriflc (Born: Préd. 390b).
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Aláaatossan instálok a bajdiíság rubázatjánil, mert igeu kezd-

telí rouKyi'Hofiiii (UeriM:Lev, 5-17^ Fizetéstik Üszteaséges níliá

zatjokra seiu elég, s mivel éljenek (574). BOsteleukedve kell

szemérineteskedu&ük ruliázatunkal (Csúzi : Tromb. H).

Buházatoa : [bene amictus
;

gut gekleidetj. Nem volth

ollyan nvliazatos, mynt ezek kezz51 egyk (JordC. 371).

Ruházkod-ik : vastior Sí. (sicb bekleiden]. Amaz bársom-

baii nibázküdik, ez rakua fSkélyekkel (Lép : ITük. L299).

Ruházód-ik : cv Vagyon a mibl elljek és a mivel ruhá-

zódgyani (Nagyari : Ürth. 251 1. Gyalázatos kónt^ssei ruhiizódtok

(Hall: Paizs. 512). A szegényeknek níliájokat el-véffiik, azzal

ruházódnak (Szathm : Cent. 180).

RUSNYA {rusznya EsztT: IgAuy. 430. Lép: PTük. L22!)):

ag;i.syitu.s, síjrJidus C. squalidiis MA. garatig, besudelt, b&scUmutzt

Adámi. Ifjak megcsúfolnak, tégödet mondnak nunya czundo-

rának (RMK. IV.80). Egy rusnya tyúkkosárba dugatván (Szál

:

Krón. 29). Nem karhoztattya mint afiele eretnekségeket, mint

mer8 karomkodokat, mint rusznyakat (EsztT: IgAny. 430). Ru.s-

nya és apró bajlékotskákban nyomorognak (Pázm: Préd. 31).

Oly czudateteleket hozuac el5, az mellyec igen rusnyác és ne-

vetségeséé (MA: Tan. Elíb. 14). Rusnia Beán kendgied mosle-

kos kezedet (Bal: Epin. 11), Az esetnek modgya annak rusnya

voltát világosittya (Ker: Préd. 46). Krfllík dí^ngS rusznya ár-

nyékok es iszonyú ábrázatok (Lép: PTük. 1.229). Meg-tLsztít

beuD&uket és el-nem vét rusnyákat, undokokat (Mad: Evang.

349). Ru.snya pseudo-grapliia tehát a simple.^ ' helyett y-lont

vetni (GKat:Gramnx A2). Rusnya varasbéka (Hall: Paizs. 67).

A varga leányát-is hogy az úton kapta, lenyomta, jól-meg ba..

balta, fokozta, de jól járt a rusnya (PhilKl. 60). Nem kisztlek

reá, hogy ama rusnya philosophusok módgyára se belül a tisz-

tát, se kivül a színest ne változtassad (Fal: NE. 30).

[Rusnyálkod-ik]

Rusnyálkodás : [sordes, stercus ; luiflat]. Félre nem men-

tek a táboron kivfil s ott is rusnyálkodásokat a fShIbe el nem

takarták (Szál: Krón. 656).

fRusnyás]

Rusnyáskod-ik : sordeo, sordesco MA. unflütig sein PPB.

Rusnyaság : sordes, squalor C. MA. unflat, nu.snuberkeit

PPB. Szent Pál iuallia az aszszoniallatlvin az illend es ti.szta

SltSzetot, az rusniasagot pedig tiltia (Fél : Tan. 46.1). Az rusz-

nya.sag bennec né talaltassec (Pécsi: SzözK. 111). A régi drága

ékesség helyében az emberben undok ru.snyasAgok szállának

(Ker: Préd. 49). Sarui .sártol vagy egyéb riisnyaságtól meg-un-

dokittattak (GKat:Titk. 310). Sokak ezeknek fe.steknek rus-

nyasági (Dlión: Ré.szegs. 72) Utállya a bnt mint rusnyaságot

(Pós : Igazs. 11.37). Az aszszonyl ho meg szflnik, ti.szta lévén már

a méh minden rusnyaságtol (ACsere; Enc. 166). Az lazul fes-

téket tapazd egy uj tégelyben, hogy semmi rusnyaság bele ne

mennyen (Kocsk : Öt\'M 319).

Rusnyául : sordide, squaUde MA. unfiStig, unsauberlich,

hüsslich PPB. Ha házunkat rusnyául tartod, iQak, kik látják,

caak megcsúfohiak (RMK. IV.80).

Ruanyít: sordido C. MAI.

be-ruanyit : cioaco PPBI.

meg-rusnyit : (sordido ; be.'elimutzen]. Az jóságos cseleke-

detekuec szop-s^gee megh rusuyitatic az vetkeknoe való vádi>

lásával (Prág:Sork. 910). Az részeges meg rusnyittya az tes-

tet (DBón: Részegs. 81). Téged egéazleu meg-rusnyit, utálatossá

tészen (Bátai : LPrób. 125).

Rusnyul : surdidor. sordesco Kr. [beechiuutzt werden].

Rusiiyult ; sordidatus MA. A rusnya rusnyúllyou még jobban

(Vereem: HitMegL 99).

RÚT : t^pis, subturpe, impolitiLs, iaformia, inveoustus C.

scIiHudlieJi, hiisslicli, ungestaltet PPB. Rwlh zokath zol : turpia

clamat Nyirkállai. Rút hirü emlier: homo dedecore *maculo8U8;

rút 'zobrák ember : foedus, maculosus *avaritia PPBI. Nj-ultam

éktelen rut es tiltott helyekre (VirgC. 4). Attya rwt poklossag-

ban eseek (ÉrdyC. 543). Eccít eé poklos ment fl hoza, ki igJn

ruth vala es dohos uala (TihC. 18). A parázna rut belSI (Mel

:

SzJáa 407). Ily rútokat botorkázott ily nyilván való dolgokban

(Pázm: Kai. 420). Rut marha (Bal: Epiii. 2). Rut szockal illet

(Czegl : Japh. 233). Botsátváu verekuec ki testekbl rúttyát

(Bala.ssa: Ének' 13). Rút mocskoson bánván az kapucsi tiasa

velünk (MonTME. VII.59). A tar-varjú éjiszaka rút kiáltással

szokott szóllani (Gvad: FNót. 24).

[Közmondások]. Akarmelly rút is szépet szeret : semper seni

juvenculam subjice MA.

Rútacska: turpiculus, subturpiculus C. eiu wenig hásslkb

PPB. A szilfa fája méz szinn, kemény és rutatska (ACse^e

:

Enc. 232). Volt egy királynak két leánya, egyik szép a másik

rútacska (Hall: HHist. 11.135).

' Rútalom : turpitudo, foeditas Kr. [schande]. Ne kévánnyuk

mainuik olly helybe estünket, hol minden rutalom kövessen

bennünket (GyOngyD: Char. 239).

Rútalmas : foedus, turpis, apurcus MA. tmtiátig, schÜDdlich,

garstig PPB. Vesztém rútalmas iletvel magamat (RMK. U.27).

Az te ártatlan ruhádat elhagyta, az én rútalma.s ruhámat rá-

vonta (VI. 13). Sül vagyon óromon, az megmaradá-sa rútalmas

(I^vT. 1.251). Rutalmjis beszéd (Tel: Fel. 6). Vala Kálmán

raomos hatu es pelb, simta, rútalmas iValk: Gen. 22). Szánandó

dolog, hogy ennyi rútalmas gazság fordítatott magyar nyelven

reája (MA: Tan. ElAb. 4). Az mit az isten szépen .szerzett, ár-

talmassá és rutalmassá teszi (MA: Scult 291). Rutahnas, dlsz-

I

nódi, gaz élet (Szü: MVir. 102).

Rútalmasan : [turpiter ; schandlich]. Az n'it bujaságban

nagy sokan élének, az nagy részegtiégben rutalmason élének

(Helt: Canc, 102).

Rútalmaz : (dedecorti ; verunehren). Viszontag a test szOr-

nyfl átkokkal rútalmazza a lelket (Pázm: Préd 19). Az imiilyen

udv;u-uis hizelkedés gyalázza és nitalmazui inkáb, bogy-sem

dibéri az érdemes fejér-népet (Fal : NE. 19). Irigylik, ha ki

szebben óltSzAt nálaknal, rutalmazzák, ha kinek nem volt most

egyszer annyi goudgya a tzifrára (Fal: NA. 146). A ratalmazó

vidékséget igyenes emberséges erkltsivel meg bazuttollya

(Fal : VE. 367).

Rtitít: coinquino C. turiw, turpilico, desereno MA schan-

den, .schiindlich machen PPB. Ne rutecha ewtet ez sok jambur

eiewth (LevT. 1.342). Olva.ssa, mint ú-nak egymás ellen Calviniw

és Vuesihphalus és mi módon rútéttyák egymást (Tel: Evang.

11.572). Azt kiv;ltinók, hogy ezt a búnök gyalázattvával rútit-

tatott férget semmire bötsUllyék (Pázm; Préd. 75). A jószágos

cselekedeteket mind mocskosoknak és b&nnel n^b'tottaknak

tartyák az újítók (Pázm: LnthV. 405).

be-rütit: delino C.

beirútitás : maculatio C.

el-rütát: deturpo, sordido lUA. nnflXtig machen PPB

elrútitáa : doturpatio, sordidatio MA. vemDreinigung, besu-

delung PPB.

meg-rtít : turpo, deturpo, turpilico, iniioneeto. defurmo,

denoimo, deveuustu, couspurwi, comniaculo C. (veruiireinigen,

besclimtitzeu, besudein, unlLntig machen). Mikoron az ev rulrny

megrutehtattanak volna az vniloksagokal, le nem vete ev roU

az ev ruhayat iMargU 51). Ne rwtuyczatuk megh ty lelkt^
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keth ei (Wd8n cnvro-mazo, ondók allatokba (JordC. 96). Frá-

ter Es>ed el megfen vala az r.ovksepnek twlvere es mely lé-

keket lel vala meg ruteytuan, azokat meg ty-,!teypr}a vala (DomC.

222). Mec riititotta A íiuet binnec rutsagaual (DebrC 377).

Kurvává ISt es nehezke-oflU, niesli rútította minden nemzetsége-

met (SalMark. 201. A maga fészkét meg-rutittya (Czegl: Japh.

114). Az ördög, a ki bn által megrútittotta lolkiiiiköt, külsfi

festékkel az isten alkotmányát ábrázatunkbau elváltoztatta

(SzD: MVir. 152V

(Közmondások). Hituán madár az, az ki az 5 maga fészkét

meg rútittia (Decsi: Adag. 274).

megrútitás : deformatio C. devenustatio MA. entstaltung,

ha.«slichmachung PPB. Legeifiszer emlékezzünk az szent ke-

resztségrfil és másodszor mi beszéljünk az megrútításról (RJtK.

IV.254).

Riítol : probria afGcio MA. schmahen PPB. Váltig rwtol-

K-wk egymást lew-elnek által (RMMy- II182I. Mi dolog, bogy

ide be bocliattyak, bogy minket ezkeppen niti illyon az mi kira-

lyvmk eltt (SalMark. C7). Az magyar nemzetöt ezírt utálják,

vendégnépek ektelenfil rátolják (Tin. 191) Szidnak, rátolnak

;Mel : SzJán. 58). Az te neuedért rutoltatunc {Bom : Ének. 524).

Nem verlec sem rutollac (Tel: Fel. 11). Gyaláznán és rútúluán

Rket (Soós: Post. 438). Feleségét, szolgáját nítollya, rongállya,

iistökSzze (Pázm ; Préd. 230). Nem bántya szomszédgyát, nem
ratollya attyafiát (MA : Bibi. V.8). A battya Sc.aet es búgat, ezek

ismeglen báttyokot rutollyak (Lép: PTük. 1.367). A sok jövfi-

járó ember n'itúl, mocskol, szidalmaz és vér minket (RákF:

Lev. 1.251).

meg-rútol : « Bnbert Altem elAzer ziuembe, mert meg
rutoltam (VirgC. 7). Az zegent megh rwthollya, zydalmazza

(ErsC. 193 1. Az zenteket meg nitoliak, meg csúfollak (Ozor:

Christ. 55). Csuda szókkal fik meg rutoltatának, követök ott

csak le nem vágatának (Tia 238).

Rútolás : [vituperatio ; schmahung]. Sok éktelen rútolások

estének rajta (Tel : Evang. 841). Mongia Salamon : Hol az fai-

dalom, hogy egymás ratolas es szidalmazás, hol az seb (DecsiG

:

Préd. 31).

Rútolkod-ik (nUalkodil MA): contaminor, sordesco, con-

spnrcor, defoedor MA. besudelt, befleckt, veninreiniget werden

PPB. Mielienek gonozt es rutolkoggyanac (MehSzJán. 552).

Sem az házasság-rontók sem az magokkal-rúfolkodók isten

országát nem birják (Pázm: Kai. 801. Lép: PTük. L41). Az

templomban nitolkudván és ganajolván 1662 (Orszgy. 260).

Rútolkodás : spnrcities, conspurcatio, defoedatio MA. un-

flatigkeit, besudelung PPB. Ki kiáltották szüzek rontását, ter-

mészet ellen való rútolkodást (Pázm: Kai. 215).

Rútság : turpitudo, proluvies, inqninamentum, inhonestas,

oetiditas, deformitás C. labes MA schande, nnflat, unsauber-

keit, hasslichkeit PPB Az testi rútságot igen zidalmazza (VirgC.

37). Az ev ruhay megferteztetuen nagy nitsagokkal (MargL.

26). Az koporsók belSI tellyesek hallottaknak tetemeywei es

mynden nvthsaggal (JordC. 428). ziuet meg nem rutitotta

binnec ruLsagaual (DebrC. 377). Ruttsaag, wndoksaag, zennyes-

seeg (ÉrdyC. 340). Minden feketeséget, rútságot, fékéit el-tisztit

(Mel : Herb. 8). Az madárnae begyit ki vénén minden rútságá-

val egybe (Kár; Bibi. L88). Olyan baznos az purgálás, miképpen

hogy a kútnak fenekérl ki tiztittyák az rútságot (Frank:

HasznK. 36). B^r io fyu az azzonyallatban való rútságot ki

vizún (BeytheA: FivK. 61). Veszedelem, rútság, fogyatkozás

minden dolgod (Pázm : Préd. 68). Mezítelen ne iarion es az 5

rútságát meg ne lassac (Magy:Nád. 1). Bélen n'itságot által

viv5 orvosságok (Com : Jan. 218). Az lábom egy formában va-

gyon, megyén a rútság belfile (Monlrók XV.402). Nem
Éva szülémmel rútógimot 6gelevéllel (Thaly: VÉ. I.1S2).

RútságOB : tur|)issimus Kr, (sohr hüsslichj. lAiiek vala fi

kfcykben rutsagos es fertezetes diznok es robognak vala Ak^zfi-

tik (VirgC. 112). Az rwtísagus poklosok (ÉrdyC. 642b). Akara

te éreted nitsagos halálai meg holni (VitkC. 19. Helt: Króa

134. MehSzJán. 433).

1. Rútul : (deformor, deformisfio; verunstaltet werden).

Utcád rútult, házad pusztult, kiket építettél (Thaly: Adal. 1.126).

el-rútul: deturpor, turpesco MA. ungestaltet werden PPB.

Néha el-rútul, betegessé változik valamellyik a házasok közzül

(Pázm»: Kai. 1061). Látod, el-rútúltam, búntúl el-bádjadtam

(Ben: Ritlim.' 29).

meg-rütul : foedor, sordidor Kr. [sicb verunstalten). Meg-

rútult : defoedatus, .sordidatus MA. Szepsegfinc meg rutola (Bom

:

Ének. 41). Az levet fel ne hadd forradni, mert ha fulforrad,

megsngorozik s megrútul (Radv : Szak. 29). Némelyek fékiek

gyónást halgatni, hogy a sok midok dolgokat halván és mást

mosogatván, meg ne rútúllyanak (Káldi: Préd. 571).

Rútulás : deturpatio Kr. [verunstaltungj Ki miatt szemé-

rem lélek körül terem ós szomorú rútúlás (Beu : lüthm.^ 30).

Rütiolt : turpificatus, turpatus, defbrmatns MA. geschandet

PPB.

2. Rútul : [ignominiose ; schiindlich). Felette megszégyenlic

vala, hogy ollyan rútul meg verettenec volna (Helt: Króa 11).

RUTA : ruta C. peganon MA. raute PPB. Szemet világo-

sító ruták : acuentes lumina *rutae ; a ráta Ls azt a földet sze-

reti, mellyet a fige-fa : *amicitia est rutae cum 6cu PPBl ,Jay

tfinéctec leualtac, kic megdezmallatoc a rutát (MünehC. 138).

Kénszeritnek minden elementumokat, fSIdet, tzet, vizet, aert,

rutát, temjént arra i (üzegl : Dág. U.75). A kegyok a rutának

illattyát gyfllfilik íACsere: Enc. 212). Fokhagyma és ruta, kfirt-

vély a retekkel méreg ellen valók (Felv: SchSal. 7), Sállya ha

rutával italodban lészen, semmi ételedben ártalom nem lészen

(8). A rutha nemes fS, mert látást élesít (19). A menyit magát

rutával meg-keni, úgy osztán a kígyó lyukába búvik (Misk

:

VKert. 237).

hold-ruta : lunaría ; mondraute Mel : Herb. 55. Hold ruta,

hold ffi, kis hold világa hegyeken terem (Mel : Herb. 55). Hold

ruta nev fS a magas hegyeken terem (Vali: OrvSz. 91).

kéresztés-ruta : [gartenrautej. Mikor száraz fiuekbfil aka-

rod meg ehynahiy ezt az oruosságot, legyen kereztes nita is

egy lat (Frank: HaszuK. 30).

köfali-ruta : ruta muraria Beythe : Nom. 1.

söpr-ruta : (abrotanum ; aberraute). Sfiprfi ruta ket féle,

eggyk bim, hasonló az eyprushoz (BeytheA: FivK. 67).

szeges-ruta: ruta angulosa Beythe: Nom 7.

Rutás : rutaceus, nitatus MA. [rauten-].

RÜGY : [gemma, oculus ; krospe). Rügye a fának : gemma

arboris PPB. Az szegénység arra jutott, hogy a fa rügyit kor-

pával elegyítvén össze, azt eszi (Monlrók. VnL442).

Rgyez-ik : gemmo, germino ; knospen gewinnen, ausschla-

gen PPB.

RÜH (ryhes JordC. 108. 258. Bom: Préd. 218. 252): sca-

bies C. MA. psora ; kratze, grind PPB. Viszketeg, rih : psora

;

ragadó r5h : contagium C. Átkokat eby zokas zerent es te-

neztS farka-snac rflhe zerent az 5 tulaydon iuhayra nem zegeni

vala vetnye (TelC. 112). A bfir hamlást és rihet, sfimSrt meg-

gyógyít (Mel: Herb. 13). Mesterkedvén rajta, ragadékony rfthét
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másokra is miképpen (15rt;Slhetaé (GKat : Titk. Elíb. 16). R5h,

senyedék: scabies (Com: Vest 43). Apró korpás szeplS, röh

(Com : .laii. 54). BfldSs röliét másra hamissan kouiii akaró vá-

rass barát (Matkó: BCsák. 252). A maga hátán termett rflhét

nem éri vakarni (171). A parasztrüh oly nyavalya, melly köny-

nyen másra ragad a conversatiobau (Fal: NE. 23j. Ez a szem-

telen ember nem lehet egyéb egy hitvíln szabónál, mégis lát-

.sztt kezein a szabó-rüh (Fal: NU. 263). Nem ragad reá valami

baromi szomszéd rilh (Fal : UE. 435). Telesleg tele rfthvel

(NótPM. 60).

juh-rüh : pusula ; das wilde feuer PPB.

(Rühedz-ik, rühez-ik]

meg-rühedzik, meg-rühezik : [scabiecorripior; kriitzig

werdenj. Meg-rftliezett juhok (Megy: Diai. 219). A juhok igen

gyenge fejiiek, hamar megrOhedzók, meg is mételyeseduek

(Misk; VKert. 204).

Rühelöd-ik: scabo C. [sich kratzen]. R6hel5d8m, vakaro-

dom: scabo Major : Szót. 423. A kírnifinkel vakarunk, rfiheló-

d&nc : unguibus scabimus, scalpimiLS (Com : Jan. 50).

Rühes : scabiorus C. MA. kratsrig, grindig PPB. Az oltárra

ne yarwUyon zolgalny, ha ryhes avpagy poklos (JordC. 108).

Hogy ez világi leaa a senúedegSs, rfhas buyasagnac fuldala-

•sabol valami zepl5t ne vonna (TelC. 1). Inkab akar uala othon

íreskídni, hog nem mynt ez világi nepekiiec röhes tar.sasagy-

hoz tar.salkodni (15). Az cseri majorljól ktiltözzél ki az le gOr-

hes ünfiiddel és rühes borjúiddal (Nád : Lev. 69). Rihós, varrás,

koszos (Born:Préd. 218). RihSs iuhat is nem hadgya (252).

Szflkseg az franczus es r&hes embertl magunkat oununu

(Fél: Tan 499). Mást gyógyít, maga rühes (Pázm:Préd. b4).

Az én kezeimen való ujaimat az rfihes szeunye<lékec miat ki.

terjedni látod (Prág: Serk. 784). KöhSs kecske-bak (Mad:

Evang. 350). Mint vakarja túrját rúhes Máttyás (Matkó : BCJsák.

73). No rihös németek mást kevilkedjetek, ebsEÜlte ráczai bez-

zeg elcsellegtek (Tlialy: Adal. U.106). Egy gonoaz rühes szolga

meg dOgleti a többit (Fal: NU, 295).

RiUiesed-ik: scabie corripior Kr. [krátzig werden]. A ki

kevéllyel vagy egyéb vétekkel rUhesedettel forog, el nem ke-

rfili, hanem kevélységbe öltözik (Pázni: Préd. 955).

meg-rühesedik : eo Ha egy juli megtalál r&hesedni vagy

mételyesedni, egész nyájt meg-rUhesíti (Misk: VKert. 204). Ab-

ban veti-meg minden igyekezetét, hogy a tisztákhoz kenuye

fennye maga rúttságát, a míg tille megrUhösüdvén, mások is

meg nem fertózködgyenek (SzÜ; MVir. 117).

RheBÍt : scabie inticio Kr. [kratzig machen]. Rühfls jab

az illyen, a többit is rüliössitené (Zrínyi 11.193).

meg-rühesít : cvj Hogy az corintombelyeknek sereget megb

ne rwhessytenek es dSgIetnek, zent Pal ezfele oruossagokal

ellene tamada iKomj: SzPál. 115). A rühes juhokat ki rekest

tik, hogy meg ne rühasíttsék az egész nyájat (Pázm : KaL 309).

Egy ha rühes júh lejénd, egész nyájt meg-rUhesíti (Misk : \Tfert

204).

Rühesség : [scabies ; kriitze] Bór poklosság, fene rUbesség

:

elephautiasis, elephantia PPBI. Megh veryeu teghed vfr ysten

ryhesseeggel, varassaggal (JordC. 258). A lónae, baromnac ri-

heisegét meg gyogyíttya (Mel: Herb. 122). Senkibe niuts aimyi

nagy rihesség, romlottság as vndoksag, kiért az wr el vetné tflle

azokat (Born: Préd. 255). Az egész niai egynek rfibeasege miat

el essik (Erasm: Erk. 62).
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SABRAG : [?J.
Végy kevés egy ánis és .sabrag bors avagy

ihoriandriim magot (RadvrSzak. 277 >.

SÁP (saaff Pesti: Nom. 104. sáff Lipp: PKert. 11.119):

.scapha Pe.sti: Nom. 104. scapliium Ver. urceus, orca MA. schaff

Adámi. getass PPB. Egy .saf viz (Pont. 87). Az tehénhilst meg-

válogassad, szép .saph koncaokat egy-eiiy fejet az memiyi tálra

akarod fzni, ahhoz képest legyenek rendelvén az konczok

iRidv: Szak. 18). Az borsót meg kell fizni, tálban rakni, egj'

tiszta safban egy tiszta réz rostán által kell törni (196\ Egy
wy saffban, |ialantb, répa es hagyma mag (Radv : Csal. n.59).

Ha ki azt akaija, hogy 8reg levelekkel u611y6n az spináez,

agy 6reg sáffba vagy kádba jól meg-rothatt juh ganéjt tegyen

;Lipp: PKert. n.ll9).

SÁFÁH Uaffar DebrC. 213. ÉrdyC. 14b. 235. sápir Drég:

5pec in. 15): dispensator, dioecetes C. promus, condas, obsona-

tor, cellariiis, oeconomiis MA. hausvogt, hofineister PPB. Kóltsár

akargató, sáfár : condus; egyetmást ki osztó sáfór : promus;

íóltsár, sáfár : suppromus PPBL Irattatauac e lenelec a sidochoz

3S a safarochoz: ad procuratores (BécsiC. fi6). Monda a z51&-

íek vra 6 sapharanac iTklünchC. 50b). Tégedet apostolaua es

lafaraua tet vala (WeszprC. 28). Ember v^ entezieu m^ket,

nikent Isteni titolmak safarit (DöbrC. 260). Ez hyvseges saphar

stennek jntesebevl el ózta az frátereket (DomC. 30. JordC.

)47. 852). Parancsok a saffamak, hogi hat garast adna neki

DebrC. 213). Nemdeh en vagyok e sapharotok (Apóst. 37). Az

steny zentseeg zolgaltatoynak saflary (ÉrdyC. 14b. 235). Kiczoda

iz a hiw safar (Helt : UT. S7). Ugy igerte áldomását, ha az 5

iztessege neuekedesere is io safaroc leszfiuc (RMNy. III.89). Min-

ién te dolgaidban te légy fellyeb való sáfár (Kár: Bibi. I.673b.

3om : Ének. 240b). Sáfár, konyha vagy szakáts mester (Com

:

laii 82). Sáfár avagy házi gondvisel (121). Tartozunk is éde-

em az hálaadással és jótéteménj-nyel, mert csak sáfárok va-

yunk (RákGy: Lev. 292). Az vezér s,ifárjának fizettünk (Mon-

rME. 1.138). Vettem egy barna pej gyermek lovat az fogarasi

áfártól (ErdTörtAd. IV.51). Ugy állítson minket az ember

aint a Kristus szolgáit és az isten titkainak sáfárit (Bíró : Ángy.

81).

[Közmondások]. A Id másnak sáfára, gSmbSlyeg kezei legye-

ek néki (Dly: Préd. ai57).

koh-sáiar : [praefectus ofEcinis metallicis ; hiittenmeister,

üttenaufseher]. Az pénzver bázhoz tartozó conventionálisták

oh-sáfár, trébell.Vmester, trébellfl tongár (TörtT». 1.376).

konyha-sáfár : [promus condus ; .speisemeister). A konyha-

ifár el6-hozza az eledeleket (Com: Orb. 110).

Btomb-sáfár : [praefectus pistrinae ; stampfineisterj. Az pénz-

er bázhoz tartozó conventionálisták stombeli szolgák, stomb-

ifar, czimmerman (TörtT». 1.376).

M. NVKLVTÖBT. SZÓTÁR, n.

Sáfárkod-ik : dIspeiLsatorem ago, administro, promo, condo

MA. [verwalten, -.virbichaftenj. Nem thwdad wala, myre megyén
az atkozoth Jwdas, merth nem arra, hogy otb walauiyt safar-

kodneek, hanem hogy az édes Yeswst el aarwlua (ÉrsC. 83).

Csuda, mint csélcsapnak az 6 uroknak, hogy az 5 hasznára

sáfárkodnának (Tin. 317). Isten el veszi tólönk szemnket,

lábainkat Is, mid5n azokal gonoszul .sáfárkodtunk (Born : Evang.

IV.5b). Ecképen sáfárkodgyál az te ökreidbl és juhaidból,

hogy az el.s6 szfil5tteket nekem adgyad (MA : Bibi. I.69j. Ben-

netek nagy esztelenségnek tartyuk, hogy kztünk a k5zbe-ve-

tett dolgokat kichineknek s sáfárkodhatókuak láttáttok ítélni

(\'eresm : Lev. 163). Az pápa sáfárkodhatic az elsó négy con-

ciliumoc ellen, iollehet nem értelme ellen (Pós : Igazs. 423).

A napját és óráját a világ végezetínek sáfárkodva rejtette el

(Tlly: Préd. I.21b).

Sáfárkodás : dispeusatio PPBl. [absolutio ; freisprechung ?j.

Minékünk is számot kell adnunc az mi sáfárkodásunkról (MA :

Scult. 800). Sibsagok es haszontalanok a bün boczanat fell

való safarkodasok (AIv : Itln. 344). A gazdagságnak üdvösséges

sáfarkodását az isten igéjébl kifejezi (SzD: MVir. 146).

Sáfámé : dispensatrix MA. cellaria ; verwalterin, keller-

meisterin PPB.

Sáfárol : commercor, dispenso C. verwalten PPB. Sáfárolok,

ki-osztogatom : dispenso PPBl. Nem csak másoknak sáfórollyák,

hanem szájokban és gyomrokban ve.szik a titkokat (Matkó

:

BCsák. 43). Kicsoda szenvedi el azt az jobbágyot, a ki az S

magistrahisának trvénye ellen sáfárlaui mér (Apafi: Vend. 884).

Mennyei kincseinek kenyerét sáfárollya (Illy: Préd. L119b).

A szolgák jrtl sáíárollyák a reájok bizott jókat (II. Tart. 2).

I

el-sáfárol : [dispenso ; aosteilen]. Nem zerette maganac azo-

kat, kik ez velage, de zerette elsafarlani embröknec (NádC.

677). Az jó tam'tó mester nem safaroUya el mind, az mit tud

egyszer s-mind (Prág : Serk. 255).

ki-sáfárol : c\: A sidok úgymint ki safarloi legyenek az

isten beszédinek (Der: Préd. 103b) A trvényt sálarollya vala

ki az akkori népnek (CzegI : Tromf 430). Az ekklésiának gond-

viseli, kik az ekklasiáuak eledelét és szükségeit ki-sáfárlották :

dispensabant (Vallást. 215).

Sáfárlás : dispeusatio MA. verwaltung PPB. Lamek sok

feleségek vételét hozta be e világra minden útmutatás! sáfárlás

nélkül (Mad: Evang. 567b). Vallyon szentebb-é az a pap, a ki

kurvája melll mégyen a sz. titkok sáfárlására (Matkó : BOsák.

43). Magának méltóságot vészen a házasságnak meg-tiltatott

gradusiból való .sáfárlásból (Apafi: Vend. 884).

Sáfárság : dispeusatio C. MA. verwaltung PPB. Az ayan-

dokoknak es az zolgálatoknak, safarsagoknak oztasy vadnak
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(Komj : SzPál. 168). Mondatik igaz isteni szolgAlatnak és az

i'iristoniieli titok dolgainak sátfárságának íRMK. V.211). Számot

vesznek a sapliarsagrol, a talentommal mit nyertei, azt kérdi

ChrLsItis (Mel : Sz.Ián. 67). Az istennk titkos tanácsi az emberi

háborúságok sáfárságirol vannak flllyi Préd. L44b). Isteni sáfilr-

.ságlx)l volt, hogy Isaák vakoskodnék (67b).

SAFAKINA (hnjarina Kereszt : FelsKer. 411) : i)ellex C.

[kebsweib, niaitressej. A barátok ezzel vonzac baluaniozasra az

ifiakat, hogy .szép kuniakat, satarinakat szibad tartani (Mel:

SzJán. 68). Az ö kuruayt e.s saö'ariuayt ruházzak (425). E lator-

ság hozá lii Luthert sapharinaianal az kapából és az tyszta

szerzetbl (Mon:Apol. 166). Magához hasonló .safarinát kOtének

a csácsogó barát nyakára (Pázni; Kai. 398). El.szeiiuedik kiV.-

tuc az romaiac oly papot, ha ki házánál safarinákat, kuruákat

tart íEszfl': IgAny. 433). Egy aszszoiiy-állat azt kérdezte, mint

lenne dolgok pokolban a papok safarináinak (Káldi: Préd. II 63).

Itóniai találmány, ho;;y ágyas .saárinák tartas.sanak (MNyiI

:

Irt. Elíb. 6). Allax el a kalastromb(')l edgy hires lustost, safa-

riuát, imád az által az i.stent (Kereszt: FelsKer. 380/ Valami

t.síifarina fellyebvaló-é edgy jeles hozzád illend apátzánál (411).

Safarinaság : pellicatus C. (liureweibj.

SAPFEL (se/eí RMNy. 11.84) : [scaplia ; schaö; gefiiss]. Az

borsiít liejald meg, mosd meg széiiöii, verd által az réz rostán,

végy ugyan ennek való .saÖVilt és tedd abba az által szrt bor-

sót (Radv: (Ásal. 111.40). RoggoltiM fogua ebédig két embiir mind

kovcrye az safllaltien Ml).

vizhordó-safFel : [seapha, labiuni ; biitte, wassergefass]. Fa

pwtton, wyz hordó seftel, fe kvtpa (RMNy. IL84).

SÁFRÁNY {zapran ÉrdyC. 446b) : crocus C. crociim MA.

PPlil. siil'ran PPli. Az neegyedyk ozystes kosaar sárga zapran-

nyal tellyos (ÉrdyC. 146b). Tamás Lspannak atlam borsra es

.safranra (RMNy. 11.108). Az fa mohot zsákba kötve az vásárrra

hordj:id, jó sáfrámiak csak doákul igen kiálta.ssad (1{MK. 11.218).

Az legeu megh fogadott snöranra, noha mondhatatlan igen

zvVk es igen dragha, megh zorzem (LevT. 1.294). Ag myndgya-

rasth ez leél latliwan Ferein'Z vram kezelje fel fonth s,'iffranth

(324b). A szedery vizében a témsót, .satFráut és a kúk liliom

tSuét f&d meg (Mel : Herb. 1). Fokhagimath, satlranth mást

togi, io gesztenie tethel 1572 (KBécs C7). Küldöttünk gyömbért,

sáfránt (MonTME. 1.147).

(Szólások). Lcsén, az ellenség fennhagyott és elszállott alóla,

érezvén a sáfrány-illatot iTíirtT.^ III.197).

ciliciai-sáfrány : crocus Cilix PPBI.

erdei-sáfrány: cartamus silvestris Mel: Herb. 44. (féld-

salVan] Ez erdei sáfírannac a vagy para.sztoc rocka tSuénoc az

leuelét borsos borral ha meg iszod, mérges harapás ellen ió

(Mel : Herb. 45).

grevena-sáirány : (?]. Egy font grevena sáfránytól vegye-

nek 8 den. (VectlVaus. 24).

kerti-aáfrány : charthamus, cnicus ; gartensafran, wilder-

satVan PPR

mezei-sáfrány : cartamus silvestris ; wilder feldsafi-au Mel

:

Herb. 41. Az mezfii satlHuiy, parasztoc rockaia és or.^óia, ollyan

mint az kerti vad sall'rány, czac hogy liegyesb, tiluis-sasb a leuele

(Mel: Herb. 44).

pogácsa-sáfrány : [?]. (Vect'lVans. 24).

réti-sáfrány : lierraodactylus MA. knorrichte schwertel-

blumeiiart PPB.

tót-sáfrány: uirtlmmus Nom.' 31. Slavonicnm crocum

lieytlie: Nom. 3. Miyür:Sa5t 129.

török-sáfrány (VectTraas. 24).

vad-sáfrány : crocus hortensis Mel : Herb. 42. asphodelus,

ha.stula legia; goldwurz PPB. Ez vad saft'rány meleg és szá-

rasztó természetfl (Mel: Herb. 44. 42). F&szerszámok : szegf!\,

mustár, siífrány, vad sáfrány (0>m* : JaiL 20).

Sáfrányos: 1) [croceo conditus; mit safran gewUrztj. Az

töltelék sáfrányos, borsos legyen mint annak az módja (Radv

:

Szak. 27). 3) [venditor crocei ; .safranverkáufer). Tegnap vaUmi

sáfrányftshozta hírit haliam, hogy í^soluálioz 8000 német, len-

gyel s magyar ruhában való hadak érkeztek iBercstLev. 395).

Sáfrányoz : croco C [mit safraii zuljereiten]. Vágj almát,

mikor az húsa félsültében vagyon, metéljed reá, sáfráuyozd,

g.vöinl)érezd, borsold, úgy add fel (Radv: Szak. 25). Az borso-

lásnak idején sáfrányozd, borsold meg, savát is megadjad (57).

\'égy pirított fejér kenyérbélt, mandolát egy kis borba áztatva,

sáfrányozva (TörtT.^ 1.571).

meg-sáfrányoz : croco, croco condio ; mit safran Hürzen

PPB. Az teliénbélt az borsolásiiak idején .sáfrányozd meg (Radv

:

Szak. 28). Két vagy három tyikmonynak az székit vedd ki, sáf-

rányozd meg (38. 60. 198). Rakd belé az lialat, aztán borsold

és sáfrányozd meg (Kadv: Oal. III.43).

SAJA (sállya VectTrans. 6) : fpannus tenu'is, aflfabre factus

;

feinas, dünnes tucli). .Saja posztó : pannus piug^'is, vornebmes

gevvand, feines tuch PPB. Öcarlat aut .saya feyer pro dolman

et swpytha ac nadragb (RMNy. III.4) Az igen jó karmasiu

sí'ijának siiigit adgyúk három forinton, közönséges sájának .sin-

git két forinton ötven pénzen aVirtT. XVin.210).

velencei-sája : (pannus Venetianus ; venetianlsclies tuchj.

Egy egész vég velenczei sállya, mellyben circiter 50 sing van

íVeotTrans. 61

SAJÁT: 1) propriiis, genuinns MA. eigen, eigentlich PPB.

Magoknak twlaydonyttyaak mynt sayaat morhayokat (ÉrdyC

612). E tudomány .szinte 5 maga saiat tudománya (Helt: Bibi.

I.A2i. Nem az attia mosót saját vérével, hanem a tiu íMel:

SzJán. 24). Ez egy Jeliouanak saiat tulaidonsaga (Mel : Ének.

24). Az privilégium mondatik saját tiilaydon magának való tSr-

vennek (Ver: Verb 233). Az fl saiátt bneiért ólottesséc meg
(Kár: Bibi. I.395b). Tégedet az ur saját népfll váhi-szlott magánac

(Zvou: Pust. 11249b). Az ö tulaidon és síiiát vezeték neueiBal:

Epin. 5). Magad saját teste gonosz kiváiLságokkal iWtínóz (Megy

:

Bayie. 73b). Az en felesegeom hozoth en hozzam sayath penzettb,

kSth ezeor arany forintoth (Radv: Csal. 111.172). 8) (proprium,

pwulium ; eigentumj. Zabadon kere.sliessek myntli sayatokat

(KMNy. II.'Jl). Tsak azt tartya magának, a mi tulajdon sajáttya

(Pázm: Préd. 59). Tiéd és saiátod (MA: SB. 83). A mi nem egy

gazdájiak sajáttya, kMuséges az (Com: Vest 91). Sajáttya es

tubiydona az lelek (MNyiI : Irt 309). A ki volt annak sajáttya,

.ízt el-vévén tóle, tudgya, nem baráttya ((íyöugyü: Char. 379).

Hálálva Lsméri nagy érdemes.ségét, mert sajátiíl adgya Muriiiy

erós.ségét (Gyöngyi): MV. 124). Fele sem okosság eleink érde-

mes cselekedetekkel putl'adoznunk, mintha s.ajátunk volna (Fal

:

NE. 13). Enibnilah a musáknak tija, kinek sajátja a |>iiilusophia

(Kónyi: Hliom. 126). 8) (proximus; der niichste, der angehö-

rige^ Szerezd meg a te .szívednek örómre indétat^'tsát s;ijátiddal

és rágitsállyad azokat rólok való .szives elmélkedé.sed által

(JUleg:Tüszl. 11.207).

(Közmondások]. Job embernek az keués saiát, bog nem mint

az sok másé (üecsi: .Xdaa lOi Nincz iob iMiibernnk ,iz ó maga
saiáttiánál (195).

Sajátul : proprie, geuuine MA. eigentlich PPB.

SAJDÍT (íatdcU PeerC. 75. aaldit RMK. 111.334. Bom:
Eviuig. 111265. Ború: Préd. 238b tiidU Soóa: Poat 439b. weK-
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fjifíí Mik: MulN. 179): animadverto, coiispicor, ceriio MA.

irawipntio, siispicor] betraditen PPIi. (alineii, meineiij. Tliawol

lylasth saldeita zent Antal (PeeiC. 75). A tSUl alatt valami

ini-set sajdít (Ozor: Clirist. 195b). Sok fenyas feiryvereUet hogy

;dditák.ell'ntaiiiáuak(RMK. III.334). Czac alig saldittyac éde.s izit

z vigasztala.snac (Boni: Evang. III.265). Valami kiczinnye sal-

itliatíyuc azokból (Horn : Préd 238b). Semmi t&slettséget bén-

ek nem síjdított (Pázm: l'rád. 197). Péter tsak egy kitsiny

engéjét sajditá a mennyei boldogságn.ic (Megy: 3Jaj. II.122b).

)n penig más okit sajdétom iPós: Vetek. 16). Ha %alaki a

5ld alatt valami kincset sajdít és azt keresvén tal;ilkozik vala

Ilire (Otr: Tfikéll. 195b). Nagy |X)rt sajdítanak :iz égre vertében,

blian sereg tolvajt feléjek jöttében (GyöngyD: Char. 9). Saj-

étotta vala ezt egy b5Ic.s irás magyaráz<5 (Csnzi : Síp. 24). Ezt

llyefiilvi János ládájának sajdítják (Monlrók. XXIV. 175). Saj-

ítom ke.serv&s romkiíát liazámnak (KahConst. 838). A bölcs,

la hol valamit sajdít, annak fenekére .száll (F;il: UE. 381). Amint

Jiiidórnsból sajdítom, ezt az egé.sz épületet ki toronj-nak, ki

pmplomuak nevezé vala (Moln: JÉpiil. 237). Vigyáz, sajdítják

tel tzött ringy rongyát (Orczy : KöltH. 160).

meg-sajdít : animadverto C. MA. gewahr werden, verneh-

:ien PPB. Terhes tizt az praedikátoroknak tiztek, nagy gond

bben hfiuen el iámi, kit meg sálditnak azok, az kik az szent

ást olnasák (ííoós: Post. 439b). Testilnk állapottyából megsaj-

littya, mire bajolhalmik kSnnyebben (Pi'izin: Préd. 402. Pjizm :

íal. 272. Szál: Krón. 94). így ennek harapá.sa is nem mind-

yáit saidittatik meg, de végi'e a lelket kergeti kétségre (Czegl

:

iDorg. 26). Az akkori itt lev kunicz kapitány megsajdítván,

Nntte el .sok ezüst portékáját Kegyelmednek (Gér: KárCs. IV.

42). Az vajda '< nagysága is megsajdította. Kemény János az

rszágban van (MonTME. V.512). Megsejdítette volt, hogy igen

igyáznak reája (Mik: MulN. 179). Vigyázzatok, majd meg-saj-

íihattyátok, észrevelietitek, honnan j5 az nr (Biró: Préd. 130).

)ttan, hogy meg-sajdétotta Met Holofornes (Csnzi : Síp. 27).

^elén tiil vagyimk a vaszedelemnek, mikor eWre meí-saidíttynk

l-'al : UE. 5). Minthogy hartzoló és oltalmazó e.szkz, ha meg

ajdéttyák, idegenséget, gyfllSlséget geijeszt (Fal : UE. 390 1.

í hólts el5re meg sajdéttya snllyát munkájának (394). Fejmo-

As idejét ha megsajdítottatn, ha lehetett, akkor már elillan-

ittam íGvad: RP. 21). A szerelmes gelitzétske madaraknak

lirályát meg sajdítván, látta, mint ment a táborban madarak-

:al hartzolván (Orczy : KöltH. 135).

megsajditás: animadversio C. [betraclitnng]. Eszében veues,

n.eg salditiis : animadversio C. Az mennyei bodogságnac egy

;is megsaidítása ez fSldi nyomosuságnac emlekezetit mindgyá-

á.st elt5rli (MA: Scult. 12)

Sajdítás : animadversio, iutnitus MA. betrachtung PPB.

iajditásból jv5 tudomány, gyauoság : .scienfia ex conjecturis

eniens, snspicio (Com : Jaii 67).

SAJGADOZ : [suspieor ; ahnen). Az embereknek vélekedé-

ek az mennyei tudományt ugy megváltoztatták, hogy csak innét,

lunat sajgadozza istenesnek lenni (MNyiI : Irt. Eliüb. Ib),

SAJGAT : [suspieor; vermutén]. Ebben a.szóban ueminémii

il-rejtefett titkot sajgataak lenni (GKat: Titk. 29).

SAJÉTA: [pannus tenuis; dünues zeng?]. 'E^y szederjes

iselí sajeta szoknya, ezüsttel sztt prémmel prémzett (Radv

:

ísal. IL214). Egy szederjes saieta alsó szoknya, ezüst és selyem-

nél csinált prémmel prémzett (223). [Vö. SAJA]

SAXKA (hajía Gvad : RP. 169. salyka PPBl.) : celox, lem-

lus, eata.scopium, myoparon C. jagdschiff, kleiner kabu PPB.

>alyka, folyó-hajó, tsónak, halász-hajó: lembas PPBl. Hogy ké-

zejtene sajkákat (Monlrók 1IL156). Nagy sok ná.szádokbau,

ajkakban, hajókban vajda népet állata (RMK. IV.37). Vgy say-

kában igen hamar he rakác (Salánki: CladTinc H2). S.ajkákon

Rsztergamba ménének (Monlrók VII.72). Kikkel mind egy vizén

baiokaziksaikam(Petki: Virt. 17b). Nász-szádok és .saikák (Pethö

:

Krón. 9;i). Ezen stafétát azért expediálon), hogy ha az hídron-

tá-^ra készüli') sajkák s hajók leszaladnak, lehes.sen liire Nagy-

siiüodnak benne (Bercs: Lev. 570. 432). Az egész tábor felzen-

dül, gondolván, hogy a vezér valamelly sajkákra lótetne (Mik :

TfirL 358). Síival terheltetnek tsajkák vagy szálak (Gvad: RP.

li'.9). S.k tsajkák és tutajok úsztak (Gvad : NótTe.st. 6).

kómlelö-sajka : exploratorius leuibus PP. navi.s specula-

toria, myroparo; spahschiö^ spioneukahn PPB.

Sajkácska: lembunculus MA. kleines schiftlein PPB.

Sajkás : [uauta ; schitismannj. Az s-ijká-sokkal untalan pu.s-

k;Í7.ni kell (Bercs: Lev. 10). Másik hajó is van még, kit az saj-

kiisük elliattak, de elsüllyesztették (432). Az német az túlsó

pirti'a taraczkokat viszen, azzal megereszti az sajkásit (438).

Az komáromi sajkások készülnek le az Dimán hajókkal (569).

Sajkáz : [luic et illuc navigo ; hin mid her schitfenj. Az

munkácsi németek Komáromban fegyvert fogtak, elég bajunkra

csak sajkíiznak (Bercs: Lev. 4).

[SAJIiAKOD-IK]

Sajlakodás : [querulatio, dolor ; das jammern, klage]. Ha.sán,

oirán, száiáii, ffileyn ki zngene ke.serves saylakodiistok az

ntStt bálvánnak (Lép:PTük. L413). Egy .sz5r szál igen keve-

set t&zen, de csiak aunit sem íog hasznakii kouüiebségtekre

mostani telbetetlenségteken való akkori .sailakodástok (11.244).

SAJTjOD-IK : (luctor, aflSigor ; sich abmülien, gequalt

werden). Az éhség miatt is már sajlóttabbak és kénszeredetteb-

bek (Szál: Krón. 274). Jo volna az én bfineimért mindenkor

bánkódnom és sajlodnom (Nagyari : Orth. 229). Meg-k&serfilvén

az annyi esztendSkig .sajlodo israelitáknak nyomoruságokat

(GKat: Titk. 303b). A melly test itt .sajlódott, jövendben a di-

cs8ites.sék-meg (Pós: Igazs. 11.637).

meg-sajlódik : (afBigor ; abgemartert werden]. Az ellensé-

gek az fegyvertelen es .sanyarusagokkal meg saylodot hadat

latvan, szfivet ellene ne vegyenek (Forró: Curt 552).

Sajlódás : fafflictio, luctatio, labor : mühe, leid, quaij. Az

.s/iylodassal el faradot vitézek mindnyájan a közel való hasznot

kevannak (Forró: C'uvt. 544). Életének sajlódási, tördési után e

\ilági földsátorábúl elköltözött vala (Szál : Krón. 228). Meg-elé-

gelvén isten ho.szszas .sajlódásit, az igasságnak békességes jo

izn gyümölcsét meg-adta az ö lelkének (KöLDobK. B4).

Sajlódtat, sajlogtat : [afüigo
;
plagen, qualen]. Mig isten

e világon sajlottat sajlogtat, mig e világon kínlódom, élek (Nyr.

X.121).

SAJTf ÁTi : conqueror, querulor, ingemisco, cum genitu

doleo MA. .sich Ijeklagen, seufzen PPB. Sajnálja az igaz-mon-

dást hallani : *insnlens vera audiendi PPBl. Kíiroli uram igen

sajnálja Szakmárt (Bercs: Lev. 365). Már a káromat sem saj-

nálom annyira, mint hogy vissza német uvamot szárazon nem
hajtottuk i547). Ne sajnállyatok egy kis várakozást, jertek meny-

nyünk a mi sz. kii-álymikhoz (Biró : Ékesség Eb) Egyedül azt

sajnálom, hogy nem gyönyörködhetem kiváutt személlyetekben

(Horv:Mór. 21). Sajnállya szivessen, hogy eme vagy ama rut-

.sággal szenyeskednek (Fal : UE. 376).

Sajnálás : gemitns, quiritatus, queiimonia MA. klage PPB.

Sajnálód-ik : [quiritor ; sich beklagen]. Ez egy dolgon saj-

nálúdic, mint fürdítas.séc el az nag)' kö, alioz ö erötlennec talál-

lya magát (MA : Scult. 478).

Sajnáltat : falficio, oflendo ; klagen machen], Saynáltattya

az, hogy láttya, mint megfagyott sokaknac szivekben az atya-

fiúi szeretet (MA : Scult 27).

94*
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SAJNOS : doloiosiis, dÍKnus compassioiie Kr. (schmerelich).

Az illetMísnek oreje egész testünket elfogja, általa tudjuk meg,

mi hol sajnos és fájdalmas vagy neoi tagjainkban (Fal : BE.

571).

Sajnosán: (dolorose; schraeizlirli]. Ha sajnosán viseled a

gonoszt mondó nyelveknek fullánkjál, jelét adod, hogy fáj (Kai

:

UE. -171). Mauritius herceg, a ki tisztelte és becsülettel sze-

rette Angelicát, sajnosán fájdalta, hogy így keverik hírét, nevét

(Fal ; TÉ. 636).

SAXN : [imaginaiius, numine, specie ; scheinbarj. Kevés

bfinnek tartják a papok vacsora utáu, amaz sain szolgálókkal

hfirpípetai (Matkó: BCsák. 405).

1

.

SAJOG : subdoleo ; hcimliihe schnierzen leiden PPB.

Sajgás : dolor ; vvohmut, schmerz PPB.

2. SAJOG (salyog PeerC. 317.) : [fulgeo ;
glanzen]. Fealykh

myuth napi), salyog mynth araú (PeerC. 317). Elveszi az vr

az 5 labokou való saygo ékességekot (MA : SB. 239).

SAJT (»q;ít;at LevT. 11.64. sohajtot[?] Helt:Mes. 438):

caseus C. MA. kiise PPB. Sajtot nyomni : *premere caseum

;

forma, a mellyben a sajtot nyomják : furmella ; hegyesen

csináltaottt sajt, gomolya: *meta lactis PPBl. Vygyetek nekyk

tykmonyat es saytott borual es kenyérnél (EhrC. 105h). Véte

6 abraiara liztét, kónereket és saitot (BécsiC. 32). Az hwsuety

kenerhz sayt es teoy kell (SándC. 2). Bort es saytot es tyk-

monyat ada az frátereknek (DomC. 244. ÉrdyC 442). Felemel

áldozatott vgy tartsatoc, mint ha adnatoc a tS saytotokbol

telyftsséget (Helt: Bibi. 1. ZZz3). A port reá birtam, hogy egy

igen nagy szép sohajtot ad (Helt: Mes. 438). Ihol attyamfia

farka-s a nagy .szép sajt (439). Dagadást meg gyógyít, mint az

lágy sait meg gyogyit (MehHerb. 14). Mcatam semmi egyebet

nem Kld'ittem, mint barom sajtvat (LevT. 11.64). Ha az nyrfa

vizet az s;nt oltoiaban teszJd, az sait meg nem fergesSdik

(BeytheA: FivK. 11). Fízí Lukács béri 16 fi. 3 sajt, 3 gomolyú,

1 só (MonTME. 1.45). Jó a s;ijt kenyérrel egésségeseknek

(Felv^: SchSal. 12).

(Szólások]. Sajtot nyomni: tígurare *caseum PPBl.

(Közmondások). Egésséges embernek kenyér s sait két tál

étek : si caseum haberem, non desiderarem obsoniuui (Deesi

:

Adag. 208). A sajtban embernek nem jó sokat enni (Kisv;

Adag. 71). A kenyér mellé sajtot is kell adui (SízD: MVir.

12).

adó-sajt : (caseus decumanus ; zeheutkiuse). Száraz hal vagyon

nálam 95, pisztráng-lepény 42, adó sajt 3, berbécs 143 (RákF:

Lev. L261).

bial-sajt : caseus bubalinus Noni. ^ 3u:!. (biiftelkiisej. A czi-

[lós házban van egy e.sztorgártban metszett bial-sajt nyomó,

sorólbs (Gér: KárCs. IV.4.50>.

bot-sajt : [caseus in cnpsa reeouditns; döselkjisej. El nem
nyelhettem semmiképen a túrós étket, hanem bálmost, bot saj-

tot igen szerettem (BethhÉlet. 1.190).

disznó-sajt: [callus; schwaite]. Disznó sajt. Vágd el egy

disznónak az fejét, tedd fel egy fazékban, had fíjön, mindaddig

fzd az húst, hogy mind elromoljon, annakntánna ti.szta gyolcs

ruhában t(iltsed, uyomtast meg kAvel, szeldeld el szeletenként

(Radv: Szak. 243).

ért-sajt, megért-sajt : tyrotarichus PPBl. [sehmierkasej.

Ért-sajt, tfknlfl-túró, bronza : tyrotarichus PPBl. A megért 8í(jt-

ban az ugró pondrók lesznek (Misk: VKert. 632).

juh-sajt: caseus e lacte oviuui Nom,' 25. (schafkase).

A tejjel b;uió szolgáló a meg-alutt avagy oltott téjbfil tehén,

juh és kecskesajtot csinál (Com: Jau. 78). Zabok haza ellenébe

walo életes házban jwh satthyok íRadv: Csal 11.63). Attuuk

60 pint vaiat, egj cseobeor ih-saitot (l'örtT. V1194).

kecske-sajt : ciseus caprinos Nom.' [gelskase]. A szolgáló

kecske saitot csinál (Com: Jau. 78).

kabala-sajt : hippace C. (rossküse).

likacsos-sajt : caseus Bstulosus MA. gelöcherter kasé PPB.

ló-sajt: caseus eiiuinus; rosskase Pesti: Nom. L46.

mandola-sajt : [caseus amygdaliniis ;2m.<uidelkSse). Megvá-

logasd az fc'iniestereket, kit meleg étekhez, kit pástétomokhoz,

kit mondüla .sajtokhoz (Radv: Szak. 11).

Ó-sajt : caseus vetus Nom.' 3U3.

öszvemént-sajt : caseus *glaciatus PPBl.

malva pumilla MA. kásleinkraul, pappelupap-sajtja

:

PPB.

[Közmondások]. Ály liátráb, nem mindenkor pap saytia : foras

Cares, non amplius anthisteria (Decsi:Adag. 13). Nem mindeo

nap pap saytia : ipsa dies quandoque parous, quandoque uoverca

(59). Nem mindenkor pjip saitia : tluvius nou semper fért secu-

res (283). Nem mindenkor pap s.ijtja : uou .semper lilia doreot

MA. Bizony uem mindenkor, de csak idejénkor járhatsz a

pap sajtjára (Kisv: Adag. 14). Nem le.sz niiudeukor pap sajtja

( Mik : TörL. 47). Kern mindenkor pap sajtja, hanem tsjik akkor,

amikor kedvit akarja keresni gyermekinek (310).

pármezán-sajt : caseus Parmensis Nom." 25. Major : Siót.

129.

rá.k-sajt : (c^iseus cancriuas ; krebskasej. Rák sajt. Az rákot

mosd meg, törd meg mosárban, önts édes tejet reá, kösd tiszta

ruhában, nyomtasd val:inii nehéz állattal, olyan leszen az mint

egy Sfyt (Radv : Szak. 164).

régi-sajt : caseus vetus Nom.' 303.

tehén-sajt: caseus bubulus Nom.' 26. (kuhküse). (Com:

Jau. 25). Zabuk haza ellenebe walo életes házban van teheu

saythok 13 (Radv: CsaL 11.63).

tikmony-sajt, tikmonyas-sajt : [farina ovis subacia

;

eierteigj. Tikmony sajt. Édes tejben verj tikmonyát, habard

meg, tedd az szénre, aztán szedd ki egy ti.szta ruhában, kösd

meg az nihát, felyfil nyomtasd meg (Radv: Szak. 217), Jó tik-

monyas sajtot így készéts el. Végy öt vagy bat tikmonyát egy

itcze tejhez . . . (276).

Sajtocska : [ca-seolus ; kiisleiu]. Kösd meg az ruhát, felyfil

uyomt;isd meg, az olyan leszen mint egy sajtocska (Radv: Szak.

217) Más omlóból kevert tejból nyomja sajtocskádat (Amadé:

Vers. 110).

Sajtos: 1) caseariiu C. MA. znm kasé gebörig, von küse

PPB. Vedd ki az sajtos avagy lágy tlu^is inassát, öntözd meg
tiszta vizzel (Radv : Szak. 276) D.Hgaszsz oly temérdeken tésztát

mint sajtos ixigácsának (289). S) [conditur casei ; kasemacher].

János kovács vejit, Mihálj't sajto.snak fogadtuk meg (MonTMR
L290).

l.SAJTÁB.(sí;ídrGvad: RP. 1 iv ..? 'ír Com: Orb. 95 :«;-

tár Gvad: Pósty. 4): tiscella, midctra C orca, antlia, capnia

MA. melkgescliirr, schöpfgeschirr PPB. milchkilbel Adámi.

Vettünk fazekat, lapátokat, egy sajtárt (MonTME. I 294). Vatyá-

tul Lazó agának tizettüuk 17 fL és egy sajtár tiirót (45X Ueg-

routá a tehenet séjtár véres tejjel (Gvad: RP. 159i. Juliási

zstgtárjába ád tojót kecske (Gvad: Pösty. 4).

fejö-sajtár : mulctra; melkkübel Com: Orb. 95 A tejet a

szolgáló leány feji a feji sajtárban (Com: Jan. 78X A miycm^
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sji a tehénnek tAlpyét a tejiVsajtár: sétír fSlJtt (Com; Orb.

mustoló-sajtár : |niuIotra mustaria ; mosUsübel]. Mikoron

ílen vagyon az ideje a szfiretnek, a sz515fejeket Sszve hord-

yák és belé vetik a mastoló saytárba (Com: Orb. 113).

Sajtárka: orcula MA. fasslein, kleines geschirr PPB.

2. SAJTÁR: (illiteratus ; imgelelirt, uugebildetj. Njiwan

ívdnotuk adom, hogy menthí 1 hytwanb saytarwnk es el wetet

az deakwnk, nap nywgaty mestereket mynd meg gyewzne

lyudeueket, nem hogy ez eg)' twdatlant anagy ez egy bal-

atag leant (Éi-sC. ISI). lm te néked egy .«zép kis tiad lészeu,

ambsát vary néki, mert saytar deák lészen (FortSzer. O).

'nrfánt elméifi saytár deáknak neuezzfik (Zvon : PázmP. 251b).

;zac tanituány auagj- s;ijiar deák vagy (Vás: CanCat 473b).

[it akar mely saytar deák oluashat (572b). Ok nem papok,

sak hirdetk és praedikátorok, mely tisztre minden .saitar

eakuak szabad vta vagion (627).

Sajtárul: [lingva vernacula loquens ; einheimisch redend?).

liképpen teszi pappá ? ElSször meglátja, hogyha cíiak sajtárul

ud, avagy deákul ; azután a hitnek minden ágairól jól meg-

lérdezi. prédikáltat véle ÍRMK. V.220).

SAJTÓ (scjtu GKat: Válts. I. Elöb. 57. sato Born: Préd.

00b. Pécsi: Ágost. 172. Zvon:Post. I. 85b. 396b. satyi Lép:

Tük. 1.369. sntú Pázm: Préd. a.4. soió EhrC. 162. 1662

)i-szgy. 258. solú GömC. 119. TeltEvang. 11493. siiíu GKat:

^tk. 329b.): torculare C. torculum, torcularium, preluni MA.

rotte, kelter PPB. Nemy soto alatt nyomorolot hewsrewl

EhrC. 162). ZérS es saito (torcular) néni élteti Sket es a bor

lazud Sneldc (BécsiC. 192). Plántált zolSt as asot saitot

torculai-) o benne (MünchC. 53). Keroztian .saytooth teen

iiagad uyomal (WinklC. 258b). A pocolba oI nag zoro.ssag

ezen, mint az saytoba ig5n megzoretoth z515 tSrkSl (NádC.

i2). Az kerezf fan sotut tanén magad facharal (GfimC. 119).

iaytoban nyomya ky az borth (JordC. 922). Cris-tus nomta a

aytoth es a meney dicSsegnec mastyat zolgaltatta mviiekSnc

TelC. 89. TheivrC. 28). Terheld meg Btet a te iuhaidbol, a te

zfiredbol es a te saytódbol (Helt: Bibi. LSss. ZZz3). Monda a

íirály : Nemde a &sflrb<M-é auagjsaitobol es piuczébSl lehetek-é

»getseggel' (Mel : Sám.' 388). jVete az isten [haragainak amaz

la^ saitoiaban (Fél : Bibi. 11.178). Az'te satod bwelkedic borral

Bom : Péd. 400b). Bét«kiek a te cbflreid élességgel és bével-

lednek borral a te sotiiid (Tel: Evang. 11493). Az testuec

a616 téie az kere-sztnec .satoiara vitetet vala (Pécsi: Ágost.

I72b). A (mi predikátzióimban -készen vagyon, azt adgyam a

lyomtató prés sati'ija alá.'(Pázm: Préd. a4). Czac egyedill nyomta

2'hristus az mennyei atya isten haragiánac kemény satoiát

Zvon: Post. 185b). Szent János 'evangélista pedig satyónak

íagy pr5snek nevét tulaydonittya pokolnak (Lép: PTük. 1369).

Festet .sotóban foglalták'1662 (Orszgy. 258). Testem meg.sanyar-

;attatik, mint a bor a ^sajtóban (Illy : Préd: 1167b). Vajha

látnád, mint nyeg sajtóban sok jámbor (ErdTörtAd. IL342).

[Szólások]. Sajtóba tenni: prelo *supponere PPBl. A
iz515t a sajtóban vetik-bé (Hall : Paizs. 63b). És veté az

isten haragjának amaz nagy sajtójába (TitkJel. 182). Az egyedfll

való sajtot tekeronek lehetz-e a munkában k5z8s társa

:Czegl:MM. 184). Nem egyedfil tekerte a .sajtót (Matkó: BCsák

298). A szfilS nedvesség sajt óval nyomattatik ki(Com:

Jan. 103). Semmi sntuval ki nem tekerheti (GKat:

lítk. 329b). A betket s aj t!ó alá veti: t>-pos praelo subjieit

(Com: Jan. 160).

nyomtató-satu : [prehmi typograpliicum : pre.sse]. Mivel

az exemplarok már el-fogytak, i.smét nyomtató satu alá bocsá-

tottam (Hall : Tel. Elöb. 4).

ölilpre-sse]. Sajtó, olaj-sajtó.olaj-sajtó : hortu.<, solea PPBl.

olaj-raérö edény: hostiis PPBl.

Sajtóoska: cochlidium PPBl.

Sajtos : torcularius, torculus MA. zuni keltor dienlich PPB.

SAJTOL, SATOL : briso C. torculo, calco MA. keltem

I'PB [pressenj. Satolt bor : vinum *pressum PPBl. Erowsen

meg hagyam neky, hog jóban cynalyak es .satolyak (LevT. 1

263b). Noha az isten ver, o.storoz, saitol, mind .íz altal az te

iodra czelekedi (Kár: H;il. Xiij). Az kozSnsegos igeknoc egi-

gyflseget kerdezkedesekre satollyac : torqueant in quaestionem

(Mon: Ápol. 289). Okát mire satoltad ide például (301). Ezeket

magok agya-fúrtt elmélkedések tsigázásiból satúllyák a .szent

háromság tagadó tévelygók (Pázm : Préd. 720). Ortzátlanul

satollyac ezt az evaugeliomi példát az páiiá-sok az cseleke-

detéé igas.sága érdemére (Zvon: Post. 1411). Az sz5l5 prSssel

nyomattatik es satoltatik (Zóly : Elm. 38). A ta olaj az olaj

fákból az olaj csinálótol sajtoltatic (Com: Jan. 71). Fatsarodá-

sáig sutultaték (GKat: Válts. n.l24). Addig sajtolta és perésfllte,

meglen a kemény kfi.sziklábiil is az igazságnak gyengén-folyó

olaját ki-nem facsarta (Szeg: Aqn. 71).

egybe-sotul : [curaulo, coacervo ; zusammenhiiufeu]. Az

pénzt az ládákban oly sflrfiveu egybe sotulta, hogy senki abból

semmit ki nem vehetne (MA:SB. 143b).

ki-sajtol, ki-satul, ki-sotul: extorqueo Kr. [auspressen.

erpressen]. Ziueuek ueret magából eg copig ki saitoltata (TihC.

226b). Ostor adót vete magyar országra es aual ki .saytolla a

rSttenetes nagy sommát (Helt : Krón. 66). Afféle boszonkodások

és pana.szolkodások, mellyeket a kegyetleneknek tSrvéntelen-

ségek sotulnak és fachamak ki szivSkb81, fel hatnak az isten-

nek eleibe (Tel: Evang. 11916). El nem hiettyk, hogy ki

.«atiilhassák ezt az vélekedést az sz. Írásból (Pázm: Kai. 96).

Ferdinánd királytól nagy ervel .sotullák ki Passaviában az vj

hitnek szabadságát (131). Balgatagság pedig, hogy Balduinus

ama szóból habét, azt akarja kLsatulni (Pázm : LutliV. 258b).

Vy es hallatlan praedikallas kedig ez, a mely vereséggel

satollya ki az hfitSt (Zvon: Üsiand. 150). Az szent irás helyei,

a kikrl te téuelyít hamisságot akarsz ki sotulni (Bal: Csisk.

191). Eruel kitekert, vont, satuit taxackal ki ne mérettesse-

nec (Com: Jaa 141). A .sz. Írásnak egy két bti^jébl satúlták

ki (Sámb: 3Fel. 64 1. Ók satúllyák azt ki belle (434). Ládd,

hogy nem sutulhad-ki (Czegl : Dag. 5b). Ebbi'il akarná ki sntulni

(Czegl: Tromf 167). Nem sntulhatsz azért a keresztelésbfil ki

I (Czegl: MM. 218). Tébolygó ftl származót consequentiát .sotulsz

ki (Pós: Vetek. 62). Azt fogja rám bamissan s czigáuyul, hogy

én az ecclesia [nyomoniságibul azt satultam ki, hogy az ecc-

lesia bels igasságábaníbontakozott meg (Matltó : BCsák. 178b).

Kinek nem is ad vala idegenséget, mert igen kevánja az

másfél százezer^^tallérokat kisutulnijkezekböl (Kem : Élet 458).

meg-sajtol : comprimo, torculari premo MA. zusammenpres-

sen, keltem PPB. Meg-.sajtóhii : *subjicere prelo PPBl. Senkit

meg nem hagj'a a Jerusalembe, czac a föld népe meg uiomo-

rodott es saitoltT népét (Mel:.Sám. 468). Végy éretlen szólöt,

szé[ien megtisztétván, sajtold meg (Radv:Szak. 270).

öszve-satol : [comprimo ; zu.sammenpressen]. Adanac ennec

e* darab szue satolt 6gét es ket ktes asz.szu szlt (Mel : Sám.

124).

réá-satol : [apprimo, imprimo ; andrücken]. MelljTe a feje-

delem öreg pecsétje rá volt sutólva (Szál: Krón. 107). Er5s.sen

rejá sotultatik az emberre a nyomoniságnak nehéz bálványu

sajtója (SzPoóts: PrédRédF. 12).

Sajtolás, satolás : [pressura ; das pre.ssen, keltem]. Edé-

nyek, mellyekkel a régiek éltek a sajtoláskor, .szüretkor : fora
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PPB. A?, wv prés kez, de nem jo, az sat<ila«a semjre jn wala

(LevT. 1.263). Az te.stnee hz818 feie az keresztnoc satoiara vite-

tet vala ea 8atolasbul az isteni must folni kezde (Pécsi : Ágost

172b).

bor-80tolás : (vini pre-wiiia ; das kelteni]. Végezd dolgodat,

bor s<)tola.sra .sies 1579 (KNSzombat. C. 4).

Sotuldogál : [exprimo; aiispres.sen]. De ugyan nem kílvct-

keziK'k azok, melljeket Kalai'iz abból a fel-tételbSl sotuldogál

(Pis: I^azs. 1.714).

Sajtoló : toreulariiis, vectarius MA. kelterer PPB. Ha Zicsi

Adámnc- iiiaga kigyiiniie az szüretre, sajtoljává lennék magam
is (Bercfl : Lev. 15S).

olaj-8a.)toIó(hely) : trape.f, trapetum MA. ahlmühle PPB.

[Sutulód-ik)

ki-8Utulódik : (exprimor; ausgepre.sst werdenj. Tahim vgy

valami sutulodik ki belSlle (Bal : Csisk. 215).

Sajtolódás

:

hnáds. 214X

']. A »!ytol6dások azért orvosságok (Komár:

tortivus, prelo pres.sus MA. gekeltert,Sajtolt, sajtollott:

gepresst PPB.

SAKK (ícóijáték PPB.) t [latnmciili, latriiiidilormn Indus

;

schach.spiel). Az tékozlás az, niid'u az, ki legszfiksegesb dolgait

le Iiagyuan, liiaba valn dolgukra költi marliaiat, mint iátékra,

kützkAra, sakkra, verfelyére (Horn: Préd. 547).

SÁIi, SAliY: farmus; schulterblatt]. És 5c válaszszác

niagoknac az egzic tulkot és sályuckra váguáii, fákra rakiác

a.szt (Holt: Bibi. 11.286). Fel veiie es eniele a szakaoz a meg
fStt ."ial komizot (armuni) es a sal koiiczon felfll való szeglet es

teue a Saul öleibe (MehSAni. 31). Az s;il konczát az erdeinek

meg ne vAgd, banem egészen bagyjad meg (Radv: Sz;ik. 05).

Az szarvasnak az öreg konczai legyenek .-U! salkonczok (168.

66).

fel-sál : [armiis superior ; oberscbale). Két borjúbús pecse-

nyét, t'elsjilt avagy fejérpeasenyét szivul meg vetrecze nirtdon

(Radv: Szak. 41). Az niészáro.sok va.ss;il vágnak felsált (Szentm:

TF. 22).

SALADIA: cordyla C. [tbiuifisclibrutj. Saladia bal tiú:

cordyla C. KAldetteni az weii azjtonnak e« az leau :izzonyok-

nak egb kys tbwnna salagiatb (LevT. 1121). Mibclen niek-

ertem az leuelet, az .salad iaert azontol érte Iceg (385). Akarom,
bogy bagytál az zsaládiába niagaduak, immár jobb kedvvel köl-

töm el, az kit kiildtél (Nád: 33). Küldtem Kdnek tizenkét tuna

z.saladját, bárom tuna ténta halat (102).

SAXiAQVÁRDAimlvaffvdrda Moiilrók XV.282.) : custodia

liospitii militaris ; wacbe beim bauptquartior PPB. Galambvára
ellenibtMi liví .i'/.igetben is mely tiilu vagyon, aboz mentem, az

boI is megállaiK)dván, az ott liv(1 salaevárdákkal s falu lakosi-

val Ijeszilgettem (Moiilrcik XV.Höi. Az bol tíiriik s német sal-

vagvárdák vannak, ott az én kurucz salvagvárdám is loliexsen

(282). Én javallanám salvaguárdákr.i lenne gondjok Klnied tisz-

teinek (I.«vT. 1.139). .Javallanám mind Gernyaszegre, mind más
házaihoz parancsolna Kegyelmed,jönénok salvaguárdákért, remél-

lem (140). Mindenik korcsma elítt sjdaijuarda legyen, másként

liitszontalan (HákK: I>>v. 1.258). Sok idflt vesztenénk, b.i Kegyel-

mednek od;i kellene jiluni utámiam, mert ezek még tavaly

kflvetkeztek vélna, lia az pe.stis nem lelt volna salagvárdánk

(lU.IOÜb). Szakoiczának az német.falait lebúzta, s pusztán balta,

salaqnárdát hagyott (Horcs: Lev. 81). Az .szakolezai salvagvar-

diám mit ír, megküldtem Nagyságodnak (151). Én salvagvarda

levelet adtam az templomra és iskohu-a (417). Veszem az szent-

gyOrgyi salagvarda levelét, kit ime a^jmigálok (Ö7t>. 578. 651).

SAIAK (szaluk Illy : Préd. I.36b. Csúzi: Sip. 188 «L./ai Illy;

l'réd. 11.256.): 1) seoria MA. scblacke, metaliscbaum PPB.

Salak, vasnak, ómiak és egyéb olvasztott értznek a szara, sep-

reje : seoria ; a tvlz az értz nemnek salakját ki tisztítja : *exc<x|uit

ignLs \-itiimi metalli PPBl. A somaltz eziVt salacka l5tt (Dáv:

KKer. Vij). Az ezfistnek vannak salaki és .sepredéki, mellyek róla

leégettetnek (C'oni : Jan. 18). Éreznek salakja, allya, gaza (Com : Orb.

137). Iszonyú villámások jfinnek ki az romlót természetben lévSrom-

lot-ságnak salakjának el égetésére(Bök: Lámp. ö8).Nem az isten

evangéliumának tálentmnát,banem az eml)eri találmányoknak sa-

lakját osztogatták (Szatbm : Cent. 223b). Az arany szalakja elkerget-

tetik az égS kemeuczéljen lUly: Préd. I.36b). Hogy felgyullad-

gyón .szeretetinek tfize és a gonosságnak rusdás szalakja meg-

emésztessek (üsúzi; Sip. 188). Salak az értz nemekhez ragadott

alávaló ré.sz (Bod: Lex. 160b). Ebbfil s amabbúl ki-fatsartam

a quinta essentiát, s ott liadtam a salakot iFal: NE 61). Ha
miidgyával foglalatoskodol, arany érdemre emeleti a salakot-is

'Fal: UE. 371). Nincsen már keleté a tinoai aranynak, vacyon

ellenében a rozsdái) salaknak (Fal: Vers. yi2). 2) (vills, nauci;

nicbtsnutzig, nichlswUrdigj. Salak emberekbUI eggyel se vegyUnk-

bé (Gvad:RP. 257).

|Közmondá.sok]. A bol arany, ott a szilák : ubi aurinív ibi

scöria (Illy: Préd. 11.256).

ón-salak : *recrementimi plumbi PPBl. (bleischlackej.

Salakos, szalakos : .scoriis plenus Kr. (voll sclilacken).

Salakos: qnod scorias et faeces habét (Olr: OrigHung. 11.49).

A világi szalakos .szeretet akár melly fiiradságos munkának ter-

hét nagyon kSnn.\ebbéH (Csúzi: Tromb. 177).

SAIjAMJLNDRA (mlamandrr PPBl talomÓAdra MesésK.

23): [salamandraj. Mérgas tarka nyék, salamander : salamandra

PPBl. Vájjon a s.ilamandra mérges tarka gyek nem a t&zben

lakiko il>ép: FKik. 1.96). Az hering az vizzel él. az can>élem

;iz élteti éggel és az .salomándra az hiúzzál íMesésK. 23).

SALAMON : [Salamon). Dauid kiral zfilé Salamont (Miinch-

C. 15). Bólc.Salomon fS^tkC. 15. ÉrdyC. 379). Zeiitb Salamon

wgy mond, melior est (Wciens viro forli (ÉrsC. 283).

Salamonkod-ik : sapio, sapientem se ostentare MA. klug

sein, sich klug beneisen PPB. Egyik Akliáb király az Bécsben

lakozik, ki az isten ellen nagj'on hadakozik, hitiillenségélien

úgy salanionkodik, nyilván meglátjátok, végre megveretik (RMK.
V.134)

SAIiAPOS : (liepr&ssus ; scbiapp-). Az goudut hagyiic a

salapiK .süvegö vén embereknec (Szeg: Theoph. 36b).

SALÁTA (Mdyatn C.) : lactucii C. MA. salat, lattich PPB
Az salyata ételnek minden neme : acotoria C. Olyan mint a

síilatánac ;i leuele, de mint egy feie.s káposzta iVzue burkozic

(Mel : Herb. 71. 83b). Ha az malua leuelet salatauai, eczitlel, .sonal

ezöd, árpa zilmSt meg éogitya (BeytheA: FivK. 34b). Keserfl

parayt és salátjit kellett ennie (MA : Scult. 471). Ha ny.ár lészeu,

.sali'ttát, k"vér |jorcsint, labodát tégy a jiaraj kózé (Nad: Kert.

238). A salátát hogy ha cserge alá té.szed, a betegeket el-alultya

(278). Salyátát is bozjittam (MonTME 1.293).

bobalyka-saláta : [kerbeLsalalj. Bobalyka saláta, kit

Mih,ályka monyának is hínak s barabulyuak Is (Radv: .Szak.

183).

cékla-saláta: jacetarium betaceiim; riibeusalatj. C^kla
saláta. Az czéklát luimozd meg s szeldeld meg, founyazd meg
forró vizben (Radv: Szak. 249).

cikórea-saláta : 'acotarium cidiorio iv>ntei-tum ; cicborien-

.sjilatl Czikiirea s.iláta. Ezt hogy kiásod az földbl, megti.sztéLsad,

meghasuga^ad, jól kifomiyasz.'oad (Radv: Szak. 182).
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erdei-saláta. : taraxacnm. Iiieraroiiini 0>ni : .lan. 29.(liabiclits-

aiitj. Sinipot is io cliinaliiy az erdev keserfi salátÁbul : facbary i

net az leiieIeWil az erdei salátának, végy bozza 6k6r iiyelii-

ik virágát (BoytbeA: FivK. 421,

nagy-erdeisaláta: blittuii Cum: Jau. 26. Hideg termé-

ntfiek : lalioda, aprií sóska, nagy erdei salyí\ta(Coni: Jan. 2(i).

fejes-saláta : lactiica *sessilis PI'BI. lactnca capitata Boytlie:

mi. 5. (biiiiptolsalat|. A tejes saláta sok fi'lo, iiémelly kerek

1, némelly hoszszúkás level (Lipp : PKort. IMOJi, Itt babot

Ivelyében mAr eleget árulnak, sok fejes salátát (TíirtT. 1.227). '

fodor-saláta: laetuca crispa MA. Beytbo: Nom. 5. krause-

lat PPli. Hideg termé.szetfiek peije fii, keser fodor salyáta,

inácz (Coni; .l.aii 2*i).

galambbegy-saláta: [scropliulariaminor; feldsalat].(Radv:

ak. 183).

káposzta-saláta : (acetaria e brassica capitata par,ata

;

am~alat]. Káposzt<a saláta. Az nyers kápcsztát megmet.szik

>rón. eczetet, faolajat töltenek reá (Radv:Szak. 183i.

keserlapu-saláta : [acetarium e personata paratum

;

ettenkrautsalat]. KftseriT lapu saláta. Az kaserfl lapunak az

át vágd el, mi besózzuk mint az ugorkát (Radv:Szak. 183).

komlóhégy-saláta. Komló begy saláta. Ezt ugy csináljad,

int az spárga .salátát szokták megcsinálni fRadv:Szak. 1-^2).

kóró-saláta. Kóró saláta. Mig az ugorka elérkezik, az

lála kórókot meghámozd, sózd meg mint az ugokát szokták

ladv: Szak. 1S4).

koronás-saláta : flacttica capitata ; hauptelsalat ?]. Némely-

ek a gyijkér-kSnll ki-nfilt levelét a .salátának le-szaggattyák,

i kikél, koronái salátájok lészen (Lipp; PKert. 11.109).

magyar-saláta : [lactnca Hungarica ; nngarischer s.alat).

alálkoznak ullyanok is, a kik magoktiíl oszvemeunek ; ezeket

;mellyek magyar salátának is hiják (Lipp: PKert. 11.105).

miskulaneia-saláta : [laetuca mixta; gemiscbter salat].

;yr. IX.72).

nyúl-saláta: cicerbita PPBI. sonchus PP. basenkolil PPB

olasz-saláta : cherefolium vulgare. Italica laetuca Beythe

:

om. 3. [walscbsalat].

rák-saláta. Rák saláta. Lábát, nyakát szépen kitisztétsad,

likr fel akarod adni, faolajat tölts reá (Radv:Szak. 165).

raponc-saláta : [acetaria ex rapímcnlis composita ; rapun-

ilsalat]. Roponcz saláta. Ezzel úgy éljünk mint az kerti salá-

.iiál megmondtam (Radv: Szak. 183).

spárga-saláta : [obsonium ex asparagls coctnm ; spargel-

ímiisej. Spárga saláta Ezt is szintén úgy fonnya-szd ki mint

s kapornát (Radv: Szak. 182).

téli-saláta : sisymbrium PPBI. fl)runnenkres,se]. Vizi-torma.

ili-saláta : si.symbriima PPBI.

torsa-saláta. (NyrIX.73).

ugorka-saláta : [acetarium cucumerum
;

gurkensalat]

gorka saláta. Az ugorkát megbámozd, kerekdeden szeldeld

leg, eczetezd, faolajozd, borsold meg (Radv: Szak. 184. 235)

vad-saláta : laetuca agrestis Kr. [feldsalatj. Pogaczawal

i vad zalathawal eegyeek megh ewtetb (JordC. 134b). Vad
dyatákkal kesero etelSket iegyfiz (Beytbe: Epi.st. 100). Hideg

irmészetnek : k5vér portsin, vad salyáta, .spinácz (Com: Jan.

íi).

Balátácska : lactucnla C. MA. klein latticb, kleiii salat

PB.

SAIjAVARI(.«'>'i!'ái-dí CVjm: Jan.9!).Coni: Orb. 125. Thaly;

A(bil. 11.387 1 : caligae, tibiale, tibialia C MA. calce\is laneus PPBI.

ocrea lanea ; strünipte PPB. Salavári, botos, .striniHi : tibiale ; szár

ékesitó rnlia, szi'u- tekerító ékes barisnya, .salavári, szjir-kötó, térdre

kíitfi arany [leretz: periscelis PPBI. Niigydrág, salavárdi, gatya

avagy lábra valóc: subligaculum sive fenjoralia (Com: Jan. 99).

Szár ékesit .salaváric, száron fnggö selyem rósác, térd k8t5c:

periscelides, fasciae crurales, genualia (100). Réfel iiz ujjait és

az szártekerétö ékes salavárit méri : mensuratque ulna mmiicas

et i)eriscelides (Com: Vest. 54). Nadráglia és harisnyába sala-

váriba Jltüznnk (83). S7.áratekerit, ékes salavári : periscelis

(I4U). Egy férlinac való .salavárdi (Radv: Csal. U.36). Az nadrág

basitékjáig ért a salavári (Monlrók XI.353Í. Harisnyátul, sala-

várditul 12 dénár váltság (MonTME. I.4Ü1). Fruttas Palkó

töröknek fugluizunk felverésekor nálunk maradt .salavardiáért

kellett fizetnünk 1 f. (315). Senki vármegyénkben akár nemes

akár nemtelen czifra nadrágot, .szalavárdit és bosszú üstököt

ne viseljen (365). A posztót idekülde.sse Kgld, és azon posztóbúi

is egy salavárdinak valót, a melybftl áll köntöse ó felséginek

íTörtT.' 111.196). A sáros czipellst, salavárit is levoná (BethI:

Élet. 299). Kurta, bárom arasz, prémezett dolmánya, salavár-

dija is sok zsinórral hányva (Tbaly: Adal. 11.387). Vond-le a

.salavárimat (Warm: (iaz, 219,i. Egy másji salaváriuak való

gyapjú (VectTran.s. 17).

SALÉTROM ^saUlmm Zrinyi 1.91. salnitrom RákF:Lev.

1.270. ím-etrom MonTME. 1.221.): nitrum C. sal nitri MA. sal-

peter PPB. Egy hordó .salétrom (RMNy. 111.18). Sok deszkát,

taligát és égni való fát, salétrumot, kénkflt, egy szóval, az mi

kel várnak, mindent hozat (Zrinyi 1.91) Ere.sztett salétrom

circiter librae nro 6 (TörtT.' 1V.154). Nem tudom mit tegyek;

jó lesz .salétromnak [a feleség] (Thaly: VÉ. 11.255). Észterházy

urunk S naga az salétrom felöl izent volt (MonTME. 1.49).

A s.-détromot hatták kezünkben 300 frt (22. 183 i. Az vármfi-

vére ne szolgáljunk, csak az salétrom vagy kazány mellett

éjjel és nappal legyünk szorgalmatasak (27). Embereim Vtilami

s;dnitromot vittek (RákF: Lev. L270b).

Salétromos : nitrosus C. nitratus MA. voll salpeter PPB.

A puskásoc a puskákat salétromos avagy pitöka porral meg-

tóltséc (Com: Jan. 147). Hogy a salétromos csauz itt volt

nábmk, adtunk ajándék pénzt 3 ft. 90 d. (MonTME. 1.19).

Salétromos fz vas üst (2(5). A salétromos házhoz való fejsze

forrasztá-sáért fizettünk 10 d. (83). Hogy Kegyelmed az salétro-

mos vizben fürdik, az kö.szvén ellen hasznos (Gér: KáiCs. IV.

242).

SAIiLAJÍía (csoUong Thaly: Adal. II 88. íálant, MA: Bibi.

1.178b. mrlang Gvad: Lev. 14.): timbria, instita MA. beleg,

gebram an kleidern PPB. Sálangoc az riilián : funiculi per

angulos pallii (MA: Bibi. I.178b). Tüzes madzag, apró csollong,

lompos ;iz gatyája (Thaly: Adal. 11.88) Lefügg kukoriczás sar-

kúig (Gvad: Lev. 14).

Sallangos : 1) tímbriatus Kr. [gebrümt]. 2) [primus, prae

cipuus; vornehnister]. Urak sallangosa Rjikóczi Sámuel, úri

méltóságod szolgaságra vál el (Thaly: VÉ. 1.180).

S AT.TWÓ (ja2 C.) : saimo ; salm C. La.satz, semling, saimo

bal : saimo PPBI. A saimo 6szszel lazatznak hivattatik (ACsere

:

Enc. 218).

SÁIjYOM : [ca.strum doloris ; leichengerüst ?]. Az háznál,

az hol az temetés volt, szín volt elkészítve, az szín közepin jó

magos sályoni, hol az testet az nép megláthassa (Monlrók. XI.

404).

SÁM(fa) : regula ; leUter PPB.

SÁMPÁÍTEIR : [champagner]. Csak igya meg a franra

liires Siimpánerét, egy hordónk feléri boraik tengerét (Thaly:

VÉ. n.349).
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SÁNC : vallum C. nninimciitum, agger MA. fossatum, sepi-

mentiim nülitare PPBI. sclianzo, damm PI'B. Sánczban Álló tóbor:

stativa MA. Töltés, sántz, gát : agger ; Sántztzal bé-kerített

:

vallatni) ; a várost sáiílztzal kfiriiláüni : *mtersepire urbem valló

PPBl. Sáncnori való kasuk : gerrae, erates PP. Sántzot vettéuec

a város ellen mind a párkánic (Helt: Bibi. 11.223). Csináláiiak

bordókból sok sánczokat és szörzének lábakra szép tárgyokat

(RMK. 111.139). Szjüla Buda alá, sáncot feluetteü (Moulrók

III.4.Í). Ha elmennek a drabantok, pusztán baggak az sáncot

1553 (TudTár. 1X.69). Kinec-kinec az fi sAntzára, f.r állására

gondgya legyen (MA: Scult. 207b). Ezen harmadik sáncz már

oly közel vagy(jn, liogy a pistoly lövís is jól be szolgál a német

sánczíiba (Monlrók XV.535). T81tésec, .Síliiczoc, vártáé (Com:

Jan. 122. Zrinyi 1.142). Táborával, kete-putájával sáuczAból

ugyan éjjel menvén, hatalmas erfis árkos utakon ment Tihany-

hoz (RjikGy: Lev. 184). Sánczot csináltak, nem lakhatnak

azért ott miír soká (273), Felette sok pogány a santzban ejtetik

(Kónyi: HRom. 165).

malom-sánc : [miuiimentum molinarum ; mühlonsclianze].

Kezddött nagy pnskáz;i.s.«al az malom sáncznak az ostronilása

íHercs: Lev. 41).

szekér-aáuc : carrago PPBl. [wagenschanze]. Táborhelyé-

ben szállott a. szekérsáncz közé (Thaly: RT. 11.151).

tábor-sánc : stativa C. MA. lagerschanze PPB.

Sánci : valiaris MA. zum schanz, bollwerk gehiirig PPB.

Sáncol : valló MA. ver.schaiizen PPB. Sántzoloni, árkolom

:

valló PPBl. Túri vagyon Unfalban .sáncolna (Zrinyi 1.28). Adja

isten, Boné uram vihe.sspii tíibbet véghez; ha sAnczol, ha

magyar módon c.sapdoz, ji'd vigyáz, le.sz kivel (Bercs: Lev. 66).

Hangya maga fé.szkén és tojássán sántzol (Gvad: Písty. 5).

be-sáncol : [valló munio; verschaiizen]. Bé-sántzolták a

várost: civitas ingenti *lorica circumdata ; valakit Ijé-sántzolni:

"sepimento alicinem vallaro PPBl. Be-sáncolá az m.'iga táborát

(Zrinyi I.3G). Éjjel nappal stráz.sál, magát besíinczolta Muslaká-

nál, kas.saiak reá csatáznak (RákGy : Lev. 176). Nádason az

malmot l)o.sánczolták (177). Az német az malmait bésánczol-

t;itta, majd ibiégettetem i41). Az német .szekerekkel tesánczolta

magát az Rál)a mellett (Borcs: hav. 53).

föl-sáncol : [convallo ; umschanzenj. Lsteui félelemmel és

szeretettol krnyW-vévén, felsánczoltíi, törvényes parancsolatok-

kal bé-kerétetto (Csúzi : Tromb. 727).

kömyül-sánool : circumvallo MA. unischanzen, mit boll-

werkon umgeben PPB.

meg-sáncol : valló C (verechanzen).

Sáncolás : praetentura PPBl. [schanzoj.

Sáncos : (vallatus ; mit einem wall umgeben]. Azon mene-

tellel Cyrust békeriilé, az sáncüos szigetbe Nitetomba méné
(RMK. IV. 1871. Az anya-s-zent-egy-házíit az evangéliumi kegye-

lem törvényével mint némelly sántzos Ijástyával meg-erjsétette

(Csúzi: Tromb. 164).

SAlíDAIi (sanda Kisv : Adag. 79) ; lusciis, jiaetus, strabo MA.
Nom.' lí)7. (schieliiugigerj. A citrom, ha szemre kt'id, sandalla

tészen (MehHerb. 4b). Czipa.s, pillagos, szandál (Born: Evang.

UI.4UU). C'zac f^l es .sandái szemmel nézic (Born: Préd. 410).

Az citrom vizeuel szíimSdet meg ne mossad, mert síuidalla

teszSn (BoytheA : FivK. 22). Az saudal Mercuriussal mindent

ismét felfog fordítani 1635 (KCsepreg. D8). Nincs es-ze a san-

ilalnak, ha az vackai vezeteti magát (Tolu: Vigaszt ElSb. 15).

Egy veres tronifosdit jádtzó sandái barátomnak megpiricskelto-

tése (CzegI : Tromf. Cínd). Nem kedvem sinlés és a réz fénylés,

bár álnok s ravasz .szem saudalom lesz (Amadé: Vers. 114).

Kire ha néz a sandái szem, ászt sem tudgya, úgy e vagy nem

arra int, itt mosolyog (136).

(Közmondások). Vak nevet sandát (Kisv: Adag. 79).

Sandall: [iateraliter aspicio; schielenj. Sandalaz s nem

igyene3.sen nesz (Czegl : BDorg. 148). Oh melly nehéz illyea

szemeknek, tüzeknek lángját szivben titkolni, magaviselését

illy szépnek termetnek csak sandáivá szemlélni (Amadé: Vers.

88).

SÁNDOR : Alexander MA. Arystofilee irya világ biro

Z.Hndi>rnak lÉrsC. 263).

Sándori : [summus, principális ; höclLstor, erster). Irigységgel

nem lépett még senki sándori polcra (Fal: BE. 602).

SÁNTA : claudus C. MA. lahm, hinkend PPB. Syketeknek

hallomást, sántáknak yarast, némáknak agyon zolast (ElirC.

281)1. Vakoc latnac, .santac iarnac íMüncliC. 33). Az oltárra ne

yarwllyon zolgalny, ha vak leeud, ha czouka, ha sautha (JordC.

I08b. 385). Santa vala lnv amiyanak mehetAl foghwa (714).

()t santak vétlenek jarast (Uom(;. 314). A sánta fel nem iga-

zulhat vala (BodC. 11). Sántáknak iarasl ad (TiliC. 296).

Vakokat, santliakat gyogytt vala (ÉrdyC. 232b. 61b). Sok

vakok, santhaak, chonkaak es poklosok vygyaztatanak meg

(402b). WaUok, santak waryak vvala az wyznek yndwlattyat

(ÉrsC. 13). Yarwianak 8 hozya wakok es santak az tliemp-

lomba (80. 161). A santakiiac iarast attanac (Helt: Bibi. I. A3).

Nevezéc ászt a hellyt Szekszarduac, miért hogy Béla sánta é»

fekete szeg ember volt (Helt : Krón. 38), Vala Kálmán iTsomoe

hatu és pelp, sánta, rutalmas (Valk : (Jen. 22 1.

[Szólások]. Sánta, de nem bánttia : claudus nptime virum ágit

(Decsi: Adag. 160).

[Közmondások]. Mesze Buda .sánta ebnek : procul Buda

claudo (Decsi : Adag. 121). Az ki sántával lakic, sántálni tanúi

:

si juxta claudum liabites, sub<.:laudicare disces MA. A ki sán-

tával jár, sáutikáhii tanúi : *claudo vicinus claudicat ipse brevi

PPBl. Az ördögnek is a .sántája a leglatrabb (SzD: M\'ir. 476).

Sántái: claudico C. MA. PPBl. hinken, lalim soiu PPB.

Mit santaltoe ket fele (DebrC. 391). Yewe be eegy urozlan

sjuitahvan (ÉrdyC. 541. 278b). Mykoron zenth yrasban yresked-

nek, yme nemynemS orozlan santalwan ew hozzayok, az monos-

torban jarwla (ÉrsC. 313b). Mykoron az zamarnak egy teivuisk

gyakot wolna az lábába, santal wala wele (Pesti: Fal. 66). Soká

nem türheté, hozzája .sántála (RMK. V.187). Tudom, hogy Kd-

hez jó szivet honlozott, a 13 város dolgába ha .sántáit is (LevT.

H.286; Es valanak nagy temérdek labjii es mind kettSuel san-

tal vala (SalMark. C4). Ha az ló sokai iárt volna, lába meg

dagat volna és .sántjdna, vond le az patkot lábáról (CLs. 03).

Két úton szívíink ne jiírjon, két-felé ne sántállyuuk, két szivünk

ne légyen (Pázm: Préd. 783). Az 8 czipejére sántái vala (MA:

Bibi. L3iib). Jóllehet mind a két lábára sAntálna (284b). Nem
sántái ott Jacob, nem fáynak szemei Isááknak (Lép: PTiik.

III.2ÖÍI. Com : Jan. 55). Mind a két lábunkra sántálunk (JesTitk.

11). K5va«e ugyan az urat, de tsak félszegséggel, gSrbén, sán-

táivá (MHog: TOszl. 96). Ne sántály kétfelé, hanem az Jesus-

hoz ragaszkodgyál hiven i Bakos: TemVen C3). Mint a Báál

papjai két-feli' sántáltak (TitkJel. 33).

[Közmondások]. A ki sántával lakik, sántálni tanul (SkD:

MVir. 138).

ki-sántál : (claudicans exeo; hinkend herausgehen]. Eiuiekem

idegen Bak hazudnak, idegen Bak meg agganak es 8 8sveneli-

b8l ki santalaiiak : daudicaverunt a semitis suis (DöbrC 38)i

Sántálás : claudicatio, clauditas C. das hiuken PPB. Igazak

légiének uiomdeki az thi i lábaitoknak, hogy az santnlas el ne

tevegyek az vtn^l i Konij : S/J>ál. 459b)



SOS SÁNTÁLÓ—MEO-SANYARfT MEGSANYAKÍTTATÁ.S-MEG-SANYAR(}AT 1506

Sántáló : olaudicaiis MA. Iiiiiltend PPB. Égbe éfiJtSm a

íiitalíit, es azt, kit el nettem vala, felzedem (bécíiC. 251). Nem
edveli azok szolgálattyát, kiket a sz. irás claudicantes sAntálók-

ak nevez (Pázni: Préd. 823).

Sántán : claiidieando ^LA. liinkend PPB. Yob teeneked az

rek elettre be menned betegben, auag santhan, bonnem az

rek tyzre vettethny (JordC. 410. ÉrdyC. 553).

Sántaság : clanditas MA. da.s liinken PPB. Vala egy emlxir

i-strlsben, ky rayndenkoron s;mta.sagbbau v.ila (JordC. 7571

üildtem baza az szeg lovamat sáutasága miatt ('ErdTörtAd.

l'.29).

Sántikál : claudico C. Com : Vest. 123. PPBl. [hinken]. Mit

uitikáltok és kétfelé tartotok (RMK. V.n9i. Mid6n kénlódásba

1 kezdene sáutikiUni, méné egy i«sztorboz (Helt: Mes. 107).

e santikaly két-felé (Mon : Ápol 301). Hogy ba igy kell sau-

káluom és baylodnom, félec azon, bogy nekem en szivem

Ikeseredic (MA : Bibi. V.19). A sánta sántikál : claudiis clandicat

?omi Vest. 45K Vadnak olyanok, kiknek az 6 szivek igen e

lágboz és sok áluokságiboz sántikál (Otr: Tfikéll. 26). Meddig

mtikáltok két felé (Illy: Préd. L362). A ki tízezer forintot szed

^ egy esztendben, fel nem tehet azzal, a kinek húsz ezer a

védelme ; elSbb utóbb bátra maradván, csak utána fog sánti-

ilni (Fal: NE. 38). A ki elöbbségre emeli a te.sti kisztö érzé-

Bnységeket, s tsak utánnok sántikál az okossággal, ki-tndgya

Szülünk azt, a mi az embert a baromtól választtya (SzD:

IVir. 369).

[Közmondások]. A ki sántával jár, sántikálni tamil : *cIando

cinus clandicat ipse PPBl. A ki a béunát neveti, maga ne

intikáljon iFal: BE. 579).

Sántikálás: clandicatio, ambulatiuncula; das hinken PPB.

Sántikáló : claudicans MA. hinkend PPB. Oszue gj'Slnec

lenem a sántikálóc (Helt: Zsolt. fiö).

[Sántit]

meg-sántit: clandum facio MA. lahnien, binkend macben

PB Azt vrtattya, hogy az én syllogismnsomat a csak szócs-

ival sántítottam me^ fMatkó: BCsák. 220).

Sántitás : clandicatio MA. das hinken PPB. A .sántáknak

intétásoc a ki-menyfilést51 vagyon (Com : Jan. 54).

Sántító : [clandum faciens ; lahmend]. Csak tet sántító,

)sz, riili s vargyógyitó a borbély fötvMest. 12. vsz).

[Sántul]

el-sántul: [clandns fio: lalim werden]. Meg ?tté az innát

I el sántiila belé (Helt: Me.s. 119).

meg-sánttü : claudas fio, claudicaas efficior MA. lahm,

nkend werden PPB. Az fótos igen meg sántula ; Szab.í Mihály

3re.steiss« fel, mi nyavalyája vagyon (Gfér : KárCs IV.369). Az

gnap portára indult hadnak harmada meg sántnlt az lova

terís: Lev. 212). Jákob pátriárka az angyallal-való küzdésbe

egsántólt (Csiízi: Sip.310).

[8ANYÁS.?]

ki-sanyar : [explico, extorqueo ; entwickeln, heransdrehen ?].

kopasz fejét bezzeg megvakarta, midfin Iszlán a bírt jobban

i-sanyarta íKónyi : HRom. 47).

Sanyarit : ango, affligo, vexo SL [qnalen, angstígen]. Tanít,

mi sanyarit; oktat, a mi szorongat (Pázm:Préd. 691).

meg-sanyarit : c« Kit az vr isten kórságnak ostoránál

leg sanyarita (VirgC. 100). Heted honabban meg sanyaroycza-

>k ty lelkStSketh (JordC. 100). Az ostorok es bfintete.sek a

stet sanyarittyak meg (Lép; PTük. 1.146). A másik ága-is e

M. KTKLVTÖRT. SZi'itAr. n.
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korbácsnak igy sanyarit-meg (Otegl : BDorg. 440). Óket-is meg-

sujtollya és meg .sanyaréttya a bonért (Pós ; Igaas. 1.360). Lássad,

el-éred a fzélt, de meg-ládd, végre meg-sanyarit a magva (Kereazt

:

FelsK. ElSb. 8). A buftantó vasval úgy raegsujditta és sanya-

ritta, hogy még most is a vainakomon a pillatya (Nyr. VIL371).

Veszszüt taiianak a hiizban, gyakran megfenjitik, niegsanya-

I rittyák, meg is verik a gyei-meket (Biró; Ángy. 132).

megsanyarittatás : [afflictio, tribulalio ; das quKlen, mar-

ternj. Testnek, léleknek megsanyaríttatása (Tof: Zsolt 16b).

Sanyarkod-ik : afflictor Kr. [geiingstigt werden]. Ha .szen-

vedni kell, inkálj tiiri el o magán, bogy sem mint másokat

engedgyen sanyarkodni (Land: UjSegíts. 1.683).

Sanyarkodás : afflictio Kr. [plage]. Mind ennyi változások,

ennyi sanyarkodások-kozStt nem zúgolódtak, nem kételkedtek

(Piizm: Préd. 171).

Sanyarod-ik : affligor MA. gepeinigt, geiingstigt werden

PPB. Sanyarodjanak sok istentelenségekért (RákGy:Lev. 223).

meg-sanyarodik : cvi Kinec ha igy kSnySrgfink, noha

egy ideig meg hagy sanyarodnimc, de mindazáltal meg szaba-

dért (Zvou: Post. 1.506). Isten ugy akarja, bogy megsanyarodván

megtérj (Ker:Préd. 129).

Sanyarodott: afflictus MA. geplagt, geangstigt PPB.

Sanyarog : affligor, angor MA. gequiilt, geangstigt werden

PPB. Ky no bochassak az fogh hazbol, had sanyarogj-on (RMNy.

148b). Az én uram sátor-alatt mezfiben sanyarog (Pázm: Préd.

106). Félnapestig munkálkodván, sanyargodtac (MA: Scult. 218b).

Sanyarogjon, fáradsággal mimkálkodjéc (749b). Jó vohia két

hétbe változtatni íket, addég ha sanyarogna is, éltzhetné

(RákF: Lev. L199).

Sanyargás : afflictio, moeror MA. qnal, trübsal PPB.

Sanyargat ; tribulo, afiSigo MA. plagen, angstígen PPB.

Az zerzetesseegh ember eet ez vylagon nagyobban sanyargattya

testeeben lelkeeben (ÉrdyC. 320b). Sanyargatta az ew testéét,

hogy zenth Pálnak mondása zerent zolgalattra haytbatnaa

(450b). Egy ayttatos zemely sanyarkagya wala az ew testet

(ÉrsC. 550). En nemes azzonom, miglen gStrSd, sanargatod

ig eckepen atte lelkSdet (TelC. 27b). Sanyargat az isten minket,

hogy megesmérjük fene bneinket (RMK. rV.3. Helt: Bibi LBb4).

Sanyargat, kinoz, csigáz (Bom: Préd. 227. Fél: Bibi. 122). Hamis

sai-tzoltatással sanyargatták az ártatlan keresztényeket (Pázm;

Préd. 615). Hitível, életével, költségével országunkat sanyai--

gatta a török (Zrínyi : Symb. Elób. 3). Némelyeket sanyargatot

isten (Ciegl : MM. 174). Azért nem szántad ótet megfogatni s ennyi

id alatt sanyargatni (GyöngyD: Cbar. 377). Ezeket a tartomá-

nyokat olly keg}etlenül santzoltattyák és .sanyargattyák vala,

hogy inkáb sem lehetne (Liszti : Krón. 146). A te népedet el

nyomják, szorongattyák (Biró : Ékesség. D. ). Nagy kin a szerelem,

sanyargat az engem (Pbilílór. 34). Ne panaszkodgyál a szeren-

csében, ha sanyargat (Fal: NE. 41). A ki testét sanyargattya,

lelkének engedelmessége alá hódoltattya (SzD: MVir. 427).

meg-sanyargat: tribulo, afiSigo Kr. [plagen, qnalen]. Sanyar-

gassad megh az een elmemeth, hogh az arto genyerSsegSketh

el tauoztathassam (WinklC. 239,i. Az zolga az az keresztyen

ember awag zeerzetes nagyobban meg sanyargattatyk, honnem

az pogan (ÉrdyC. 22). Wr isten myndden ffyat meg sanyargattya,

k>'t hozyaa fogad (80). Wr isten az ew hyiveyt megh haggya

sanyargathny (205). Megsanyargassátoc magatokat: affligetis

animas vestras (MA: Bibi. L104b). Meg-riogatta, s5t a fogsággal

meg-is sanyargatta Sket (Tyúk : Józs. 380). Megsanyargassuk

ellenséginket (RákGy: Lev. 253). Hogy az 6 rendetlen kíván-

ságokat megsanyargassák (Illy : Préd. I.266b). A sáskák elesnek,

mikor kicsin hidegtl megsenyargattatnak (440b). Egy országot
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más ellen fölt/unasztja, benne való népet megsanyargatja íTlialy

:

VÉ. I.18> Terhes nyavalyák által lioszszas ideig megsanyargatta

isten (bod: Pol. 13ü). Az isten megsanyargattya a liakat atyok

hamisságáért (SzD: MVir. 250).

Sanyargatás : afílictio, tribulatio MA. (da.s plagen, iniiüenj.

Az te zeutliseghs feyednek .'i.-uiyargata.syiiak niyatta sanyar-

gassad megh az een elmemett (WinklC. 239). Ewtfjd osweny

alamysaalkodas, testy .sanyargataas (ÉrdyC. 36). Ewtfid vyder-

nek zents-seege testnek sanyargatása (75b). A tznek világossiVga

szép és kedves a szemnek, de a ki hozzá nyúl, keze érzi sauyar-

gatá-sát (Pázm: Préd. 310). Szabad menedéket adnak minden

.sanyargat.istul testeknek (Pázm: Kai. 599). Az id5 szerint való

sanyargatás után részesfillyenek az (VSmben (Zóly:Elm. 336).

Vereséget, sanyargatást érdemel (Com: Jaa 192). Hogy a testi

sanyargatás magunk vagy nulsok által elégtétel legyen, szem-

gyógyító iret végy (Czegl: MM. 10-1). BHjtel, sanyargatás.sal tUrik

rugoldozó testeket (Fal: SzE. 566).

Sanyarú (mnyaróRMK.llM): afflictus, moestus, aniarulen-

tus MA. (peinvoll, qualvoll]. traurig, bekiimmert PPB. Ammeg

feg8 vezzónec sanaru voltat es el8 úutya (NagyszC. 124b). Isten-

nek fya valazta azt (az jdevt), amy az testnek nehezzeb, sanja-

rvb (ComC. 92). Yllyk meg tekeentenAnk az ew sauyarw peni-

tenciayaat (ÉrdyO. 386. 320b). Sanyarw penitenciat tartanak

(566b). Jwthank olyatén sanyarw helyekre (TelC. 292). Igón

•sanaru penitenciat tart valaíTihC 11b). Kezdéket igen sanyar-

gatnia ers nagy munkákkal, sanyaró rabságokkal (RMK. 11.14).

Nagy sanyarú életbe oel vala (Born : l'réd. 21). Diogenes .sanyarú

es iozan gletet vi.selt i541)b. Pázm: KT. 5-I), A lelki-isméret

bibéjinek sanyarú mérges szokval való érdekeltetések (GKat:

Válts. II. EWb. 58). Sanyan'i hi(leglelé.sbeu meghala (Tarn : Szents.

162).

Sanyariían, sanyarún, sanyarán (sanyamvan Megy:

6Jaj. n.35b) : [misere, severe ; bárt, streng, elendig). A fiamat

sanyarán tartom : *adhibeo severius fiüum PPBl. Sanyarón élni

:

la|>sana vivere (Deesi: Adag. 289. MA.). Meg-kell, noha simya-

ruvan esik, éraened szent Pál szavait (Megy: 6.1aj. n.35>. Az

imádságnak tHrvényét nem oly sanyarán kiváunya isten, hogy

meg-vetné könyörgésünket (Sámb : 3Fel. 520). Kiket midn
sanyarán és keményen fogadott-vólna-bé Jósef házában (Hall:

Pajzs. 200b).

Sanyarúas: (severus, durus, acerbus, asper; qualvoll].

GondoUya pokolnak sanyar\va8 keennyat (ÉrdyC. 406).

Sanyarüság: tribulatio, afüictio, moeror MA. angstigimg,

angst, (raurigkeit PPH. Sanyarusaghnak meg tarta.sa (VirgC.

129b). Az kazdagok sanyarosiigot zennednek, az zegenek gyS-

ny5r5seget keresnek (AiKjst. 13). N.igy hegyek kz5th wtnak

sauyaru.s.sagan ide jetthem (TelO. 299). Nagy kemeen eelel5t

es sanyarwsagot lata es z^nwede (ÉrdyC. 561b. 365b). Ostoroz

tyteketb az wr isten keges sanyarwsaghnak ostorawal (ÉrsC.

205b). Testet sanyarusagbi tartya (KazC. 117). Dirairetjniel

megh engeztely az yotlsnek sanyarw.sagath (Komj: Szl'ál. 35).

Elég az napnak az 5 saniarusaga : sufliat diói malitia sna

(Fél: Bibi. 10;. Ha mi sauyarúsjigol szenvednek, tudgyák, hogy

6-félék t.sak az^iknak gonoszok, kik gonoszul viselik (Píizm:

Préd. 36). Sokkal or5nie.sl)en Tizenuedneiék az gehenna .sanya-

niságát, hogy sem mint csak eezer a Chri.stusnak szomoni

arczulattyat (Lép:Knik. 11.146). Az .«anyaniságot szjíz magyar

forintért fól nem vette volna (MouTME. 1.72).

SanyarvábbaJi : [asperius ; streuger, misslicherj. Sokkal

nehézben, sjmyarvábban esik sietséggel való filytüzéstek az

elJbbeni lilzástoknál (Lép: Fl'iik. 1.235).

[SÁPASKOD-IK]

Sápaskodás: an.vietas Nénilil. 291.

SÁPÍT: (quiritor, (juerulor; klageu, sieh lieklagen). Vag>

nak ollyak, a kik igy sápilauak (GKat: Válts. U. Elöb. h3i

Egymás kozStt töprenkednek, sápitnak vala (11.1120). Feje haj

togalásával sápit (Czegl: MM. Ciml.).

Sápitás : (quiritatio, querulatio ; das klageu). Mert ám iszo-

nyú sápítá.sa annak a pápista embernek felette igen meg-gy6zi"t

(Czegl : BDorg. 82).

Sápító : fquiritaus, querulans ; klagend). Aszszonyi módon

sopánkodó, sá|iétó ( Com : Jau. 196).

SÁPOLKOD-IK : (angor ;sicli IjeangstigeuJ. Mcgszomory

dáuak tömlcz fenekén, igen sápolkodnak álomnak értelmén

(RMK. IV.IO). Igen sápolkodnak álomnac fenekén (Nagyb:

Hunyj. 9).

Sápolkodás : (vagitus ; das quaken). Hallá a vadászszónac

k"irtelléssét és az agaiaknac sálpolkodá-ssát (Helt ; Mos. 139)

SÁPOIjOD-IK : ambigo, haesito, quiritor, angor auimo,

ipierulor MA. sich beklagen PPB. [wehklagenj. Mykorygyen sapo-

lüdneek, el yueh y.stemiek angyala (Apóst. 64). Mykuron liA

elmeyekben .sapolodu!uiak raytta, yme azonkezbeu keth yffyak

megh állanak (JordC. 616). Az kegyes anya az A fiaiuai sapo-

lodik, hogy immarau oly igen naggyá lAttenek volna (Komj:

SzPál. 117). Magokban ezen sápolódnak (Helt: LT. El).

Mikoron ezen sápolodéc, miezoda oka volna eunec (Helt:

Krón. 43). A corona felíl kezde sáixjlodni (118). Nagyon

csodálkozik és sápolódik fi magában az papoknak igaz

papságiui (RMK. V.211). Ne sapolódgyál semmit szeretfid-

ben, senkinél nem lehetz iob szerelmedben (ForlSzer. II. Én

mind azon sáiwlodtam, hol tehe.ssem szerét ez idén az elfiirfl

körtvélynok (NádT: Lov. 41). Mikor az isten sogetsegSl hiuat-

tatic es nem siet meg .szjihadetani, sokan azt alettyac, hogy

nem hallya az mi kérésünket, és imigyen szoktanac az emberec

magokban .«ápolodni (Tel : Evang. I.389b). Midn sapolodnanac

arról, ki fordítana el az kóuet az koporsó aytoiarol (Bora:

Préd. 433b). Senki ne sájiolódgyék fogyatkozott álla|)ottyában

(Pázm: Préd. 761). Ha láttyák, hogy feleségén, gyennekin

.s;i|)olótlik, bog)' ezeket árvaságban haddya (Pázm : Imáds. 252).

Mikor háborúságban vagymic es gondolki.KÍtam, igy sapolodune

(Sib: VigK. E). Azon aggoduáuac, sapolodnanac, hogy nem

vSttenec volna kényért vélec az hajóba (MA : Scult. 780bX

Síipolóduak, pauaszolkoduak (MA : SB. 50b). Hallyad e felSl ez

világ fiaynak ónnon magok .sapolódo nagy piuiaszszátt (Lép:

ETük. L307). Azon sápolódnak, mit feleilyenek az memiyei

fólségnek kérdéseié (11.199). Ha tudgyák, hogy jámbor eletfl

vagy, hát ilyen módon sápolódnak fel6led (Szál: Vigaszt 75).

Nyavalyájokban sápolódnak, kápolódnak (Ker: Préd. 970). Ae

ulán s;ipolodik sok nyomorúságán (Mohit': LTárh. 72). N'áltig

siipolódnak vala (Monlrók VII.48). Ne sápolódjál, hagyd úris-

tenre, mindenek elmulandók (TörtT.- III.326).

Sápolódás: haesitatio, querimonia MA. |das wehklagenj.

Csuda .sá|iolódiisa az jó asszonnak és A véle {ia:ve az királ liá-

nak (RMK. 111.57). Az kosztunk való sok istentelenség, elára-

dott sok vétkek és az .wk kárvallott embereknek sápolódások

immár égben isten eleibe felhatván, az mi jó szerencsénknek

kútfejét he zárlottjik (Magy: ORoml. 177). Rubennec Josepheu

való sapolüdiLsa (Tyúk : Józs. 89).

Sápolódó : (quiritaas, haesitan.s, querulans ; klagendj. Rest,

noagábjui háborgó és síijjolodo (Gs. L3).

SAPKA, C8APKA: pileolus Turcicus MA. (cuculliu;

kopfbedeckung, kappoj. Ó meg félJu tJvé szép fejér sapkáját,

hogy avval megnyerné ez országnak javát (RMK. UI 50). EH

liaégiátoc az frLs Sltfizetet, jiogmi ruhalia, sapkába való úuast

(Mel:Sáni. 444). Hoszszú tzött zubony ruhijok ezeknek, liár

suuy patyolatos czapkája fejeknek lUyöugyU: KJ. 511 >. A velen-
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czei herczei; kop>iia. mely mintepv sapka forma, ilmga kfivek-

kel lakoK (TOrtT.' 111.352), Ugy jár víle, miut az, ki az cliristírt

megitta s a liólyagját c^apka helyett magának a feilien tette

s csudálta .az doctor, hogy nem használt (Bercs: Tjev. 124). A
sapkáját asztalhoz ütvén, .szitokkal monda : ez sok (634). Fekete

táhattal baritott t.sapka forma kalap volt fején (Fal:TÉ. 636).

[Szóiások]. Sapkát cserél süvegen (Fal: Jegys. 931).

Az Fráter György az fi .sapkáját még félen hajtotta,

az terek csiszárnak dolgát ajánlotta (Tin. 53). Féln tövé
szép fejér sapkáját (Tin. 50). lm sapkát tótt ( jámbor fejé-

hen iO*kI : BDorg. 195).

br-sapka : endon ; lederne niiitze PPI5, Fekete br sap-

k.ámot fejemre tévén, igy zárjanak koiiorsómliaii ifíér: KárCs.

IV.430).

doktor-sapka : fmagisterü galeras ; doctorhutj. Négy asegü

doktor s.Hpka vagyon a fejeken (Fal:TÉ. 782).

fürd-sapka : (pilens balnp.aris ; badehut), A levetkez

szobában fejfiukbe fel-teszszflk a fíirdS sapkát (Com: Orb. 151).

Sapkás : [mitra ornatus ; mitra tragend]. Az poéták igy

tisztelik meg a .sapkás Kalauzt (Zvon : PázmP. 332).

SÁPRA : [nubilarium ; schuppen). Az ki azt kiváiinya, bogy

mee niosodliasseU, mennyen az sápra házba (ACsere: Ene. 12).

l.SÁR: l)liraiis, lutiim C. coeuum MA. kot, raora.st PPB.

Sárrá lenni : lutescere C. Sárb<51 csinált : fictilis ; sárból csinált

edény : \'as fictile ; sárból való épület : delutamentum ; sáiral bé

kenés : lutamentiim ; sáiral be tapasztja : delutat MA. Meg-akadni

a sárban : limo *inhaerere PPBI. Lacns qui Srdftksara vocatnr

1075 Knauz. Feketesar, lociis 1216 (Wenzel XI.136). Possessio

sar uocata (ZichyC. I.ll). Fluuium Saar (1.185). Pos.ses. .Saar

et Homuk vocatas (IV.89). Nou riuulus S.Tar .sed Sebesfok

appellaretur (IV.508). Riuulum Saar est (IV.508). SaruaI, keuek-

uel ewnen tulaydonitol yllettikuala (EhrC. 331). Sárral és kStég-

laual alázta 5ket (BécsiC. 18. 123). Ez beI6l sar (174). Hagapa

a fidre és alkota sart a hagapasbol (MünchC. 189) Kezdenek

kAvel es sarai Meí hagygalni (VirgC. 26b). Hogy el mosta az

sart labarol, ime legottan lata & labayn az zent sebeket (60).

Kyketh bog lata ez a)-tatos fráter, igen meg viz&sAliien es sár-

ban ferteziien, raytok kv^TiyS-n^le (60). Sarth chenala az hagya-

(laasbol (WiuklC. 304). Le vakarom okSt, ment veaknak sarait

(DdbrC. 38). Porból es .sarbol lettelh (WeszprC. 142). Nemykoron

ez zent zfz az sarbol vezen vala ky pozto foltokat (MargL.

38). Zeep orcadath .saar be fogtlia iCzechC. 33). Marhákat vagy

kazdagsagokat zent Dorofhea ázzon meg vtala, mykeppen

saart (CornC. 251). Zerzee wt ysteu embert feldnek .saryabol

(JordC. 9. 658). Reayok eerkozSth az byzon példa bezednek

mondása : az dyzno megh feredwen az .saarnak poczateekaya-

ban (860). Damancost meg chofollyak vala az eretnekevk saait

ev rea bagygalvan (DomC. 24. 229). Sok byneknek gonozb .sará-

ban eset volna (263). Az vezedelmnec sarából terSnitetel (0ebrC

258). Sárban haagj- esny (ÉrdyC. 94b. 437). Bii saarbol zerzSt

teety hazwnkat (536. 644). Mosna zaradathlan theglath, mellyetb

meunel inkab moss, aunal nagyob sarya leezen (ÉrsC. 169)

Aloythod, hogy az halai az te s-iarljol zewrzet hayiokodban be

nem ferkezjk (293). Mi sarok u.Tgnnk (TihC. 233). Nagy magas

hegyeknek alája vettettem, iSIdnek sarajával el-bérekesztettem

(RMK. IL91). Moudya-yaz sarbol chynalth edyu a korsó a vagy

az fazyk aimak, ky e\vtetli-ch>nialta, myert chynaltal, abraliazey-

tottal engemeth ilyen módra íKonij : SzPál. 78). Bfinbe mint

sárba disznó modgyara vgyan g)-6ny5rkdic (Born : Ének. 191b).

Szépek az isten úttyai és olly tiszták, hogy semmi rútságok,

sarok és szemetek nem találtatnak benne (Pázm : Préd. 87).

Minden világi gazdagság sár nyereség, melly meg-rútittya a hozzá-

nyúlókat (357). Nyárban a bialoknak igen kedves mulató helye

az a .sár (Mik : Tíirly. 84). Magam is bé mentem abba az otsmán

sái'ba a többivel (84). 2) [sterciis ; dreck]. Mikor az has az siir

miatt ugy meg fiialkodik mint egy megtöltött tömlfi: asciteu

(Sziltszai 327),

(Szólások). A kevély I á b a s a r á n a k t a r t j a az alatsou

néi)et (Fal : BE. 589). Inkább vetném a *8 á r b a : citius

Telegorae donarim MA. Azon sárban akadtál te is meg
(Decsi : Adag. 30). Borbély Péter papucscsa a sárba v o s z ö 1

1

(MonTME 1.19). Mell kSnnyen ro.shad és sorvad el az hitván

s á r b u I r a g g a t o 1 1 nj épületed (Matkó : BCsák. 37 1). Régen

haliák, mint kell állani annak mindégsarát (RMK. III.163).

Valóljaii meg kel ám az sárt állani : omni pedo staudum (Decii

:

Adag. 180), Meg állani .íz sárt: gradum figere (237), Mi-ismeg-

ftíleUink magmikért, meg-állyuk asárt (SzD: MVir. 1.39), Kezdé

ükét sok pallérok által nehezíteni téglaverésekkel, s á r c s i n á-

lások k al (RMK, 11.14.), Lá.s.suk, mint gSmbSlygeti a

sárt (Matkó: Basák. 200). Tégla és sárgynrás (Réd: TM.
33). Az mig Joseph éle, addig az pallérokat .siírf gyúrni nem
badta (Tyuk:.Józs, Elób, ISi. L.íssuk, mint gyúródik Mátyás

köpült sara (Matkó: BCJsák. 178). Had p o 1 y v á z z a sarát (69).

Sárral kezde hajolni (251).

[Közmondások). Az káka tel ueuekedik-é .s;ir nélkül (Kár:

Bibi. L5I6). Aranyat is sárból szoktak kikaparni (Kisv: Adag.

48). Ki bogár után jár, süllyed, gázol a sárban (338).

leány-sárja : nioretarium PPBI. [mörsergericht). Leány

sarja, mellyet sült lúd-tí alá készítenek a szakátsok : moretarium

PPBI. Az lúdtiat, ha kezedhez hozzák, leány sarjával újságban

meg fzzed, hiszem tadod azt, megölni mint kölletik (Radv:

Szak. 82), Az gyömbéres s.Tsa akkorra való, mikor az urak az

leány sarjától megunatkoznak, mert az leány sása csak egy

hónapig tart (83). Ludat leány sarjával, Fokhagj-máuak szárát,

só.skát törj együvé . . . Más módon leány .sarjával. A megynek

a magvát hánd ki, ásztasd be, verd által a szitán ^(TörtT.' l

569).

polyvás-sár : flnhini paleatum], kot mit spreu Nom. 31.

aéprö-sá,r : (lutum faecis ; hefenkot), A novofanak tavából

ki v5n engemet es seprnek sarából : de luto faecis (DöbrC.

93).

sikerés-sár : coenum MA. *coenum tenax PPBI. zjiher

m^/rast PPB, Sikeres sárban temetneiek (Lép: FTük, 3), Vétke-

iiiKnek ,sikercs sarában való fetrengésünk (Rim: Ének. 91)

Sáros : hito.sus, lutulentus, limosas, coenosiis C. MA. kotig,

morastig, leimicht PPB. Ad uuam aquam lutosam quae vocatur

s,Trus pótok 1288. Castrum .Sarus (ZichyC. 1.233). In Comit.de

.Sarus (rV'.91). Meneuel inkab sáros ganeuai fSIAl be tedeztetet,

anneuai inkab az gymAlczet beueben agya (VirgC. 65b), Árpa

kenerwel yl wala ees saiws wyzetli yzyk wala (PeerC. 56).

liOéen nekik .setét, sáros, sik vtok (DöbrC. 83). Jgeeu jol illlc

illyen pispeknek ületen sáros hely (DomC. 263). Veteek eniet

gathnak egy sáros wyzen, hogy myndenek atal yarnanak ew

raytta (ÉrdyC. 289b). Az zyzes-seegh hasonlatus az tyzta selem

fonalhoz, ky mykoron az sáros vyzben esendyk, soha jannak

wtanna zyne megh nem yew (590b) Az szekereknek elköltözése

az sáros helyeken idt foglal be magáb,in (RákGy: Lev. {145).

Rimaszombati táborunkból rút, esfts és havas, nagy sáros (idó-

ben jutánk (153). Felette rút, locscs, sáros tél lón azon télen

(ErdTörtAd. IV.210).

[Sárosit)

meg-sárosit : deluto C. collutuio MA. mit kot besudein,

beschmutzen PPB. Hogy a frtben-hevert ember meg ne sáro-

BÍttson, legjüb elkenilni (Pázm : Préd 355).

[Sárosul)

xneg-sároaul : collutulor MA. [kotig werdenj.

95*
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Sároz : luto, collutulo MA. (kotis macheii]. A szent irás

ellen gj-ftröd a büdös sárt, mikor a papok, barátok nStelensé-

gekért sároszsz (Matkó : BCsák. 33).

be-sároz: luto, colhitulo, deluto C. MA. besudein, kotig

macher PPB. Bé-sárazom, otsmányítom : collutnlo ; bé-sárazom,

sárral békenem: oblimo PPBl. A laptásuk meggyújtani várat

akarják vala, asztagokat de besározták vala szigetiek (RMK.

VI. 140).

meg-sároz : eollutulo MA. [mit kot besudein].

Sározott: Intnlatiis, lutuleutus MA. kotig gemaeht PPB.

2. SÁR: flavus, fnhni.s Sí. [gelb). Sárarany: aurumfulvum
;

sármáló : icterus MA. Sár-arany : icteria MAI.2 Az ^ feien ala

éignec vala zamtalan zfirnfl sar ^icoe (GuaryC. 48). Tetemed

foglaltak az z6ph sar araíibol (PeerC. 315). Araíi zynnel fenIS

zeep saar hayak (Nagj'.szC. 119). Meg t6It5m drága kSuekkel,

nemes gySngyel, sar aranyal íApo.st. fii). Csuda fejér-piros orczjija

vala, szép sár haját niegere.sztiitte vala (RMK. in.244). Az szi-

getben akkor egy kos lakik vala, kinek az fi gyapa szép síir-

arany vala (371). A király ha messze fi úta, elefánton jár, ki

mind sár aranynyal befedezve jár (IV.134). Nagy ló here: sar

kerep ; ha meg fílzSd mezes boriján, igen io dagadót zSmerSni

testet vele kStílzny (BeytheA : PivK. 75). Sar f>^^, ehyuda fa;

valahol ez az fyu vagyon, az vakandnak ott nem lakik (127).

Az cednvi deszkáé, megirattattac saai' tSknee képével es szépen

kinyilatkozütt virágokkal (MA: Bibi. 1.310), Foltész az 5 fejére

sár arany koronát (IV.lOb).

Sárga (sárig Nyr, 11.224. ErdTörtAd. 1.92. sarií Nyr. 11.225)

:

pallidiis, luteus, ochra C. croceus, flavus, fiilvus MA. bleich,

gelb PPB. Sárga vagyok : flaveo, palleo C. Sárga rózsa ; cariophyl-

lum ludicura MA. Az negyedyk ezystcs kosaar sárga zaprany-

nyal tellyas (ÉrdyC. 446b). Az sárga loiiat fékestül, hamo.stiil,

zekeres niergessel hagiom Thama.snak zolgalattiaban (RMNy.

IL302). Az aloe az ió, a ki tiszta, fenlic, sárga szabásii íMel:

Herb. 58). Viragoknac sárga, szederies, z51d, tflnd5kl6 ekés

szinek (Born: Préd. 554). Ezee mellé nagy soc io vitézeket,

magyart, sárgát [?] és vasas németeket el indítác (Salánki:

Cladl\uc. A3). A tyukmonybéli sárga (MesésK. 23). Feyer

liliomnak .sárga zeoki (Frank : HasznK. 32b). Sok ideig az sárga

gyanta az tengernek ki forró esSIeki kSzfll való volt (Prág:

Serk. D4). Az virágok kSzepin hat silrira fejér szálacskán botocs-

kák nSluek (Lipp: PKert. 1.57). A silrig arany másfél forintba

láttam hogy járt (ErdT)irtAd. 1.92). Ama vaczkorfa mellett el-

lopult knrncz kíllykfik reánk tanálának
; az egyik .sári(g) ganarád

hegeds formájú, bonhos nyel Uésvel (N}r. n.224a). Az eggj'ik

ollyan sárig tzideles .szabású, g,-marád dolmányos (224b). Az
edjik ollyan sárik tzedole .szabású gránát dolmányú (225a).

Erról az kóró! írjáli, hogy igen jó amaz sárga betegség ellen

(Kecsk: AtvM. 270). Flervadása vagyon ajakának, sárgája lett

ott-is a piros rósának (Gyf)ng)': KJ. 57). Egy pár koszos sárga

pénzért nem méltó étlen itlan koplalni (Fal: NA. 211).

[Szólások]. Vagyon ám ott az sárgában: noctuae

Laurioticae (Decsi: Adag. 149). Bornemisza uram most épül,

vajha lábot, egészséget pénzen vehetnénk neki, bizony kiad-
nék az sárgákban érette (RákGy : Lev. 1 58).

arany-eárga : auripigmeiitum PPBl.

fejér-sárga: [vvüis.sgelb]. Fejér sárga scophiumból varrott

czafrag (Monlrók. XXIV.144).

sötét-sárga(8zin) : insnasum PPBl.

szeg-sárga: [dunkelgelb]. Szeg sárga lón lt (Gvad: Kár.

23).

tündöklö-sárga : [color anreus
;

goldgelbj. A festéc töu-

dfiklö sárga, verhenyó, hajnal szabású, ragyogó .szinA (Com:

Jau. 63).

verhenyös-sárga : fulvus PPBl.

zöldellö-sárga : galbinos PPBl.

Sárgáll-ik : üaveo, iuclinans iu luteum colorem PPBL

flavesco Kr. (gelblich seiu]. Siirgálva zóldell vetés (MÁ:Scult.

240).

Sárgálló : luteolus PPBl. [gelblich].

Sárgás : fulvus C. [gelblich].

Sárgaság: pallor Com: Jan. 55. aurigo, icteroe, luror C.

icteria, arijuatus morbus, morbus regiue MA. icterus PPBl.

golbsHcht PPB. Az kin sjlrgaság vagyon : ieteriais C. Sárgaság

ellen való kö : icterias PPBl. Az arany zómón való sargasagotb

meg vygazt (ÉrdyC. 465b). Borban, mézben ha iszod, sárgaságot

gyogyit (Mel ; Uerb. 8b). A kinek szivét elfogta a sárgaság,

mindent sjirgának ib'l (Pázm: Préd. 641). Mikor a sárgaságb

az egész testet elfogja, abból j5vend81hetfink az ember haláláról

I Mad : Evang. 35b). A sárgaság és reszketegeeség veszesaégel,

roszszul léteit jelent (Com: Jan. 55). Szent Lidvina ezfiz, kit a

k5 s a fSveny és a sárgaság végezett-ki a világból (Tam : Bar.

288). Irigy, komor, fSsvény, van benuek kivánság, csalárd,

félénk, fogta szinekel sárgaság (Felv': SchSal. 27).

szem-sárgasága : hypochisis C.

Sárgaságbeli : [ietericns
;

gelbsüchtig]. Azt mondják, a

s;'irga.ságbéli ember sárgát szokott látni (TörtT.j IU.412).

Sárgit : tlavefacio Sí. [gélben, gelb machen}.

meg-sárgit : c« Soha senki az meg sárgitó halálnak mérges

fiilákját semmi utón el nem kerülhette (Radv: (Jsal. III.272).

Sárg^ító : flammearius C. [schleierfarber]. Sárgíto, sárga

festó : flammearius C.

Sárgod-ik, sárgud-ik : flavesco Kr. (gelb werden]. Ma-

gokat nyaualiakban as b5yt5le.sekben gyakorollyac, hogy Ssz-

tSueren sargudgyanac es az emberec el6t szenteknek lattassauac

(Zvon: Osiand. 185). Sárgodik a szántó fSldek és a mezók azine

(Mad: Evang. 36). Mikor már gabona sárgudnék mezóbeu

(Thaly : VÉ. 11.65). A fejedelem kivált egy darab idtl fogvást

igen sárgodik (Mik ; TörL. 408). Aratni fognak búzát, mert

igen szépen sárgodik (Évk. XIU.51).

el-sárgodik : pallesco C. [gelb werden). Mihent a királyné

bé ment a házba, a beteg hol hidegben, hol forróságban kezdett

lenni, hol el .sárgúdott, hol elfejéredett (Mik : TörL 19S).

meg-sárgódik : cv Mikoron az gabona megsárgódék,

akoron sem repilhetuek vala el a pacsirta fiai (PestiT: Fab.

167).

Sárgul : flaveo C. palleo, pallesco MA. bleich werden PPB.

Sárgulni kezd : flavesco MA. Idó nap elAtt elerótleoedtek,

betegeskedtek, sárgi'iltok (Bod; Pol. 112).

el-sárgul : flav&sco, e.xpallo, inpallo C. expallesco MA.
verbleicheu, gelb werden PPB. El sárgulok belé : imjtallesco

;

elbai, el-sárgul : inficit ora *pallor PPBl. Ha a síegény halgát

is, de az S halvány, elsárgult szine elég kérés (Pázm: Préd.

446).

ki-sárgul : [emarcesco ; venvelken]. Mind kisárgul a vete-

mény a sok estfii : *seuescit seges nimio imbre PPBl.

meg-sárgul : flavus fio Kr. [bleicJi werden). Sönt Ferench

meg zyriiyee<lett es meg sargolott (snualidus) vgy, hogy sokak-

tól balkatagn.ik aloylattnek lE^rC. 2b). Az gyermek meg kezde

sarguluy es az ev orchaya meg feketevle (PéldK. 44). Ye8\\'s

6 halálához kezelytwen kezde meg sargwlny (ÉrsC. 55). Az

hosszú idfinek miatta is megsárgul az gyöngy (Kecsk : ötvM.

274). Tél felé meg kezd KtrgtMui a fának is a levele (Mik:

TürL. 40).
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Sárhod-ik, Bárhud-ik : (tvniio, siibo, rahilio ; rauzen], A
[laraznasásnak semmi mumdoka iiintsen az eleptiaiitokban,

Wegenekkel ueni"; sarhiiduak (Misk: VKert. 29b). Másoknak

szemek láttukra soha sárbudui nem szoktak a tevék (39).

még-sárhudik : Isubo ; nmzen]. Egyik jeles módja ez-is

az elepliantfogá-snak, hogy iiSstéii elefántok bots:íttatnak-ki az

erdSkre, a mester mog-parancsolván nékiek, ho^y oda meg-ne

sarhudjanak (Misk : VKert. 25).

[öszve-sárhudikj

öszvesárhudáa : [coitus; begattung]. Teve-párducz szár-

mazik a párdntznak a tevével való Sszve sárhudásából (Misk:

VKert. 272).

Sárhodás : [coitas ; begattung]. A lovak fel indulnak a sár-

hotásra (ACsereiEuc. 277)

Sári : (flavus
;
gelb). Sári nyavalya : icterus MA.

Sárl-ik : [salio ; beschalen]. Folyatnak a tehenek, sárlanak

a kantzák (SzD: MVir. 93).

3. SÁH : bilis, eholera C. fel MA. gallé PPB. A sárt kivetem:

*pnrgo bilem ; szomoritó fekete epe, sár a testben, melankólia

:

*bilis atra ; sár penisz emberek : *bili sutftisi ; sár penyisz,

senyvedi ember: cacbetns PPBl. Az magyar dióc az gyomor-

ban sárt és hunitot czinálnac (Mel: Herb. 14). A szanot magna

és virága mézes vizben fózue meg tisztittya a sárt (21). Az

evpru-shoz hasonló teies fyu az sai-t, nyalat ki hanyattya (BeytheA

:

FivK. 127b). Az melancholicusokat az az fekete sárral bSuel-

kedSket szomorúknac és nehéz erk51czReknec mongyuc (Cis.

N2). A lép hozzji vonsza a sárt avagy az ember testében való

sárga vért: bilem seu choleram (Com: Jan. 51). A kiket a

sárga sár bánt (Tyúk : Józs. 280). Sárga sár vagy eholera 1658

(KNagySz. 23). Az armenius k6 igen jó sárga betegség és

fekete sár ellen (Kecsk: ÖtvM. 270). Az lazul követ igen dics-

jérik sár ellen, mert a fele sárt, mind hitván nedvességet alól

takarít ki az emberbl (276). A .sár penész vérfl haragra hir-

telen másoknál elébb vágy (Felv: ScholSal. 26).

epe-sár: eholera PPBl. [gallé]. Mikor a bilis vagy ejiesár

a vér kSzzé elegyedik, ottan a harag is bé-férkezik a lélekben

(PP:PaxA. 3S8. PP:Pa-\C. Ib).

SARAGIiYA, SABÁGLYA, SAHOGLYA (laragb/a

Com:Jaa 78): [clatlirimi gestatorium ; schragen]. Az 5k5r

pásztoroc a jászolban és széna tartó saraglyákban eledelt adván

az istállókat lapáttal ki tisztittyác és taraglyán : saraglyán a

ganéjt és rútságot kihordgyác (Com : Jan. 78). HozzákótSzi a

lovat a saráglyához (Com : Orb. 155). Több vagyon Gilvinustok

saraglj'ájában (Sámb: 3Fel. 4721. Ez természetek az kiczin

hfitSknek, mert az nyereg kapája, az saroglya rakva vétekkel

(MKyiI : Zsolt. 112). A mi keresztény vallásunk sammájának

fordításában fáradozom, a hol még csak az saraglyában .sem

adattatik hely a féle beszédekben való bujálkodá-snak (KCsipk

:

WoU. Elób. 5b). Két németet lttek, az kiket saroglyán a vá-

rosra elvitték (Monlrók XXIIL427).

[Közmondások]. Más ember saroglyájában katorászó Mátyás

(Matkó:B(Mk. 255). T8b vagyon a saroglyában, hogy nem a

mint a derekában (Pós: Vetélk. 14)

Saroglyás : [clathris instructns j schragen-]. Az szekerek

jó erfls tábori szekerek légyenek, jó kerekei, tengelyei, kasos,

saroglyás elól hátúi (KecskTört. n.377).

SARAMPÓ (sorompó Kr. srampos MA : Bibi. 11.37): palus

praeclusorius Kr. [schlagbaum]. Gém a sarampo kapun : *repagu-

Inm arrectarinm PPBl. Terekeket az hajdúk elfil találák szintén

sarampónál, ottan vi,s,szahajták (RMBL in.42). Az sarampón Kosa

mind megszámlálá, kétszáz lóval épen az aga vala (179). Egy bízott

I embere Terek .Jánosnak hiirmad magával álla .sarampiinak (182).

Az sarompokon t6r6k6k álnak, az warast erzyk .^akmanostwl

(LevT. 1 242). Az vigyázóktól az rekeszt sarampo ellenek vettetek

:

obiicitm- a vigilibus claustrum (Forró: CHirt. 134). Az te sz:'id-

iiaU kapuit és sarompóit iol bé fitted volna (Bal: Csisk. 155).

.Az sarampókaput addig meg ne nyissák, mig az beisfi kapun

ki uem megyén az, kinek ki kell menni (Gér: KárCs. IV.73).

Srajnpos : [cancollLs instructns ; mit schranken versében].

Máty:ls király szép .srampos circalomot c^ináltatot vala, abban

ISnek minden napi szép toniirok és ókieléssec (MA : Bibi.

n.37).

[SAKAPOIj]

Sarapoló: potator Com: Jan. Is2. [trinker]. Iddogalóc

avagy sarapolóc megrészegedvén, oktalanul dfUiSskódnec iCom

:

Jan. 182).

(SARÁTOD-IKI

el-sarátodik : [in miserum btattim redigor ; veikiiiumern).

lllyenek valának az aegyptus-béli vas-iga alatt szintén elsará-

todott izraeliták (GKat: Válts. H.247b).

SARC (sancz PPBl. Nagyari: Orth. c2. Bartba: Krón. 69.

Monlrók. XV.290. sara Drég:Spec 20. sáré; Lép : PTük. 1.283.

sabz Pázm:Kal. 741. Forró :Curt 4.): pactum, Ijlrum, esac-

tio MA. ceasiLs, tributum PPB. [lösegeld]. Santzon megváltozás

valami gonoszból: redemtio PPBl. Sarczát, árrát idu6sseg5uk-

nec meg fizes,sec (Mel: Préd. 217). Az soc sarczok (Mon: Ápol.

336). Ki nem láttya tehát, hogy váltság és sartz nélkül ingyen

meg-engedhetett isten az 5 rabjának (Pázm: Préd. 80). OUyan

áldozat, mely az emberi nemzetségnek diját és satczát meg-

fizette, czak egy volt (Pázm: Kai. 741). Aimyi sartzért bocsát-

tyák el fogságából, az menyi aranyat 5 maga nyomot (MA:

SB. 72). Bantas nelköl es satsz uelknl el bocsata (Forró : (?urt.

4). Micsoda sartzon váltaná-ki feleségét (Tyúk : Józs, 152) Nem

adhat elegendS sarczot, kivel lelkét ki szabadicsa a rabságból

(Lép: PTük. 1 283). A mi böneinknek sarcsát ugy bo uem

fizethette volna (Drég: Sjiec. 20). BSneimnek'sartza a te kebe-

ledben vagyon le tetettve (24b). Mint ha én valamelly rabot,

sanczát meg-adván, meg-váltanék (Nagyari: Orth. c2). Bizonyos

saczczon megszabaditanac (Megy: 3Jaj. I1.77b). Mind abból is

kétséges, hogy fele sem telhetik ki ez nagy sancznak íBartha

:

Krón. 69). Vélvén nyavalyások, hogy satz adásokkal tSle mene-

kednének (Paskó: ESir. A4). Sartzon válcha ki rabságos éltemet

(Zrinyi L157b). A berezeg csak 6td m;)gával mehete viszsza

Galliában, két száz ezer aranyat fizetvén sauczábau a jerusa-

lemi sultának iTitkJel. 91). Csak saczokat ók is feljebb ne

verjék (Ei-dTörtAd. 1.326) Erdélyben valamennyi török rab

találtatik, saucz nélkiil megszabaduljauak (11.348). Jószágos

urakban majd 70-t levágván, sokakat elvnek és.sancon'szaba-

dúlának (Monlrók VUÍ109). Minden sancz ;és fizetés nélkiil

restituáltassauak (120. 144). A koppáni bég sanczon, Mehemed

bég pedig hatalmas császártól sancz menvén szabadulának meg

(Monlrók V 111 108). Az ott raboskodó híveinket 6 kegyelmek meg-

szabadítani igyekezzék sancz' nélkül (XIV.406). Hadnagyomat

kiváltsák és az Horvát Mátyás saczába acceptálják (XV.290).

A rab vagy sanczon vagy rabon szokott szabadulni (Monlrók

XXIV.624). A sanczának vége százezer tallér (MouOkni. XXHI.

599). Az szolnoki Ibrahim vajdának sauczába attimk 6 ff.

(MonTME. 1.127). Az \t jobbagynak attam költsön ötuen foryn-

totb, kytb az töröknek attak satczokba, azzal adossok (Radv:

Csal. HI.127). Rab sarczát, felesége pénzét míg kezében nincseo,

soha ne tegye addig erszényében (Tlialy : Adal. 181).

Sarcol : lytnim promitto MA.' [tributum exigo, praedo,

spolio], lösgeld versprechen PPB. Ea nekem azt mongya walla

Wernelias wram ys, hogy yom wolna raytok somaban mek zer-
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zcdny welok, lKip;y riprn i^'y saraoluy (LmT. 1.15). Cyrus kérdá

Ty(;raiio.stSl, mit akarna a fele.sége vált.sái;áévt adnia, ha san-

czolni kellene íGKat: Válts. IL1282). Az kik az .szegény embe-

reket saczolják, égetik, aft'éléket igén megveressen (MoiiTME.

III.53).

meg-Barcol : |tributiim extorqueo ; abgabe aufiegen]. Az
wrnak sarczultli meg íl 50. (RMNy. I1.179b). Az rabot ;iz wr
el wewe es megU .sarczola marhába e.s lóba (180). Egy ifBu

rab még ut ám meg sátzolá (BFaz: C'astr. E2). Hozou izpayat

egnyhan latorral meg fogtak, barom száz foryntba sarcznlt meg
ew maga, annak felette myndeii marhayat el vettek íErdTörtAd.

IV. 178). Az .szegény beszterczebányaiak is ezer tallérban .sacz-

czoltak volt meg neki (RAkGy: Lev. 165). Megsarczoltam volna

hi'iszezer tallérban, de az pogány tatár csak meg .sem hallotta

(Thaly : VÉ. 1.158).

megsarcolás : (exaclio, praetium redemtionis ; Ici.sogeld].

Eri^s helyeinket a meg-.sattzolásra magok kérjék, azt hadgya

(Paskó: ESir. A3). Tágítást tónek a raboknak meg sani'zolás

által valo-szabadulasoknak (Bartha ; KnSn. 14).

Saroolás: vectigal Helt: ÚT. r8. pactio Ver: Verb. Szót.

190. (pretiuMi redemtionis; líi.segeld). Satzolást (vectigal) értsed

minden segítséget, mellyel az alatta valóé tartoznac segíteni a

magistratust, mind ostor adót, dézmát (Helt ; ÚT. r.8). A salzolás

pénzrl gondot akania o viselni (Helt:Krón. 115). Sacc.zolása

meglón olasz Sforcziának, tizen hatezer aranyat ada ba.sának

(Tin. 100). Ha kétezer forintban vohia is sarczoliisa, de érette

adná (Nád: Lev. 212). Az mely három török fogoly maradott,

Rákóczy nram meg sarczoltassa és sarczolásoknak felét magá-

nak vegye (Radv: Csal. III.112). Mert az Haszon-oda-bassy

szabadulásáról és sarczolásáról teneked minálunk hitleveled

vagyon, kivel kötelezted magadat, hogy Haszon-oda-bassy sar-

czolását meghozzad (MonOkm. 111.209). Kiknek saczczolása

sokat teszen vala (Thaly : VÉ. I.77b).

Sarcoló: (tyrannus?). A te ellen-séged terhének igáját és

az íl kénszerítójének, sarczolójának pálczáját meg gyzted
(Biró;Éke.sség D).

Sancol8ág[Pj: (exactio tributi; steuereintroibung]. A vár-

megyékben lévfl sanczolsag felett a mineni(l nehézségek voltak,

azoknak eligazéttására Kolozsvárra jütfünk (MonTME. Vn.277).

Sarcoltat : lytrum exigo MA. [spolio, vasto ; lösogeld auf-

treibon]. Mynket mynd ket fele sacczoltattak (l{MNy. 11,318).

Katona és török mindenütt esznek, Lsznak az szegénységen,

sarezültatják ókét (LevT. 11.252). Pliol Belochus, a Bahilonianae

kirallia, Israel országát rauas ala saczoltata (Szék : Króa 37b).

Kezdette az országot gantzoltatni (Teleki : ITaI. 91). Mindenek
bé-irattak a végre, hogy személyre é.s értékre adót vetnének

és az isten népét sartzoltatnák (Pázni: Préd.;iOO). Isten Ádámot
a bnért érdemlett-képpen nem sanczoltatta, sem el nem kár-

hoztatta ((JKnt: Válts. II. Elfib. 5). Ezeket a tartományokat olly

kegyotleniM sanczoltattyák és .sanyargattyák vala, hogy inkáb

sem lehetne (Liszti: Krón. 146). Némely szegény jobbjigj'ot

ugyan vaslia is vernek, ugy sánezoltatják (ErdTörtAd. 111.336).

Német hadak a falukat quartelyra osztják és naponként siVn-

ezoltatják (MonOkm. XI V.46). Ajándék uem adásért ne is sattzol-

tas-sék szegénységünk (Bethl: Elet. 11.17). 1665 eszteudóbcn négy
tallérokra s.inczoltatott (MonTME. 1.355). Ne .sarezoltatnák az

szegénységet elviselhetetleuképen (V.184). Mod nelkeol az sze-

gen.segeotli nem siinzoltattya (Radv: Csal. III.173). Az állhatat-

liui hitét meg uem állja, midiin szabad nemzetünket sarcaol-

tatja (Thaly: Adal. I.IO).

meg-sarcoltat : cv Meg-.sjmtzóltatta a rabokat : *ceusus est

m;uicipia l'PBl. Meg satzoltatta vnla nagy sommá i)éuzen (Helt

:

Krón. 58). Azért kastéllyait, roppant szép városit bátran ineg-

satlzoltattya (Paskó: ESir. A3) A tiszttartók latrokat sohol ne

merészeljenek megsaezoltatui (ErdTörtAd. 11.372). Az mely

három tíiríik fogoly maradott, Rákóczy uram meg sarczolta.s.sa

(Radv: Csal. IU.112).

Sarcoltatás : pactio, exactio MA. vertrag, das vergleichen,

einfodern PPB. Egy kegyetlen nemes ember igen nyomorgattya

vala a .szegény iobbagyokat satzoltattjtsokkal iHelt:Me«. 446).

Az szabadon való járás és az saczczoltatás mind füstbe ment

iNád: Lev. 71). Nyárba nagy sarczoltatasokcal meg terheltetuec

1579 (KNagysz. E4). Vagy elesSk meg szflkfll, auagy nagy nehéz _
satzoltatasok által meg fogyatkoznak 1583 iKBártfa. Cv2). Nem fl

beszolled képtelen sarczoltatastokat, mellyekcel sarczoltattyatoc "
az kí.sseget (Mou : Ápol. 335). Hamis .sartzoltatá&ial sanyargattyált

!iz ártatlan keresztényeket (Pázm : Préd. 615). Sarczoltatásoekal,

iLsoKí felett való u.soráckal az 5 adós.sát meg-nyúzza (Com:

.)an. 191). A i)Ogány szolgálattya tellyes siralommal, vereséggel

es sant.soltalással (Bárth : Tromb. 9). Azomban a nemetek san-

tzoltatása is meg szfinók (Bartha: Krón. 8). A postálkodoknak

és egyéb rendbélieknek saczoltatások sok rendben meg-tiltatott

(CompConst. 31). Akkor szQnuek meg a régi véroutások, satczol-

tatások, keserves panaszok (OtrRoma. 116). Az austriaiaknak

egy esztendei sanczoltatása a töröknek adott ötven esztendei

lizeté.ssel megbizonyíttatott iRákManif. B5). Ez mi országunknak

penig nagy része az német és Tökölyi pártján levó hadak sar-

czoltatása miatt telyességgel elfogyatkozott és pusztiilt (UunOkm.

XIV.31). Biró uramnak ez .sarczoltatás beteljeaitésekor volt

költsége (MonTME. 1.316).

Sarcoltató : durus exactor Rr. [publlcani, ethnici ; steuer^

eiutreiber]. Hogy ha a szent gyfllekzetet nem halgatandgya,

vgy taitsad, mint akar melly pogánt auagy satzoltattót (Helt:

UT. E5). Szolunk az sjiczoltatorol, kirl megerttyfle, minemS

vtalatos leuon emberéé eltt (Born : Evaug. IV.92b). Az biro Ad

tégedet az .sarezoltatónak és az .sarezoltato vtt tégedet az tflm-

lczben (Fél: Bibi. L114). Rendelénec 6 ellenec'sartzóltató tiszt-

tartókat (MA: Bibi. 1.49. 4 19b). Voltál u.sorás, sauczoltato ; illyen

volt Matlio és Zacheus-is (Komár: Iniád-s. 194). A tnénjuek
sattzoltató igája és kárhoztató ereje alól felszjibadultanak i Pós

:

Igazs. 1.730). Meg-büntessék az ollyan sauczoltatókniik-is san-

czoltatások (CompConst 31).

SASDA : [sarda ; thmifi.scli). A saida a niusika zeugesben

igen gyönyörködik, ugy hogy arra a tengerbl fel láttáik

szökni (ACsere: Enc. 220).

SARJÚ : cordum. sicilimentuni MA. Iierba córda ; grummel

PPB. Síujnt ka.szál : .sicilire M.A. Sarjú-széna : sicilimentiun PI'BI.

A melly ökröt mészárosnak akai"sz adni, gyenge sarji'ui sza-

badjában gázoltatod (Pázm: Préd. 32).

Sarjúz-ik, sarjaz-ik : recrudesco ; von neuem erwaoliseu,

wieder t'rlsch werden PPB. L'jolag sarjnzik tövérl az erd

:

.sylva *pullulat a radice PPBI.

Sarjazás : [germen ; triebj. A sok rósz ág minden Ud\'<is8ége8

sarjazást elolt bennünk (Szl>: MVir. 33.5).

SARK (sniiolas JordC. 12) : 1) calx, calcaneits C. calcaneum

M.\. ferso PPB. *Maga.s-sarkri cjdpellfls : crepida subere sub-

structa PPB. Sarkáig le-ér a farka: cauda profusa usque ad

calees PPBI. Ki ezic kéúerot en iielém, emeli sarkat eii elle-

ném (MUnchC. 199). Eu keiieremet ezi f sarkat en ellenem

emelend (UöbrC. 425). Te annac sarkat harabdalod (Helt : BibL

I.d3). Én ellenem hiVszta fel az .sarkát (Helt: ÚT. d2». Az ki

eszik vala en velem keuieret, fel emelte en ellenem az sar-

kát (Fél: Bibi. 1.1651. Es te morsolotl neki az liatuUo surkat

(Szár: Cat. B4). Megmarja az lónac .sarkat (MA: Bibi 1.47 1. Itt

US sarkadat érdeklem ezzel (CzegI: MM. 176). Nem nézik, hová

valók a szolgálok, vsak legyeuek szépek, .sarkoa forgók (Matkd:
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BCSsák. 39b). SiUos jégen, sima sarkon állapodunk, hamar tsiiszik,

és szi5myen esik gyarlosásunk, ha nint.wn ki tartsa (Fal:SzE.

550). 2) cardu Kr. [thüranselj. A iia|>un íikurguar a temjilom-

nac sarkay (BécsiC. 228). Ky zakaztaa az kaput sarkaabol

(JordC. 343). Mint az ajtó forog az 5 .sarkában, vgy az i'est

az 6 iigyábau (Kár : Bibi. 1.619). Ki veti sarkából az egeket,

hogy igy eszét vemeísíék a Nnhiguac (P;izm: Préd. 6). Ezek sar-

kai a mái tanúságunknak (39). S) [tini.s ; ende]. Az re^'ostrunniak

mmden faciesnek a sarkán magam kezével irtani le minden

következend faciesnek kezdetén való Írásnak az eleit (Radv:

Csal. ni.283).

[Szólá.sok]. Abban forog .íz kSzbe-vetésnok s a r k a, ha

az sz, irás csak magán világos légyen é mméknnk (Pázm : Kai.

511). Szent János mozdúlhatatlan volt a jóban, sem reménség

sem félelem sem halál ki nem üthette sarkából
(Pázm: Préd. 38). Akárki tezébe veheti, mely nagy ereje légyen

a sok aranynak, holott azt a papot is k i-v e t e 1 1 e sarkából,

a kinek minden reménsége tsak az ers Trójának kfalaiban

lehetett i Hall : HHist. UI.248). Ezen a sarkon fordulnak
meg az istenes tudománynak leg-fövebb tzikkelyei (Fal: NE.

37). E kettn mint-egy annyi sarkokon fordul meg minden

tekélletesség (Fal: UE. 363). A világ fiai bánattya a világi kár-

vallások sarkán foro g(Pázm: Préd. 611). S ar ká ual fenye-

get n i az ellenséget : cavum pedis ostendere (Decsi : Adag.

257). Nem sarkával fenyegeti az ollyan ember az ellenségit

:

non cavum pedis ostendit (Czegl: Japh. 21fi).

[Közmondások]. A szerencse sima sarkú, hol ftitja, hol kergeti

az embereket (Fal : Const. 855).

ajtó-sarka : cardo C. MA. PPBI. thüraugel PPB. Mykoron

lataugya az veerth az ragazton es az ayto sarkokon, nem hagy-

gya az veer thew angyalth oda be meenny (JordC. 33). Az

ajtó sarkac hogy ne csikorogjanac, lassan mozdits meg (Com:

Jan. 107).

csizma-sark : tahis calcei ; fersen am schub PPB. *Tsizma

sarkát elnyomni : calcei talum atterere PPB.

ég-sarka: polus C. Az égnek sarka, egek tengelyeknek

vége: poIos PPBI. A felséges isteni elme az egek sarkán mély-

séges titkainak tzégérét ki nem szokta kötni (Fal: CE. 363).

Az egek sarkára megeskütt, a magas egekre tette esküvését

(SzD: MVir. 95).

hamar-sarkú : fceleripes ; schiiellfüssig]. Esedez a haniar-

sarkú szerencsének, jobb részén visellye forgó kerekének

(GyöngyD:KJ. 407).

kakas-sark : posticus ungvis galli, *calcar galli PPBI.

szU-sark : *focaneus palmes PPBI.

Sarkal : 1 ) hivado a tergo, pei sequor MA. von hinten antal-

len, angreifen PPB. [verfolgen, antreiben]. Sarkalta mindenkoron

az satan az Cshristnst (Born: Préd. 23b). Az halál hatok meget

sarkal (MJb:ÖrökÉ. 117). Ez egész ecclesia kepében töt vége-

zést igy saikallya másut (Czegl : Japh. 10). Aszszonyának magát

hitetni engedte, utánnam sarkalván kedvét jelentette (GyöngyD:

Char. 24). Nincsen olly finnyás kén s olly kényes finnyásság,

a kit ne sarkailyon sok tövises gondság (GyöngyD: KJ. 430),

Meghatározott czélt vetettek dolgomban, sarkal az örr-álló

mmdenütt inamban (436). 8) [tergum do ; den riicken kehren].

Ne hagyd magad illyen lágyan, ne sarkalj, de harczalj (Thaly:

Adal. n.334).

még-sarkal : adorior, invado MA. angreifen, anfellen PPB.

Miképen meg sarkalánac tégedet az úton es leuágac az ert-

leneket, kic vtól inec vala (Helt: Bibi. lYyy2). Ede-s besze-

dekeel sarkalta meg ket (Tel: Evaug. I.191b). Itt-is inokbaii

legyünk és meg-.sarkallynk ket (Pázm: Kai. 125). Igéretivel

sarkallutta meg es hitegette az tanátsára (tíKat:Titk. 61).

mégsarkaltatás : (instigatio ; antrieb, anraizung]. Innnár

Uudolfus császár megsarkaltatá-sára csak maga fejétl Ígéretet

tett volna (Szál: Krón. 191.

Sarkalás : incitatio Kr. (impetus ; nntriebj. HA lry megh

teeneked feyedeth es te elleukdl hA- sorkola-ssanak (JordC.

12). Volt neki-is a testi sarkallása (Czegl : Sión. 217).

[Közmondások). Sarkalásal szokott adós jól fizetni (Kisv:

Adag. 55). Sarkalással szkölt az adós fizetni (SzD: MVir. 14).

Sarkalat: I) calcaneum Com: Jan. 49 [ferse]. A horgas

in után a láb talpa vagyon, melly a sarkat avagy sarkalatott

magában foglallya (Com: Jan. 49). 2) [niota, finis, margó
;
grenze,

ende]. Napkelet sarkalattatol e fidnek mend vegeiglen éneklnk

Xpas feiedelmnel;, zíiz zölettenek (AporC. 130). Uo mihelyt a

mezrl az erd sarkalatjához érkeznének, azon lövések is

semmit nem árthatnak vala (Szál : Krón. 402). Ott egy sarkalat

erdben bg alván, a váradi törököket ki hyjac (Bartha: Krón.

121).

Sarkalatos: [cardinalls;haupt-J. A sarkalatos, derekas szelek

(vonti cardinales) ezek : nap keleti, déli, nap uyugoti és a .sebes

északi szél (Com : Jan. 9).

Sarkas : cardinatus C. Most újonnan tizenkét .sarkas hajó

német feljöveteUvel Bud.án'il informáltatunk (RákF: Lev. 1.372).

SARKATJTYU UorkantyyaÜt JordC, 675) : ealcar C. MA.

sporn PPB. Sarkantyúval serényített ló : *concitatus calcaribus

equas ; izgatni a lovat a sai-kantyúval : *coDcitare equuiu cal-

caribus ; .sarkantyúval érdekelni : *agitare equuni cilcaribus

PPBI. Ky eu velem eezyk kynyerth, fel eniely en ellenem hft

sorkantyyath (JordC. 675). Sarkanthyw barom bokor iRMNy.

1185). Egy ezftst aranyas s-irkanthn- fyw (199). Ha az paripák

el fogynának, tehát az nemes emberek az paraszt embereket

sarkantyúkkal nyargalnák (MesésK. 8). Sarkantyú, hogy már

•sarkán lév tyu (GKat: Titk. 1120), Lovát sarkantyúval meg

indítá bátran, az hon immár népe chak nem futjisban vau

(Zrinyi 1.54). Zryny Giorgj vramnak hagiom az teorkes keowes

sarkanttjívt (Radv: Csal. 111.146). Négy bokor sarkantyú, és egy

bezzeg, az egyik ezüstes (Gér: KárCs. IV.365), Vöttünk egy

sarkantyút 40 d, (MonTME. 1.347). Meg vallom, ilyly úrtól

származott biztatás sarkantyú (Orczy: Költ. H4).

[Közmondások]. Nem kell serény lovat sarkantyúval érni

(Ki.sT:Adag. 142).

fölkötö-sarkantyú : [calcar colhurao adstrictum; aascluiall-

spornj. Az lakatosok egy felköt sarkantyút adgyanak huszon-

nyoltz pénzen (TörtT. XVUL 229).

tarójos-sarkantyú : [calcar rotula omatum ; sporn mit

einem radehen versében], A lakatos apró sarkantyrit, felszegezt,

ónost, taréjost, jól szegezze fel négy pénzért (TörtT, XVIIL229).

Sarkantyús: habens calcaria Kr. [gespomt], Réz-sarkan-

tyús .síirga csizmám (Thaly :VÉ. 1.311).

Sarkantyúz : calcaribus pungo MA. sporaen, mit dem

.sporn stecben PPB. Vastagon sarkantyúzza és esztenezi a

keresztény lelket az a gondolat (Pázm: Préd. b2). Sarkany-

tyuszta, hogy feleilyen reá (Megy: SzAÖröme. 4).

meg-sarkantyúz : calciribus lu-geo, pungo, stimulo MA.

*suffodo oquum PPBI. ansponien, mit dem sporn zwingen

PPB.

Sarkantyúzás : [stimulatio ; das spomen]. A sarkanfyiizi.s-

sal nem hízik a lú (Czegl; Japh. 159). Sarkantyuzással nem

hízik a lú (Oegl: MM 177).

Sarkantyúztat : [calcaribus instmere curo ; beepomen

lassenj. A felséges fejedelem két pár veres csizmáj.át patkoltassam

és sarkantyúztassam íTörtT.' 111195^.
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SÁRKÁNY: 1) draco, crocodylus 0. draclm PPB. Tezy

ewkewt jartatny bazaltócoson en yaüpiskyou es sárkányon (EhrC.

147) Vala na^ sarkaíi (BécíiC. 175). .Siralmat tézóc mént sar-

kanokét (247). ^'lueii e^li naé vndoc sarcaíiün (GuaryC. -15).

Tengert meg er5sseitetted, sarkaíiolciiak feleket vizegbe meg

tfirted (DöbrC. 125b). Rakua vala kiéimal, bokaiial es .sarka-

íiokkal ("ÜjdC. 12). Ez sarkauy meg vara ez azzonyallatnak

dymevlcbeet aiiagy gyermekéét, hog mynek vtanna zflnee, az

sárkány be nyeliiee iCornC. 122b), Faralio be liyvataa byesba-

yosytli, ky mynd le vetee liA ves.s5yet e.s valtozeek mynd sar-

kaiinyaa í.IordC. 18. 905). Jeleneek nemevuemev nagy .sarkán

zent Damanco.s atyánknak (DomC. 39). .Sok kegiok es sarkauiok

termének a Tiberia.s vizeben (DebrC. 214). Sarkant bocliattata

ew reea, hogy meg zaggathnaa, de ew tewle az hythnek ereywei

meg eiigheztelteteek (ÉrdyC. 338. 408b. 542b. 555). Latank

egy azzonth, kyth egy nagy fene sárkány eríssen mardos

vala a'elC. 277. KnlcsC. 179. Helt : Bibi. I.ccccS). Rettenetes

louat latok, a ki voiisza, lam tekete tüzes szaiu és szSmíi

sárkány, bezeg rettenetes taliga.s l rayta (Helt: Mes. 467i.

Egy sárkány lackic vala egy fbllyo vizbon; niidón avizeeigen

meg árattanat" vólna, el viué a víz a sárkányt ; és niikoron

meg appadot volna a víz, a porondon marada a sjirkány (242).

Az sarkant, az nagy halalt, az jMklot, az karhozatot (Born:

Ének. 236). Az kigio, ha kigyót nem eszik, sárkány nem lehet:

serpen-s ni edat .serpentem, non futurus est draco (Uecsi : Adag.

197). A sárkányokat és oroszlányokat fáradság-nélkfil földre

tsSpUi (Pázm: Préd. 166. Toln: Vigaszt. Elíb. 18). Az tzipején

alól mint ha sárkány volna, delpliin hal módgyara vagyon

farka iHuszti : Aen. 15b). Sárkány dühösséggel teli kapcinl az

ölében viseli a magyar koronát (Zriiiyi : Syrab. 10). Vidd ált,il

lelkünket már ama rút vizén, kit sárkány okádott lelkünk

ellen (Thaly:Adal. 1.30). Diadalmaskodván a pokolbéli sárkán-

nak hét fejét oszve-rontotta (Csiízi : Síp. 132). Már az els régi-

ségben támadott híre a sárkányoknak (Fal : TÉ. 684). A bölcs

synai királyok címere sárkány (685). 3) opliiuchus SL (drachoj.

Az ég kzepin való tsillagzatok : a sárkány, kinek farka a két

medve közé tekeredik be (ACsere:Enc. 99).

puska-sárkánya: trochlea .sciopetaria, catapultariiim ros-

tellum ; aufzug an einer Üiiite PPB. Lakato.sok inivp limitatioja:

puska nj kerekétftl 45 d. Egy puska .sárkánti'd 30 d. (TörtT.

XVni.260).

Sárkányhozvaló: crocodilimu C.

SAKLÓ (sínro GuaryC. 26. JordC. 249.): falx me-ssoria,

sicrlicula MA. falcula ; sichelmesser, rebmes.ser PPB. Horgas

kasza, sarló: falx *procurva; sarló, kasza: siciliciila PPBl Az

kenet sarronal le vagiac (GuaryC. 26). Ha be menendez the

barátodnak gabonayaban, sarrowai semytli ne airas (JordC.

249. 466). Feyeeben vala egy arán korona es ew kezéében

egy ele.ss sarro (911). Magyarokat adá törökök markába, ki ah

Sarlóközból sok népet elhajtanak (KMK. 11.20). Barátinkat hid

el, holnap reggel el ioyouek sarlokal os megara.s.sak a huzat

(Holt: Mes. 479). Ha az nagy .sarló ffluet etzetljen rea kJtSd,

az sfllt, golynát el ronttya íMehlIerb. 38). Fogd hozza az te

éles sarlódat ^-s szedd meg az fSldnek sz5l5 gherezdit (Sylv:

UjT. 11.150). Az 5 fegyuerekbSI szAiitoua.sakat es kepekbSl

sarlókat ehináhiac (Helt: Bibi. IV.14). A halál hatunk mJgót

lappangh halai hozó sjirloiaval (Lép: FTük. 31b). tvirlóját más
tarlójára no ve.sse (EgyhKendt. 104). Él&s kaszával, sju-lóval

aratnac (Com:Jan. 74. Com: Vest. 128). Búzájába vetettük

volt sarlónkat (Czegl : MM. 10).

Sarlócska: falcula C.

Sarlós : falcé, .secula provisus Kr. [oine siohel habendj. Itt

tegnapi .sarlós Boldogas.szony napján nagy lárma volt, az ellen-

ség elhajLá a oímcti ménefit (Gér: KárOs. 504).

SÁBMÁlíY, SÁRMÁIjÓ («árm(«y Coni:Orb. 43. lar-

iiitilyii Cunj: Jan. 31) : ictenis MA. galgulus Com: Orb. 43. grün-

ling PPB. Hangos szavnac : a tengélicz, pacsirta, ffilemfilei

czinege, csipke madár, sarmaljn (Com: Jau. 31). A patsirtáról,

pintyrSl, tengelitzrSI, és sármányról iMisk: VKert. 466).

Sármányka: c« A sármáuyka is tsak kisded madárka

mint a patsirta, fellylll a hátatskája miutegy hamu szíufl, begyi

és hasa pedig szép sárga, a honnét nevezeti! is vStte ; sái^

niányka, mintha mondanád sárgátska iMisk: VKert 471. 410).

SARU (sanat Béc-siC. 9. Born : Préd. 387. Vallást. Ddiiij)

:

calcfius, calceameu, calceatus C. .scliuh PPB. Mégo^gauala 8

sariat (BécsiC. 9). Lábait oltSztete zép earuckal (31). Ö zep

sarui elragadac annac zeniéit (45. 127). Ki iSueudo eu vtamiam

erósb tüllenitíl, kinec néni va^oc niólto sariuat óe viselném

(MiinchC. 18. 31). Lababol .saniiat le vete (VirgC. 101b). Evueky

saruy valanak meg zakadoztak, hituanok (MargL. 39b). Kíl-

dolek titeket sakfional kii es t;is.sornal kii as san'ual kii i DöbrC.

456). Saaru es adatik te lábadban (NagyszC. 74). A hetuecket

tanituaniokuak elég pogacza keniereket es étkeket, sarukat

zerzeh (WeszprC. 44). Nem vagyok melto csak .sanvyat es

vyseluem (JordC. 362). Ne legyen se earwtok se ystaptok

(382. 753). Vala ez zentseges atya zegeenseguek byzoii zere-

tevye ruli:than, sarukban (DomC. 130). Azt se higed, ho^ saru

voltuolna lábában (VitkC. 80). Melto nem voua czak síu^vya

ki'teleot ees megli oldjmy (ÉrdyC. 14bb). Adyatok gyArAl az

ew wyaban es sanvt az ew labaaban (ÉrsC. 11). A Sionnac leányi

lienelyek es drága saru vagyon labokba (Helt: Bibi. IV.16).

Kinek saria hordozásáni Ls nem vagyok melto (Helt : UT. A5). Kor

beteg, nincz lasnoka, nincz szfiro, sima, ezt e világ boldogtalaunac

Ítéli (Born: Préd. 387). Czak saruia le vonyására is méltatlan

(Decsi: Adag. 37). O nem méltó, hogy az fl sariánac kötelét nn-L'

odia . . . Mert férfiút neuez ollyant, kinec saria volt (Vallást

Ddiiij). Nem \Tseltek sanit az aegyptnsbéli aszszonyoc (Prág:

Serk. 350). Két pár saru, egy pár czepelös (Évk. XIIL73)

Sokan ránczos, veres sarut viseltének szász módoa (Moulrók

XI.342).

(Közmondások). Meg nézd a labodnac kaptaiát, ne kéváuy

nagyob sarut (Helt: Mes. 41). Soc sjiru vagyon a varga mester

uél, de nem mindenic illic lábadhoz (370). Ne induly érdire,

ha sarud nincz (Decsi : Adag. 301. Kis\' : Adag. 61). Hadd mo-

rogyon, varga Pál, csak jó sarut várjon (381).

asszonyember-saru : [calceius muliebris ; fraueuschuh].

Mykor egj' napon ez barlangból ky menthem- wokia, latham,

melettem egy zep azzonyemlier .sanv wagyon (TelC. 298).

Asszonyember .saru 11 (Évk. XII180).

bölcsek-saruja: boxea Major: Szót. 103. [philosopheuscbuh).

deli-saru : [cak-eus ; halbsliefel]. Fatalpú, deli saru iMNyiI:

Irt. 132) A pfi.spi">k lábain deli-sarut visellyen (Pós: GBot. 15,í.

Egy ke/ske liórból csinált czepellist avagy deli sarut adjanak

d. 16 lErdOrszgy. H380).

fa-saru : (sculponeae ; holzschuh]. Botos, kaptza, fa-sara

:

sculponpa PPBl.

fatalpú-saru: calopodium MA. holzschuh PPB. A pápista-

siigban a szeraetosek szfirke niliáb;in jjlrnak, fa talpú sarut

viselnek alíizatossjigokuak megmutalá.sáéi t (N;iu:SzilT. 231).

hánuastalpú-saru : [calcens triplici solea instructus; schuh

mit dreifacher solile). A ki hoszszu utat akar gyalog járni,

hármas talpú sarukot vészen (Illy: Préd. 1.613).

könnyü-saru : (calceolus; halbsliefel]. Kfinyfi saru, minoinfi

az magjíiroknál az czipollJs vagy az sólya (MA: Bibi. I\

.

37).

papi-saru : [caleeus sacerdotalU ; pfaAisnschiihJ. Gflrítg impi

sarut viseli : pliaecasiatiis PPBl
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szekemye-saru : focrea ; stiefel). Szekernye-sarú egy pár,

iteni egy fejelis (Moiilrók XXIV.IS^).

tehén-saru: [nngvis vaccae; kubimfj. Minémfiek az tehén

sanik ? Felelet : aü szarvából cséiiáltnk (MesésK. 22).

vas-saru : [ocrea; beinliarniscb]. A vas fegj-ver derék

risaei a vas gallér, a kakasok, a vas saruk (Com: Orb. 286).

Sarucska: calceolus C.

Sarus: calceatiis MA. beschuht PPB.

Saruz : calceo MA. [beschuhenj.
|

még-saruz : cv Valakit meg-saruzni : *calceare aliquera '

PPBI. ParaiuVila, bog sollackal sarurtassanac meg (MünchC. i

81). Lábaitokat .saruzzátok megh (Alv: Post. 398).
|

SAS: vultiir, a<iuili MA. adler, geier PPB. íHelt: Bibi. I.

CCc3. Fél: Bibi. 42). Mint saske-selyfi praedáló és torkos (CzegI:

Japh. 17). Nem így 6a sa-snak, én igaz sas leszek (Zrinyi 1.94).

Az szerelem 5tet sassá változtatta mikor Granimódest az égbe

ragadta (11.105). A .sasnak körme között fonnyadsz mint a lép,

.szegény magyar nép (Thaly: Adal. 11.209). A .«as felettek röpös

(Tly: Préd. IL441). Asa.snak lator szemei és gyász forma, fekete,

kesely vaeyon, a bonnét a keselyfl nevezetet Is vette (Misk:

VKerL 277 1. A sas kezd a liattyuval garázdálkodni és intselkedni

(326i. Fellövellik mint a saskesely, nagy magas dolgokra

tekint (Fal; BE. 581).

[Közmondások]. Sast tanítasz röpöloi (Kisv:Adag. 111)

halászó-sas: [falco baliaetns; fiscbadlerj. Vagyon kisebb

nemfi saskeselyfi-is, melly a bálákról halászó sasnak-i.s nevez-

tetik iMisk: vkert 292).

keselyü-sas : [vulturius
;

geier]. Vid várbul ki jüve mint

egy keselyó-sas, kinek orra, körme fegyveres és horgas (Zriuji

ILII). Mint szelégjn'thetlen sebes keselly sas el röpülsz elttem

(115).

kétfej-sas : [aquila duplici eapite ; doppeladler]. Voltam

egynehánynál, a kiknek két fej sas a tzimerök (Mik:TörU

380). Soha sem egyezhetünk meg, hanem mint a két-fejö sas-

madár két felé tartunk (Fal: NE. 80).

lantos-sas : [lyra ; leier ?]. Északi tsillagzatok : a térden

álló Hercules, a lantos sas, a hattyú (AOsere: Enc. 99).

nádi-sas : (falco haliaetus ; öussaar]. Vagyon kisebb nemíí

saskesely-is, melly nádi sasnak hivattatik (Misk: VKert. 292).

német-sas : (deut.scher adler]. Német sas vert fészket már

Sümeg várában, berdót kiáltanak vég-Simoutornyábau (Tlialy:

Adal. n.268).

szi-sas : immustulus C.

SÁS : caiex C. juncus, gramen, cyperiodes MA. cypenis

;

riedgras PPB. Sá.s, gyékény, szittyó; storea Major: Szót. 450.

Méta tendit ad quandam vallem juncosam, quae sasweolgy

1257 íWenzel M1.475). Vallyon az káka fel ueuekedik-é az

nedves sár nélköl auagy az sás is az víz nélkül (Kár : Bibi. I

516). Az f dolgát és az sásét mi illesse, én magam te.szek

Kdnek választ (Nád ; Lev. 95. Mel : Herb. 55. Beythe : Nonv

5). Fölakasztatott egy németet egy sás kévéért, kit levont vol'

egy pajtáml (Monlrók VII.21).

[Közmondások]. Sással födött házban bátorságos aludni (Kisv

:

Adag. 217). Sá.ssal fedett h;izban találsz tsendes nyi'igahnat

(518).

Sásas, sasos: cirectum C. jímcetum MA. [ein ort voll

riedgras]. Az aszsonyalat fiat mikor touab el nem titkolhatnaia,

gyékéubSI egy szeUrenket chinala és belé tSue a gyermeket,

a sásosba vete a pait mellett (Helt; Bibi. LCc).

M NYELVTÖRT. SZÓTÁB- H.

SÁSA (salsas MünchC. 100b.) ; embamma ; sauco SL Követ-

keznek az sültek alá való sásák, úgymint ; vadak, madarak,

halakhoz (Radv; Szak. 211). Kövér liid egé.szen sütve aprólékja

nélkül, szekfüves sása alája (79). Ua ezekhez jó izt-adó sása

nem készíttetik, jaj ki sovány a veszett .száj iznek ezeket

kóstolni (Pázm: Préd. 91). Urunk szenvedé.se mindenkor olíttünk

forogjon és ezzel, mint valami jó-izfi siisával, édesedgyék lelkünk

(529). Borriigót a (óbb fflvekkel eggyiitt vagdalt paréjban

fSzhetni, sásában is jó (IJpp: PKert. II.S6). Ezzel mint valamelly

jó-izii sá.sával édesedgyék lelkünk az 6 szolgákittyáuak serény-

ségére (SzU: MVIr. 93).

csipke-sása : [jus baccLs rosae caninae confectum ; bage-

buttensauce]. Oipke sása. Az csipkének az gyümölcsét meg

kell fózni borban, mézelni, boi-solni (Radv: Szak. 213).

daru-sása :
(?J.

Szarvasnak az utolja mikor megsült, vagy

szürke sását vagy daru sását csináltak alája i R-ndv : Szak. 170).

Daru sása. Mondola belet haja.stól meg kell tömi, tengeri

szlvel együtt meg kell forrasztani, mézet, kenyérbelet bele,

bors, fahéj az madársültnek alájii, az tálban fel lioll .idni

a93. Nyr. IX.72).

dió-sása: [embamma nucibus conditum; nusssauce]. Czompó

sóban, hidegen, dió sá.sát alája (Radv ; Szak. 1 18). Dió sása. Az

diót meg kel törni és tisztétani a héjából, eczettel, fokhagymával

meg kel szrni (192). Mikor az kappan szép sülésében vagyon,

mesd fel, az levét c-sepegesd az dió sás,ában (212. Nyr. IX.

72).

füves-sása. Füves sása. Sült alá igen jó, kenyér, szekffi,

bors, fahéj, sáfrány, kicseny méz (Radv; Szak. 192).

gyömbéres-sása : [embamma gingibere conditum ; ingwer-

.s;uice]. Gyönibéres sása. Borsold, gyömbérezd büvebben ezt,

mert ütet azért hívják gyömbéres sásának (Radv: Szak. 212).

mandola-sása : [embamma amygdalis conditum; mandel-

sauce]. Mondola sása. Az mondolát meg kell hajalni, annacutána

mosárban meg kel ersen tömi (Rjidv; Szak. 213).

meggy-sása: [embamma cerasis Apronianis conditum;

weichselsauce]. Meggy s;i.sa. Az meggyet fzd meg, verd által

az tiszta szitán, boreold meg (Radv: Szak. 212).

páva-sása : [jus pavoni infusum
;
pfaubrühe]. Páva sása. A

pávát meg kell sütni, levét így kell csinálni (Radv; Csal. ÜL
37).

szegfüives-sása : [embamma caryuphillis conditum
;
gewün-

nagelchensaucej. Szekfüves .siisa. Bort, mézet, eczetet serpeny-

ben csináljad, borsot, szekfüvet vess bele, ez az igaz sása (Radv

:

Szak. 211).

zöld-sása : [jus tritico immatm-o confectum
;

grünweizen-

saucej. Zöld sása. Az zöld búzát szedd meg, mosd s törd meg

mosárban, egy kis bort reá (Radv: Szak. 213).

Sálsás : [jurulentus ; brüh-]. É^ t5 kzzJlletéc elarol enge-

met ; ki bemarta 5 kezét en velem a salsas tálba, elarol enge-

met (MünchC. 100b).

SÁSKA: locasta C. MA. [beuschrecke]. El eredé í és

méndén sereg a louagockal és a louSckel, kic befédóc fflldnéc

orcaiat miként saskac (BécsiC. 13. 203). Ó étkó vala sáska és

vad méz (MünchC. 18). Mind az fidet be foga aimep miképpen

az sa-sca (GuaryC. 55). Ez, io azz^noc, az sasca, ki afiSldnec

éymólcet meg ezi (NagyszC. 299). V gSmlcflkt ada cereboh-

nak&s^mvnkaiokots;Lskanak (DöbrC. 148. 187) Ollyanoknak lat-

tatwnk wala mynt az saskak (JordC. 147. 361. 454). Az kwth-

nak fystybiil sa.sskak tauiadan.ak ky ez feldre (900). Nagy

aszály, az sáska es dg halai (Born ; Ének, 364). A füstbl sok

Síiskák röpüUének (Pázm; Préd. 294). Má.sokat csak elvetett
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sáskAkrmk tartasz fCzeglTMM. 110). Esyél te 'is sáskát s erdei

mézet (21fi). Az saáska és 6z5&«k nem igen kfllSmbziiek, emez

kLssebb, amaz iiaKj'obb (Lipp: PKort. IL240).

[SASHUSZ-IK]

el-sashuszik : [dilaceror ; sich zerreissenj. Mint amaz rab

koldus, az 5 elsasliutt czondráját varrogatja (GKat: Válts. I.

38).

[8ASLÓD-IK1

neki-saslódik : [inveterasco, obdiiresco ; veralten, eimviir-

zelii]. A bflnnek gjakor tselekedeto miatt mog-af;gott lelki-i.s-

méret végtére néki saslodik (EnyF:MSzó. 169).

Saslódás : (diiritios ; erhjirtmig]. Lelked ismeretinek meg

vast;igodá.sa, saslodá-sa (EnyF: MSzó. 168).

SÁTÁN : satiiias C. MA. Vr poréhon te beléd .sathan

(Béi'.siC. 297b). Te kezdd a habonit es meg ^Sz5d patli.-ina.st

(NagjszC. 17fi). Meg keserte .sathanas az frátereket (DomC. 3'J).

Menye! satbana (JordC. 363). Ha az sathanas sathant yzy ky,

hi^ maga elleu meg hasonlót (396). Satan ördögnek an^-Aí

(BodC. 24). Nem leélek, hogy az pokolbelyi satliaii megbánthassa

(ÉrdyC. 269b. 537). Monda Jesws : Eregy el satan (ÉrsC. 5). No

ky.syrchyen tykteketh az paluarkodo satan ArdSgh a ty myr-

tykUitblensygtekerth (Konij : SzPál. 145). Sarkalta mindenkoron

az .sjitan az Christust iBorn : Préd. 23). A satan azt liazuggia

isten elíit, hog'imigy hogy amu^ vet&nk (Mel:SzJán. 311).

Távoza el sátán (Czegl: MM. 76).

[Szólások]. A sátánnál issátáuabb, az 5rd8gnél is

Srdfigebb vagy (Matkó: BCsák. 211).

Sátánkod-ik : (perverse ago; büsvvillig handeln]. Az légy

mindenre luidokul ganéjlik, az keppen az ördeg köztünk sátáu-

kodik (RMK. VI.122).

SÁTOH: tentorium, velaria C. [zelt]. Egy sátorban lakó

tized allya : uonlubeminm C. Az nagy panizn.'uiak magíiztaluak

.sátorokat (EbrC. 125). Méndén feliM satoroc fúggeztettcnéc

vala (BécsiC. 48). Mégkézéitetic az arnéc anag a sátor : nmbr;i-

eulum (261). Nem wag melto be menny az else liaylokba awagy

sátorba (VV&szprC. 129). Tamada sok seregh ffyr es el fSdSzee

az sjitorth (JordC. 15. 64). Ynkab fel íevetSk Mólok satliorat

(730. 769). Zent Damancos kereztnok jegyebevl tevn, chynala

nemykeppen sátort (DomC. ;i2). Nem niezze latba egy mond-

hatatlan nagy es zeop satorth (ÉrdyC. 511). Meg oztom en .sáto-

romat es en lakadalmanuiak helyelli meg merem (KulcsC. 142).

Az myth kAldhethnek, ym megh yitlnvk : egy lonatb fekewel

es |K)krothawal, egy .sathortb 12 parchyawai (RMNy. 11.203).

Az bas.sa es kyfntamoth w(.Itb az .sjitorbol (fjövT. L242). Az
Magvg peniglon .sátor kiuíil lakó (Born: Ének. 355). Leomlott

sátorát megnyitom és ismét felállatom (MA: Bibi. IV.121).

audiencia-sátor : [tentorium ad coUoquondum destinatnm

;

andii-nzzelt). Bevezeté a fejedelmet az három árboczfájn s tete

jén hárí.ni nagy aranyos gombokkal tündökl audieutia sátor

ban (Monlrók Vni.363).

bör-sátor : [tentoriimi coriaeeum ; lederzelt]. Az istennee

ladáia br sátor alat lakic <Uelt: Bibi. 11.189).

cigany-aátor : (tentorium Zingaricum ; zigennerzelt] A soka-

dalniazjis sem ide valci vohi:i, hogy az egyli;iz innepére a czigái:

sátorokkal gylnének a nyalánk kádások figy) ésapn'i kalmár-

kák (Tel; Evang. 111012).

cserge-sátor : [tentorium Kan.s.ipinum ; kotzenzolt). Ezt m.

kénesei inaraiiékot ugyan az kamuti uram hagyásából adtam
az i-.sergc-sátor áiába az sátorcsinak (ErdTörtAd. 11.27).

divan-sátor : [tentorium ubi uonsultationas habentur ; be

ratuiigszelt]. I.Átván a?.t, hoi;y B<náni Boldizsár és Laki János

megindultnk a diván sátor felé, mi i« az mi diván .sátorunkba

menéuk (KétMDipl. 103).

gyülekezet-sátora : (conventicuinm ; vorsaramlungszelt).

Isten ü fólsége regembe parancsolta volt Moysesnek, hogy gyü-

lekezetnek sátorát épétene, mellyet 5 meg épéttete (Sam: Cer. 6).

kalitka-sátor. Az vezér a kalitka sátorbul ki-jflue tOíjegl:

Dág. Elób 30) Küldöttem Nisig való nzu-sára az magam téli

kalyitka sátorát íMonlrók XV.9). Kell kiváltani az kalitka

sátort (MonTME. V1.55).

kémény-sátora : fumarii papilio, velum camiDÍ, cortina

;

kamindeckel PPB.

kerítés-sátor. Az kerités-sátort két felé vonták vala,

udvart kelletvén két felól sftrfln állani az janicsárságnak egész

az udvarló külsó sátorig (Monlrók VIIL331).

kincstartó-sátor : [gasophylaciom ; scbatzkammerj. Be

viuec ítet az kiné tartó sátorba (GnaryC. 57).

leveles-sátor : [ea.sa frondea ; laubhütte). Az leveles sáto-

rok innepe Szt. Mihály havának 15-dik napján esett (Szatm:

Uom. 104).

rejtek-sátor : [tentorium secretum ; geheimzelt). Chászár

le ülni nem akar közikbe, egy rOjtök sátorbul dévánt titkon

nézte (Zrínyi ILI 39).

sznyeg-sátor : [stragulum ; decke ?). Le ranta í róla

szJnySg sátorát (Born: Ének. 612).

tábori-sátor : *tabeniaeulum militare PPBI. [lagerzeh).

udvarló-sátor : [vestibnlum tentorii ; vorzeltj. Udvart kellett

két feiftl .srn állani az janicsárságuak egész az ndj'arló,

külsil sátorig (Monlrók. Vin.331).

Sátorbéli: 1) habitans in teutoriis Kr. (zeltbewohuerj.

SAtorbeli czigáunál is hamisabb és hazugabb (LevT. 11.323). 2)

[Ciganus ; zigeunerj. Olyan rút, fekete ember a szegény Gtitlii,

hogy a sátorbeliek között S7.ámba lehetne venni 1759 (Hazánk

L2U).

Sátorka, sátorocska : tentoriolum C. [zeltchenj. Marjai

uram ón tálat s egyebet Ls vitetett el s ugyan a sátorkát is,

kinek még fedele sincs (LevT. 11445).

gyékény-sátorocska : [tentorium junclnum ; binsenzelt].

Moyses h.'ijócskája niellvot az sz. irás gyékény sátorocskáiiak

nevez (Mad : Evang. 147).

Sátoros : tentoriatus, ad t-^ntorinm perlinen.s, liabens ten-

torium, tentorialis MA. zum zelt gehörig PPB. Sátorosfejö-szeg

:

*elavus innbellatus Pl'Bl. Az három .sátoros ümiepnapok aján-

I

dékiban minden jobbi'igy ember egy-egy tyúkkal tartozik (Gér:

KávCs. IV.319). Senki a sátoros nép közül ragadmánnyal meg
, ne böcstelem'tse a mi táborunkat (Fal: NA. 213).

Sátoroz: [habito; wohnen). Tégedet mindaddig szeretlek,

mig élek, s míg az én testemben s:itoroz a lélek (Thaly: VÉ.

i IL362).

SÁTORCSI : ftabeniaoularius ; zeltmaclierj.' Ezt a kénese

1
maradékot ugyan az Kamuti tmmi hagyásálnil adtam az

(serge-siitor árábji .-iz sátorcsinak (ErdTörtAd. 11.27).

SATRATYU : [satyrasj. Erdei vad isten aszszouyov és

;
vad Icányoc, satratyuc: fauui et satyrí (Cum: Jaii. 4SX

[SÁV] SÁH, SÁ (Adámii: florkappe, weibliche tracht,

über djLs b.'iupt bls auf dio .schultern horab hangend, schleyer

Adáml

Sávos, sáhos : striatus, virgatns Kr. [gftstreift|. Sáhos-fátyol

:

|>eplnm ; sávos koszként : llnteiun oarmasinmn, syndon MA. Vnimi



1525 SAVOSAN-SAVANYUN SAVANYÚSÁ(3—SEM 1526

mensale, sawos ad trés mensas (I{MNy. ÜL 149). Tyzgyolcz kez-

kenew, neyye s;ilios(LevT, 1.85). Tizenöt abri>sz, háta gyolcs, az

tebbi sáhtis iRadv: Csal. II.7). Oltárra való öreg, sávos, fejér,

abrosz (Moiilrók. XX1V.648).

Sávosan : [striate
;
vGrsclilpiert|. Az iLsztalnal miiid sahosan

vluénec, ha mi 15mie, mind fegyuerre kolnéucc (HFíizt Assz.

41 Ezek a fegjverek olly fáhoson fénlnek, hiddol, hogy bé

ilnek a felséges udvarban (Felv: Dics. 30). Egy nádméz pornak

való sávosan aranyazott edény (Radv: Csal. 11176).

SAVATiTi ? Ha jó féle fliissra szert npni tehecz, az küszö-

rükfi s.ivalló tovt^nyét az tflzbeu olvazd meg, abból mérj

(Keosk: tvM. 019).

savanyít : femiento. .ic-idum facio MA. siiuei-n, sauer

machen PPB. Juhhús savanyitía kápo.'sztával (R;idv:Szak. 49).

Hogy ha a vetni valo retket, csigerben vagy eczettel savanyitot

víz italban megfSzSd, a kigyo marását meg orvosollya (Nad:

Kert 319'i. Czéklát avagy v8r5s répát télre szoktak savimyi-

tnni . . . Végy egy tiszta edényt, a kiben akarod savanyítani,

de ne legyen réz (Lípp: PKert. 11205). Másképpen savanyttyak

a lengyelek az vírís czéklát (306).

be-savanyit : [fermento ; einsiiuem). Hasonlóképpen sa-

vanythatod-bé a czéklának levelét is (Lipp: PKert. 11.206). A
fejes káposztát ennybány-képpen savauyttyák-bé (207). Nyárra

való uborkát eczet nélkül Is bésavanytuak (212).

még-savanyit : acídum fecio, fermento MA. sauem, sauer

machen PPB. Ved a bisalmánac vízét, a kit borban meg
áíKtattál és sauauyntottál (Mel : Herb. 106). Míg meg 'nem

.sauanittatik : dooec fernientatum est (Fél : Bibi. 22). Sóska

annyi legyen, hogy megsavauyitsa az bárányhúst (Radv: Szak.

56). Uj káposzta, ezt is ugy fózzed, az mint .szoktad, s meg is

savanyítani borküvel (24S). Tudom, hogy ez megh sauanittía az

szemeket (Bal: Csisk. 22).

SAVAJVYOD-nC : aceo, acescu MA. .sauer nerdeu PPB.

meg-savanyodik, még-savanyoazik : ace-sco, fermento

SIA. sauer werden PPB. Hogy .szépen megffi az vadalma,

szitán által verjed, azt osztán 6&sed vís.sza az húsára, ue is

fízzed, mert megsavanyodik (Radv; Szak. 51). A v5r5s czéklá-

nak a levele meg-.sovanyoszik mint a káposzta lév (Lipp: PKert.

11206). A hasábos káposzta, ha hidegben lészen, meg nem sa-

vanyoszík olly hamar (208). Az uborka négy'vagy öt nap alatt

megsavanyoszík (212).

SAVANYU (savanyó C. sAnyi Nád : Lev. 30. savanyu Mel

:

Herb. 4.) : acerbus C. acidas MA. berb, sauer PPB. Majd sava-

nyú: subacidus C. Fojtós savanyú: austerus PPBl. Az ffyghefifan

ertetyk anya zent egyhaaz, kynek elezteeb eeretlen gymelche leen es

sawanyw (ÉrdyC. 3811 Az citromnak az souanyn bels része hidegitS

(Mel : Herb. 4). Az két fejér poma granat sonyó, az tübbi édes

(Nád : Lev. 30). Az savanyiiraet Kdnek megszolgálom (LevT.

11.157). Czikorea saláta, ha az urad .szereti, savanyón Ls jó,

meg nádmézelheted (Radv: Szak. 182). Ez annyi, mintha valaki

kérdené, honnét kellyen mineküne az édest az savanyútul

megválasztanunc (MA : Tan. 44). Cserháti savanyu' bor (Czegl:

Dág. ni). Még örflme.st eljárná, vagy ellépdegelné, de a mitsoda

idben és állapotban vagyunk, a tántz is savanyú (Mik : TörL.

45).

[Közmondások]. A mi savanyó, nem volt nem lehet az édes

íKisv: Adag. 309). A rózsát tövis nélkül nem szeghetni, savanyií

íz nélkül édest nem vehetni (GyöngyD: MV. 3).

Savanyúeska: [subacidus; s,íuerlich]. Szentbenedeki ahna, I

lio.szúkás és sárga, édes és kevese savanyúeska, tartós (Lípp:

PKert. ni. 144).
I

Savanyui : acasco MA. sauer werden PPB.

Savanyún: austre C.

Savanyúság : acerbitas, austeritas C. [saure). Souanossagat

:

acc<Iinejn NéuiGl. 143. Az edes.<eg amoth erfisseggel Awig

sauanosaggal meg olegeytuen lattatíc (NagyszC. 124). Az egrest

úgy hányjad az luisi'ua, liogy az savanyúsága inkább kimeiijen

(Radv: Szak. 89).

SAVÓ : serum C. MA. *lac emunctum PI'Bl. molken PPB.

Savi')vá le.sz : sereseit MA. Édes s-ivó : *pre.ssuni lac PPBl. Az

túrót .szedd zacskóban, nyomogasd ki az .savójából, metéld szé-

loson t;ilban (Radv: Szak. ISI). Az tikmony sajtot szedd ki egy

tiszti ruhában, felyfll nyomtasd meg, hogy az savója menjen

ki (217. 276). A savanyu téj erós, a .savó fellyfll marad (Com:

Jan. 78). Nem téj, hanem a.savónál is aláb-való (Hajnal: KCzég.

26). Nem futottad sullyát hidegnek s melegnek, tetszett jóvá

savó egyaránt kedvednek (Gyöngy; MV. 4). Az .savóért igen

vonakoznak, két dióért kertet ugrándoznak (Thaly; VÉ. n.4).

Savós : serosus, sero abundaas MA. molkig PPB. A savós

rész az húgy éren a ve.sélcre megyén (Com : Jan. 51).

SE (Sít ThewrC. 130. 61. NagyszC. 23..«ADebrC. 128. LevT.

114. Szék. Króu. 215. sS CzochC. 33): nec, ueque [eum ímpera-

tivo et optativo] MA. [auch nicht] ; a) (egyszer se :] a) Né
nien égéb mezre gabona tokét szednéd se mén el (nec rece-

das) ehelról (BécsíC. 4). Vigiazianak, hogi el ne essenek, seh

higiénék az eretnekségnek (DebrC. 128). Szfikség fSlSt azért

seuki borát ne kólche, se tékozollya (KCsepreg. 1626. D8).
^)

Ne legyen gondod róla, se ne akarjad mondásodat vakmerül

megoltalmaznod (HorvC. 229). Ne ítélj kevésbl könnyen, se ne

légy gyanús (267). Hogy mellle el ne menjen, se neki valami-

rl ne .szóljon (Mik: MulN. 46). () Ez tytkot mynd halaiig se

mongyad senkyne'k (ÉidyC. 339). Itiled-e, hogy valaki ezek

közzül meg-nyugott, meg-elégedett állapottyában ? meg se gon-

dold azt (Pázm: Préd. 36). o) Hogy ne zegyukogyem te elt-

ted, s6 ez wilagy embrk elöth (CzechC. 33). Ne hajolj jobbra,

se balra (Illy; Préd. 13). e) Keretteteek térden aluan, liog evk se

kezereytetnenek evrea adni ez vakmerevsegert nehéz sentenciat

(DomC. 264). Ha pedig ezt el-bilietí és ezzel az hittel eggyfitt

felebaráttyának ágyas házat meg rútíttya se féllyeu semmit az

isten haragjátul (Pázm : Kai. 594). b) [páros se ;] a) Se légy

tellyessen másé, se más a tied (Fal ; UE. 494). Hogy se orvos

hozyaya ne menne, se emiye ynnya ne adnának (ÉrdyC. 217).

Se ne könnyen mhidenl hinni, se ne hírtelen valamit meg-

szeretni (Fal: UE. 444). p) Ne esUeggetek se meúre se fidre

(MünchC. 22). Ne akaryatok bymy se ezystet, se pénzt: uolíte

possidere neque argentiun, neque pecimiam (JordC. 22). Az
pispeknek senki se pénzen se barátságért valamit ne ágion

(VirgC. 16). Ez azt szerze, hog senki a papa ellen, seh igazat

seh hamissat ne mondhasson (Szék;KróiL 215). Se szépségök-

hen, se urok szerelmében ne bízzanak az as,szonyok (Pázm;

Préd. 245).

Sem, se (seem Pesti: NTest. 11. 20. stb. sóm Ab. 5. simf

RMNy. n.59. sem uo.): neu, nec C. neque [cum indicativo et

condítionalij MA. [auch nicht). a) [egyszer sem';] a) Ymmar
véiiséggel mégfogatkoztam, .sem vagoc kéz (nec apta sum) há-

zasság ktelónec (BécsiC. 2). Mert soha nem vetkezevt, sem

volt zevkevs erzekenseg zerent valo megemlekevzettel Cristus

konyáról (CornC. 23). Kynel kyl .soha senky yol nem eelhet,

de sem idwzftlhet (ÉrdyC. 24). Azt laathwau Luppa akanvaan

sem akanvaan yamborraa leen e.s meg kereztewlkewdeek

(434b). Ew neky massa nem volt, sem leezen (529). Magoktul

nem tudnanac, .sem mernenec olly felséges iora menni (Bom:

Préd. 412). Ezért oltalmasztalac meg, hogy én ellenem nevéig

kzjiel, sem engettem, hogy: ídeo ciistodini te et non dimísí

ut (Helt:Bibl. IF). Nem czelekedic mi velfiuc a mi bfinfinc.

szerint, sem tizet míneknc a mi hamissaginc szerint (Síb : VigK.

C.41). Nem hoztanac ollyau fákat, sem láttanac ollyauokat

96*
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mind ez mai napig íKAr: Bibi. 1.S14). j3) sem nem: neque,

nec MA. Mind ezekliel lii nom nyilik mén " meuynyeknek

országa, se nom jutnak Oriik nyugodalomra (Fal. 57). f) Még
.sem ertytek ee, es nem tarttyatok ezetekben az ewt ezer

embert : nondum intelligiti», neque recordaniini qiüuque panum
(JordC. 4Ü4). A hajót oly igen megkté, hogy csídt meg sem

indithatá (TihC. 344). 3) Nem mondattatik ez embernek, sem
an^aliiak, de istennek (TihC. 4). Nem leszen magtalan, sem
medd CHorvC. 68). Bestye hagyta, hogy neki hú.sz embert

adnátok, .sem pediglen szekereket (LevT. 1.117). TSlté.s, se por

nincs kezem alatt (RákF: Lev. 1,298). e) A te.sti környiil-metélés

nem volt szük.séges, mindazáltal míg akkor ártalmas sem volt

(Pázm: Préd. 160). Semegy : nnlhis ElirC. 17. 104. Semegy-
képpeu : nullo modo 3. Egyet sem olvasunk VirgC. 27. Mynd
azon atal .sem tWThetee (ÉrdyC. 215b). Micsodát ? az úr most

sem még sem akarja megesmérni maga vétkét (Fal ; NA. 131).

v)) S5t ha meg kelleteiidik veled halnom, sem tagadlak meg
tégedet (MiinchC. 61). Ha nem használ, sem tördöm rajta

(Mik:TLev. 38. lev.) a-) Kiiioc a szent Írásban neue uincxen,

vgyan kedig sem lehet is (Vallást. Nn3). Nem is tudgia, semis

esméri (Bal: Csl.sk. 56). Bszülni a dolgot tüstént igyekezik,

esküszik, hogy addig meg .sem is nyugoszik (Orczy: KöltH. 116).

i) Mind adzeeg sem monda miset myg nem . . (DebrC. 81).

Látod, a fegyvert is mind addig sem viselik, mig csiszároknak

kezek rajta nem teczczik (Felv: Dics. 13). Az ki-beszéUietet-

lon irgalmassága szent fia botsátá-sában tündöklött, mellyel

eléggé .sem tsndalhatuuk. hálálhatunk, ha a világot által élnOk-is

(Pázm : Préd. 2). Ezeket a tartományokat olly kegyetlenül san-

ezoltattyák és sanyargattyák vala, hogy inkáb sem lehetne

(Liszny: Krón. 146). b) (páros ,seni:]a) Sem eleje, sem'.^utólja
;

.sem füle, sem farka : sinu capite fabula MA. Semmit sem izent

sem irt (LevT. U.8). Sem ír.sz, .sem izensz (ILlS). Bizonyosan

rövid nap meg hal, nem élhet, mert sem szólhat, sem járhat

(MonTME. IV.88). Az hol test .sem csinál sem szenved semmit

i8 (Bethl : Élet. 56). ^) Se nem hevek, se nem hidegek (Misk

:

VKert. 275). Se nem dicsérem, se nem feddem (Tarn : JÓÉI.

125). A cs8cs5mn gyormecske egy kis oktalan állatocska, a ki

se nem baszél, sem ne tudgya magát igazgatni iIÁszló: Petr. 8).

f)
Se szívem se baszédom járá.sa szerint volna mind.-izáltal, ha .

.

(Fal : NA. 177). S) Lathwan az fráterek, hogy Mariims sem the

sem tüvva nem mennee (ÉrdyC. 339b). Most sem kedvem se

alk;ilmatos.sagom nincsen a széllyel való iáratbim (Poenit. 14).

A figyelmezésnek se elmélkedésiben sem kflIsS érzékensegiben

nem kell széllyel bujdosni, egerészni (Komár: Imáds. 39). Az
fazaka-sok bilstyája rósz, sem ajtaja .sem vasa nintsen (KolTört.

402). Mellyel se tfirSk és talárjárás, .se pártos haboraság, se

nyavala, se kárvallás, .se félelem, se szerelem, se egyebb akár-

miném bal indulat le nem onthatott (Szeg : Aqu. 39).

hogy-sem: quam CorpGramm. 540. [als]. ») Mendacem
memorem esse oportet : hamaréb meg érnek egy hazug embert,

hogy sem egy sántha embert (Deesi : Adag. 105). Közelb
vannak most az bódogsághoz, hogy sem az oo tSi-vényven

(P4zm: Kai. 417). A bötsülletes ember örömesben szenvedi

a testi sebeket, hogy sem a tsúfoláKokat (Pí'izm: Préd. 505).

iobb volna az kapahoz, hogy sem az i)eunához (Bal: Epin.

1). Valakinek keveaseb hiti vagyon, hogy sem az Srdógnek,

annak kevesseb megigazulása leszen, hogy sem az SrdSgnek
(Sánib: 3Kérd. 617). A bnös inkáb fárasztya magát, hogy
sem az igaz (Illy: Préd. n.iil). b) Többet érdemel, hogy
sem .szenved (Pázm:l'réd. 33). Gonoszbbul esic dolgoc, hogy

sem az elíll volt iZvon : Po.st. 1 534). I5zen a váron a termé-

szet többet erfsitett, hogysem a kflmives munkája ké.szitett

(Gyöngy: MV. 17). Inkáb halunk minden nap, hogy.sem élünk
'

(Fal:SzE. 530). c) Hamarébb astve lenne, hogy sem elfl I

gyzném számlálni (Magy: OrszR. 21). Örömesben le-tennk
,

eleiünket, hogy-sem újonnau megfeszitenk a Kristust (Pázm: '

Préd. 534). Méllehb bölcsesség találkozott Ijenne, hogy-sem

várták volna (Szeg: Aqu. 70). d) Imádkozzék oléh', hogysem

lauíLson (Pázm: Préd. c2). Hogysem azt gyászolja, inkább kard-

hoz nyula iGyöngy : Char. 54). Hadd el korán, elbb hogysem

k téged elhagyjanak (Fal: SzE. 521).

mint-sem : [quam ; als]. Éppen ellenkezi cselekszel, mint

sem Ígérted : contra facis, *quam pollicitus es PPBl. Jobb hall-

gatni, mintsem ros-/,sziil szólani : melius est lacere, *quam male

loqui PPBl. Ha ajándék küldéssel kedveskedel a portának,

abban is a magad szemével élj, innét a kontyot ugyan ki rekeszd,

semmit se küldj, minisem illetlent (Monlrók VIII.257). Elébb

életemtl Párkák elmessenek, feltötl szándékomtól mintsem

elvessenek iGyöugy : MV. 7.5). Olyan emberségesek voltan;ik,

hogy többet nem adtak innunk, mintsem kellett volna (Mik:

TörL. 3). Jobban szerettem volna lenni ká|)Osztás fazék Erdély-

ben, mintsem kávét ivó tindsája a csá-szjirnak (16). Még többet

vitt végbe, mintsem a mint gondolták (Mik: MulN. 41). Jol-lehel

5reg-atyádnak nagy-attya gallyas in- vi>lt, ha maradékit egyéb-

ben o.szlálos.sá nom tette, hiuiem fogyatkozásiban, én eotet szá-

nom inkáb' mintsem ditsírem (Fal: NE. 13). Gyan;ikodom is:

büntetése inkább mintsem ajándék (Fal: NE 98i. Mind ezek-

ben keserkedett inkább mintsem gyönyörködött, viselhetellen

terhnok tartotta a dics.ségét (Fal: NA. 193). Könnyeb' lágyu-

lást a gyémáutlian találni, mintsem efféle vitéz-készséget és

hadi-bátorságot a motskos lelk és bnnel ferls katonában

(209). Inkáb' akarom azt ; hogy józzannak mondjanak, mintsem

részegesnek : job szerelem, hogy gyal:izz:mak a jórúl, hogy

sem dit.sérjenek a roszrúl (309). Ma több kívántatik egygyetlen

egy böltshez, mint-.sem régenleu mind a héthez (Fal : UE. 362).

Fia Camilla asszonynak jobb, tekélletesebh, mintsem szül

anyja (Fal: TÉ. 666). Igazán mondják: könnyebben felejti a

kigyó farka vágását, minisem egy as.szony legkisebb bosszúságát

(692).

1. SEB: vulnas, ulcus C. wunde PPB. Sebek miatt meg-

lialni: *concidere vulneribus; mer seb a melye: i)ectns *pro8-

cissum vulneribus PPBl. Azért mennyey attya ez emberi has-

sonla Cristishoz ew zent sebének csudálatos tytkayban (EhrC.

26. 202). Mi ollenségiuc feiédelme leiének sebeibe : in vulnera

capitis principis inimicornm nostrorum (BécsiC. 39). Latek mas

angyalt fel yiSni valuan írV rayla unmk Cristiisiiak sebeyt (VirgC.

14b. 28. 29). Az tniek helel az A édességes sebeinél illetueo

meg ttgazta (104). SebSket, f!Üadalmal<at zenuedel a te fogsá-

godnak idein (WeszprC. 70). Maria nezy vaLi.jduezeytenknek

orchayat es az ev testen való eot mely sebeket az egyéb .sebek-

kel (CoruC. 98b). Ez azzonyallal az le hvllo férgeket lezi vala

ev mellyebe nagy az sebben (UomC. 89). Némely nagy hyrev

nemet fráter ev gyermegsegetevl fogua zokla vala Cristusnak

sebyt nagyon lyzteloy (236). Meglaltyak, kylKjn sebeket telté-

nek (JordC. 696. 907). Öl ezer neg zaz hetuen ól sebeket zeu-

nedet (VitkC. 108). Angyalok az zyz sebeit wygazttyak (ÉrsC.

503). Firfiat Sltem meg én sebemre : occidi virum in vuhius

meum (Holt: Bibi. L B4V Gyarló mi lelkiK- testnknec sebe-

uel (.Born: Ének. 111). Christus az 5 oldalának sebébl épült

anya szent egy házi'it iegyesenek esméré lenui (Tel : Evang.

116). Elcutberius lelke sebeivel senunit sem gondola i Fal

:

NE 77).

ISzólásokJ. Beáll a seb: vulnera *coeuiil PPBl. Seb t s e-

r e p e 1 1 é s : escli.u-a C. M e g f o r r a seb: *cicatrix coit PPBl.

Megnyilatkoztatlak, ismét mpgujullJik béforradott se-

beim (Pázm: Imáds. 470). Bé-varazült seb: cicalrix •ob-

ducla PPBl. Gzckl>en lewes myalh egh e s s e n- 1 h sebben
(LevT. L192). Egy legény .sebbe való e.sésével ment véghez ez

mai próba (Monlnik XV.552). Liptai seregljl két hajdúm seb-

ben e.sett, több .sem annál (Bercs; Lev. 547). Seb-forrasz tó

gumi : sarcocolla PPBl. Ua az czerfo leuelet a aebre téazed, meg
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forrasztja íMehlTcrb. 15). Cbj-naltasst irati es erAss portt, kyvel

s e b e t n ) 1 1 u a k awagy wattbiisst wesztenek az loonak (LevT.

111. Sokszer Uarczolást tttek azrjil magoknak sok se bit

vettek (RMK. 1.24). Hátiil vött sebet : *avetsus vulneratiis

est PPBI.

[Közmondások]. Szeretknek sebe uem idéz törvénybe (Kis\'

:

Adag. 21 ». A kik szeretnek, sebbe esnek (FahSzE. 522).

faxkas-seb : oaninoma Kr. oancer Nom.' 343. [krebs]. Az

kyralyou vala farkas seb . . . Talpatol fogva teteyg az farkas

sebtevl meg emezteteek (PéldK. 24). Etféléknek beszéde meg-

emészt mint a farkas seb (Helt: DT. Ll. 3). Ortzaiat el ette a

fraiitzu vagy farkas .seb (Bom:Préd. 218). Beszédek mint a

farka'iseb tovább tovább csúsz (Tel: Evang. 11.465).

fene-seb: cv A fene seb, orbáncz, himl5 viszketeget indit-

nac (Com : Jan. 60).

halálos-seb : vnlnus letale Kr. flödtlicbe wunde]. Az nyl.

ennen magokra teriveeu, sokakat lialaUis sebbe eyteenek (ÉrdyC.

546,1. Lássad Július tsászárt a templomban liuszon-két balálos

sebben (Pázm : Préd. 73>. Simonit meg-fogták, halálos sebben

vagyon (TörtT.' 1.445).

likas-seb : [vulnns hians ; ofi'ene wunde]. Ha az tálma.so

fyn vizét vezik auagy ki fachariak, likas sebSket be forrazt

(BeytheA : FivK. 104b).

tátott-seb : vnlnus hians Kr. [oflFene wunde]. Ha az 5 szent

oldalának tátott sebét meg-gondoltad, jusson eszedbe, hogy ezek

nem egyebek, hanem a mi bneink ostorozási (Pázm: Préd.

773).

vai:-seb : cicatrix MA. Nom-. 193. coutusio ; wundmal PPB.

Meg ostorozak tet aduan vak seb5t vak sebre (WeszprC. 87b).

Mid5n a folyó dagadás Sszve megyén, varral béborittatic, vége-

zetre a vak seb meggyzi (Ck)m : Jan. 60).

Sebes : ulcerosus, sancius C. vulneratus MA. verwundet,

verletzt PPB. Nem akaryauala, hogy ewkeni az spital kewewl

rinue, kyc valaaac ygen sebessek (EhrC. 102). Le esel Isrlnec

.'ebe-si kzt : inter"^ viilneratos Israél (BécsiC. 20). Meg Me\e

az zent sebes labakath (VirgC. 60). Ottan haginau az sebes

embert (103b). Mindu tagaim seb5s5k (WeszprC. 104). Es vala

teste sebes (DomC. 265). Vala ky sebes arra tekeentend, eel

eí megh gyógy (JordC. 163). Haat az ayto elot eegy nSsteen

larkas fekzyk es liaatjsebes (ÉrdyC 544). Igen sebes vala Sándor

lova, elesek, ottan meghala (RMK. r\'.141). Ibraim Olaj bég

már feje fölött ál, könyörgeny kezde sebes Cherei Pál (Zrinyi

L57). Szép vitéz szókkal sebeseket biztattyák, kötözik sebeit,

szánnyák és óhajtyák (65) A báttya hová lett, nem tudváii.

mint érzi azt sebes szivében (GyöngyD : (?har. 352). RadnI

drabant, ki igen sebes, fekszik, többire halálán vagyon (TörtT.''

I1L103). Gyalogsága tízig való sebest kapván (Monlrók XV.

135).

Sebesed-ik : vulneror MA. verwundet, beechadiget werden

PPB. Hul az sok török, hul és sebesedik (Zrinyi LllO). Itten

kezd hullani török'sok számtalan, itten sebesedni minden féle

pogány (11.90). Annak a kezétl báttya sebesedett és fejekre

megint új veszély gerjedett (GyöngyD: Char. 351).

ki-sebésédik : [exulceror; wnnd werden]. Az bal lábam

is, az mint magátúl kisebesedett, fla.stromot tétettem (Monlrók

XV.427).

kisebesedés : [nicns ; wunde]. Fekély, túr, ki-sebesedés :

ulcus PPBL

meg-sebesedik : vulneror MA. verwundet werden PPB.

Honapy napon mj-nd the kezedbe adom ewketh megh sebe-

sedny es'meg halny (JordC. 312). Ez ers fegyveres vgy fitkS-

zik, hogy meg sebesedic és meg terheltetic (Bom: Préd. 239b).

Toricz meg kezedet és vigy ki az hartzról, mórt igen meg se-

Ijesettem (Kár: Bibi. 1.330). A meg sebcs.sedet emifijii anya

igen .szorgalmatos vala, hogy midón fiát szoptatná, a vér a tej-

jel öszvo ne egyeleduék (Illy: Préd. 1156). Ugyanott sebesed-

vén az pesti tatárok agája is meg (TörtT.* II 75).

megsebesédés : (vulneratio, .sauciatio ; vonvundung). Ymad-

lak thoL'hedetb :iz kerezth fan megh sobessedessederth (PozsC. 17).

Sebesen: saucie Kr. [ver\vundet]. Marada az heleen sebe-

sen ew oldala (ÉrsC. 412). Az kik memiel erSsb vitezec volta-

nac auagy az harczon meg halanac, auaé na^ sebesen mara-

danac meg (Decsi : Sall. 51b).

Sebesít: saucio MA. verwunden PPB. Wtot balara .sebe-

sítek (VirgC. 103b). Oh jay wezyk, mely yghen éles thór lee-

zen az sebesythwen mynd keeth felee azaz mynd testeeth mynd

lelkeeth (ÉrsC. 143). Az beteghsegh testeth sebe-syth as lelketh

megh wygaztal (205). En sebesithatoc es én gyogyithatoc

:

I

percutiam et ego sanabo (Helt: Bibi. LccccS). Pallosa élivel

sebesitc.se elleaségét (Laur: LViad. 58). A ki ellenmondással

tár.s;it megtámadja, sebesíti míis hírét (Fal : UE.434). A kik

szeretnek, sebbe esnek, a kit az isten szeret, sebesít (Fal ; SzE.

522).

el-sebesít : redulcero C.

meg-sebesit : vulnero, convulnero, saucio, consaucio, ulcero,

exulcero, exciso C. [verwunden]. TfirsSlesbJl megsebesiteít

:

descobinatus C. Lelketh igen meg sebesitete vala (VirgC. 19b).

Az & iogiauai meg sebesytuen titeket, ki Azon tyteket az A
sátorából (147). Az een zyuemeth the sebeiddel sebsShed megh

(WiuklC. 261). Azok azt megh sebeseythwen, ky banyák az

zel8b6l (JordC. 599. 772). Adatnak hala adások az iduezeytev-

nek, ky meg g.vogeygya azokat, kyket meg sebesyt (DomC.

37). Az kewek nagy sokokat meg sebeseythuek vala (ÉrdyC.

546). Kérlek Jézus, sebeseychyed megh en zywemetb (PozsC.

14b). Az fSldre romlottal meg sebesíted vala az nemzetségeket

(Zvon: Osiand. 235). Míg az rózsa lappang tövises tokjában,

távozzatok tólle gyermekek kezei, meg-sebesíttenek szi'irós tövis-

sel (SzD:MVir. 466).

megsebesitós : ulceratio, exulceratio, vulneratio, saucia-

tio C.

megsebésithetetlen : ínvulnerabilís, invulneratus C.

Sebesités : vulneratio, sauciatío MA. verwundung PPB.

Sebesitetlen : invnlneratns MA. unverwundet PPB.

Sebeske. Ennec az leuele sebeske mint a kókény szílnánac

(Mel: Herb. 88).

Sebesül : vulneror Kr. [verwundet werden). Te zentseges

fj'adnak testé ez keppen .sebesSlwen az te zj^zeseges öledben

wala feketwen (PeerC. 146). Vram Jesus, ky weretettel, seb5-

.síltettel (CzechC. 25b).

ki-sebesül : in vnlnus erumpo Kr. [wund werden]. A kék-

ség gondatlanul tartatván, ki-sebesül (Com: Jaa 60).

meg-sebesül : pervulneror Kr. [verwimdet werden]. Kezde

zolni az ven fráter, kynek labay valanak meg sebesvviuen

(VirgC. 60b. 29). Nekem ada megh ez velaagh testedben myn-

denestewl megh sebesewiwen (WinkIC. 101). Megsebesiltetheek

ammi alnaksagonkert (NagyszC. 320b). Gyogyohad meg azth,

ky megh sebesSlth (ÉrsC. 147. 297). Melye megsebesAle, ky

6 neky testet meg rothaztana (ÉrsC. 421). Az en sziuem az

en beLsS részeimbe meg seb8sflltet5t (Szék: Zsolt. 116b).

sebsSlt meg (Kulcs: Evang. 6b).

Sebesülés : vulneratio, sauciatio MA. verwimdung PPB.

[Sebhésül]
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meg-sebhésl : (vulueror ; verwiuidet werden]. Eii testSm

na^on kenzatik fene forkasnac sebeuel, sepbesfiltetic es ^ttre-

tic (NiídC. 703).

Sebhesz-ü, sebhüsz-ik : [vulneror ; verwundet werden).

Teretii;ila bodog Fferenc-z Mariának egyhazához, lewlevrtuala

ott eg}'alazatü.s frátert, kyuek uala Jacab neue, uemy szephewt

pocllosuai : ulc«rdtus leprusns (EhrC. lül). Lttem miként sep-

lietek serelmbuii aluuaiok (AporC. 43). O wram Je.s\vs Cristns,

ymadlak tegedetli az kerestfau sebhetted, méreggel ees ecettel

ytatal (PeerC. 177). Miut sebhett oroszlány a barlangból ki-

rolian (Kónyi: HRom. 9).

meg-sebheszik : cv Az poclos uala mendenestewlfoghuan

meg sepbewt e-s ygen vtalatos fEhrC. 103). Monnon niegsephét-

tettee (ombo vnlnerati) vala 6 zerelniéuel (BécsiC. 168), Emle-

kSziel the zamtalan .sebeidnek soksagarol, kykkel feiedtSl fog-

wan labyd talpayglan megh sephStteel (WinklC. 256). Ezen

banafyanak myatta megh sephevek es megh keseredek (DebrC.

532). Szivekben mindketten megsebhedtek vala és 6 szerelmekben

felgerjedtek vala (RMK. 11.82).

Sebhedtsóg : sauciatura Kr. [verwundung]. Ez a jel a

Kri.stus illy nagy haszonra, sebhetségbfli való gyógyulásra fel-

állíttatott nyilván való bizony.ság és jelenség (BiróM: Micae.

174).

Sebhéf: vulnero, saucio MA. verwunden, verletzen PPB.

Kyuel nehezen zepphetyit ysteimek zolgaya : quae graviter

vnlnerat servos dei (EhrC. 50b). MynemA zomorusaggal sebhet-

tctik vala az anianak ziue (WeszprC 3). Az halalnac kaser-

we.s waltsaga engem sepheth (ÉrsC. 296b). Kik sebhetik az

királyt: vulneratores hominum rogionim (Ver : Verb. 2Sb). Páran-

czolatnac szegese mindeneket sebhote (Born: Ének. 35b). He-

lyesen viaskodtak akkor az .sz. doctorok az eretnekek ellen,

mikor azt forgatták és azzal .sebhették és rontottjik 5ket,

hogy az elStt kflISmbet hittek az keresztyének (Pázm : Kai.

170. Lép: PTük. 1.74). Szived fáydalommal sebhetik és tested

nyomorgattatik (Mad : Evang. 69). Verset koholgatok, mi-

ként Veselényit Kupidó sebhetvén, 'Szécsi Máriával sze-

relembe ejtvén (GyöugyD: MV. 11)). Hát ha még enné!

is nagyobb tekintetek, ímnyival is inkább titkos izenetek seb-

iietiiek (15). Tsak egy sebhet ' engemet "(Kónyi: VM. 13). Hiv-

ségemet nem sebhették íniind nyilai ezeknek (Amadé: Vers.

87).

még-sebhet: cw Azt és meg |sephétuén kiuotéc (Miinch(^.

157). Az zyuet meg sebhely (VirgC. 136). Te zeut leyedeth

meg sebh5teek (CzecliC 7). O edos ihus .sophilssed megh eeu

zywemeth, hogh zeretethnek^kSnvey legének ess fordoh engö-

meth te liozyad (VVinklC 259). Kemény zywem meg sephSssed

(27^. Meg jnte, heg továbbá illyenfiele gyvlevsegekel az ev

zyveet meg ne sephetneye, zaggatnaya (MargL. 118). Talpamtól

foguan thetemiglen meghsebhottok vala engemet (NagyszC. 48b).

T^zta keuansagat meg nem seblietto vala (CoruC. 43b). Az ev

zyveet meg sebliotem fertezetes zoretetre i358). Meg sobhetveen

az papy feyedolemnek egy zolgayat, el vaga híVneky ITyleet

(JordC. 142). Te uram jgazan .sebhettel meg engemet, de

kegyessel! vigaztottal meg engemet (DomC. 228b). Ziuet gunoz

keuansagnal mogsephette (DebrC. 7). Meg sebhítte ew zyweet

az ew meeniiyey ^zeretew atty:uiak es vendeogheouek tyzos

zerolme (ÉrdyC. 510). Megkerdoek,ky voliui as ki sebhette volna

meg ewtet (527). Az 8ryzSk megh voreenok engemeth es megh seb-

h8tt'enek(Ér8C. 228). \'rain Ihus, ky ez wylagiiak yduessegheyerth

akaral lanchyawal megh sebhettetliiiy (Poz.sC. 34). Meg fogat-

t-itanak az toluayoktul es meg sebhettetenek (BodC. 12). Komeny
tiSyssel meg .soblietek (TliewrC.^114). Ászt se áldozzad az ur-

nák, a mi meg szakadot a vagy meg sephíttetett (Helt : Bibi.

I. IIi3). Láncmial meg sebhete az 5 oldalát (Heh: UT. e8).

Es 8 magát f5kelyeckel meg^sebbeted (Born: Eoak. 294b). Az

ixristen sebhet meg fs w giogitb meg lOzor: Christ. 340j. Ó
sebhetet meg a mi alnaksagiukert (llas: Credo. 174). Es meg
sebhetueu az S lelki esmeretekel : percutientes cunscientiam

íFéhBibl. n.38). Az isten a b&ns6ket az t5rueú által rettenti

es színeket meg sebheti (Fél : Tan. 242b). Megsebhetéc az 5

szive ez vétekért és monda: Igen vétkeztem (MA: Bibi. L301b).

Ninczenec megsebhedve és felszaggattatva az szivec az 8 bfi-

iifiknec e.'imereti által (MA:Scult. 231). Minekutánna pedig

Dávid ezt cselekedte volna, megsebheték az 6 szive (Batai:

LPrób. 82). Ez a tékozló liat viszsza hozta es az tolvaloktul

meg sebhettettett az 5rz8nek gyogyettása ala bizta 'Lép : PTük.

1.186). A máknak megsértett, sebhetett fejecskéje (Cum: Jan.

32).

megsebhetés : (vulneratio ; ver\\-uudimgj. Mitsoda a szív-

nek meg sebheté.se (Bátai : LPrób. 86).

Sebliétés : cvj Eggik törése es sebhetése a másikat ott

§ri (Mel : Jób. 41)

Sebhétetlen : iuvulnerabílís Kr. (unverwundbar). Ach3Ies

noha gyzhetetlen és sebhetetlen vala, még-is Tróját meg nem
vehette (Hall: Tel. 130).

Sebhit: (vubiero; verwunden). Tsendesedgyéc azzal sziuem

sebhitü lánghia (Balassa: Ének. 3). Hát miért ostoroz s pró-

bákkal miért sebbit (RimrÉnek. 172b).

2. SEB : impetus, violentia MA. gewaltsjimkeit PPB.
I

I Sebbel : (celeriter ; schnell). Nagy sebbel lobbal valakire

menni : *incur.sare in aliquem PPBl. Jelenek az zeut lelek nagy

hyrteleu .sebbel, niykeppen nemynemS leeleknek hyrtelen walo

1

jewee.se (ÉrsC. 158). Egy angyal aaz kerekeket nagy sebbel

az népre wethe (510). Ezt hallván azomial wezöt rántanak,

j
nagy sebbel utiüiok evezni fogának (KMK. V.198). Es mind az

' ket fiilyo víz nagy sebbel egybe ütközik : et niaguo motu amnis

I

uteniue colliditur (Forró: Oirt. 493). Kés lévén már az idí,

1 nagy sebbel lobbal kiki haza mene (ErdTörtT. I.Ki9V
i

Sebes : rapidus, praerapidns, torrens C. violentus MA. [rasch,

schnell, reLssend). Venit ad tluvium Zwew et ibi juxta Sebusag

sünt due meto CodPatr. VL73. 1252. A germeket az sebes viz

gyarsan el nyeluen, az halottat eltemete az fewuen ala (EhrC.

. 160). Az nagi sebes t\^zet el teryezte (VirgC. 38b) Ysten uagy

I

sebes szelet erezte nap n\-\vgatrol (JordC. 28). Az sebess zeiieth

' vetliweeu alaya, zwTkallyak vala (ÉrdyC. 4G9). Wgy az keii-

nak forgása es nagy sebes tlialalasa iiegy ezewr poghaut ewle

meg (ÉrsC. 510). Vala a folo igSu sebes (TelC. 230). Atkozot

legyen az 6 haragioc, miért hogy ilyen sebes (Helt: BibL 1.

Aa. 4). Az tznek sebess voltat meg oltak : e.\8tiuxeruut vim

ignis (Sylv: UjT. IHIO. 126b).'??ebes haragja láttzic (MA: Bibi

V.9). Sebes, forgó taraczkokbiíl lövöldözvén ((Joni: Jan. 149)k

. Égy sebes szao'as gémnek nyomát keresvén járt (Zrinji: ASyr.

1). A sziirvas sebasben fut (Illy: Préd. 1.32). Az sebes szere-

' tete (Mik: MulN. 194). KtSimyebb lett volna Nagy Sándor pari-

páját sebes futtában visszafiittyenteni, hogysem affizouyom

nyelvét egy kevés pihenésre birni (Fal: NA. 187). A remora

halacska a migy terhes liaj('it .selies mentében megállitja (Fal

:

TÉ. 687). Sokan oröszako.san bánnak természetekkel és mint-

egy hatalmas sebes folyamok ellen evezvén, akármint fészke-

ldjenek, elébb nem mehetnek tFal : VE. 383).

Sebesen: rapidé C. violenter MA. [reissend, beftig,*nuch].

Sebassen folyó vizben : in aipiis vebementibiis NémGl. 284.

Sebesen alá jöni: inagna vi deorsuiu ferri PPB. NÓEd, mally

seb&sen a fidre .száll (Pázm: Préd. 135). Esik eldben még

oly tsoportos ul, melyen jó lovad sem oly sebesseu fut (Thaly :

VÉ. L152). Mikor Kédiiél vagyok, a uap olly .sebessen repül,

vaUmiut a fecske (Mik:TörL. 34). Védelmezi magát a tUu-

döklA Apollouiik sebesen sUtó sugarai ellen (Fal: UE. 370).
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Sebesked-ik : properauter ago Kr (rascli handelii). Élete-

ket sietve kiíltik, kedvekre sebeskednek, mindent hirteieu által-

futván iFal: UE. 454V Kér^ utíljAra, liogy sebeskedno mind

Ígéretével mind ajánl:isával (Fal : TÉ. 648). Jfikov és hol kedvek

viszketteti, sebeskednek a beszédben (SzD: MVir. 48).

Sebeskedés: fproi)eratio ; eile]. Nem tapasztaltam benned,

bog}- idétlen .sebeskedéssel törekedtél vobia az efélékre (Fal:

TÉ. 125).

Sebéslen : [cito ; eilig]. ügrai Gjörgjnek egy szolgáját, kit

jószágába küldött volt,~ az [gyulai bégh alá külte sebeslen

iMDiplISék. 187).

Sebesség : velocitas, rapiditas, violentia, impetus SF. (schnel-

ligkeit, gewalt]. Sebességnél az aytot 'megryttium, tewn nagy

zozatott (EhrC. 16). Az viznek sobesege Aketli elragagya

(VirgC 109b). Az tyzuek sebe.ssegeet megh oltotíaak hjttel

(ÉrdyC. 521b). A szelnek sebeseget erezzflk (Fél: Tan. 317).

Az folyó vizek sebességek miat gyakorta uy es mas folya.sra

szoktak szegni (Ver: Verb. 157. 166). A magas hegyekbül le-

szállót kfl-szikla nagy sebességgel düI, bont, tör (Zrinyi 1.55).

Megvidámula, az üröm testét, lelkét nagy sebe.sséggel elfiitá

(Fal: NA. 15Ö).

elme-sebessége: acrimonia PPBl.

Sebességes : vebementissimns Kr. [heftigst]. Pooolbeli

seb5sseg& tflz (GnaryC. 11). Pocolban vagon e* meg goj-tot

seb5sseg6s tfe, ky 6r8cke soha meg nem alozic (NádC. 77).

Sebest : [velociter ; schnellj. Felette híres jó lovaglásáról,

sebest futván másra ugrik egy lovánil (Gyöngy: KJ. 107).

Sebhet-ik: [rapior?]. Oltári; zenthseghez annera sebhetic

vala, bog micoron istennec testénél eAgesil vala, nag sirassál

meg Stietik vala (NádC. 541).

[Sebhetöd-ik]

Sebhetödés : [animi concitatío ; aufwallimgj. Kétes elméjét

nem csendesítheti, veszi a levelet, teszi, tekergeti; végre, mint

tengeri habok szelek szünésével, csendesedni kezde sebhet5-

désével (GyöngyD: MV. 43).

Sebtében : [celeriter ; rasch]. Az ki .septében fiitván, valami

fában meg QtkSzik, az fát szidalmazza bntelen (Zvon : PázmP.

94). Praedikátziojábau nagy sebtébe mentében, mikor valami

úgy akadot volna eleibe, mely képtelen dolog légyen (Veresm :

Lev. 41). Elyen sebtiben való jövése sieti igyekezetit jelenti

(Bercs: Lev. 36). Komáiomiiak megyén és sebtiben fóljül kerül

rajtam (122). Ugy kellene lenni, hogy maga hirivel mehetne

sebtiben Nagyságod (599). Unalom elfogta, bé jött nagy septében

(Orczy: Költa 113).

SKD : rivnlus, fiuentum SL [bach]. Ad fontem, qui nomi-

natúr Tubutsedu 1086 (Wenzel L31) Per quendam fluvium

melsed vocatum 1261 (VIILlO). Ad pratum Sedfeu mmcupatum

1292 (X.94). Méta descendit ad pratum seedfen nuncupahim

1292 (CodPatr. V.74). Wokonsede (ZichyC. LlO).

SEDÓ : [patibulum
;
galgen]. De meeg más^édora Is vonszák

mestert (Bal: (ilsk. 153). De ideié immár, hogy fecsegésedért is

sedóra vonnyalak (239). Féle azon, hogj' ótet is sedora vonjak

(GKat:Titk 17b). Meg-kelletett a Christusnak fe.szittetnie és

a tolvajokval egy sédóra fogattatnia iGKat: Válts. ILllSö).

SÉPÍaiY: [scapba; schaffelj. Ezüstbl horgokat sokat

csinálának, séfelyek, kosárok ezüstbl valának (RMK. V.197).

Hozának Dávidnac hálni való ag leplet, medenczét vagy víz

mer sefSlióket (MehSám. 198).

SEQÉD (stgid DObrC. 51. Görcs: Máty. 54): conamentum

C. juvamen, adjntorinm MA. hnlffe, zuflucbt, beistaiid PPB

Vénség segédei; *adjntoria senoctutis PPBI. Legenec neki se-

géd (HB. 22). Ur nekem segid, nem filek. Vr nekem segéd és

en meg \-talom en ellensegimet (DübrC. 51b). Tudom, bog)-

lengj-el birály hozziija venne, egyik segédem Czelling öcsém

lönne, m:isik segédem én unokám lenne (RMK. III.353). Her-

tzeg tíb uraktól kgre segidet (Görc-s : Mát}'. 54). Véasége istápja,

gyámola, segéde (Zvon:Post 11.411). Az ist;ip olly támasz,

.segéd, mellyhez tartózkodik az ertlen, hogy el ne es.sék (Megy

:

SJaj. ns2b>. Segédeket kívántak (Megy::Dial. 69). Hathatos

segédi vadnak az igaz kegye.s,ségnok (Teleki : FLél. 4 1. Bódulni

ha kezd elmém, el-távoznac t5lum segédim (UjF:HÉnek. 19b).

Ke.szkenóje végét bé-veti, melljiiek segédével j is a part felé

(GyöngyD: KJ. 458). Földi segédim lia elhadnak is (Thaly: VÉ.

I.llfi). Kérjük az istent, bog)' lelkét adgya nékfink .segédfii a

mi magunk állaix)ttyának megvizsgálásában (PP: PaxA. 53b).

Véghetetlen fájdalmakat szenvedett, hogy segédével Florinája

mellett nem lehetett (Kónyi: VM. 43).

SEGEDELEM {segédem NagyszC. 104 segelm KuIcsC.

118b): coufugiiuu, profugiiun, refugium, opitulatio C. auxilium,

juvamen, adjuvamentum, adjutorium, pra&sidium, subsidium

MA. hülfe, znflucht, beistand PPB. Ystennec .-^egedelmeuel

valamynemev haznalatott e\v kewzewttek tezewnk (EhrC.

36b). Vn 5 maganac segédelméket: assumpsit sibi auxilkrios

(BécsiC.;14. 43). Segedelmet tflled nem vezc (GuaryC. 40).

Zent Ferencznek segedelmet kéri vala (VirgC. 108). Embri
segodelemt5I meg valec foztafoth (NagyszC. 104). Az the seghe-

delmed ala folyamonk (WinklC. 40. 83. JordC. 802). Seminem
hyedelniet auag segedelmet vénen (VitkC. 94). Hyzem, hogy

az wr isten, ky myndeneket meg vygaztal,'teeneked ees seghe-

delniet teezen (ÉrdyC. 338b). Een ygaz segedelmem vagyon

wrtnl: justum adjutorium meum a dominó (KnlcsC. 11). W
segelmek meg fogyatkozyk : auxilium eorum veterascet (118b).

Zenth Miklós mij zegedelmemik (RMNy. n23b). Segédeimnél

legyetek, ky dolgában zAkeskedyk (Komj:SzPál. 104 1. Segede-

lem nélkfll szüklkdic iCom: Jan. 201).

Segedelmes : auxiliaris, auxiUarius Sí. [hilfreich]. Emlekz-
yewnk az e\v hamar való seghedelmes voltáról (ÉrdyC. 589b).

Istennek seghedelmes malazttya (604). Az ew keg)'6lmes.seghee-

nek segbdelmes ayandeka (632). Zent Péter zent Pal aposto-

loknak segehdelmes hatalmokban byzwan engedet ayandekot

(ÉrsC. 556).

Segedelmesked-ik : [praesidio sum ; beistehen]. Segedel-

meskeggyél, reád bizom utolsó tseppeit ügye-fogyott reményem-

nek (SzD: MVir. 334).

Segédelmesség : fau.\ilium. adjutorium; hilfe]. Nyude-iuek

zegfidelme.sseget ewenek aloyttya vala (ÉrdyC. 372).

Segédelmü : [auxiliaris ; hUlfe leistendj. gazdagság sege-

delmfi király (MA: SculL 15b).

Segédség : [juvamen, adjutorium ; hilfe, beistandj. V™ zent

Damian egihaznak való segedseget az epfilesre (Vü-gC. 31).

Hinsegel neki segedseg vala (85. 128b). Atte segedsegeddel

megzabadnitam (NagyszC. 128. 304b). My seghedsegh^knek

ydeyn : ad opportunimi auxilium (JordC. 805. 810). Zfikseg vala

aiianlas mfi segedsegnkre (VitkC. 93). Mynden dolgában nagy

seghedseegh vala (ÉrdyC. 581b. 613). \Vr y,stennek malaztya-

- k segedseghe myat akarok ky mwlnom (ÉrsC. 265. TelC. 48).

Ed segedsegemre boczasísad zent Myhal archangjalth (Thewríy.

6! 134). Hyuy engmet segedségre az nyomorúságnak napyaii

(Beyíhe: Epist 222b). ErSs hyttel hijunc segéd.ségfil (MA: Scnlt

259b). Az istennek segédségfll való hivása (KCsipk: Wol. 341b).

Segéli : juvo MA. helfen PPB. Zent Pferene ewtett hy^v-

segest zegellyuala : adjuvat (EhrC. 7). Ninceu, ki segéllén : non

e.'ít, qui adjuvet (BécsiC. 24. 40). SégeDéd en hfittleuségémet
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(MünchC. 89). Zegent nem segellem z*ksegbe (VirgC. 7. 88b).

Kezeuel magát nem segelbetti vala sémiben (WaszprC. 68).

No mayd meg laatom, ha .segél (SándC. 29). Azért .sii- vala az

afia fl zent fiával életmbe, inert az 6 fia nem segebetivala

(NádC. 346). Hiua hozza egy .sorort, húg segellene neky (MargL.

25). Ózwegyeket segheelleny lift zyksegbekbe (JordC. 834). Eo

naponként .segelli az ur istennek eleotte eo zent erdemevei es

esedezesevel az eo fiait (DomC. 1). Mely cardinalisok zent

Damancosnak hyven segeelnek az eo neky hagyot dologban

tanachal es segedelmei es (99). Oh azonom Maria, mikepen

alazuala, 'ana^ ki segél uala il nag zorossagbim {VitkC. 79).

Te ke^eg Jesusnak zeretS zolgalo leaíia, gondolád, bog 5r8-

inast segelleued Jtet (80). Ymo isten segél engemet : deus ad-

jiivat me (KulcsC. 129). Melyik mastersegnek segél iiikáb az

Srdg (MesésK. 31). FSldnukben nem segellSc a szegényeket

(liorn: Ének. 130b). Segell6d étellel es itallal minden szflkse

gekben (2íi4). Sogéllio az isten dolgában nmnkalodokat : niinis-

trant sacerdotibus (MA: Hibl. IV.238). Az ökrök, mellyek von-

ják a terhet, s egyik a másikat segéllik (Bod: Lex. 7öb). A
megbántott félnek segéljünk (SzékOkl. 1.314bt.

[Szólások]. Isten engem vgb segéllyé n (KMNy. II.

19). Fogd be a lovat ördöglelk, mert úgy s e g i 1 j e n el-

ütöm a fejedet (bethl: Élet. 11.124). Isten úgy segéljen. Újvár

felé hallanák csak indulását is Nagyságodnak, Pozsonyhoz

gyünne Haiszter (ISercs: Lev. 96). Isten úgy segéljen, njra kezd-

jük tavasszal ismít az entrét (219).

elö-sególl : (adjuvo ; beisteben], Elé-segíleni valakit : *ad-

juvare aliciuem comiter, lepide, munifice PPBl. Felségét abban

mint egy el5 segéllik (Tof : Zsolt. 513). E16 segéllyed nyavalyás

voltába (Magy:6Jaj. Vl48b).

föl-segóU: adjuvo, sublevo, ojiem ferro Sí. [nachhelfen).

Ha Lstent tiztellyflc, az mi erStleaségfinket fel segelli (Kár

:

Bibi. I.627b). Felsegéllyed az koldusnac szükségét (MA: Bibi.

L172b).

fölsegóUós : (adjnvamentiim ; unterstiitziing]. Nem immel-

ámmal, hanem nyersen szorgalmatoskodtam fel-segélléséu (SzD :

MVir. 243). Mindent elkövet a megszorultak felsegéllésére

(380).

meg-segéll : [adjuvo ; helfen, beistehen]. Isten 8ket meg
nem segellendi (GuaryC. 55). Zegel meg engeineth mendem

sWisegemben (PeerC. 172). Vram segeel meg enghemeth (.lordC.

402). MindSn zfiksegSkben meg ."egellettetnek (DobrC. 24).

Inkab segél meg az bekaseg (280). Meg seghecllyk vala az

hazat (ÉrdyC. 562b). Kegyelme.s meennyey zent atyánk istennek

meg sfígheelKIt malazttyabol hts.-.ok, hallyok ;iz nemes zyz zent

vyteznek es nemes vvr tl'ywnak dyeheeretes kyinwiasaat (514b).

Es en meg segellettem : et adjiitiis siim (KulcsC. 61b). Kellyenec

fel és segéllyenec inog titeket: surgant ot opitulentur vobis

(Kár : Bibi. 1.190). Segéllyfik meg ezeket a Cliristus barátait

(Illy : Préd. U.178b),

Sególget : (iíeratis vicibus adjuvo ; wiederliolt unterstiitzen]

A her«<gok és fejedelmek megengedik ugyan, hogy íket .segél-

gessük, de egy áltáljában nem, hogy meggyzzük (Fal: UE.

366).

SegóU : adjutor MA. helfer PPB. Zenth Yeronnymvra kerez-

tyen hythnek dewczewseges wyteze, miya zent egyháznak sege-

lewye (ÉrsC. 332). Mykort magát syratna, de segellewt nem latna,

felescghe kevvzel wala (511). A ty ftrSmetekuek segyllfty

vagyunk (Komj: SzPál. 203. MA: Bibi. IV.Kiü).

SegélségV segérség?: (auxilium; hilfej. Ty K. parau-

czulna Mwianba, hogy lennének sogelzeg (LevT. I.H9). Zrínyi

György a vár segérségére jflve (Pethö: Krón. 187).

Segélt, segilt: [auxilior; lielfeu]. A Nagyságtok édes a-..

szony anyjuk, hogy holta után is az elíéléket segilthesse, i.

jenek akaratjával arról rendelést tett (Bod: Pol. Ajánl. 4i.

Hlandiat;i és Dávid az igaz tudomány iránt kételkedést szereztek,

a niollyot igen segiltett az is, hogy Lengyelországban is lábra

kapott az a tévelygés (18). Támasztól isten egy jó embert, a

ki táplálta, segiltette (191).

[föl-segélt]

fölsegéltetés : [adjuvamentum ; imterstützungj. A t;iiiáts

küldött a tjim'tóknak szükségekben való fel-segiltetésekre ala-

mLsua pénzt (Bod: Pol. 172).

Segéltés : cv> A papoknak, templomoknak segéltésére, a

mit isten nektek ad, abból alamisnálkodjatok (TörtT." Ll 1

Segéltöd-ik : [juvor
; geholfen werdenj. Ha azzal a válla.

dolga .segiltödött (AnyaszHist. 185).

SEGÍT (megíeghennai JordC. 259) : auiilior C. juvo, opi-

tulor, subsidior, subvenio, subvento MA. helfen PPB. Fráter

agyad énnekem az .seprewt, mert akarlac téged .segeyteny

(EbrC. 98. 132b). Segéli énnekem vram : subveni domine (BécsiC

29. 79). Keryed azonyonk Mariát, liog .segehen téged (VirgC

Ib. WaszprC. 120). Az en meíiúei atyám nem .seghi^ vala azt,

akkit segíthet vala (NagyszC. 104). Kellyenek flel es seghevívcnrk

t^teketh (JordC. 276. 563). Mongyad jizert ewneky, hogy ^ei;'

h5n engheiuet (ÉrdyC. 478). Seg5h8u mynket attya fyw i-

zenth leI6k eg örSk ysten (ÉrsC. 24b,). Okét nem segeytili

(BodC. 5). Az Kegelmed éérmeke igen lator, semytli nem

segeth (LevT. 1.209). Segítették Sándort útában, népét pénzzel

való fügadá.sában (RMK, rV.87). Ne fély, hogy segéche senki

magyarokat (Zriiiyi; ASyr. 25). Láttyátok, molly szépen segéli

Sámbárt a tridentomi gyülevém (Matk(j: BCWik. 68b). Véltem.

így is Stígétlek tégedet s tölthetem kedvedet (GyöngyP: ("h.ir

35). Milielt akadékja van, nem tud segéteni magán (Ben- l..n

411). A jobbnál jobb természetet is eléb segíti a gondos iH' -

térség es bölcs lecke (Fal: NE. 12). Annyit nyomsz a vil:i_

Deliái mértékekben, a mennyire segét bölcsességednek ereji'

(Fal : UE. 364).

be-segít: [introitum juvo; hiueinhelfén]. Besegítvén a gi

lyába a követ nagy három vendégjeit, felszedeté a vaamacskáit

(FahTÉ. 683).

el-aegít, elöl-aegit : [promoveo ; nachhelfen). A kiinyiV

gés ighen elúl segíti a békességet (CV.egI: MM.- 14). Az úr isten

abban is elósegitett bennünket (RákGy:Lev. 214). Némelly

emberbl mintegy kinéz a méltóság, mely küLs6 tekéntetnek

bennek titkon lakozó ereje igen is elSsegiti ket (Fal : UE. 38>

föl-segít: adjuvo, elibero, elevo, sublevo MA. auflielfeu

PPB.

fölsegítés : sublovatio, elevatío, adjutanieiitmu, aiixiliatio

MA. das anlielfeii PPB.

[hozzá-segítj

hozzásegít : cooperator Kr. [mitholferj. A hfunLsság-kea-

d6k és hozzj'isogitök büntetést érdemehiek i,Pázm: Préd 1180).

ki-segit: [subvenio, succurro; aashelibn] Mostan hogy be

rontottam agyadat, ím elég aranyat adtál és miudeii fosegéiiy-

ségembl ki .segitóttol (Helt: Mes. 382).

meg-segit : juvo, subsidior, subvenio, supi>etior C. helÜBU,

behildich seiu PPB. Kérlek téged, segehet meg ysten zegenet

(EhrC. 60). Senky no seglienczen inegli teghed : non sít íjui te

adjuvet (JordC. 259). Segheycz megli mynket : succurro iiobis

(763. 779). SegheydietSk meg atyamtVyay, hogr el ne vezyek

(ÉrdyC. 566. 633). Azzonywnk M.nrya az 5 hyneytli luegli

segytty (ÉrsC. 521). Az kenM való somsedok luegh st>getetek.
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ky miuel lehetet (RMNy. 11.97). HozzAnk közelget és meg-

segít, liog}' el ne essfink ^Pázm: Pród. 173). Egy szeme pillaa-

tóisAval is meg segélhet (Zvoii : Post. 1.325). Hisosem istenemet,

megsesét bennünköt (Bercs: Lev. 586). Jó vohia megvenni,

mikor niefisnKÍtheti, akkor nem lesz úgyis erSm ofioasive ágálni

^704).

megsegítés: adjutorinm MA. hilfe, tei.'itand PPB. Nem
látunk ditsíséges operatiókat vagy .szállott várnak meg-segitését

(Zriiiyi n.171).

reá-segit : opitulor Kr. (behilöich sein]. Segeellyen roea wr

isten (ÉrdyC. S). Ez vtaii iston rea segituen nagyobbal is igye-

kezem .szolgálnom 1582 (Kai. Eiiij). Tellye.sscggel semmit nem

cselekedhetnének, ha az Istennek véllek együtt munkálkodó

ereje reá nem segitenéje 6ket (Pázm: Kai. 29). Többre is reá

segít az úr isten (RákGy: Lev. 241). Isten s a szerencse min-

denekre reásegét (Béres: Lev, 174). Minekntjüma isten reá-

segétené az földvári .sjincznak valamely úton-módon való kéz-

iiez-vételéhez, intézheti generális uram operatióit (33(i. 135).

segitten-segít : [continenter juvo ; statig helfen]. Ösztön-

nélkül-is segétten segétt bennünket (Csúzi : Síp. 372).

Segitdégél, segéddegél (JIA): jutó MA. behilflich sein

PPB. Az épít mester épít segiddegelvén az ácsoc : adjutanti-

bus iabiTS (Com: Jan. 102).

meg-segitdegól : subvento C.

Segitelen: [auxilio destitutus; hilflos). O segytelen ember-

segh, nagli martirwmsagh, mely sebek, seghely mynketh az

ewrek elethre (PozsC. 19b).

Segítés : jnvamen Kr. [hilfe]. Az ítélet napján ki-adott szeu-

tentziában a nyomorultak .segítésének el-múlatá.sát adgya okúi

a kárhozottak veszedelmének (Pázm : Préd. 39). Nem tsak isten-

ben élfinU és vágniuk, hanem 5 segítésével lehet leg-kissebb

mozdulásunk (71). Inkáb bízott az orvosok segítésében, hogy-

sem istenben (175).

Segít : juvans, adjutor, opifer C. opitulator, aiuiliator MA.

helfer PPB. Nem vala ennekm a kenba segettSm (NagyszC.

88b). Tezlek tégedet kereztj-eueknek segeyteveue (OomC. 103b),

Isten az emberek bfmiert az érzékenységteleu állatokat is ron

tya és ostorozza, mivel segétSi és eszközi voltának az emberi

gonoszságnak (Pázm: Préd. 7). A mértékletes harag segétSje a

bátorságnak és ersségnek (798). Lenne 8 néklek kalanzzok

és segitSjt'k (Liszny: Króa 298).

Segítség : auxilium, juvamen, adjutorium, opitulatio, .sub-

sidium, .suppetiae C. hilfe PPB. Segítséggel vag)'ok : opitulor

;

segítségre-való : subsidiarius, praesidiai-ius C. ErSzyem te zent-

seegSs segeej-thsegdeth ees wygaztalaasodatli (CzechC. 60b).

Attiam adna tSbbet az en segeiczegómreh tj'zenket legio an-

gelioknal (WeszprC. 66). Felemelnen az sororok az ev zemeket,

latak az lámpást az eegben segeetseg nekevl choda keppen

allanya (DomC. 55. 99. PozsC. 15). Valamy segheedseeg6t tehe-

tünk teeneked, eremest teezv^nk (ÉrdyC. 359). Az zyz leány

az wr ystentvM segetseget war wala (ÉrsC. 482b). Vram een

segeythsegem : adjutor meus íKulcsC. 27b) Légy segechseegel

raytonk kenyeiylwen (Pesti : Ev.mg. 90). Menne ala Arábiába

az Aretas kiralhoz segetsig kemi (Szék:KrÓD. 72b). Isten .se-

getsegeuel vgyan volna hatalmom rea, hogy arthatnéc tfinektec

(Helt: Bibi I.P2). Egy istenfél sz5mely minekne .segetsegfil

volt (Helt: Bibi. Lc2). Meg bizonyetom istennec segetsegéuel

(Tel: Fel. 17). Kinec segítségekbl es szolgallatiokbol czelekette

legén azokat (Decsi: SallJ. 30b). Mi nem kiildank feleletre valo

segítséget kérni (Bal: Epin. 9). A hol az isten jelen vagyon

segítségével, még a pókháló is erís fal (FahSzJ;. 518).

M- NYELVTÖRT. SZÓTÁR. ÍI.

Segítséges : (auxiliíuis ; hilfe leLstend]. Mi is hatalmas c^sá-

szár segítséges oltalmában meg ne fogyatkozzunk (MouTME.

ni.286).

S£OG : podex, anus C. culus MA. der hintere, arscli PPB.

Seggen íil : sedent;irius C. Segg, alfél, segglyuk : [xjdex ; seg-

gen költ kelés, kelevény, süly: condyloma; seggen és lábon

való ha-sadások és törések: rhagades PPBl. Vgy cklelem az

én magíis .sz.aniaimnial, hogy mindgyárást toua segi-e d5l (Helt

:

Mos. 268). Mikor fut a keohke. akkor feierlik az 5 .seggi (Sal-

Mark. A5). Mi ragad az embernek a seggire, hanem ehak szar-

binchok (B6). Mivel szereznek az emberek leg tb szart?

Felelet : az 8 alfelekkel vagy az 8 seggekkel (MesésK. 12). Sar

kerep, ha meg fzSd, igen io dagadót zomerSm tastSt, seggSt

vele k8t8zny (BeytheA : FivK. 75b). Az íilés kedvéjért farral,

segg pofával meg-kürnyékeztetett .segg avagy alfél (Com: Jan.

49). Sótalan lencsét e-szik kíllykével, az seggiben vakar az kör-

mével (Thaly: VÉ. L343).

(Szólások). Segghi óráia: decem pes umbra, venter est

snimi cuique salarium (Decsi: Adag. 206). Segged telik,

do or.szényed üresen áll (FortSzer. M3). Áztot nem éri az ö

bolond leje, elbujhatik véle az ebek seggibe (Thaly:

Adal. 11.419). Mostmi minden ember el körüli a dolgot es onneg

vagyon ennyi kúldús és seggen ft 1 5 toluay (Helt: Mes. 218).

Két nyerget flni egy seggel: duabus sedere sellis

(Decsi: Adag, 46). Nem ílhetz egységgel két nyerget: non

pottes Thetidem simul et Galateam amare (196). Egy seggel

két nyerget akar a jesuita vMni: duabus vult Jesuita sedere

sellis (Czegl: Japh. 235). Jay hogy minden kmuának az seggit

kened, azok minden marhádtól fosztnak meg téged (Fort-

Szer. L3). Soknak a fejeket seggek mellé tette (Kónyi

:

HRom. 81).

' bába-seggü. Bába seggö gomba fekete lével (Radv: Szak.

225).

Segdegél: [latito; sich verbergen]. Kinek nylvan nem

k8miyen esett országábul ki vezetni, barlangokban segdegelni,

eghi háborút szenvedni (Lép: FIHik. 1.130).

Seggel : retrorsum eo Kr. (sich zurückziehen). Hatat adván

és hátra seggelvén a kurucz elStt, csalogatták alá Fehérvár

alá (TörtEml. 1151),

Segges : [pede instructus ; mit einem fuss versében]. Segges

edény : gastorium C.

SEKRESTYE (segóstie TihC. 185b. segestye C;om:Jan.

129): ad)+nm C. adytum templi, .sacrarium MA. sakristei

PPB. Szentség-tartó hely, segestye : sacrarium ; segestye, temp-

lom rejtek helye, titkos hely : adytum PPBl. Az vtan el me-

gyén vala az secrestyeben (MargL. 66). Az segSstiebSl el ky

jnenek (TihC. 185b). Eg hazamnak segSstieebe ualo edenS-

ket mind Szue törtem (KazC. 64b). Az nagi segestiebeu jutott

vala (CsomaC. 62b. Görcs: Máty. 61. Pázm: Kai. 613. Mad:

Evang. 211). A szkofiomos fSpap a szentségesb helyben, soges-

tyében bé-megyen vala: pontifex infulatns sacrarium, adytum

intrabat (Com: Jan. 129). Az nagy segestyébe befutott vala,

áldozó szerszámokat hozót vala (Huny : Trója. 43). Lengyel

országban a papok a segrestyeben lév szentelt vízbe teszik

az igett bort, hogy meghljön, a míg a misét elvégzik (Mik:

TörL. 67).

Sekrestyérea : [sacristanus ; kúrchendiener]. Byzonsagot

tért vala .soror Jolent, ky v.ala .secrestyeres soror (MargL. 14).

Az ewrdeg kére az frátereknek secre.styere.setevl egy confes-

sort (DomC. 64), Latna, liaat az pyspSky gyrew nynchen wyya-

ban, kyt az temeteezen atta vala tartany az seg8sttyer8snek

(ÉrdyC, 443),

Sekrestyés: c« Az barátoknak monosthorokba vvalo seg-

röstyesuek wala newe Yeronymas (ÉrsC, 521).
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SEIiIi : fFea ; fee]. Oltalmát ha kéred a mennyek urá-

nak, sollíik sem tündérek ám neked nem árthatnak 1S50 (Akad-

Ktiz!. 13Ü).

SELYE. Egh ezevvsth selyo pohár (RMNy. 11.36). Egy

ezilst .selye pohár (Radv: Csal. 11.7).

SELYEM : sericum C. hombycinum MA. .seido PPB. Zep

aranas haisoíi seUW (GuaryC. 45). Az goromba riihak sely-

mekhúi lenny tecznek (VirgC. 1-19). KSssetóc coronat Marianac-

a veki)n.sagos .selyemmel (NagyszC. 276). Arokat seuky nem

veezig ar;uiuak, bybornak, .sc^lyomnek (JordC. tíl&). Ez rwlia

feyer wolt os selyembl wolt alkotwan lÉrsC. ()5). Kölenféle

selyem é.s araiiya.s morha (Ver: Verb. 58). Selyem pánczér

iiugel ültüztetto testét (Zrínyi I.9). Uegedft húrnak való sely-

met vöttem (MonTME. 1.221).

baka-selyem VectTrans. 10.

bojtos-selyem : .seriium villosmn Nom.' 449.

(fól-selyém)

félselymes (rulia)

:

vestis subserica Nom. 24.

sodrott-selyem : sericum tortum
;
gozwirnte seide PPI5

Boltyokban van selyemnek sok száma, ki .sodrott, ki sima, kiket

tsak rút bogár fon (Szentm: Kaim. 7i. A lóra való ékes szer-

szám aranynyal és zöld sodrott selyemmel egybeszítt mmika

vala (Fal ; TÉ. 637).

spring-selyem. Kissed az vekSnsogS sjiring selemel

(DebrC. 629). Ha epi)ring fígy] selyemmel megkötsz két haj-

szálat, egy erfis vas szeggel földbe bészegezed, minden erftssé-

gem eltávozik nekem (HMK. U348).

Selymes : .serieatns MA. [seideu-]. Scolnies állattal megh

thekerth koteluel kezeth, lábat erSssen megh kSthSzek (PeerC

43). íme nemevnemev iffyv selmes ruhában evitevzuen (CornC.

264b).

SELLYE, SÉIiLYE (szdlye Helt: Krón. 174): glossaria,

sandapila, l'eretrum C. [sarcophagus ; tragbahre, .sjirg]. Mikoron

te.stet a selicbe tettek volna, azonnal zent angialok sereggel

ot'ielSnuen, ;iz mártírnak miseiét kezdeek el (DebrC. 85). Egy

niliány nap múlva szellyébe tuée a király testét és be szur-

kozác ;uizt minden fell (Holt: Krón. 174,1. Fel-á.s.sák nyugovi)

sellyéjekbill, azokat drága kolyhekben rakják és foglallyák

(Pós: Igazs. 11.651). Az irigy halál s ez fekete gyá.sz sellye

mind ezeket ellfiiik elrejtette (Megy: 3Jaj. 11.47). lm ez szo-

morú szellyében elttSnk fekfiv Ibrá'iyi Forencz (Mogy : 6.1aj.

IV.18). Tsfimr miat szál be sellye szobájában (Szlíodó : SóDics.

A4). Az ember .szídete-sore blts, gyermek ruha, halálára ko-

porsó, sir, .sélye készittetiiek (ACsere: Enc. 257). Viszen a .sél-

lyére (Hall: Pajzs. 433). A kihez éltünkbon bíztunk legersbben,

azt tcszszük a tíildbe romlandó .selyében (ErdTörtAd. 111.108).

A Komis Gáspár selyéit én vijuszoztam meg és borítottam meg

egy emberrel (1.88).

SELYP : blaesQs, balbus, traulas MA. sfammelnd, übel re-

dend PPB. A selpbfil es róbgíbíil prophetává tevéi (Lép

:

Pl'ük. I1L254). Nehezen szólló .selypnec lenni: Udbutieuteni

eí«e (Com: Jau. 53). Kálmány szrös, sánta és selyp embor

vala (Liszny : Krón. 292). Valaki az isteni dicséretben rebeg,

selp a vagy néma vagy, szftz Máriához folyamodgyál (Titk-

Rózs. 134).

Selypeg: balbucinor PPBI. [lispelnj. Rebegek, leppegek,

selypegek : balbutio PPBI. Mikor szóllimi kezd, igen gySnyrfi-

8eges.sun selypegh (Prág; Sork. 468). Selypegek mégis, ha éke.s-

sen nem szólhatok iLép: PTük. UI.198). Elhulla eltem gyümöl-

cse, selyiiegfl nyelvem kereke nem fordul (TörtT.* 1.346).

Selypeget : balbutio C.

Selypegetö : traulus C.

Selypes : subbalbas, balbutulus Kr. [stottemdj. Jobb sely

po.snec lenni, hogy sem mint némáuac: praestat esee blaasimi

quam mutum (CzegI : Japh. 53).

Selypeaség : balbuties MA. [das stotteruj. Minden modgyát

ennek selpesség nélkül ki nem mondhattyuk (Zvon: PázmP

227).

SEMLUÍQ : .sjUmo, esa.T MA. cobitis barbatula PPB. (salm,

laclis]. Semlyong hideggé téve éles lével. Az seudyeuget et.''--

szen hadd, az sóból mosd ki, .szflrd meg az levét (Radv: Sz;il

129). Semling, orsó farkú hal (Com: Jau. 40). Kopbalat, pkzi

riÍDgot, semlinget add a szakátsnak (SzBodó : SóENcs. Al).

SEMLYEK (seimeius, símlinyyes Huszti: Aen. 7.

MehJób. 53): [paUietria; moorj. Edessek 5 neki a czfir;; ,.i:...

szemliéke az az vgian diczékedik, ha szemliékbe temethetik

(Mel : Jób. 53b). Hogy már le-szakadgyon, nem tél több hely

-

ken amaz álma-béli lékes semlyékeken (GyöngyD; KJ. 4T

Mint Icarus le is esett egy .semlyékbe (Gvad: Idít. 79).

Semlyókés: idigmosus, palustris Sí. [moorig). De stagu

quod selmekus vocatur 1261 (KamLTár). Meg szabaditíi iru

met az uag: veszedelmbl, kibe meg kel vala halnom m;:

eg semlikes tóba (Szék: Zsolt. 178b). Semlingyes nád kz'!

nagy soká budo.sgk (Huszti : Aen. 7), A fold .semlyekes ingováii>

sflppeds (Gyöngy; KJ. 71b). A nyavalyáknak bokros az Jrvéi.

semlyekes uttyának ritka olly szvénye (85). Vizes, 8emlyél.>..j

árok (Thaly: UT. 1.239). Ö ezen semlyekes országot megjob-

bitá (Gvad: Hlst. 59).

SENQELL, SENG£R£L : (metalla secemo ; sengen].

Piskloczot sengellenyi. Végy egy font piskloczhuz nyolez lat

.salyétromot (Kecsk: ötvM. 303).

még-sengerel : aj Tégelyben tegyed az átalöntíjtt pisklo-

czot, semmiképpen bár meg ne tengereid (Kecsk : ÖtvM. 290).

SENKEL : [dono ; schenkenj. Ees vitezy czvcy.aual le ol-

dalad megh kleKven, myneknk veerth ees vizeth senkleel

(WinklC. 258. GömC. 119). Az nagy soc futást, muukat nem

restelte, mert vitézinec mindenét senkelte (BFaz : Castr. H2\

meg-seakel : |remitto ; vergebenj. Meg senkeli néki eddig

soc bnét (BFaz: Castr. C2).

Senkelés: (donatio; schenkung). 6c nem kfilmben tnrtyác

azokat, mint fejedelmeknec és uraknac adományinae és meg-

ti.sztelési senkelésekuec (MA: Tan. 1130i.

8ENYV: tabes, putror, rancor, putredo Sí. (faulej. Seny-

uet, rolhat vert ki viszen az vizeleten (Mel: Herb Sb). Oly

hitvány seunyvet, lx>lyókás kozmós tzondorát bozuac eli, hogy

szégyenség olbeszélleni (MA: Tan. 91).

Senyvéeske: rancidulus C.

Senyved (sei'oietfek OöbrC. 514. senyedek Mel: Herb.

101. Pécsi: SzflzK. 80b. siimyfdeg ACsere: Enc. 240b): ranceo,

rancesco, putresco, tabesco MA. contabesco ; stinkend werden

PPB. Rüshadok, spnyvedok, epedek : marceo PPBI. Senuedet

haladót mind reaioo hányod (Bom; Ének. 369). Nem asenved-

heti vala el, hogy negyed naptól fogvást az koporsóban sen-

vedvén kivétetnélek (Lép: PlXik. 1.11,5).

el-senyved : extabesco C M.A. verschwinden, verschmachten

PPB. El senyved a teste : corptis *proHuit PPBI Ez reghy

rwhak el sonywednek (JordC. 800). Myudenek mynt az tzet

el senyweduek (ÉrdyC. 53b). Nemy kewes ydeyglen el son>vegy

(ÉrsC. 38). The haragodba elsenvettenk : in ira tua defecimus

(KnlcaC. 224b). Az hiueknec regi el senyvett ereiec meg wyinl'

meg cziczorazot (Born: Préd. 238). Bánat miat el senyuedt'
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letemimnec erei iBoni: Ének. 183b). Sebeim elsenyvedtec, meg-

bfi;sz&ltec (MA: Bibi. \M9). Ejí ám giúmSlcze Avaio, meg veszet

és el szénivel fának (Czauaki: DögH. 'J9). Akkor kopoisómrúl

én emlékeztetem, elseujvedt testemet mellyben temettetem

(Tlmly: Ailal. II.40Ö). Sok iiecsétes levelek ;i fíiUlben senjved-

tenek el (Bod;Pol. 92). Szakadozott levél lígy elseuyvott, ko-

pott, hogy irasa is alig tetszik (121). A test elsenyved (Gvad:

(Hist 74).

elsenyvédés : (extabescentia ; das vei-schwinden). Az mi

lial.iliiuk nem bneinkért való elég tetei, liauem az bnnek el

tíríltetese es rólunk való el seuivedese (Szár: Cat. E3).

meg-senyved : fraceo, ranceo C. langveo, putresco, tabeseo

MA. [stinkenil werdeu, vertanlen). Meg senuedet az bánat miat

az en szemem, az^n lelkem es az en hasam (Szék: Zsolt. 27).

A dSgnek meg senuet vére (Mel : SzJán. 389). Vétkek miat

niegsemTedett emberi társa-ságnak tagjai (Ver : Verb. E16b. 2).

Cliristus testénec nem kelliet megsenjiiedni a kopor.soban

(Kulcs. Evang. 262). Holt testek az mSzen mei semuedenek

(Cseng: Jer. 11). Minek utanna meg senyvedtem és el-vesztem

volna is (Pázm : KT. 29bl Megrothadtanac és megsénvedtenec

az én sebeim : putnienmt et cotruptae sünt cicatrices meae

(MA: Bibi. 1495b). Az én szemem megsenyvedett az nyomorú-

ság miatt : oculi mei lanquenmt prae inopia (521). Négy ezer,

vagy annális tSbb esztendnek elStte kezdettenek meg senvedni

pokolban (Lép: ETiik. 1.115). Az rosziíl való, meg senyvet fagy-

gyat igen bSvu ne márcs az vékony gyertya-bélre (Prág : Serk,

844). Meg-senyvedett, evesedéit elméj hazug tam'tó (Matkó:

BCsák. 178). Vétkében olly undok förtelmes es meg senvedett,

bfidSs (Balassa: Ének. 11). A hal a vizekbl kifogattatván, egy

fertály ora alatt megsenyved (Illy:Préd. 11.249).

Senyvedek, sennyedék: scabies MA. [geschmir]. Az

(ekeinek seníiedeket cerepvel^vakaria uala, ganaion vlven (DöbrC.

514). Nem pokol, hanem senywedeek vagyon hft testeeben

(JordC. 97b). A vizénél az varat, sz5m51czt, koszt, senyedeket

mosni igen ió (Mel : Herb. 101). A testen elterült sennyedeket,

nít himlSt meg állat, ha vele kened (143). Fekély, sennyedeg:

cicatrix, emmpentes papulae (Kár: Bibi. 1.102). Az bSr alat

maradna, auagy seyedekke valtoznec |(Péesi : SzüzK. 80b). F6-

kélyec és s5nnyedéc íZvon : Post. II. 30b). A koporsók belsS

sennyedékinek bfld6ssegit el-f5d6zik kfils5 ékességekkel (Pázm:

Préd. 36). Moyses akkor vévé eszébe, hogy rút sennyedékekkel

poklos keze, mikor kebelébe nyula (72). Az én kezeimen való

ujaimat az rflhes szennyedékec miat ki terjedni látod (Prág:

Serk. 784). Egynek betegsége másokat-is megbetegit mint a rflh,

sennyedék (Veresm: Lev. 259). Viszketeges folyó sSmSr, sennye-

déc (Com : Jan. 54). A rfib, senyedék viszketést szerez (Com

:

Vest. 43). Szent Margit, scótusok királynéja, a betegeknek töröl-

gette sebeket, csókolgatva szitta-ki sennyedékeket (Tam : Szents.

62). Fakadék vagy senyedék (Illy: Préd. 1.174).

pokol-sennyedék : [scabies ; kratze]. Ha veres hagymá-

val a fS meg kenetic, a pokol sinnyedeg : rflh tSlle meg gyó-

gyul (AOere : Enc. 240).

Senyvedékeny : [foetidus, putridus ; stinkend, faul|. Ha az

országok nem oltalmazzák az isten házának testét, nem egyebek

lesznek, hanem tsak senyvedékeny bds szarvak (Misk : VKert.

101).

Senyvedékes, sennyedókés : scabiosus MA. raudig,

kratzig PPB. Sennedegs. rflhes buyasag (TelC 1). Naaman
vala erSs hadakozó vitéz, de rut, sinnyedekes, varas (Mel : Sám.

381). Hog 5 sinniedékes varát le vakamáia (Mel: Jób. 5b), A
rflhes, varas, sennyedékes papokat .sem szenvedte, hogj' egy-

házi hivatalokban forgódgyauak (Pázm: Préd. 836). Sennyedé-

kes, fekélyes seb (Hon- : MuIF. 22). Sennyedékes nyelveskedés-

tekkel hírében meg-ölitek (Csúzi: Síp. 116).

Senyvedend : (extabescens ; verscliwindendj. Oh szegény

magyar nép, kiir, hogy taitatol ugy mint senyvedend kép

(Balassa: Ének. 3i.

Senyvédés: [putredo, tabes; fUuleJ. Az húst senyvédéssel

meg rotlia.-iztotta (Pnig: Serk. 34). Tsontok kzött való .senyve-

dés és rothadás (Tyúk: Józs. 156).

[Senyvedhetetlen]

Senyvedhetetlenség : (iucorruptíbilitas : unverwüstlich-

keit]. A mennyei lársalkodásban a senyvedhetetlenségnek ritka

privílégiomával fel-ékeséttetett szent Ferencz által mi is része-

sülhetünk (Csúzi : Síp. 513).

Senyvedhetetlenül : (incorruptibiliter; uuvenviistlieh]. A
szenteknek adatott privilegiom, hogy .senyvodhetetlenSl maradt-

légyen testek (Csi'izi : Síp. 506).

Senyvedi : tabidus, rancidus MA. [stinkend, fául]. Az város

senyvett holt tasttiil, vértül dögös vala (RMK. VL180). Ollian

undok vala a Jezabel holt teste mint a senyvett gané (Mel:

Sám. 402). Senyuet hólt testfll az város dógSs vala (Cseng : Jer.

E2). Senyuet, beteges (Born : Préd. 43). Iszonyú dolog, ha valaki

az halottat félig el rothat oldal czoutyaival, senyvet tagaival

felásná (MA: Scult, 469b) Rothattac, senyvettec (Com: Jan. 62).

A senyvet füvekhez ragazkodtak (lUy: Préd. I.151b).

Senyvedtség: rancor, pedor C. MA. schimmel, gestank

PPB.

Senyveszt: tabefeeio SL [versciuvinden lassen]. Rabul

tartani és fogságban senyveszteni valakit (SzD: MVir. 347).

még-senyveszt : [tabefacio, puti'efacio ; fául machen].

Dávid háborodása oly nagy vala, hogy meg-rodhasztotta és

meg-senyvesztette sebeit (Megy: 6Jaj. 11.44).

SEPÉK (sepór Bom: Préd. 18b. sópír Helt: Mes. 174. meg

söpör DebrC. 47j : verro, converro MA. scopis purgo ; kehren

PPB. Kéményt sepreni : faliginem camini detergere PPB. Eyel

az en zyuemmel serkegettetem vala es seprem vala en lelke-

met (WeszprC. 128. Helt:Mes. 174). Szent János az szemetet

imígy seprotte, hogy az istennec haragiat a bfiu ellen czuda

kemény szockal predikallottó (Boni : Préd. 18. MA: Bibi. 1.221).

[Szólások]. Lassan seperj, ne poroz (Matkó : BCsák. 102).

egybe-seper: couveno PPBI.

el-sépér : [diverro j wegfegen]. Elkapdossák és ugyan el-

seprik az étket : diripiimt *verruntque dapes PPBI. Az Kisom

patakja s8pr5tte el-6ket (MA: Bibi. 1.221).

ki-sépér : everro C. expurgo MA. [auskehj'eu]. Seperd-ki a

házat : *verre pavimentum PPBI. Seperyetek ky a rygy kouaztii,

hogy legyetek wy, tyzta (Komj:SzPál. 139). Valamit a pápisták

sok beszéddel szemeteznek, könnyen kisepertetnek (Pós: Igazs.

IL195). Napjában egyszer kisöpörhetd házadat, tisztán tarthatd

konyliádat (Thaly: VÉ. a422).

kiseprés : expurgatio MA. auskehrimg PPB.

meg-sepér : 1) verro, converro, deverro, expurgo C. ab-

kehren, auskehren PPB. Megsepreni az udvart: *concinnar6

aroam PPBI. Zent Ferencz vele wyseluala seprewkevvt zemete,i

egyhazakat megseperny (EbrC. 97). Meg seprem vala en lel-

kemet (AporC. 32). Tanulj meg .sepreny a te lelkedet (WeszprC.

127b). A hazat meg s5p5ri5k a hobapi napnak tiztíssegere

(DebrC. 47). Zykseeg leelkewnknek h:<zaat megh sepernewnk,

ha my hwlladeek benne vagyon (ÉrdyC. 24b. Fél: Bibi. 20).

Az mi házunkat te tisztán tartsad, kicsin cellánkat gyakran

megsöpörd (RMK. IV.80) A ruházatoc meg-.sepertetnec seprflcs-

kével : vestimenta everuntur scopula (Com: Jan. 114). 2) [virgis

caedo; mit rutén sdilagenj. Ki ellene mottzou vala, ászt igen

97*
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meg kezdé síppreni íHelt : Mes. 1.74). Nem ismertem társ te

iiÁlladnál gonozbat, félek, hogy meg sSprik egyszSr az hatodat

(FortSzer. N2).

megsépreB: expurgatio C. MA. aiiskelming PPB.

Söpörget : (identidem verro ; wiedorhult kehien]. Szükséges,

hof;)' sSpSrK&s.'irik, tisztogas.snk a bnük szemetével bé-gazosz-

tátott lelkúnk-isméretit (Csúzi : Tromb. 160).

Sépredók (seprödt'k PPBl.) : eject;mieutum PPBl. faex Com

:

Jan. 18. [auswurf, hefe]. Ha ez világ elót világnak s5predéki

vágjunk, istennél mindazonáltal kedvessek és bótsflletessek

vagj'unk (Ker: Préd. 313). Az ezfistuok vannak salaki és .sep-

redéki, mellyek ri!ila le égettetnek (Com: Jan. 18). Az illyetén

varáslóc méltán a váiasnac igaz sepredékinec mondattatnac

(211).

Seprés : scopatio Kr. [das kehren). Es az cohnyan való

fazekaknak es egyéb edeneknek mosásánál es sepre.seknek

(loranal syeti vala megfeketehteny (MargL, 3). Az apatwr niynd

iieky hagiaa meg tenny, ment wagion haz es wdvvar seprés,

wyz liozas, sanv tSrles awagi tiztittas es tal mosás (ÉrsC. 431).

Kezgy mnnkat, akarmy legén az, akar talmosas akar haz sep-

rés (TelC. 371).

Séprö, séprü : 1) seopae C. verriculuni MA. basen PPB.

Vele vyselnala seprewkef zemetes egyhazakot meg sepreny

(EhrC. 96b). Megfordolou en hazamba, hoimaii ki ittem és

iutuan lelté 5tet, hiuan sépr5ckel, niégtiztéltuaii és mégékéséit-

uéu (MünchC. 37. ÉrsC. 7b). Az egér tSvis igen ló s5pr6nec

(Mel: Herb. 67). Maria Magdolna fiiiénec liiyác, s5pv5t czinál-

nac belíle (129). A .szemeteu seprvel sepertetnee : qiii.squiliao

scopis verruntur (Com: Jan. 114). A házat seprvel raegseprik

(Bod:Lex. 166). Egér tövisnek olly ereje vagyon, hogy ha abból

szoba seprt tsinálsz és a házban felfüggeszted, minden ege-

reket kiz a házlx51 (Vali: OrvK 66). 3) scopariiis; auskehrer

PPB.

ház-sepr : scopariiis C. Nom.2 273. [anskehrerj. Küldtem

az te udvarnépednek való posztót, kivel megéred az mosónét,

siitfinét és az házsepröket (Nád: Lev. 22).

kómóny-sepr : fnmarii scopariiLs, c;imirarius ; kaminfeger

PPB. A kéményseprket nem szabad senkinek raegelízui (Nyr.

XU.363).

krácoló-sepr : peniculus ; borstwisch PPB.

ruha-seprö : 1) scopma MAI. kleiderbürste Nom. 34. 8)

Ipiirgator vcstium ; kleiderputzer]. Tizenkét tallárt adtam az

ruha seprnek, négy aranyat napjában az ház óntSzilnoc (Szentm

;

TFiii. 141.

tisztító-seprö : (peniculus ; biirste]. Mint egy tisztító seprfi

olyan szélyes (Monlrók XI.337). Egy [lár tisztító sepró (XXIV.

215).

mha-tisztítósepr : muscarium PPBl. [kleiderbürstej. A
rnházatoc niosattatnac szappamial avagy niegsoi)ertetuec ruha

tisztító seprvel (CVini: Jan.- 114).

toll-seprü : *plumaria scopa PPBl.

Seprcske: scopula C. [biirste]. SSprStskével kitisztíttyiik

palástmikat iCom: Vest. 83. 145). A ruházatoc meg-sepertetnec

seprcskével avagy borostával (Com; Jan. 114).

Seprölék, söprelék : putameu, purgameu C. piirgamen-

tum, quist|uiliae MA. [kehricht, ml'it, unflat]. A bél közSt lév£

étel szopó eroc a meg-emésztett éteknec legjobb erejét ki-szijác

és iizt a temérdekebb síprelékec a bélen és alfelén ki-vettet

vén levLszic a májra (Com: Jaii. 51).

óték-séprölék : analecta Major: Szót 38.

SER, SÖR: cervlsia C. cerevisia MA. bier PPB. Ser-f5zö:

sabajariiLS, zythepsa PPBl. Se Ixirt se sert ne ygyal: neque

vinum ue<iue siceram bibes (JordC. 338). Senky sem sert sem bort ne

ar[ulyon], hanem (icczetes iczeuel es piutuel íRMNy. II.3). Ha Se-

besthyon deyaknak wona anny pénze az sewraiTabwl, ottan weu-

nem aztli ew tewie fel (RMNy. IIL74). Az chehek mynden tonna

sliertAl barom garast ygertek felyeb az elobby adonnal (LevT.

L232b) Sert iszik (Valk : Kár. 47). A saxoniai ser meg kócsa-

goa'totta a Balduinas agya-velejét (Pázm: LuthV. 44). Ha bort

nem ád, hkzem ad lrét, czigert avagy sért (MA:Scult. 7rili

Az ispán fzessen egy ió fózelik sört temetésemnek enileki/

tire (Radv:Csal. 11L269). Igyál a sörben, kit csináltam lólá-

bul (Thaly: VÉ. 1.344). Vacsorát italtól kezd sertl vagy bortól i

vKisv: Adag. 32). Ha Zágonybau sert nem ihatom is, de iszom

a Bozza vizM\ (MikiTörL. 371).

[Közmondások]. Jó az sSr, de mégis az bor az anya : nptima

quidem aqua (Deesi:Adag. 317. Kisv: Adag. 391).

bozza-ser : alica Major: Szót. 25.

büza-sér : ceria, currai C.

elö-sér : cerevisia primaria PPB.

méh-sér : ranlsum Com: VesL 19. [methj. Malosából, méh-

serbfil hozass igen jó bort, niiueniflt az urad Iszik (Rudv: Szak.

76). Az levét csináljad ji> borból avagy méhserból (85). A hol

bor nem bSvlkodik, luéh-ser avagy mésies viz fSzettetic (Com

:

Jan. 85).

méz-ser, mózes-sér : cv Mézes sört hozattunk (MonTME

1.129). Az ti országtokban orSs méz sörök vannak (IU.426).

szalad-ser : rytlium C. bryton ; bier PPB. A ser fózJtl

duzma, szalad ser avagy ser f5zettetic : a zythopepta zjUumi

seu cervlsia coquitur (Com : Jaa 85).

utói-ser: *8ecundaria cerevisia PPBl.

Seres : cerevisiarius MA. zum bier gehörig PPB.

1. SÉR: doleo Kr. [laedor; schmerzen liabenj. Tólem

sokat kér, a kinek gzétfii szédelg fejem sér (Gyöngy: KJ.

7ü). Nagy hóség kezdi itt Theogenest érni és a szivét nehéz

szorítással sémi (GyöngyD: Char. 59).

[meg-sérj

mtgsórós : [laesio ; vcrletzung]. Egy izzó vas kesztyflt min-

den megscrés nélkül az kezére vonszon (MA : SB. 74 >.

Sérelem (serem VirgC. 32) : laesio C. moeror MA. schaden,

herzensleid PPB. Fráter Lleo mendennapon kenlewmb vy

ruhaual kewten-zyuala az czudalatos va«zegeknek ho sebének

helytt vernek meg tartására es sereimnek engedelmere (EhrC.

65). Léznéo tSld indolatoc hetóc zerént és elisgec, ezéc a serel-

mécnéc kéztiéti (BécsiC 98). Inié vettetenéc uapiiac heíségére

ós éynéc fagaia és mögholtauac a méntl gonozb serelmeek-

ben és éhségben (lOlbi. \V giermeket .serem nekAl zile (VirgC.

32). To-stemnek sérelme engemet nem hanta (37bj. Emlek&zyel

meg vram Jesus az the kendrl ces sérelmedrl, kyt zeuwecz

wala (OzechC. 13). Ky vonah az kutbol niendeu sereim nekevl

(MargL. 134). Meg erssihn az eu attiani, bogi elzenuedhessed

az en sereimimet (WeszprC. 43). Zent Margyt sereim nekevl

ky ievue (OomC. 330). MindSn sebeit meg giogitiian ea sere-

ISmbSI meg zabadituan (DobrC. 12bV ScrelJm nekfil marada

a tzben (123>. Zyleteek mynt az feenesseeg az naphvl myndden

sérelemnél kyl (ÉrdyC. 40b. 189). Kristus nagy zemermsegel

(ygt es nagy sérelmwel niegh fezyttett ÉrsC. 71). A zynek

tewredelme-««!«ebe sereim wagy.nn, a zauak gyonasaban zemee-

reni (534) Az alias osmeg fel allattium serelm nelkíl ala zalla
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<TelC. 100. KulesC. 16). Ot el foga ftkSt az reszketés ^s az

s«>n?15ni mint .'iz p:crmec szíilSt (Szék : Z.solt. lOb). Nagy sziue

.•érelmére len (Tel : Evang. I..")5íll A nap uiiudun sérelem nélkfil

KifsíUtya fényességét a fSklre iPázm: Prétl. 102). lielkSnk isme-

retinek sérelme nélkfil ritkAn térnnk a hallgatásra (Pázm : KT.

2S). Nyilaid szoreznec énnékem nagy sérelmet (MA: Bibi. V.19).

Betsíilletec sereimére vagyon (Ozegl : Japli. 72). A felebaráti

szeretetnec sérelme nélkül merem mondani (Fal; NA. Ml).

Sérelmes : laesiis, saiiciiis, doleiis, moestus, luctiiosus MA.
verletzt, vcrmiiulet, beleidijit I*P15. Leltetlietic vala az en meg-

fezfilt testSniben éak eg t liegno hel ees, lioé liolot niluaii

való sérelmes faydalniaual telyes nem volna (NagyszC. 47).

Tfirvenyt es igazat tegjenek valamely serelmRi febiek (Ver:

Verb. Szól 15). Veszedelniesb és sérelmesb a lelki betegség

(Pázm : Préd. 29). Igen sérelmes ez az kegyas szivnec (MA : Scult.

2 10b). Sérelmes ez tenéked, hogy megveltetfitt vagy (61 2b). Lelkem

nagy sebbel .^írelmes (Balas.sa: Ének. 60). A kik a sérelmes

szélvész és keményen siltS hévség el5tt ide bi'ijtuiik (Biró:

Préd. B2).

Bérelmóny : [laesio ; verletzung]. Minthogy annak rögíis az

ösvémiye és lészen lábadnak ott sok sérelménnye, jobb arról

másként gondolkodnod, a még idd vagyon (GyöngyD: Cap.

filO).

Sérelmetlenül : (integre ; vollstjindig]. Hogy az jó atyafiu-

ság sérelmetlenUI megmaradhasson, Kdét kérem, adassa meg
jobbágyimnak el vett borait (LevT. 11.196).

Séreml-tk : fpatior ; leiden]. Némely harczólói táborunknál

s mi martalékuuküál sebeiben sérémlet (Liszty : Mars. 112).

Sórés : laesio, dolor MA. verletzung, schmerz PPB. Serestíl,

e,sestjl es egeb nemS vescedelemtSI legek meg oltalmazwan

(PeerC. 255). Ky sereimnek ee.s sere.snek nagsagaath te zize-

segSs testídbe zenvedeel (WinkIC. 256). Czeglédi lu-am küldött

valami kenetet sérésról és minden nap azzal kenettettem (LevT.

n.223). Serest, óldalfayást gyogyit (Mel : Herb. 116b). Seres aekfil

ala vgordot (Bom : Préd. 23). Mint orvosolhassák az haza séré.«ét

(Gyöngy: KJ. lOlb).

[Szólások]. Ha ö Ngára eljónek az törökök, köröm.sírés nél-

kül egymáslúl el nem válnak (TörtT. XV.159).

fog-sérés : Idolor dentiiim ; zahnschmerz]. A fog .serest,

kit zenuettel, tonabba nem zenuedúd (DebrC. 575. NádC.

489).

fö-sérés : [dolor capitis ; kopfschmerz]. Zolgalyonc zent

Apalin azzonnak, ho^ ^ erdemenec miatta fog serestSI, fSseres-

t6l meg-zabadiilyonc (DebrC. 575).

gyomor-sérés : [dolor ventris ; magenschmerz]. Elhiszi

Cnemon beszéllését és valónak tartya a gyomra seresét (GyöngyD

:

Char. 88).

Séretlen : [illaesns ; nnverletzt]. Nem volt te benned eges-

ség, sem az te testdnek vala mely reze séretlen (KrizaC.

21).

2. SKK : [vulnns ; wimde ?]. Gyógyn'ttya sérfinket (Gvad

:

Orsz. 213).

[Sérhüsz-ik]

még-sérhÜBzUí : [laedor ; verletzt werden]. A nyavalyák

szó beszédeckel semmiképpen nem gyogyittathattanac. de valaTii

hasznos fflveckel, mellyec az meg servfit tagokra tétetnec, meg

gyógyulnac (Prág : Serk. 923).

Séröd-ik, sérd-ik : laedor, saucior Kr. [verwiuidet, ver-

letzt werden]. Semmi ollyas nem meri magát tüntetni benne, a

mit megutálhatna a szem, vagyis a mitíil sérfldhetiie a fülnek

kényessége (Fal: NA. 228).

meg-sórödik : cv Megsérüdt : laesiis, sauciiis MA. Megh

latom, ha isten megh segeel, hogy meg ne senVgyem (ÉrsC.

.">). Ha az inac meg sérdnec, kösd rea (Mel: Herb. 82b).

Akkor-béli természetfinkhóz illendiü javainkban meg-sérfidtúnk,

(Pázm: Préd. 161). Mint kell tebát magunkat sisehinnk, hogy

e-féle esetekkel meg ne .sér&dgyuiik (883;. Ez világi fejedelmek-

nek engedgyflnk lelki-esméretfinkért is, hogy ez meg ne sérd-

gyék (Pázm: Kai. 483^ Némellyek h;iragom és bosszú állásom

miatt testekbenn Ls meg sérfidtenek (l-ép: PTük. 1,208). Igaz

mértéket ád kezedbe, bog)' a személyeknek érdemek meg ne

sérídjék a kevéssel (Fal: Vers. 244).

miég-sérödés : [laesio ; verletzimg]. A szívnek meg-sér5désé-

b61 szokott száimazni a sírás (Bátai : LPrób. 64).

megsérödhetetlen : [illaesus, <iui laedi nequit ; unverletz-

liclij. Az halhatatlan és meg sérdhetetlen meghalna és sok

nyomorúságok alá vettetnék (Pázm: Kai. 37).

Sérödlietetlen : c« p's<'.s.«éL'es, ép, sérdhetetlen az egész

test (Pázm: Préd. 75ii

Sérsz-ik: vulneror, s;iucior, otl'endor Kr. [verwundet, verletzt

«ei den]. Az en S7.emem serszik az gStrelm niiat (Szék : Zsolt.

90). Eleget tészen a sérfitt résznek miiidenekri, valamiben

megbántódott (Pázm; Préd. 582). Annál nagyob a fájdalom,

mennél gyeugéb részGuk sérszik (592). Artaluia-s, ha füled s

fejed akkor sérszik 1613 (KNagy.sz. A8). Lába hoj;tgzás miatt

nem igen gyakoita ser-szik (EnyF:MSzó. 169). Miatta sohasem

sérszik az erkölcses illeudóség (Fal: UE. 383).

meg-sórszik : cw Ablakokon b6e.snec és ném seréznec

még: non demulientur (BécsiC. 206). Ha ki nappal iar, ném

serzic meg, mért latfa e vilagmc világát (Mür.cbC. 193). A

keneret meg raganac es meg nem seruec (NagyszC. 220). Az

kender es az arppa megh serwth, de az bwza es az borsso

megh nem .seróltek, mertb est5nyek voltának (JordC. 25b.

655). A k5uer lo nem gondol awal, ki rayta il, bátor kiral fiu

le^en es, hog meg serzik íBodC. 10). Mygh embernek geugheb

ew eelety, annewal bamarab meg serzyk ollenzevv vezedelem-

tAI (ÉrdyC. 151). Valaki világosságban jár, meg nem serzyk

(ÉrsC. 74). Az orozlan ew lábat neky m\vtogatua, hogy meg

senU (313b). Az meg serfittet be któm (Kár: Bibi n.l40b).

Gyönge állat az lelki-isméret, hamjn- meg sérszik és meg rtten

(Tel: Evang. 1.796). Sokszor f5Idli5z veretik, megsérszik (Pázm

;

Préd. 161). Valamivel az isten tiszteleti igen meg-sérszik, abban

mind halálos bnt cselekesznk (725). Az meg sérfittekkel

néki is fájdalmi légyenek (Pázm: Kai. 36). Azzal sem sérszik

meg az hitnek egyenessége, midSn afféle dolgokban meg nem

alkodhatnak az tudós emberek (87). Félec azon, hogy szivem

elkeseredie és megsérszic (MA; Bibi. V.19b,i. Az én lelkem

igen meg-sértt (DKal : Ker. 100b). Lónek gyermeki, de egygyel

megsérvék s meghala (Bethl; Élet. 238).

Sért: laedo, offendo, saucio MA. verletzen, verwunden,

beleidigen PPB. Mesterség meg cahiia es onnét venne orvos-

ságot, honnét sertett ellenség (DöbrC. 242). Feold indulás, meny

gergees es villamasok levnek, vgyhog zent Ágnes ázzon kopor-

soyahoz jevvevket nem sertetteek (CornC. 416b). Gyethrelme

ez pwrgatoryomnak, kyth zenwedek, myndennel ynkab eogyeb

gyetrelmeknek kztte nagyoban serth es kenoz (ÉrsC. 305).

Nem fél, hogy a nagy kszikláját golyóbis sértette (Gyöngy:

MV. 5b).

meg-sórt: laedo, oblaedo C. MA. verletzen PPB. Futva

megsértem : iuourso ; valamemiyire megsértem : suboftendo C.

Attyamfyam farkas, en akarok tekewzted es ez emberek kewzt

bekeseget tenny, vgy hogy te tewied bjuaba meg ne sertassenec

(ÉbrC. 149). Parancolt isten te rolád 5 angalinac é.s kezécbe

veznec tégedet, nétalantal mégséréed te lábaidat a k6h8z (MünchC.
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19). Meg sertöttein te kegyessegedeth (CzechC. 35b. ApoKJ. 51).

Kezekbe viznek téged, bog k6h8z labadot meg ue serced

(DöbrC. 168b). Hog lelket meg ne serteneye, nagy aytatossag-

gal keie ez zentseges ?,fz (MargL. 118). Vala ky mainak

mezeyt awagy zelSyeet meg sertendy, az kartli megh fyzety

(JordC. 57). Nem sertetyk megh az lialaltvvl : nequamquam

laedetur a morte (H87). Borth e.s iilayth meg ue sertz (895).

Megkevtevzteteek, hog egyebeltet meg ne sérthetne (DomC.

311). EmbSr az sebth meg sertendi (DebrC. 407). Iga&sagaat

eeggyegyew germekseegnek zemeelye alaa nyomaa, ky senkyt

nem twd megh .serteny, .sem bozzwt allany (ÉrdyC. 49b). Ha

ky meg sertSt es bantot, soha bozzwt nem kyivaiitam róla

(504. 627). Nagy josaghosok wattbok, ha megh nem seertbytek

azth, ky tythekoth megh .seerth (Ér.sC. 198. KulcsC. 227).

Megsorte az kezet, hogy meg dagada neky (Pesti : Fab. 69). A

falhoz szorula es meg serte Balaam lábat (Helt: Bibi. I.Bbb3).

Az galamlxikuak az eggyike az egyik gerliczéhez hozzá sza-

ladt volt, meg ú-i sértette volt ogy kevéssé (Nád: Lev. 27). Kit

Mars iiegyszegSieuel meg .sertette 1583 (Kliártfa. C\'2). Tisz-

tességében 5t meg sertttem (üjru: Ének. 267b). A kit meg nem

sértettél s tle görcsöt nyertél, nem panaszolkodhatol (Kisv:

Adag. 354).

megsértés : lae.sio C. MA. verletzung PPB. Megsértés nél-

kül valií : indistrictns C.

mégsértetlen : (illaesus ; unverletztj. Akar ez világ mint

mendórgjn, de mi ugj'an bátorságban lehetnc, mégsértetlen

é.s éppen maradunc (MA:Seult. 1033).

megsérthetetlen : [qui laodi non potest ; uuverletzlich).

Az ellenkezéseknek menykövétül meg-sérthetetlen voltál (Biró:

Ékesség. E).

Sérteget : freqnenter laedo, .saueio, vulnoro MA. [wiederholt

verleteen, verwimden). Valaki méltó.ságát .sértegetni : alicujns

dignitati *labem aspergere PPBI. Kézyi az isten haragia, kivel

pokolban sértegeti az biinosSket (Lép: PTiik. I.2fi7>. A hábori'i-

ságüknak igen sfitó, sérteget hév.ségében árnyéltot találtam

(Birf: Préd. Bb). Se fö .se alacson rendit hazámnak nem akar-

tam boszszu-irá.s.s;il sértegetnem (Fal: NE. 1). Ezt a leckét nem

úgy adá értésekre, mint ha hegyes, szeges szókkal ;Utart volna

valakit közznlök sértegetni (Fal : Nü. 301).

még-sértéget : cvj Egy kevésre bStsíillik 6tet, hogy egy

marok árjiáért, egy darab kenyérért el-hadgyák, s5t megsérte-

getik fltet (Pázm:Préd. 721).

Sértegetés : (vulneratio ; verwmidung]. A kígyónak halálos

sértegetési, mardozjisi (Biró: Préd. 131). Az értelem királya a

trtbb lélek javainak, azért ennek .sértegetése királyi niéltósj'ig

ellen való vétek (Fal: UR 366).

Sórtemény : laesma Kr. (verletzung). Tövissel van rakva

az firíim 8.svénye, :iz jizt járó lábnak sok a .sérteménye (Gyöngy

Char. 229).

Sértés : laesio, sauciatio, otfensa, ott'ensio, otfensum MA.
verletzung, bescliadigung PPB.

Sértetlen: illaesus MA. unverletzt PPB.

Sértó : laedeiLS, sauciaas, otlendens MA. verwundend, belei-

digend PPB. Tellias vala isten ucue hire sertí neuekkel (Mel:

i>zjáu. 402). Az Isten szóimban vészi a aértS és tsidalmazó

igéket (Fal: NE. 17). A szegény nem látja, liogy sért tüske a

gazdagság (Fal: BE. 588). A keser beszéd sértS heggyel jár

(FaLUE. 403). A véletlen sértd tílske (434).

Sértod-ik : offendor Kr. [saneior ; verletzt, beleidigt werdenj. '

Egy s más részról szörnyen sértMik az emberség és képes I

illendÍDég (Fal ; UE. 478).
|

még-aértödik : <v) A tdS meg-sértSdvéu, rekedezés avagy

horut lészeu (Com: Jan. 52). Igeu megsértdnek az méltósá-

gok (Illy: Préd. L71b). Az 5 nagysága boldog idejében ne sér-

tetödnék meg Nagyságod méltó.íága (MonTMR V.125). A sok

tövis közt mái- ugyan megsértídtUuk (Tlialy : Adal. 1.29). Beszéd

közt e.szedeu légy, hogy az illendség meg ne sértdjék (Fal

:

UE. 447).

mégsértödés : (otfensio ; beleidigung]. Hogy egyszersmind

a mi rövidségihik és mások hite megsértdése nélkül az eráut

tractálbassanak (Kfir: Élet. n.400). ó Felsége méltó.sága meg-

sértdésivel esik, ha Klgd az inasuknak mentét nem küld alá

(Tört.3 m.l95).

Sértdés : (offensio ; verletzimgj. Ha Nagysági>d vagy meg-

tartóztatja vagy el nem bocsátja, ne légyen parolámnak sért-

désére (Beros : Lev. 57). Consulálhassanak minden sértdése

nélkül Nagyságod méltóságának (714).

Sérül : laedor, ofifendor, saucior Sí. ruptiiram acquiro Kr.

[verlety.t, vervfundet werdenj.

még-sérül : cv Szfikség, hogy az tanéto meg sérSIt lelki-

ismeretöjeket bátoréczon, bnösöket fedgyen (Zvon: Post. Elöb.

7). Az meg sérült lelki ismeretuec eggic nagy kára az felel-

messég (709b). Két-képen szokott békeséget szerzeni a közben-

járó, el5sz5r könyörgéssel, kérvén a meg-sérfilt részt, hogy a

vétkest kedvébe vegye (P.ázm : Préd. 582). Meg seriilt vala az

teremt isten, es az meg békéllésröl nem vala szorgalmatos

(Zoly: Elm. 70). Murtuzán ba.sa mint megsérült medve, szégyen-

tül s bos.sziitul hül kemény szive (Zrínyi 11.89). A matska az

esés miatt meg nem sérül iMisk: VKert, 168).

Sérv : [vulnus ; wundej. üj genetség fakadtt meg-újjult sebére,

melly az elbbinél mérgessebb sérvére (GyöugyD: KJ. 465).

Sérvés (stn'cís Zvon: Post. 11.402) : (viilnas. hemia; nimde,

briich]. Ott Nagy Imre megsebösodött vala. Vitéz Petn k mii

sérvés vala (KMK. 111.133). Hideg, meleg és egyéb sérfivés

ellen oltalom lenne (Zvon: PosL IL402). Seb és szakadásról

avagy sérvésrl való ir (Cseh: OrvK. 53b). Gondoltam, sérvést

nyert (Gvad: Idt. 80).

ISórvöd-ik)

meg-sórvödik : [saucior; venvundet werden]. Rettenetes

nagy öldöklés vala, szegin Mecskei megsérytt vala (RMK.

III.173). lia a meg sérvt tagokra hasznos ttivec tétetnec, meg-

gyógyulnac (Príig : Serk. 923).

SÉRBET : (synipas ; sympj. Maga csészéjében serbetet-w

küldvén (C'zegl: Dág. Elb. 30). Sz;imimkra tizenkét oks min-

denféle serbetet, vósáson kivül, mentül hamarább küldjön (RákF:

I^v. 11.161). 14 okká serbetre 14 tallért adott felsége (Mon-

TME. IV.86). Azon alkalmatossággal 12 oka serbetet is azi-

mniikra küldjön (TOrtT.» 111.401),

SSRBITKL : [murmnro ; mumielu). A szatyorba a palaczk

mellé teszed a hájas bréviárt, mert hiszem ez a le serbitel

könyved (RMK. V.222).

SERDÜL : adolesco, pubesco, cresco SL [wachsen, mamihar

werdenj. A mikor serdültek arra az üdre, a melly alkalmatos

már a jegy-gyürre, járnak ;iz ifjak kérn' (Gyöngyi): KJ.

361),

el-serdül : (progermino ; hervorsprossen]. & mai napon

sonlnl el az Jessenec fiatal vo.sr.szeje, melly liarmad nap ez

eltt megszáiadott (MA : Scult. 473b).

il-sérdül : exeresco MA. (aufSvacliseu). Mendeu télsenlA!

:

omnis adultiis NémGl. 186. Föl.sördült ifju : ephebu-s C Fölsiir-

dUlt ifjúság: epbebia MA. Felsurdúlt korában zent Amborus
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Romába tanai adassra valaztatot (UebrC. 18). Zent Tamás hogi

fel serdfiU volna, deaki tiidomanra ada macát (79b). Mykoron

jniaran fteel sordAlt wolna Istwaii kjral, oegybe hywataa ew
attyawal az orzagh bely nrakath (ftrdyC. 495). Mykorou ffel

seerdewlt korában Zent Jeronimas ew attyawal Romában ment

volna, adateek oskolában deaky twdomania (560b). Az egek

felé igyenes fel ."lerdölt áliapatot adott nékflnk az isten (Pázm:

Kai. 21. Lép: PTük. 111.4). A fel-serdltec, gyerraekségW.l ki-

kóltec: ephebi (Com: Jan, 44). Egy io fel serdfllt iwhárt kezé-

ben adáiiak, niellyet í el kSszfine az terhes szflzekre (Szentm:

TFiú. 9. PetlifirKrón. 92). A kegye.s szfilékiiek tisztek ez, hogy

ne tsak gyermekségekben, hanem felserdült itji'i korokban is

magz.itikot tápl.álják (Misk: VKort. 391). Ec a künj-v a személyes

nagyoknak szól, miiíd azon íiltal a felserdült, fiatal rend is al-

k.ilmas liasznát veheti (Fal: NR 1). Felserdülvén, többre lépett,

nyalogatott sok friss képet (Fal: Vers. 882).

fölserdülós: ephebia PPBl.

fSlsérdüItség : (adolescentia
;
jugendalter]. Az fidSkor nem

ok nélkül asztatik fel gyermekségre, felserdfdtségre, iffiiLságra,

Allapodás korra és vénségre (ACsere: Ijic. 168).

ki-serdül: jexcresco; auswachsen). Meg kell metszeni a

szölBvesz.szököt, mellyek egész nyáron igen kiserdiiltek (Hly:

Préd. I.2S0b).

S£REQ: túrba, agmen, caterva, exorcitus, classis, cohors,

legio C. tiurma MA. [haufe, menge, schaar]. Éjjel tündökl sereg

:

nitedula C. Isten tezy ewkevrt menden sereg nelkewl nyomtatny

es yartatny bazaliscoson es yaspiskyon (EhrC. 147 b). Dicekedik

vala monnal seregenee hatalmában (BécsiC. 11). A fédelm

vitézi viuéc Lst az itélS házba és égbe ^Siténéc 6 hozia menden

serégét (MiüichC. 68). El i5nek mind az pokolbely seregekel

(VirgC. 116. 136). Vram Jesus, angioloknak serege vaiia a té

feleletedet (WeszprC. Ö8b. PeerC. 156). Eegb legio awagh

seregh (WinklC. 163). Az ydben lathwan Ihus az seregSketh,

fel mene az hegre (278). Monda az erdeg: Meg e,skettel én-

nekem az en .seregemnek erejTe (OmC. 366). Men fel bodo-

gognac seregebe (VitkC. 12). Lásd meg, mikepen Heródes kér-

dezi vronc Cri.stusf Jesust mend 5 seregénél egetembe (80).

Oh affa isten, ha mendeneknec irgalmas va^, mire nem hágod

az angaloknac seregit segélni 6 vrokat (83). Yewe ht ystennek

h\v seregbe Egyptomnak földéébl (JordC. 34). Nag sok sere-

ghek kSveteek hAtet (364). Czodalkodnak vala az sereghek

(374). Végy veled tyzenkeet sereg angelokat (DomC. 287. PozsC.

22b). Nagy sok memiyey .sereg angyalok (ErdyC. 51b. 134b.

173). Monda Jesns az sydo seregüknek : Mastan ez vylagnak

vagyon iteelety (534b). Myre nem erezted angyaloknak seregyt,

hogy 6 wrokath segelleneyek (ErsC. 47b). Oly helyre helhez-

tetSl, holot zywzek seregewkben evvrwendSznek ystenben (503b).

így vegesztetéc el a meny es a ffild minden .^eregeuel (Helt:

Bibi. LA3). Észt 8 ha minden seregénél reaia gySl, sem teheti

(Helt : Bibi. Le). Angyal kepébe az Izrael népe serege elot iar-

tata a pusztába (Helt : Bibi. Ld3). Az madaiac vagy fSldi álla-

toc meg iyednec az váportól és sereggel meunec egeyic f51dr51

az másikra (Gs. G3). Jacob meg hala, kit el temete Joseph

Egiptomnac minden seregiuel zue (Szék: Krón. 16). Hogy es-

meriúc meg az baratoc seregit (Mon: Ápol. 252). Maradéki,

attya-fiai, baráti sereggel forognak elStte (Pázm : Préd. 24).

Próbált dolognak értvén, hogy némely embereknek használt az

ott való mosódás, sereggel futottak az tóhoz (Pázm: Kai. 783).

.Szánom a sereget, mert imé harmad napia, hogy éhezik 1666

(KBéca Aö). E mi seregünkbl való jámbor (Hieminicins Marton

(Czegl: Japh. 154. Zrinyi 122).

[Szólások]. Szemeivel eljárni a sereget: ocalis *obire

e.tercitum PPBl. Ki r e g z e egy sereget az 5 népébSI (Helt

:

Krón. 20). Ottan ky mynd kezWlyen ythk8zettre es z e r e z-

yeekffel ew sereghSketh íJordC. 242). EI61 és óldalníl

m e g-ii t n i a sereget : *assnltare frontem et latéra exercitus

PPBl. Mind két felól meg-Utni a .serejet : ex utraque parte

aciem *i-ircumvadere PPBl. Sereggel ütibé magát:
*efl'use invehit se PPBl.

álló-sereg : phalanx C. [schlacbtreihej. Az luucstartó hadát

délfelól helhöté, álló seregOket ott miud körül helhöté (RMK.

ni.45). Ali basa táborát jártatá, az álló seregbe köznépet állata

(66). Hatol igen erfis sereg vala (Helt: Gmc. 6). Az derék alo

seregre érének (Cseng : Jer. 21).

angyal-sereg : (turma angolorum ; engeischaar]. Monda

nekem ez az angyal sereg kezzol eg (Mel: SzJán. 461b).

esoport-sereg : (multitudo ; menge]. Xerxes egész seregeit

az had után menS kSznépnek csoport seregei kivSl egybe szám-

lálá (MA:SB. 47).

csorda-sereg : [grex ; beerde]. Boczas ez dyznoknak czorda

sereglieben (JordC. 377).

derék-sereg : [major pars exercitus ; hauptarmee). Négy-

fizáz vitéz hajdút az parton roeghagyának, derék seröget ök

ott mind általhányának (EMlv. 111.63). Derék sereget mihelen

meglátá, ott hátat ada, vár felé fut vala (75). Tábori dolgokban

a succursu-s noha kevés népbl álló, többet végezett gyakorta,

hogysem a deréksereg (Fal : UE. 452).

elljáró-sereg : [primimi agmen, vortrabj. Homlockal szem-

ben szök avagy ell jiiró sereg (Cíom: Jan. 148).

gyalog-sereg : poditatus ; fussvolk PPB. Az gyalog hadbul

Móricz uram gyalog serege és a Révay aramé commendóm
alá 6 nagysága által adattanak (Bercs: Lev. 463).

hadi-sereg : [exercitus ; kriegsschaar]. Eljárni a hadi sere-

get : *lu.strare cxercitum PPBl.

hajó-sereg: castra nautica PPBl. [flotté]. Hajó-sereg kapi-

tányja, hajó ura: navarchus PPBl. A hajó sereg, kiuec az 5

tengeri fejedelme eltte vagyon, eltte jár (Com : Jan. 146).

Kzelgetet azon egyptomi hajó sereg, a tenger vizén habozó

városhoz hasonló (Hall: Tel. 13).

hátniljáró-sereg : [agmen extremumj. nachtrab Ojm : Orb.

290. Az erdélyi hadat hátul járó seregnek hagyá mintegy ante-

muralenak (TörtEml. Ü.9).

katona-sereg : satellitium C.

lovag-sereg, lovagos-sereg, lovas-sereg : turma C
equitatus MA. reiterei, kavallerie PPB. Az loag seregnek

száma hii.s,szer tiz ezer vala (Sylv: UT. 11.145). Az lovag .sere-

geket, a mint lehete, .szám szerint ki tölte (Decsi : Sall. 46).

Ell kasv.ás .szekér, szárnml louag sereg Ammon hadában vala

(Illyef : Jephta. 6). Ez többet tehet minden fegyvernél, lovag-

seregnél és kfils testi ernél (GKat: Válts. U.1152). Lovagos

seregnek kapitánya : praefectus equitum (Balog : Corn. 133).

Vagyon Kecskeméten Hellepront lu-amnak edniliány lovas se-

rege (Bercs: Lev. 327). Öt zászló-aljával magam mentem, elhagy-

ván gyalogságot és több lovas sereget ad recognitionem (463).

mennyei-sereg : [grex caele-sfis, himmelsschaarj. A mennyey

seregknek wra istene gyökerezt mybenuewnk (ÉrdyC 5).

nyargaló-sereg : [velitas; plankler). Alexander az kirá-

lyokra és országokra kémeket és nyargaló seregeket bocsátott

(Prág: Serk. 168).

oltalmazó-sereg : praesidium C.

rz-sereg : [praesidium ; besatzungj. A kegyelmesség ol-

talom, rz sereg helyet lészen : clementia praesidii vice érit

(Com:Jaa 141).
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pályás-sereg : (competitores ; die niitbeworbor]. A pállyAs

serPK piatzra iiidula s aiiuak tsudájára a níp t'el-tódiila (GyöngyD:

MVir. 162).

pap-sereg : [cateiva sacerdotum
;

priesterscliaar]. Az car-

diiialisoknak c-ollegiuma és egé,sz pap serege (MA: Tan. 1186).

raj-sereg : Itnrma ; schwadron]. A gyalogság elrendeltetik

hailnagy.siigokra, dandárokra : raj .seregekre íCom : Orb. 290).

rendélt-sereg : (acies ; sclilachtreiliej. A rendelt sereg erSs

volta abban áll, hogy minden ember megtartsa helyét (Pázm:

Préd. 275). Az dondár jiin rendelt seregben, lob<jgnak az zász-

lók, vaunak nagy örömben (Zrinyi 1.66).

segít-sereg : [auxilia ; liiltstrnppen). A .sogit-sereg érkezik

a leshelybSl (Com: Orb. 291). Akar legio, akar segitfl seregek

legyenek ílAsk: Lips. !í62l.

szolgai-sereg: [fámul i; dienerscliaft|. Miképpen kell6s.séc

a ház népet, szolgai sereget igazgatni, rendelni (Com : Jan. 121).

udvari-sereg : f.satellites ; leibwache]. Andrási Bertha,

Hunyadi .lánosnak udvari seregének lévén kapitánnyá (Gyöngy

;

Char. Elfib. G).

utolsó-sereg : fagmen postremum ; nachtrabj. Az hadi sereg

honilocjkal, liátiillyal avagy utolsó sereggel és .szárnyackal meg

ers.sittetelt lOmi: Jan. 148).

vigyázó-sereg : [excnbiae ; waclitpo.st]. Ugy látom, aligha

még beljebb nem kell szállitanom az hadat, hogy subsistálhas-

son, s inkább vigyázó .seregek változzjinak (Bercs; Lev. 438).

Ezt Szálai uram Baziniiál lévén vigyázó-seregekkel nemcsak

nekem, de mindenfelé megirta (706).

Seregbeli : [catervae ; truppén-]. E következendS dolgok

mind a te seregedbélieknok értelmek (CzeghMM. 126). Az

egész seregbéli török vitézek már z;iszlóstul eggyüt futni készü-

lének (Zrinyi 1.56).

Seregei : [convenio, congregor ; sich schaaren]. A .sok seregW

embert eloszlatni : *subraorere turbam PPBl. KrfiliStto sere-

geitek a fekete gondok, a magának irtóztató dolgokat képzfi

gyanóság (Hall; Tel. 250). Helyre egjengetik bomlott nihájokat,

ugy .sereglik végre vitéz asszonyokat (GyongyD: Cup. 602). A
varjak ok nélkül nem seregeinek (Misk : VKert. 390b). A ki

csende-s a seregifi liivságok mellett, állhatatos a változások

kí'izött (Kai: NE. 9). Az urakat több kisztö kisértet seregli, több

veszedelem környékezi (69). Ebéd ntánn seregei a vadász nép

(Fali Vers. 875).

egybe-seregel : congregor Kr. (sich versammein]. Ha néha

egybeseregelnek, csak az egy igaz római ecclesia tanitá-sának

rontásíira tsoportoznak (Pázm : Préd. 294).

ki-seregel : fcatervatim egredior ; .schaarenweise ausziohenj.

Onnan ky sei-egölween zallanak mcgh Moabnak mezeyn (JordC.

161). A hadaknak parancsolatjok légyen, készen legyenek és a

szállíLsokról kiseregeljenek (Thaly : TörtK. 58).

körül-seregél : [circnmsto, sfipo ; umringen]. A király a

tíildeu szörnyíi niéltó,ságga! fényeskedik, a nemes rend a csil-

lagok módjára körül seregli (Fal: NE. 64).

meg-seregél : congregor, coliigor MA. (zus-ammenkommen,

sich vorsammelnj. Megseregölnoc az igaz ellen, haml'íi.it itíluek,

az iirtatlan vért hogy kárhozta.»sák, arra igyekeznek (RMK.

V.106). Piatzon soc tSrflc ám meg seregié (BFaz: Cíistr. B2).

Az Cethegu-s is kSuetec által kéri vala az fi haza népet es válo-

gatót szabadosit, hogy v,akmer5keppen meg .seregeluen fegyiier-

rel ft hozza be rohmuianak (üec.si: Sall. 36). Sokan megseregol-

vén (MA; Bibi. 1V.124). Az megsorcglett gono.sz.'^á^'hoz kemény

kézzel kell nyúlni (MA; Tan. Elílb 191. A trójai vitézek töb-

ben t'ibben érkezvén és meg-seregelvén, hatalmas hartzot indí-

tanak (Hall:HHist. 111.141).

Sereglés : 1 ) congregatio Kr. [versammlungj. Senkinec nem
kell H7Ám félni, hogy ez illyen gyalázatos és fertelmes sereg-

l&sb81 kiállván eltávoznée az ChrLstus anya sz. egyházaiul (MA

:

Tan. 1081). 3) [concursus ; :m.s;mnnlung]. Nagy áhitatu.ssiiggal

és nagy sereglé.ssel kezdetik-el a gylés (RgyhHendt. 177).

Seregenként: turmatim, catervatim, cuneatim C.gregatim

MA. [schaarenweise, truppeuweise]. Zá.szló-alljánként, seregen-

ként ; niíuiipulatim PPBl. Az zegeen korok, lietegók nagy sere-

gSukeed syelhuek vala az zent te.stet yllelhny (ÉrdyC. 412).

Seregenként futnak (Mad : Evaug. 206). Az Ítéletben seregen-

ként követik az hitetleneket minden & gonosz bfinök (Szatm:

Oom. 22).

Sereges : gregalis, cohortalis Sí. [gémein, zahlreich). Nem
valami sereges tanító vagy közönséges próféta értetik, hanem

a tudós iiyelvö és az igazságnak mestere (Mad : Evang. 435).

A rövid torkosság hosszi'i betegséget hoz és a parányi gyönyö-

rség sereges jajt (Fal ; SzE. 517). Figyelem, szorgalom, vigyázó

okos,ság, feltett dolgaiban gyémánt állandó-'<ág és sereges több

jó (Fal: Vers. 900).

Seregéséd-ik : catervor Kr. [sich zusammenhiiufenj. Egybe'

seregesedvén a halak, felemelek a vizböl fejeket s-álhatatossaii

halgattyák vala az Lsteu igéjét ^Csúzi : Síp. 189).

Seregestül : [catervatim ; schaarenweise). Az kék gyalogo-

.sok seregestül az vár elítt való piarczon lévén, személyünkre

vigyázzanak (Radv: Csal. ULll).

SEREGÉLY : ficedula, sturnns C. MA. staar PPB. Sere-

gély módra : sturnatim MA. Hauy lei)et, szölöt az .seregelec

elic 1579 (KNagy.sz. C). A seregélyeknek ártalom nélkül való

eledelek (Ker: Préd. 220). A seregélyéé seregenként, de rend

nélkül röpdsuoc (Com : Jan. 31). A meg ételre alkalmatossabb

madarak: tyúk, galamb, seregély, kappan (Felv ; SchSal. 15).

Egy kisded ágjú seregély nev, 4 fontos golyóbisú (Radv:

Csal. U.393).

1. SERÉNY, SÖRÉNY: juba C. MA. mahne PPB'

A sörénnyel ékes, jeles ló : etpuis juba insignls (Com ; Jan. 42).

Szálos, rövid serényét szél hajtogattya (Zrinyi: ASyr. 41X Nem
kedveili az oroszlány haragos serényét sem a medvék gubás

szírét (I^md: UjSegi'ts. 1.161). Szép ékes fényével * sugár seré-

nyével mutat vililgosságot (Liszti ; Mars. UO). A lovak az ö

üstökök és serények által mutogatják az ö lelkeknek nemes

voltokat (Mi.sk : VKert 50). A szél rövid serényét szálon válo-

gatja (Kóuyi : HRom. 14).

Sörényes: jubatus C. MA. (miihne habendj. Erdély kír-

uyül találnyi soc vadakat, serényes ökröket, vad lonakat ( Helt

:

Krón. 6b).

2. SERÉNY (setrtny GömC. 177. sirén RMK. 11254.

sSrcny Zvon: Post. 1538. sijri'nyebb Moln; J&pül. 168); agilis,

alacer, peracer, axpeditus, percxpedilus, gnavus, incitas indus-

trins, impiger, sagax, solers C. strennitó, celer MA. miitic,

hurtig, frisch, beweglich PPB. Éles elmésség, li.amar megérté.s

.serény fellalálásji valaminek : sagaeitas PPBl. Igen ^ors, seren

vala (BodC. 19). Emlier serény es kenyíi- mykent wad kec-zke

(ÉrsC. 263b. 362). Sereen az Isteni zolgalatra (TelC. 3721.

Arnaknak seereny .segelefyek' (GömC. 177) Sirén vala az I'riás

minden dolgára (RMK. n.254). Sörény vigyáz:ls»al magokai

oiiác (Zvon; Poat. L538). Szégyen abban hátra maradni, :> milien

láttya a pogányok serény példáját iPázin; Préd. b2l. Ahioksiigra

serény elméjfi személyec (MA: Si'ult. 996b). A ki .sokat fel-keres,

tudakozic, serény; iudustriiLs iCom;Jan. fiC). A serényéé,

dit.séretesen forgódott gyors vitézéé : strenui (152)l Az isteni



is,-,:í SERÉNYEBB-SERÉNVKEDÉS SERÉNYSÉG-SERKEDEZ 1554

tisztelt helyre állatásáról való seréiiy mBffomlíkeíés (Czeel:

MM. 21). A serénynek iiraktikája é.s pr<]bjVlts.iBa légyen (Illy:

Préd. 11.158). Szerény saziiass/.ony kezdtél lenni, de nem oiég

c-sak jól kezdeni, lianem jól is kell végezni (Gér: KárCs. IV.

394). Német had serény vad lovon már reánk vár (Thaly:

Adal. 1.4). Ott sok drága posztók melly noha nállok bS, de

meszsze jó a.7. ó serény vóltokMI (Szcntm : Kaim. 7). Kár

vitéz fértínak, serény |>aripának megvénhedni idótül (Kisv : Adag.

545).

Serényebb : [alacrior, sollertior ; hurtiger, fleissiger]. Szabó

GH.<;ii;ir vala .serényebb az uj vallásban (ErdTörtAd. L30).

Afféle személlyekról vagyon a b&széd, Itikben a természet még
sörényebb, az eluie élesebb (Moln: JEpiil. IRS).

Serényebben :^lacri US ; burtigorj. Az emberek minden

restelkedést hátra hagj'ván serénybon forgiidnak az ló erköl-

esókben (Pázm: Kai. 807). Vagyon-e olly napi-béres, a ki se-

rényben nem mnil dolgához, mikor az ura láttya (Pázm : Préd.

831). Meg botlott, de serényebben fel költ íLand: UjSegíts. I.

Elób. 39). Serényebben elSnklie j a Maria kegyessége, hogy-

sem mint hivatta.ssék (Illy: Préd. I.lö.ö). Serényebben folytassa

parantsolatját (RákF: Lev. 1.53).

Serényen : excitate, impigre, intente, sagaciter, solerter C.

strenue, gnaviter, agiliter MA. mutig, floLssig, beweglich PPB.

Serényen futamnak táncban az leányok (PeerC. 339). Tisztiben

biven és sSrényen e!-jár (Tyúk; Józs. 421). Forgolódott serinyen,

kinek szárát, kinek karjait rontví'm öszve /Hall; FIHist. III.120).

Készek lesznek serényen harczolni fejek fen állattáigh (Liszti

;

Mars. 55). Forgolódjék csak serényen, megfizethet ö érte

(RákGy; Lev. 242). Igen serényen jár az életnek ere (Felv

:

SchSal. 28).

Serényes : fpromptn.s; bereitwillig, fleissig]. Engemet is ö

felsége maga bü.séges szolgalatjára serényesbé te.szen (MonOkm.

XIX.178).

Serényit : [agilem efficio j hurtíg macben, ermuntem]. Sar-

kantyúval serényített ló : *concitatiis calcaribus equus PPBl.

föl-serényit : tv Felserényiti, vidamittya 5tet az szent

lélec (MA:Scult. 687).

Serényked-ik : adhibeo diligentiani, operám navo .strenue.

indiLsti'ius sum MA. fleiss anwenden, sich miibe gebén PPB.

Valakiért serénykedni: diligentiam alicui *praestare PPBl.

Ó nekik betegsigek megsoka.svla, az vtan serenkedenek (DübrC.

31). Vitéz Dobó mindenfelé forgódék, hol gyalog, hol lovon 6

serénködék (KMK. 111.132) Ö szivekben örvendnek, dicseked-

nek, igaz.ságban es inkább serénkednek (V.99). Oly igen Titus

császár serénkedik, népe elótt fegyverrel vitézkedik (VL159).

Csak serénykedjünk, meg.segít isten bennünket (LevT. 11.250).

Sok remeték csak az egy isteni szolgálatban serénkedtek (Pázm

:

Kai. 69j. Serénykedgyél, gyorsalkodgyál, bé ne hunyd szeme-

det (Pázm: Préd. 844). Ha kit Iát ember serénykedni a maga

dolgában (Zrínyi 11.203). Nevezetes ember, dicséretes, sokban

serénkedik most is, mennél lehet jobban (GyöngyD: KJ. 462).

A hangyák, egerek, h8rts5k5k melly igen serénykednek az 8

télre való eledeleknek bégyfijtésében (Misk; VKert Elób. A7).

Mikor órád vagyon a felkelésre, ne nyújtózzál, ne piszmogj,

serénykedgyél, gyarsakodgyál (Bú-ó: Ángy. 141). Vedd eszedbe

szebb ajándékjait a természetnek, és ollyan eszközökkel se-

rénykedjél, a mellyeknek foganatjok hasznos (Fal : UE. 383),

Ne csak udvarod kömvékében .serénykedgyél a felebaráti

szeretettel, hanem mesz-szeb is (Fal: NE. 115). Életéért remén-

kedik, hogy ha palotából ki nem serénkedik (Kónyi: HRom. 8).

Serénykedés : [solertia, agilitás ; eifer, munterkeit]. Az üd-

vas.ség dolgaibau-való szorgahnatos serénykedé.st elflnkbe akar-

ván adni Szent Dávid, azt irja, hogy ö az isten törvényét
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szerette íPázni: Préd. 822). Ez nékfinc seronkedésSnkre .szol-

gállyon, hogy kiki azon legyen, hogy az umac sziiiitó tolde

épületet vehessen (MA; Scult. 211). líz harcz annyival ve.sze-

delinesb, valamennyivel nagyob valósíig és serénkedés Ijenne

vagyon (MA; SB. 38). Tisztiben való serénykedés (Misk: VKert.

Elób. A7).

Serénység : agilitás, solertia C. strenuifas, celeritas, celeri-

tndo. indnstria, promptitudo, alacritas MA. geschwindigkeit, be-

weglichkeit, fleiss PPB. Harczolásra való .serénység ; pugnacitas

C. Az A fiita.s;mak serenseget meg tárta (VirgC. 54). Lata

keeth orozlant yónny nagh sereaseggel az hegyeknek teteyn

(PeerC. 103). Chodalkozneek az ew wra ollyan gyengbe azzony-

allatnak gyorssas;igus seretiseegen (ÉrdyC. 642). Az kAnek ez

yozaga, hogy nynczen sommy, ky 5 serenseeget megh bánt-

hatna (Éi-sC. 527). Gyorsalkodó serény.séggel heljTe viszik, a

mit elmulattak (Pázni: Préd. 339). Kin még az pokolnac kaiiui

sem vehetuec diadalmat, az az sem az rdgnec dfihós serén-

sége, sem az hitetleneknec vér .szomjúhozó mestersége (Zvon:

Po.st L12b). Nagyub sSrénséget mutat 5 az imádkozásban (508b).

A doboknac zörgésével, tsattogásával a serénységre, eleven-

ségre gerjesztenec (Com : Jan. 149). Halók jajgatá-sa, ílók serény-

sége nagy porral keuereg eggyiitt magas égbe (Zrínyi 1.53).

Lovait .szólongatta, hogy serénységre késztethetné (Hall : Tel.

64). Mind maga mind táborának serénysége meg csökönt

íDBenkó: Flór. 106). A magyarok látván a székelyeknek serény-

.ségeket, ló f!i nemesekké csinálák és nevezek (Lisznyi ; Krón.

203). Tauulásíit nagy serény.séggel végezte (Bod: Pol. 171). Ki

fötisztségekre vágyódik, arra dupla serénység kell (Fal : UE.

143).

(Közmondások). Nincz oly nehéz dolog, kit az serenseg meg

nem gyz )Decsi: Adag. 191).

Serényül: [celeriter, agiliter; hurtig, munter]. Cbelekedgyék

minden most is oly serényül, az mint eddig chelekedtetek vi-

tézül (Zrínyi 1.49).

[SÉRIKÁL]

Sérikálás : [vagatio ; das herumschlami)enj. Celben, Csesz-

takoban való sérikálás avagy szarándok.ság járás (Sam: Cer.

39b). Nem-is kévántatik 5 tSlk a szarándokság avagy Celben,

Gse.sztakoban való .seriliálások (156b).

SEBÍT. Seritett tzéma: filum duplicatum PPB.

SÉRKE (.soVie Bej'theA: FivK. 127); lens C. P&sti:Nom.

60. MA. [kopfuuss]. Bór alatt viszkettetó serke; acarus MA.

Ha az narcissust luglwn meg fozód es feiedet vele nio.sod, tet-

ueket es sSrkeket kiuezt (BeytbeA : FivK. 127). A fejedelmeket

balgatagoknak, hóhéroknak, fSserkéknek híja (Veresm: Lev.

220). Vannac némely felettébb ártalmas állatotskác, úgymint

serkéc, tetvee, balhác (Com:.Ian. 42). Az embernek siros, izzji-

dékos szennyéb51 teremnek a .serkék és tetvek (Misk : VKert.

14. 689).

Serkés : lendinosiLS MA. lendiginasus PPB. [voll kopfnilsse].

A Luther apátok is mind csak illyen ránczok kóziben fSzte

mohos-é vagy serkés dolgait (Bal: Cslsk. 112).

S£íRKED (.sOT-icrfez Lép: PTük. 1.102) ; erumpo, prorumpo,

prosilio SL [entstehen, entspringen], EbbSI a kftlilmbSzésbfil

senkiben nehézség vagy kedvetlenség nem serked (Pázm ; Préd.

804).

Serkedéz (sf.rkcdezií GyöngyD : Char. 78): c« Szflre serke-

dez idö : lanuginis primae *aestas PPBl. A harag gyzedelmére

igen alkalmatos, hogy mihent serkedezni kezd a harag, meg-

fojtsuk (Pázm : Préd. 804). Kezdetiének hamis vetekedesek ser-

kedezni iMNyihlrt. Elób. 2). Az hamisságnak titka hamarság-

gal kezdet vala serkedezni, mely már ki fakadót (129). Azon
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fldS tájban kezdenek serkedezni a iiicolaitak is (GKat: Titk.

12b). Vasból U5t6tt, vére serkedeztotS cilicium (Tani: Szeiits.

12). Egy ho.saszú hajú vén ember érkezik, kiknek a kezébl

mind vér serkedezik (GyöiigyD : Uiar. 78). SzSre-.serkedez,

darabos erkölcsft ifjak (SzD: MVir. 237).

ki-sérkedéz : fregerniino, e(;erniiiifi ; liervorspros.sen). Met;

uyiul az l'ö es az gySkértól mint lia ugyan flrvendözve ki s5r-

kedez (Lép: FRik. 1.102).

Serkedezós : (mntus ; reguug]. A Kristus félelmével meg-

ólíatnak minden gono.sz indulatok serkedezé.si (Píízm: Préd.

731). Testek szakadását és vérek serkedezé.sét öríimmel nézték

(490). Némellyek ez tulajdon .síját vallásunk igaz részének

serkedezését meg-er51k5dik fojtani (Megy: Diai. ElSb. 3).

SÉRKEG, SÖRKÖG: [emano; liervorquellen]. Az lelki

k.sziklárol, mely az euimgeliomnak beusegs kut feyejt ontva

es .sfirkflg az 5r5k életre (Beythe: Epist. 58b).

Serkeget : excito NémGl. 132. expergo MA. [ermuntern,

antreiben, anfeuernj. Ez hármakban kel then magadat zerete-

tessen serkegedned es foglalnod (We.szprC'. 124). Eyol az en

zyuemmel sorkegettetem vala es seprem vala en lelkemet (128).

Kezde sent Ágnes azzont liyzelkedev édes bezedekkel .serke-

getny (CornC. 412). Ha wr Isten malazttyawal nem yzgaztaa,

seerkgetlmee embei-nek leelkeet, mynt barom zamaban eel-

neenek emberek el vylagon (ÉrdyC. 450). Sok keppen seerkö-

getewnk, hogy az eedes azzonyvvnk zyz Mariának tellyes

zyAnkkel zolgalwnk (649b). Omagat istenner diceretibeii ser-

gegeti vala (TelC. 54). Dauid kyral az uitez.segben magát ser-

kSgete (KazC. 151). Serkegeti Tobias Sára asszont: Kel fel

Sára asszon, dícsftrjiik az istent (RMK. IL330). Ottam lévita

.serkegetni kezdé, felesége halva volna, megérté (V.44). Eny-

hanzer woltham zembe vélek es lewelem es emberem athal es

igen serkegethem ewketh (LevT. 1.88). Serkegessfie a Christnst

buzgó es aitatos kSnyrgesekcel (Tel : Evang. L289). Annak

tellyesitésére ers fenyítékek félelmével és .szép Ígéretek re-

ménségével serkeget minnyájunkat (Pázm: Préd. 39). Az isten

fia azért jStt a világni, hogy re.stség&nket serkegesse (108).

Atyai intésekkel .serkegeto mindenekot (Pázm: Kai. Al). Egy

nehány.szor serkegeté, rántzigálá az embert, de szó nem vala

benne (Pázm*: Kai. 136). Hányszor serkegetet, hogy istenhez

téniél (Vás: CanCat. 267. Lép: PTük. 1.228).

í'öl-sérkeget : exsuscito MA.

fölserkegetés : [exsuscitatio; ormunterungj. A iora való

fel serltegetcs rea felel (BodC. 15).

Sérkegetés : cv Tekynch magadra, kethseg nekyl meg
maraduan ez serkegetesben, lelz vvy kencheth es drágalátos, el

rftyteth kencheth, mer ez serkegedesbel neuekedyk aranynak

bewsege (We-szprC. 128b. 129). ErSIkfldgyél, arra való az gya-

kori imádság, angyalodnae sznetlen sorkegetéso (Vás: CanCatb.

242).

SERKEN: I) oxporgiseor MA. erwachen, aufwaehon

l'l'l). 2) (excitor ; angotrieben werden). Ilyen punctumokra

lépnek a .sok vér és kár után serkenfik (Monlrók V1I.208I.

Szerontsés iparkordiis arra .serkenni, hogy ember a maga ta-

iiultságát máséval toldgya (FahUE. 371). Folyó órám mennyit

l)ercen, szívem hozzj'id annyit serkon (Amadé; Vers. 219).

föl-serken : ovigilo C expergefio, expergíscor MA. erwa-

clion, nnmtor vvenlen PPIi. Almomból felserkmiök : desterto (.'.

Micoron felserkeuth volna, vev zent Ailoryaiinao kezoth

(NádC. 571). Ez fráter fel serken ev almabul iMargL. 45).

Az alomból felsurkenuen az Írásokat oluíu-ísa vala ((^niC.

47b). Ezonkevzbon mynd ketten el aluanak, fel serkeiiuen

legutt^ui ev leányukkal egyetemben meg kereztelkovilenek

(356). Fel sorkenuen latah, meg zabaduit auuia a ver kórság-

ból (DebrC. 27). Katerina ezenközben fel .serkene (524). JoaefF

ftél serkenwen h* almából, v^ theeii, mynt vr isten augala

meg paranczula (JordC. 358. 556;. Mykoron ez es almából fel

j

serkent volt, lelte volt ev magát meg mez.eytelenevltnek

(DomC. 190). AttyamíVyay, ydee ymaran myuekewuk aUnwuk-

bol ffel serkennewnk (ÉrdyC. Sb. 80b). Az azzouyallat mynt

eedes almából ottan (Tel serkenoe (426). Mykoron Bel seerkeut

volna, lat.-ia, haat mynt tteol ha.sadozot az hatíi beeree (526).

Woteniykoron te almodból fel serkeriy es teles légy kSnyhul-

fata-sokal íÉrC. 34b. 341 1. Ez eyel fel serkeny te almodból, el

ky no meny hazadból (462b). Legottan a latas a ziznec zemey

ell eluetotec, mel olmynt nehéz alomból felserken es az hJ

orcaiat neduesn lele (TelC. 66b). Serken fel, miért aluttal el

uram (TiliC. 241). Mikor immár Noe felserkent volna az 5

biiro.ssagabol iHelt: Bibi. ID3. I.N3). Felserken Pharao, el

aluan ahnadozíi (Helt: Bibi. LV). Serkenny fel, ki alaszol : snrgc

qui dormis (Hol : ÜT. Cc. 7). Migh az alomból fel serkend

(Pont. 14b). Ideién fel serkeny, ha mit akarz (Decsi: Adag.

171). Vigyáz 6 azért és alkalmatos idSben fSI sSrkenic (Zvon:

Post. n.172). Ha ki aluttad álmodat és fel .sorken.-iz (Com:

Jan. 113). Vajha fel serkennének (CzeghJaph. 65b). Mi dolog

az magyarok, hogy fel nem serkentek mély álmotoklxíl (Zrínyi

11.162). A király fel-serkonvén magában gondolkodik volt, mit

jelentene ez a mondás (Hall: Illlist. O 12) Ember érette! a

ki hírében kisebbeilcll hazája ügye mellett felserkenvén, nem

kárallya fáradságát (Fal: UE. 367).

föl-serkenés : (tö expergisei ; das envachen]. EliStt ideié

az bfinóc: álmából v.aló ffil serkeuési\nknec (Zvon: Post. L135).

Serkenget : excito, exsuscito MA. (ermunteni). Serkenges-

sc magunkat (Born: Préd. 292). Elzekre emlékeztet bennflnket

és serkenget oz örvendetes innep (Zvon: Post 1.135). Dávid

magát U .srkeugeti, mikor azt mondgya ; Diezéried én lelkem

az urat (322). Az argumontunmak három részei az goromba

socét az iskola porból flsztnzue serkeugették (Bal: Cskk
'•'•9). Károddal .serkengetz mag;idra engemet (Zrínyi 1.132.) Mi

végre engedi isten Sket annyi háboru.s;igokkal .serkengetni

(Illy: Préd. I.30b). Az igaz tanítóknak az evangyéliomnak igé-

jével kell a népekot a péniteiitziára serkengetni (MLsk : VKert.

61). A népet Dajka János serkengotte a peniteutiatartásra

(Bod: Pol. 63)

föl-serkenget : excito, exsascíto MA.

Sérkenked-ik : [agilis sum ; hurtig seinj. Achiles serken-

kedik vala (CsomaC. 38).

Serkent : I ) suscito C. expergo, expergefacio MA. erwecken

PPB. 2) (iucito ; anreizen). A biró jó akarattyát kedveskedi

ajándékkal serkenteni (SzD: MVir. 16).

föl-serkent : excito, exsuscito, expergo, expergefacio C. auf-

wecken PPB. [aufmuntorn]. El niegok, hogh almából fel serkeu-

chem ótet (WinklC. 321). EugSraet felserkontnec olen nng kegSs-

segnec igei (NádC. 7). Almából fel .serkenczem lnl-tet (JordC. 665.

749). Ezek fel sorkonthenoc tégedet aihtatoswagra es keserSsegre

(VitkC. 82). Akara ooket almoktwl fel serkenteni (DomC 98>. Hol

vagyon az ty masforseegtSknek bílcclie.seege, seerkenccheetSk

fl'eol ewkot, ha lohot (ÉrdyC. 542b). Az hallottakat ti'el serkenty

földnek mohából az wtol.so yteeletnok ydeyu (555b). El bochat-

fateek zoiit Ferenc atyánk, hogy az almasokat tTel .soerkenche

(5fi8b. 626). Olyan könnyen h.alottaiból feltámasztatnak, mikép-

pen ember ogymilst Almábc'il fel .serkentené (ÉrsC. 17b 120b>.

Fel serköntóm az eml>ereket, hogy vigyázzan.ac .az onitK' ellen

(Helt: Mes. 375). Jenisálem lejiui, miért költenétek és miért

.siMkentenétec fel .'iz én szerelmemet (Kár: Bibi. I.G34b). A mél-

ségbeu álmot serkenti fel (644b\ lluzz:'> jánilának az A tanít-
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^•án\ i és felserkenték 5tet (Pázni : Préd. 2S0). Áz te 6ad György

fel serkenti fénj el tfludSklS nevedet (Zrínyi : ASyr. 50).

fölsérkentés : [excitatio ; anfinunterung]. Kérlek, weegy

ezodben yth ez aranth három reend beely zozatbokat, els8 fel

sorkeiiteesnek ziiwa lÉrsC. l-Jlb).

fölserkenthetetlen : inexperrechis C. MA.

Sérkenthetetlen : inexpergibilis Kr, Serkenthetetlen álom :

lethargus MA.

Serkent : snseitabulum MA. (excilans ; erweckend). Ser-

hcnteii [férfinév] (VReg. 360). Az nioniüriis.'ig szenuedese az

renwnsegnek \g mint segitS aiuig serkent oka (Fél: Tan. 292).

(táólások). Hogy Saiveteknek talán már valamennyire bé-hár-

tyjWilt sebjét vér serkent körömmel piszkállyam, kSrom-

zséllyem (SzegiAqu. 14).

SÉRKEZ-IK: [prosilio; ent.springen]. Az képnek szemébl

véres kunv serkezék iHnszti: Aen. 7)-

SERIiEG, SELLEG {sellég Thaly: VÉ. D.Sl. sellyeg

I )eosi : ísill. ] 7W : pocuUnn Kr. [becherj. Pintes serleget, oxs-

táblát láték íRMK. 1V.209). Ember vért borral elegítiien ita-

tot volna meg vélek sellyegekbeii (De.csi : Síill. 17b). A temp-

lomban serlegek voltak, mellyekbeu lisztet elegyétettek olaj-közzé

íPázm: Préd. 1166). Nem kitsiny i»hár, hanem ugyan selleg

(Ker: Préd. 384). Azt a jó .selleg bort tölts fel a garatba (Czegl

:

MM. 69). Katbazzonnak jutoth egy thörötli sellegh pohár (Radv

:

Csal. 11.40). Harmadik selleg, sima pohár új, az Thatay István

czimere rajta (120). Egy nihány selleg bort vélek megitattam

rMonlrók XV.332). Hat tiszta fejéres sellyeg (XXIV.Ul). Száz-

negyven sellegels, 25 öreg, 15 közép és apróijbak (\^^.44).

Azt nem pobáronkéut kell innia, hanem sellegenként (Mik

:

TörL. 237). Nem arany serlegbl vagy czapa-iwhárból köszönöm

ezt reátok (Csúzi: Síp. 741).

habos-serleg : [pocnlnm midnlahnn ; gewüsserter becherj.

Hagyok hat fehér habos serleget (Radv: Csal. in.289b).

lábas-serleg : [poculum hasi iustructum ; fns.sbecher]. Egy

öreg lábas .selleg, fedeles pohár, aranyas az széli (Radv: Csal.

IL1201.

udvarló-serleg. Nyolcz udvarló serlegb, tyzeu ket mode-

lok, korsó medenczestl (Radv: Csal. 11.140).

SERPENY : 1) sartago, lebes C. frixorium MA. brat-

ptanne I'PB Serpenybe tartok : fi-igo C. A kiral paraufiola ser-

penket es ere fazjikakat méggériezteni (BécsiC. 86). A te

áldozatod serpenybe rátototbol leszen (Helt : Bibi. I.Yy. 3). Ser-

peni, lábas fazék : chytropos (Erasm : Erk. 46,i. Mint egy ser-

pönyelien meg rattyatok vgy mond (Born: Ének. 376). A miiiha,

mellyet serpenyben vagy rostélyon ké.szitenec (MA : Bibi. 1.93).

Serpenyben rántot gmblyfi falatoc (Com:Jan. 79). Egy

mai'ok lisztet vett, arra vizet töltött, azt egy .serpenyben meg-

55tötte (Tof: Zsolt. 571). 2) lanx MA. (lancnla; wagschale].

Ket serpeniöiú font (Mad:Evang. 14). Ki vetette serpenyben

a hegyeket (GKat : Titk. 43b). A ki istennek tartya lelkét, fon-

lollya meg ezeket a lelki ismeretnek serpenyjében (C'z^gl

:

MM. 166). Könny lészen Cbristus serpenyjében meg niemi

az ellenkez tndományt (300). Serpenyre, mértékre, tanátsra

a hadi dolgokkal eleintén (Fal : NA. 223). S) [lanx selopeti

;

tiüchsenschalej. Hozzá akaiTán li^ni, a .serpenyben fellobban

ugyan a por, de el nem sülé a puskám 1759 (Hazánk 1.141).

[Szólások]. Minket ne féltsen, serpenyre lövöldöz
Cnpido király, megtompul nyila (Fal: TÉ. 632).

font-sérpenyö, fontoló-serpeny : [lancula; wagschale].

Biíó, az mér es fontoló serpenyet egyeuesseu tárcsád, egy felé

se nyomta.ss jobban (Prág: Serk. 716). Ha mi a ketts font

serpenyben a iiénzverötl tétetic és raérettetic, a fontban igaz

fit veszszöt elször meg-mérsékellyed (Com; Jan. 166). Vessf-

tek bar font serpenykbe (Szók: Bals. 39).

mér-serpeny : [statera ; wage]. Font, serpeny, mér
serpeny : bilanx ; mérö-sei-penyö rúdja, nielly alá s fel-mégyen

:

agina PPBl. Az fejedelmeknee fiai ha mér .seriJenyöbe vettet-

nec, az semminél alábbvalijc (MA : Bibi. 1.507). Az moly három

dolgokat az jesuviták az hitnek mint bizonyos mér serpenyit,

' ugy rakosgatták le (Toln: Vigaszt 107). Ha az ur az mérö-

I

serpenyjében tejeud, a semminél is kissebbee lésznc 6 eltte

[

(Megy: 3Jaj. U.43). Hazugok az emberek fiai a mér -serpe-

nykben: niendaces filii homiuum in stateris (Illy : Préd. 1.179).

Ritka szli szeretet, melly egygyik mér serpenyben többet

nem vetne (Csúzi: Tromb. 591). A blts az ellenkez véleke-

déseket mér serpenybe teszi (Fal: UE. III.171).

mérték-serpeny : trutina C. (wagej. Immár raeg-tlt a

mi gonossjiginknak mérték .serpenyje (Land : UjSegits. 371.

U.34J.

olvasztó-serpeny : (clibanns ; giesspfanne]. Az arany ha

százszor az olva.sztó seriionyöben, a koholó kemenczébeu téte-

tik is, semmit el nem vaszt az ö állattyáb;m (Com : Jan. 18).

pénzmér-sérpenyö : symbella Nom.- 379.

puska-serpeny : catapultarius aveoUis ; anzündpfanne

PPB. Eg}' puska serpeny esinálist vállaltunk fel 40 d. (Mon-

TME. 1.104).

rántó-serpeny : frictorium, fri.Korinm ; bratpfanne PPB.

Rjltó serpenyt végy, tégy egy kevés vajat bele (Radv: Szak.

287).

szrö-sérpeny : fcribrum ; sieb). Végy tikmonyát, habard

meg jól, .szftrd egy szfir serpeny által ezüstbe (Radv: Szak.

276).

Serpenyöcske : [lancula; kleine pfanuej. Tikmony székit

tedd egy serpeuycskében, kiben vajad legyen hevítve (Radv:

Szak. 278).

fontos-serpenycske : [lancula ; kleine wagej. Szoktac

vala hordozni az c«nsoroc fontos serpenyesket (Prág: Serk.

L4).

Serpenys: [lancibus instructus; mit scbalen versében].

Az igazság jobb kezében mezítelen pallos, bal kezében serpe-

nys mérték (Fal : TÉ. 650).

Serpenytlen : [lancibns cai-ens ; obne schalen]. Fiigge.szt-

font, serpenytlen font, oka, lántzosfont, mérték : statera PPBl.

[Sérpenyz)

fföl-serpenyöz]

fölsérpenyözés.' így jár az a .szegény fejedelem, a kitl

el vévén isten, nincsen elég fontja az sokféle censurának fel-

serpenyzésére (Monlrók VIII.172).

SEKTE (sertüyes Radv: Csal. 11.403. sertö Helt: Mes. 85.

sórU 343. sórUly Com: Orb. 55); séta C. MA. borste PPB.

Margyt ázzon ez zíl dyznonak bevreben chynalt eviiel, mezeh-

telen husan serteeuel be tbrdehtvan, keményen magát vele meg

zorehgya vala (MargL. 86). Mint a szldiszno kezde a sertiét

fel bánni (Helt: Mes. 85). A disznókat nem gyözem meg tisz-

titani a soc sértktl (336). A dLsznónacJgen soc'srteie vagyon

(343). Hoszszú a szemldeke, dohos es éles mint a disznónak

a serteie (SalMark. i). Kezde az vadkaim.ak szerteiet vakar-

gatni (Pont. 49b). Az vad kannac az serte ád ruházatot (Prág

:

Serk. 887). Fel ruházza az di.sznokat sertével (ExPrinc. 205b).

A varga árral, sertevei dolgozik (Com: Jan. 98). A disznónak

98*
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vannak sfirtéllyi (Com: Orb, 55). A söl-diszno az ó tSvises ser-

iéivel sokszor nagy dolgokat viszen véghez (Misk ; VKert 243).

A vad-kan felemeli vala sertéjét (Hall: Tel. 318).

féstö-sérte : peniciilas, penicillus MA. pin.sel PPI5.

Sertés: I) setosas, hirtu-s, hirsutu.s C. liispidii.s MA. borstig

PPB. Sertés marha: setiger PPBI. Valami sörtés marháit haj-

tottíi volt ide által az Tiszán eladásnak okáért (LevT. 11.227).

A ruházatoc megsepertetuec ecsettel, sertés fSsSvel (Com:

Jan. 114). Sertélyes marhák. Ezen serté,^inarhákban jutott pri)

dominó P. (Radv: Csjil. 11.43). A katonák a szarvas, .sertés és

gyapjas marha közt vagdalkoznak (Fal: NA. 214). 3) [.sus

;

schwein). Se költségünk uinc.i, se borunk, se sertésünk (Gér

:

KárCs. IV.536). Negyven serté.st a nyáj közfii klszakgattak

(RákF: Lev. 247). Egyszer láttam legalább ezer disznó halat,

mintha annyi nagy sereg sertést hajtottak volna le a vizén

(Mik:TörL. 60). Sörtések malátája (Csúzi : Síp. 31(5).

erdei-sértés : [aper ; wildscrhwein]. Az erdei sSrtések, lovak,

oroszlányok, kígyók mind utánna rándula páros.«an (Moln:

JÉpül. 109).

(SESTELY]

boros-sestely : incitega C.

SÉTÁXi : spacio, incndo C. deambulo MA. spazieren PPU.

Ide s tova járok, .sétálok : obambulo
; imide amoda sétálok :

prodejimbnlo PPBI. Tetona iár es setal (MehSzJán. ööb).

Kívánnám, csak még egyszer látjuk vala egymá.st, úgy mhit

Tordai uramnál sétáltunk (LevT. 11.271). Páva módra ••étálni

:

ingredi Jnnonium (Decsi: Adag. 264). Kereng(5ben sétálván, a

prédikátorokat a k')s.ség, a kósséget a prédikátorok itéllyék

véghetetleníil (Pázm: LuthV. 56). Gyakran imádságimban a

piaczon sétál olniém (Pázm:lmáds. Ib). Étel után nyáiaskod-

nak, tréfálódnak, mnlato knrtbe sétálnak (MA : SB. 326b). Az
itiurak némelykor török papucsban sétáltak (Monlrók XL352).

Sétált egy párduez bírös magyar katona (Gér: KárCs. IV.396).

Körülötte van az erdfin sok út, de sétálni a jó kedv ide .«oha

nem jut (GyöngyD: KJ. 454). Itt akarja az isten, hogy légy,

azért itt sétálj ezen a szép réten (Mik : TörL, 58). A londrai

dámák fe.stett hajókkal, tafota vitorlyákkal sétállyák a tengert

(Fal: NA. 136). Kelénk azért, és az erdíinek szíve felé .sétá-

lánk (Fal: NU. 334). Királyi mulatság erdSben sétálni, árnyékos

utcáin fel s alá járkálni (Fal: Vers. 864).
|

(Szóláaok). ügy sétál mint a kunoc ebe az homokon
MA. Jay bolond, vallyon"-h o 1 s § t á 1 az eszed (FortSzer.

Mb).

fbl-sétál : (ascendo ; liinaul'gehen]. Hát nem tots-zik-e egy

parányiig, egy szempillantásig fel-sétálui (KirBesz. 6).

el-sótál : 1 ) deambulo Kr. (henimspaziorenj. Ebéd után hival-

k(iilik, mulatozik,,idi' s tova el.sétál (Fal: Vers. S78). 2) (accedo;

hingehenj. Az atyám is oda líelsétála és a mint szokás volt akkor

ott is hála (Gyöngyi): Char. 21).

ki-sótál : e.\.spaeio C. MA. ausspazieren PPB.

kisétálás : exspaciatio' MA. ausspazienmg PPB.

Sétálás : obanibulatio C. deambulatio. Inambulatio MA. das

hinuudhcrgehen PPB. Akarván sétáliissjil meg kfinnyebeteni

liu.soilalniükat (Zvon: Post, 1.074). SétáliLsokbaii, alá s fel-jiirá-

sokban gySnyírkídnec (Com: Jan. 207). Nem a tobzódó ven-

dégségben, sétáhisban, li:mem a templomb;in való járásban

szentelte meg idvezitSnk ;iz innep napot (Szatm;Dom. 111).

[Szólások] Szabad sétálást ad szemének (SzD : MVii-. 386).

Sétálgat: inambnlo MA. t>inhori.'elu"n PPB. Sétálgatok,

ballagok : inambnlo PPBI. Az kurviis latroc gyakorta frissöb

51t6zetekljen sétálgatnac téstova, ho^ nem a tiszteletes szemé-

lyéé (MA: SB. 220). A páva az szép színS farkát kiterjeszti,

midSn szép kiás pásiton .sétálgat (MLsk: VKurt. 311). Kertjében

sétálgatott, melly kastélyának napkeleti szárnyához volt ra-

gasztva (Fal: NU. 310).

Sétálható : ambulatilis MA.

Sétáló: 1) spatians C. [geh-]. Folyosó, sétáló tomátz, sé-

táló hely : ambulaerum ; sétáló folyosó, nézó hely : pergnla PPBI.

Eképeu sétáló félben a gályához jutának (Fal : TÉ. 683). S)

(spatiator ; der spazierendej. Utzán sétálókká akariák 5ket tenni

(MA: SB. 141b).

SÉTlKÁIi : obambulo, lento pas.su ambulo Sí. (langsam

spazieren]. A verebek uem sétikáluak imitt amott mint a tyú-

kok (Misk: VKert. 478).

Sétikáltat : [ambulatum duco ; spazieren führen]. Kemény-

nyeu meg-feddie, hogy ifBatska gyermekét gyalog sétikáltjittya

(CzeghJaph. 60).

SETTE-SUTTA: (blauditiae; schmeiehelei]. Hizelkedó

szelidségvel, sette-sutt;lval és meghunyászkodott szomorú ábrá-

zatval mindent ki-vé.sznek egy-figyfi felebarátjokbol (GKat

:

Válts. 11.1171).

SETÉT, SÖTÉT (sytet KazC. 133. sSlit Helt : Kr^n. 2b.

sutéi Helt: ÚT. 13): tenebrae, tenebrosum, tenebrieosus, teneb-

ricus MA. dunkel, finster PPB. A halót vettetuén a sététécben

(in teuebris), égenlóuec fa araú és ezüst istenéc (l?écsiC. 116b.

256). Ha té zéméd alnoc lénd, ménd té tested setét lézen

(MimchC. 24. 32). Meg vas.saza es az vtan berekezte Atet eg:

sotet tSmISczbe (VirgC. 108b). Ala zalla 5 lábai alat .setét felleg

(DöbrC. 35). Legyen nekik setét, sáros, sik vtok (83). Haz oly

jgen .setét vala (MargL. 67). Nemikoron sStetec valatoc (VitkC.

2). Az seteet temleez nagy feenes vylagossaggal bel teleek

(ÉrdyC. 337b. 371b). I>egyen Snekyk ntok seteth : fiat via illo-

rum tenebrae (KulcsC. 79b). Ennek utanna uiuek ítet eé sytet

beire, honnét ím^ dohos.sagb zarmazik uala ky (KazC. 133).

Továbbá .szökfrt szinó .selyöm es két féle vagyon, egyik sitétebb,

az má-sik világo.sbb ( Nád : Lev. 29) Télben is szinte ennyi íideig mint

sStflt ey vagyon (Helt: Knin. 2b>. Kic lakozzanac cV5k halai-

n:ik sStet am.vekaban (Boni: Ének. 7). Mint az pokoly oly sStét

:

uimmeriae tenebrae (Decsi: Adás. 130). A ki gonaszt cseleke-

szik, .setétet szeret (Pázm: Kai. 33). A melly úton mi járunk,

igen setét és tsuszamó (Pázm: Préd. 706). SStét, homályos,

barna (Com: Jan. 63).

Setéted-ü, sötéted-ik : tenebresco MA. [sich vertiustem].

be-setétedik : intenebreseo MA. abend werden PPB. L6n,

mikor immár a nap elnyngvit volna es besétéfedet volna: cimi

occubuisset sol, facta e.st caligo tenebrosa (Helt; Bibi. I.F4).

Miérthogy be kezde s5tfitetni, ezért viszsza terénec az romaiac

(Helt: Krón. 18b). A nap euyéffietet követi az esthajnal, midn

bé-s5tétedic (Com: Jan. 6). Elfogyván a nap és bé-setétedvén

az idfi, viszsza térnek a trójai seregek a gSrfigSk láboránil

(Hall: HHist. IIL141)

még-sététédik, még-sötétedik : lenebresuu C. (liuster

werden]. Az eegh be homaalyodek, az y dew meg sewtetewdek

(ErsC. 510b). A nap meg selettotic: sol obscurabitur (Helt:

UT. G3). Meg .setetSdei: a nap (MeLSzJáii. 23S» Az apostoli

hit meg nem stetetlietet (Mon: Ápol. 11). A napnac feuye

közel harmad részére meg seteiedie 1582 (Kai. Giiij).

Setétéll-ik : atresco, tenebresco Kr. (sidi vertínstem). Se-

tétellS fekete seregec várjác Stet (Megy: 3Jaj. 11.111).

Sötétes, sötétes: tenebricus, tenebriiiens, tenebrosus,

opacusC. tinsterlicK duukel PPB. Ha az tezemed aluok leoud
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lie Üiested es setetes lesteu (.IiirdC 566). Vo reggel, rnykoroii

neegh setetes voiia (697). Valanac viidokoc es sStetesec

VitkC. 1). Ha gyiiosz léud az te teisted, .sfitítes lészen az te

zeiued (Svlv: UT. I.lOl). Az .setetes mondásokat kel az fényes

anitá.'ilioz igazitani (Pázni : Kai. 496). A látásnac segétS mestere

risgálya, miért logyenec némellyec által világoskodúc, uémellyec

lomállyosoc, uémellyec sotétesec (Com : Jan. 167). Setetes tu-

latlinxság (Illy: f'réd. L52). Setetes rettenés jilve reája (11.486).

Jtat mutat ebben a setetes erköll.sü világban (Fal: IIE. 416).

\. mélyelib értelm beszéd böcsiiletet v;ill, az igen setetes és

avaros alkalmatlsm (476). A vadon erdi'ínek setetes öble (Fal

:

['É. 6741

Sététesen: [tenebjose; tínsterlich]. Choda setétosen zauarom

iszve (Tel: Fel. 96).

Sététésked-ik : .subtenebresco Kr. (dnnkelig seinj. A játékos

lely leczkét ád, a körnlsetéteskedfi liajlékok alkalmatosságot

FahNU. 263).

Setétesség: opaoitas C. fdunkelheit]. BvÍTnek ew setetes-

eget, sj-masagat uiynt zereczennpk feketeseged hozta vala (ÉrsC.

;l2b).

[Setetésül]

még-aetétesül : [obtenebresco ; sicli verfinstern]. Az fiater

ilnoksagnak myatta meg setetessewle (EhrC 67). Nap es hod

aég,sététés51tec (BécsiC. 206).

Setétdt: obtenebro, opaco MA. verdunkela PPB.

be-sététit: obtenebro MA. verdnnkeln PPB. Háromszor

neg rázá Luciper az földet és be-siitétiteté chillagok fényét

Zrínyi 1164).

meg-setétit : opaco C. obtenebro MA. verdnnkeln PPB.

íniternek zemeyt meg setcetyty az sok syras (ÉrdyC. 421).

megsetétités : obtenebratio, obscuratio MA. verlinsteruug

'PB.

(Sötétöl]

be-8Ötétöl : [obtenebro ; verfinsieni]. Iszonyn sürü por megy

igbe keverve úgy, liogy eget trildet mind be sötétölte (Zrínyi

.119b).

Setótség : tenebrae C. opacitas MA. üunUellieit PPB.

finsternis]. Fráter Rnfen megsetetewltett .szetetsegeknec feye-

ielmetewl (ElirC. 51). Vala aunap sététsegéké : fnit dies illa

enebranuB (BécsiC. 74. 132). Nép, ki vluala sététségben, lata

lag világot (MünchC. 19b. 54). Setetsegek meg nomodnak

>ngemet (AporC. 1Ü9). Meg vala setetwlueu \\ lelkébe es el-

neiebe az setet.^egnek feiedelemetíl (VirgC. 20). Az zetefseg-

lek fenekebSl meg zabaduit lelkeket 6n5n testeknek meg
)gia (115b). Az orzagbnak livv fijay vettetbnek kyl.se setetse-

;hekre (JordC. 376). Amie nagy setetsegek leonek, hog elég

eohetenek ky beleole (DomC. 302). Eunek elette voltatok

leteetseegh, bynbeu eelween (ÉrdyC. 351b. 534b). Setetség

íala a melségen (Helt : Bibi. I.d2). Ki megyén utáuuad, nem

ár sététségben (Zrínyi I.3ybj. Világosság remélletik a setétség

itáu (Illy:Préd. L105).

Sététségés : tenebrosus MAI. (tiasterj, Ewk ew setettseges

nyucikedesegnel kyl.sew setettsegekbeu setettsegnek lelkyuel

)1 merewltetnek (ElirC. 116). SStetseges lolki testi paráznaságok

Mel: SzJáa 410. Pécsi: Ágost, 64b). Setétséges pogányság (MA:

Scult. 114).

Setétül: noctasco, tenebresco MA. (sich verfinstern]. Igaz

vtaf el wezthenek, egy erdSn setetít'leneek (ÉrsC. 457b). A
•áczok oda által setétülnek, az hajdúk reájok érkezvén, levág-

ák (TörtT. IV.68).

be-setétül : contenebro C. obtenebro MA. verfinstert, ver-

ciunkelt vverden PPB. Bé-sctétíilök, estveledem : contenebrasco

PPBl. Hogy be setet^ltli vona, meegli sem ye\vth vala li&

hozyayok Je,sus (JordC. 643).

besétótülés : obtenebratio, obscmatio MA. verfinstermig

PPB.

el-setétül : noctesco C.

meg-sétótül : obscuror, obtenebresco MA. verdnnkeln,

linster worden PPB. Fráter Rnfen vala megsetetewltett szetet-

j

segeknec feyedelmetewl (ElirC. 51). A nap mégsetétSltetic é.s

i hod ném aggá » világát (MünchC. 59. 99\ Fráter Rufinns

I

meg vala setetwlueu v^- lelkébe (VirgC. 20). Teorteneek es.seo-

nek vezeteol, zeleteul eonekyk jgeen meg seteteolny (DomC.

239). Anyámul valaztottam vala tet, meg setetíluen es megh

homalosoduan az 5 zemey (TelC. 104b. ÉrsC. 294. Fél: Bibi.

42). «oté!üllyenek meg a csillagok (Illy : Préd. II 81b).

megaetétülós : [obtenebratio, obscuratio ; verfinsterung].

Wrwuk Jesus megh dycz5yteteek az feenes napnak megh se-

tetewleesebeu (ÉrdyC. 182).

Setétülés: tenebratio Kr. [verfinsterung]. Setitfllésse l5n az

napnac (Valk : Gen. 39).

Sététült- : cw Aleeg waarya az eeynek setetív'ltet (ÉrsC.

463). Kiket a magiaroc mind setetfiltjg vagac (Szék : Krn.

210).

SÉTTÉG : (raurmuro ; munkeln]. Kztök Wu elvégezve,

senki az .szálh'iskor ki ne üvöltene, senki ketten, hárman ne

súgna, settegne (RMK. 111.117. 165).

SÍ, SIV(se« EsztT: IgAny. 395. siu Helt: Mes. 137b): rugio

C. MA. [ploro, plango ; sclireien, weinen, klagen]. Kezde ríni

és sini (Helt: Mes. 50b). Siu házatokban a lopót és a kóborlót

marha (137). Siuatoc siuast, riuast (Born:Préd. 78) Az SrdSgSc

.syunac, ordetuac (Mon: KépT. 57). Az pokulnac mélységes fene-

kébl igy seu, reu es nyerit papa (EsztT: IgAny. 395>. Ottben

az kínhoz képe.st siunának, reunának, kiáltanának (Lép: PTnk.

L120i. Az eb, ha meg fltud siv. nyikátol (Com: Jan. 44) Szo-

mon'tó siralunuM hija szerelme, el-estét keservesen sija (Gyöngy:

KJ. 51i). Azt sijja, midn ö vendégeskedik, tetteti az as.szony,

hogy megbetegedik (Gyöngy : Cup. 16). A kutyák ha meg-fenyít-

tetnek, még is;ik alig-is sinak, úgy láttatnak a fenyíték meg-

sznését kívánni (Misk: VKert. 200).

ri-si: [plango, ejulo; hefing weinen]. Csak rivok-sívok nagy

nyavalyámban, elfogyatkoztam gondolatimban (RMK. IV.48). Az

eretJiekec mindeneket vtahiac amaz reuo-síuo bestiánál (Mon:

KépT. 313). Ne réya sva torka szakattaban (Zvon:PázmP.

197b).

rivás-sivás : [planétás, ejulatus ; heftiges weinen]. Felel az

halai az életnek mondu;m : En yewuewk sok renas syuasnak

tartományából (PéldK. 48). Az Sroe kárhozat, holott riuas siuas

es fog czikorgatas lészen fircké (Born:Préd. 619).

Siákol : (crepito ; kuistem]. Az gyertya, ky elottek eegh

wala, czak alegh syakol wala (ÉrsC. 162).

Siápol : [clamorem tollo ; schreien]. Az tíkfiak anniokkal

esgíflt kotyogna é.s siapolna az gyönge f5u5n szedegetnek apró

magokat (Lép: FTük. 112).

Sikat : cogo ad vociferandum Kr. [weinen, klagen iuachen|.

A ni'm6.ssec kóborló hadnagyokat, .szegény ember sikato tí.sztar-

tokat neueluec gyermekekbl (Tel:Evang. 111.610). A madarat

a fián, sikálván ezt, szokták meg-fogní (Megy: 3Jaj. n.l68).

Sikolt, sikót: acute clamo, vocifero Kr. [aufschreieu]. A
sasoknak szavok nem kedves, hanem rettenetesen sikób5 és
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réinitfl (Mink ; VKert. 277) Ha a picin egy picint nyikkant,

bezzeK sikoltott az anyámasszony (Fal: NE. 112). A luenny-

(lörxések és sikoltó éjtszaki szelek miatt nem érthettek exymást
(Fal:TÉ. 64-1). Kz mindjárt .sikojtott ((ivad: KP. 268). Sikolt a

nép, iikiir, bial ordit (üvad: NótTest. 31).

Sikoltás : Bjulatus, ploratiis MA. PR d;i.s woiiien, wohkla-

ten l'l'B. A tengerben Pliaralió népei ízetlen sikoltással, rival-

kodiíssjij vesztenek el (Tof: Zsolt. 793). Kiáltás, .sikoltás ottan

sok .származék, mert vezérrel valának jancliár seregek (Zrínyi

II.5b).

Sikont: fexclamo; anfschreien]. Ordit, sikont, rikont iszo-

nyú lármával (Kiínyi: HRom. 41).

Sivalkod-ik, sivalkoz-ik : vocifero MA. schreien PPB.
i^ivalkoiiva « reájok iitének, az vitézek liamar felszökdesének

(KMK. III.336) Üvöltenének és ,sivalkodn;inak, mikor töríjkek-

kel ílk ott vinának (348) Az ágbeli vizerek indniáuak, mitid

ez világ ezen sivolkodának, ijedtekben nagy hegyekre futának

(V.ll). Mint bárány után az oroszlán sivalkodik, mindenkor
csak utánam le.sclkedik (RMK. VI.221). Sidóc az fíi.st alat siual-

kodánac (Cseng; Jer. C2i. Barany vtan ;iz oroszlán sialkodic

(Born: Ének. 270). Tekints azért a tömlöcben Jó.sefre, holt fiain

sivalkoz.í Ráklielre (Tlialy : Adal. 1.55). Mikor egy része hadá-

nak Keroki alá menne, mind rajtok sivalkodnak, ersen bar-

(•Zolának (TortT. IV.68).

el-sivalkodik : vocifero MA. [aiifschreien].

elsivalkodás : ejulatio, ejulatus, vociferatio MA. fdas auf

schreien).

föl-sivalkodik : vocifero, intono MA. exolamo ; iilierlaut

rnfon, scbrei(Mi 'PPB. A io bortól meg melegülvén, tántzba

miMiénec, a tánzt után minyáian egyszers mind fel siuolkodnac

vala (llelt : Krón. 159).

ineg-sivalkodik : vocifero, vociferatum edo MA. (auf-

.schieieiij. tábora végre megh slvalkodek (CsomaC 30). Ret-

tenetesen meg siualkoílánac, lajtorjákat kfalhoz támasztjínak

(RMK. VI 174). Megsivalkodának, várból rohanának, kettt

rómaiakban beragadának (17(1). Éles trrel Hector igen for-

godék, S tábora végre meg-sivalkodék (1 luny: Trója.^ A4). Mikor
az ur ládája az táborba jutott volna, megsivalkodéc az egész

Israel népe nagy kiáltá.ssal (MA: Bibi. I.247b). Megsivalkodánac

és megnzéi-'az pbilisztéusokat (2()lb). Mibelycn S dobot ütvén

serege-stfil niegsivalkodik, 5k is akkor mentSl szrnyebben lehet,

doboltas-sanak, sivalkodjanak (Szál: Krón. llfi).

Sivalkodás: vociferatus MA. das webklageu, gesclirei

PPB. l.(5n jó reggel liajnalban sivalkod.ás, nagy sok fell nagy
Allah kiáltás (RMK. 111.131). Ers zendiilésekvel készüléneU,

két fél sok sivalkodás.s;il ivölténok (VI. 170). A tántz után fel-

sivalkodnak vala és az egész vólgy be telic vala az 5 siual-

kodásockal (Helt: Krón. 159). Az egér oda siette a sinalkodá,sra

(Helt:Mes. 50). Sivalkodásokat halván egy pajt;\b:iu (Veresm:

i*v. iin.

Sivás : rugitus, piora^us MA. das heulen PPB. Nagy sywa.s-

,sal reewassal kezde yowny (ÉrdyC. 411b). Nagy sywa.s es kyal-

ta.s balatek (TelC. 280). Mykoron az láng sytue evvtet, a híizat

Iw tewlti wala sywasaval (Pesti: Eab. 12b). Mind az három
táborban kik levének, nagy sivlssal pokolba vitetének (RMK.
11.241). Nagy sinas, oufiltes, kyaltas vala (Görcs: Máty. 27). íveon

nekik nagy sinusok, reua.sok (Frank ; HasziiK 68). Hallotta ;>

sívá-sát a di.s/nónak (ErdTörtAd. 1.138).

[Sivít]

ISivítás), sitás : (inclamatio ; das aulschreienj. Egy rejtett

házban leányával vétkezek, kluek sítására egy vén affiszonyné

lépek (Apoll. 3).

Sívó : plangens, vociferans Kr. [beulend, briillendj. Siuo eh

oroszlány (Mel : SzJán. 233b). Az ördög Ígyen nyughatatlan

állat mint az siuo oroszlán es az dibfjs eb (Boni: Evang. IV.

19b). .Siuo oroszlaimac Sóphonias mondgya iBorn: Ének. 375b).

Ragadozó sivo oroszlán (MA: Bibi. V.Ub). Az ördög mint az

sivo orozlan ide.stova jar, keresvén, kit be uyellyóu (.Szár: Cat.

Q2). Azt tudnád tavulnd, hogy sivo ördögök (Zrínyi : ASyr. 30).

Süvölt, sivölt : sibilo, insibilo C. MA. zischen PPB. [pfei-

fen]. Midn a madarakhoz ment volna, siuölteni kezde (Helt:

Mes. 184). .Síivltik es sziszegetik a tb népek és bo.szoiitiák

;iz í-stentelen gonoszt (Mel : Jób. 64). Annac romlásán kézzel

taiisolnac és ;uniac helyét látuán, sSnltenek rayta (Kár: Bibi

1528). A sas süvölt (Com: Jan. 39). A pásztor süvöltis néha-

néha, és az által m;igáboz édesíti a juhokat (Mad : Evang 347).

Liim sebes sólymot is kézre süvölthetni (Zrínyi 11.108). Süvölti-

tek és liajtogattiik fejeket (llly : Préd. 11.90). Némelly rigó ígou

szép sárga, s mintegy süvöltve szóló (Misk : VKert 462X

ki-süvölt : ex.sibilo C. e.xploflo MA. (auszLsclien, auspfeifenj.

Kivetem, kilövöm, ki-pattantom, kítsattantüm, kí-süvöllöm :

explodo ; valakit kisiivölteni : explodere *sibírLS PPBl. Ez mai

ínnepet tollyességgel ki akarnak sivölteni a keresztyének közzül

a Christnsnak boszsziiságára (Tol : Ev:nig. 11.399). Melly argu-

montalásnak módját az ö scliolaikbol kísüvltötték (GKat: Válts.

350). Melly tévelgés méltán ki-süvöltetik (Mad: Evang. 310).

kisüvöltés : exsibilatio MA. versiwttimg PPB. Kí.süvciltés,

ki-giínyolás : explosio PPBl.

még-süvölt : sibilo, adsibílo, exsíbilo MA. zischen, pfeifen

PPB.

Süvöltés : síbilus C. [das zischen, pfeifen). Az ffllnec sfinSl-

té.s.sét, zugassát nyíhián meg gyogyittya (Mel : Herb. 13). Fel

szoual, siulte.ssel hiwía (Born: Préd. 427). Sivöltéssel int az

föld hátán lakozóknac, bogy eljyeuec (MA: Bibi. II.7). A jó

pítóztor annyira szerettetik (a juhoklól), hogy tsak mi kis tsat-

tantisát vagy süvöltését ballyák-ís, menten együvé ftifnak

(MLsk: VKert. 205).

Süvölt (súvóltyú AOsere: Enc 257): 1) sibílus C. [ziscLend,

pfeifend). Csúszómászó állatoc a süvölt vízi kigyó, zomoc kigyó

(Com: Jan. 41). Nyögnek a gerliczék örvös galambokkal, csácsog-

nak a szajkók süvölt rigokk;d (Gyöngyi ) : KJ. 368). N) ája-s

gerlíczének nem gerjed szerelnie, nem ujji'il süvölt rigónak

ügyeimé (455). 3) gingrina, lítuus, libia Sí. [pfeifej. Kftidéuec

szép madara.szo dobokat és süuölteket (llelt: Krón. 150). A
h.mgra .szolgáló tsiuálmány az orgona, trombitji, síp, sflvjltyfi,

duda (ACiiere: Enc. 237). A majom mindenféle jádzi dolgokat

meg-tanúl, a süvöltt és sípot fiíjdogálja (Misk : VKert 225).

8IB : ludio, agjTta MA. gaukler, ta.schenspieler PPB. Syb : ne-

Imlü, bösewicbt Pesti: Nom. I 76. Erd kerül, sib, mez i>asztor :

vagiator, custos sylvarum et pratornm (Ver: Verh. .Szót 33).

Myt wsuialkodol ez vylaghy .syb emliernek. wsuralkoggyal az

wr istennek (ÉrdyC. 6038). Maga bíró sib íftiak az en iobbomra

fel tániattanak (Mel: Jób. 69). Sib attíok vala (701. Amaz jirtat-

lant síbvá tövé (GKat: Válts. 1929).

Sibság : 1) liLsus, histrionica MA. scii.uispiolerei PPB. 3)

(ras vanae : nichtígkeít]. Az én szomnac sóba nem volt liellye

nálad, li.uiem minden szibs;'igot mneltél (Holt:.Mos. 63). Egy

nap sem üznec tb sibsiigol, faytalaiLságot (MA: .Scnlt. 907). Az

sib.sjígl)an eláradot !us7.szonyállatoc az csacsogó mezítelen gyer-

mekekben gynySrködnec v.ila (Pnig: Serk. 516). .Sibsagok es

haszontalanok a bün boczánat felöl való safarkodások (Alv:

Itin. 344).

SIBOIjKOD-IK. Eleget sibolkodik teíbl, iiaiból (Nyr.

XVU.182>.
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SIBTÁR, SrrÁR: vagiafor PPBl. 611.

SLDOIjIZÁS. Biír békét Iiaduáuak eff§le baboiiállo sido-

SIET : propero, festino C. celero MA. eilpu PPB. Id eltt sie-

5k : prnefestiuo C. Tértének, bogy nemy ygen zcpp hews )e\vue az

appuin es czergete oly syetiieii e.s oly sokká, luykent zokat-

in lEhrC, 14. 138b) A fofoc sietnek wala betSIteuióc kiraluac

araniolaffat (BécsiC. 56b). Zacbé zal le sietueu, mért ma té

azadbau kél énnekem lakoznom (MüuchC. 154). Syetiiek mynd

zekét az kyraluak meg mondaiiy (VirgC. 39). Kezde az pok-

isokuak bazakhoz sietny (100b. NagjszC. 51). Cristiis syete

z balalra (ComC 13Sb). Sepréseknek poraual .syety vala meg

(ketehteny (MargL. 3). Syesswnk be menny : studeamiLs ingredi

lordC. 805 1. Myiiden helyekrevl syetveu mennek vala az kar-

án (UomC. 293). Kyre nem vágyódnak .syetliny lÉrdyC. 506).

yeseü hozyam : accelera (KulcsC. 66 1. Kegtek myndjarast fSs-

inkent eyell nappal Becbe syessen gyVvIny (RMNy. IL334).

ie.«sen Kd, epecben megh népei, méret igen kenessen wagionk

.*vT. 1.246). Sfietnen ki Stte a viderbeli \izet a valnba íHelt

:

ibl. LK4). Sieti kStSzni kapált szúlSyét iCi,'!. C2). Mely dolog

inekem fSkeppen lattatic okanac lenni, liogy ezt az gonossagot

etne indítani (Decsi : Sall. 12). Jub mindenkor sietni, bogy

;m mint késni i Decsi: Adag. 68). Sem sieti megszabadetani

! iokat es meg büntetni a gonoszokat (Tel : Evang. 1.284). Ne is

esd az jesuita ivasahoz feiedet haitani (Zvon : Osiand. 241). A
ennyei boldogságra álu'tozzunk és siessünk (Pázm: KT. 3b).

jndenesffil az én szeretetemre sietnek (394). Ne siesse a várost

eg-adoi (Tyúk: Józ.s. 13-3). Az igen siet5t,seb&ssen futott (Com:

in. 179). Útját, mentfii jobban lehet, siesse (MonOkm. XIV.

i7>. Azok barátságára ne siess, a kik náladnál fi5vebb renden

igynak (Fal: NE. 23).

[Közmondások]. Az isten sem syet sem késic (ComBal. 34).

z isten sem siet sem féled (MA: Tau. Elfib. 1). Sem siet .sem

Isik isten (Czegl BDorg. 109).

alá-siet: [descendere festino; hinabeilen]. Küldtek követe-

it hozzám, kivánván, bogy ne ké.sném, hanem alá-sietnék

áikljen (TörtT.« IV.67).

be-aiet : [festino, intrai-e ; eilend hineingehen]. Agasbazaban

) syetuen, az paplant az poklosról el ranta (TihC. 19).

el-siet : accelero, appropero C. [enteilen). Mindlarast sereget

.fite és elsietuén, által méné Piopontba (Helt: Krón. H). Az

imet tábor, elhiszem, hogy elsiet és Eszterház Dániel uram

len fog igyekezni (Bercs: Lev. 434).

elö-siet, elöl-siet : praeeelero MA. [voranseilenj. Mindene-

it hatra vetuen el6 siet menni azoknak nieresere, melliek

; istentl az igiretben adattatnak (Fél: Tan. 285b).

elöre-siet: praeeelero C.

[fol-siet]

fblsietés : [acies instmcta precedens ; aufmarsch]. Nékem
méltóztatik Nagyságod paiancsolni felsietésemet (Bercs: Lev.

•n

hozzá-siet : adpropero, accelero MA. hinzueilen PPB

bozzásietés : acceleratio MA. hinzueilung PPB.

ki-siet : [festinanter exeo ; hinaaseilen]. Geyssa herczek

ílde el ew attyaffyay nian, hogy syetlmeenek ky hozzya

TdyC. 399). Ki sietett a város népe ezt a ritkaságot látni

al : TÉ. 653).

el-kisiet: c« Syes el ky hozyank yí-need (ÉrsC. 450b).

reá-siet : [adpropero ; hinzueilen]. Nem gondol az egér sem

er fogouai sem maékauai, de mind halálában rea .'<yet

ándC. 3).

Sietelm : [properatio, festinatio ; eilo]. Arioth sietelmel be-

uive Dánielt kiralhoz (BécsiC. 121b). Mégfordola a nép sietel-

mel: cnm festinatione (171). Micor be mént volna a kiralhoz

sietelmel (cnm festinatione), legottan kére (MünchC. 82). Mikor

walaky neked naé kenczet adna, syetelmel megh nytnad 8

neky te hazadat (ÉrsC. 533).

Sietelmes : [festinus, urgens ; dringend]. Kel, hoé syetelmes

legyen a gyonaa, mert wgy mondatyk, ne keessel vprhoz for-

dnhiod (ÉrsC. 537).

Sietelmest : [confestim, raptim ; schnell, gleicli]. Sietehnest

raégioléntétnéc istennec orzaga (MünchC. 154).

Sietelmez : [propero, festino ; eilen]. J5 .sietelmezuöu ós

arraduan és mégfordul és mégrózzeztetic és viu ö ereiénél

(BécsiC. 162).

Sietend: properandus MA. der eilen muss PPB.

Sietés : properatio C. MA. eile PPB. Az hews felele én-

nekem: Vagíun nagy syetesem (EhrC. 14). Elezteb syetesuel

terének Spolynczya uewew vewigybe (135). Öl, vág, ront és

' szaggat az ki menetelét tartóztatni akarja, 6 sietését (Zrínyi

1.55). Fénlik vala az ég, merre rü[)ülé?ét tartya az szép sereg,

s az 5 sietését (11.83). Még a tanulás is a módot és mértéket

megkivánja, netaláután a .sietés miatt sokba kapjunk (P"al: UE.

454). Az ajándék, melly az érdemet megelzi, két szépet fog-

lal magában, egyik az, bogy sietése miatt váratlanul érkezik

(484).

Sietet: c« Nagy .syetettel hozya fn-ta (JordC. 467). Nagy
hertelen es syetettel ftvtnak vala CYistas kyralhoz (ÉrdyC.

' 65). Annak wtauna ottan nagy syetettel vpr papahoz mene
(235. 522b). Ygen nagy hamarsaguai, syetetuel le esuen (TelC.

326). Minden dolgát félre teszi, .sietteti inait (Fal: Vers. 880).

Sietetes : [sollicitas, f&stinans ; eilendj. Kérlek titeket, hoé

meltan iariatok az hivatalban, sietetesek leieknek eggesseget

tartanatok (DobrC. 375).

Sietetesen : [festinanter, celeriter ; eiligstj. El yeweenek

syetetSsn es meg talalaak Mariát es Joseffeth es az kys zylSt-

títh (ÉrdyC. 11 2b).

' Sietetessóg : [properatio, festinatio ; eile]. Legottan e

menuen syetetesseggel az begyre (CornC. 313). Nagi sietetSs-

,
seggel leh fekuek (DebrC. 123). Syetetessegel men a kápol-

nába (VitkC. 60). Tórteonek egy ydoben, hogy Trayanos

chazaar egy nemynemew hadban syetetesseggbel meune (ÉrdyC.

238). Lattaak, hogy Maria Magdaléna nagy syetetssegwel ky

ment (ÉrsC. 75). Sietetóssegel es nagh vvidamsagal megSn wala

(TihC. 165b). Nag siettetSssegel ez uilagot mind be futha (253).

Nagy syetetesseggel mene (Pesti : NTest. 135). Ers Szabácsból

törökök közAl nagy sietetességvel kiszökni készül (RMK. I.

26).

Sietetest : (properanter, festinanter ; eiligst]. Paranchola,

bog syetetesth oda yevnenek (DebrC. 538). Predicacyora syete-

test eoreomast megyén vala (DomC. 223).

Sietetaóg : [festinatio, celeritas ; eilej. Az kjTal nagy sye-

tethseeghel ffel kelé reeghel (JordC. 302). Maria nagy syetet-

segghel meene az hegyessre Jndeanak varasában (519).

Siet : festinus C. properus MA. [eilig, dringend]. Siet

munka : *praefestinatum opus PPBl. Szorgos és siet5 dolgai

érkezhettek (Megy : 3Jaj. 11.20). Némely sietS levelek expeditiója

után 60 felsége vadászni kiment (BethlTám. 43). Siet lévén

az dolog (MonTME. V1.18). Ha látom, hogy vagy sok vagy

siet vagy akadíkos, committálok specialiter annak pénzes-szeke-

rezésérül (Bercs : Lev. 449). Vagyon-é Kegyelmednek .siet dolga

(KirBesz. 43).
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siettet : titu fftji. urgeo, auiirgeo, accelero, maturo SÍ.

[beschlennigen]. Haá;ad, liojjj' syett&sse!;, neegy ua^ keereek

kezeytesseek {ÉrsC. öÜ8bi. Némely szitkokat szóró s magok

veszedelmeket sijettetö rósz tolvaj katonák (Mafkó: BCsák. 2).

SietSség : [festinatio ; eile). Nem látom szükségét sietSségé-

iiek (Bercs: Lev. 144).

Sietség : festimntia, properantia C. festiiiatio MA. eile, eil-

fertigkeit PPB. Na^ syetsegel vittec vala Heródeshez (TitkC.

80). Meenenek oda az Iiazlioz nagy .syeth.seegel, hogy latnak,

my doloiili woliia (ÉrsC. 158). Syethseeghel yarwllyatok megh

yghazwlasra (191). Myiideu zeretekkel ide syetsegel jwietek az

ew felsége hadába (RMNy. 11.173). Elmene sietséggel: abiisset

veloc'iter (Helt: Hibl. I, I5bb4. Fél: Bibi. 85). Hogy meg ne

ismernék, sietséggel akara egy kis hajón általmenni a tengeren

(PázmrPréd. 282). Siet.«éggel egyetec (MA: Bibi. 159). Kivan

tSle, hogy fol kellyen, hogy sietséggel ií)yi5n(Lép: PTük 1.174).

Zrini horvát bán oUyan ellenség, ki ellen lesz káros oktalan

sietség (Zrinyi L140).

Sietsóges : properus PPBl.

Sietsógtelen : improperatus MA. langsam PPB.

Siettet : tito PPBl. urgeo, adnrgeo, accele
'—

' "".^--1^ liogy syett&s.sek, nees

Ü8bi. Némely szitkokat .„.„.„ .. —

,

rósz tolvaj katonák (Mafkó: BCsák. 2).

Sietve : properatim, l'estinanter C. festiue, festiuato, prope-

rato MA. geschwind, eilend PPB.

1. SÍK (íúc Helt:Me.s. 139): 1) aequus, planns C. MA.

eben PPB. Sik, tér és gyepes i'it az, nem t.soporto,s, zSkgó

(Pázm: Préd. 86). A ffild szine néhol egyenas lopály mint a

.sik mez5 (Com:Jan. 15). Az késhüvely fellyül is sik volt,

középben Ls, az végén Is; a .sik végére pléh vagyon fon'asztva

(Kecsk : ÖtvM. 300). 2) lubrieus C. levls MA. glatt PPB.

Sík jég : lubrica *testa PPBl. Legyenee az o ntoc homályosoo

és sikac: íiat via illornm tenebrae et lubricum (MA: Bibi. I.

493). Mint vizes s-mind peuig az sartol sik vala a part (Forró

:

Curt. 32). Igen sik és csoportos a világ úta (Mad: Evang. 374).

Az jeg sik, tsu.szamolo: glacies lubrica (Com: Ve.st. 12). Nosza

hát té-is it korbácsot érdömlö s Síilmeron szavait sikra magya-

rázó Sámbár pironkodgyál (Czegl: .laph. 229). Patkó sik utakon

lábakat gyámolit, emberteleneket homlokban is pendit (Matkó

:

BCsíik 461). A krokodilus a sikon elesett állatot hirtelen meg-

ragadja (Misk: V'Kert. 250). Nem tarthatta meg szerencséjét,

minthogy .sík volt (Tlialy: TK. 14). S) planitias MA. obene

PPB. Hlyen bóduliisok kiiziitt mit lehet i'selokedni : rajfok

menni vaktában, az sikra az gyalogot, által az vizén az had.'it

(Bercsl..ev. 3i)(i). Menjun maga Antal a maga Ebeezki, Oéczi

ezreivel utánna, talám az sikben tehetnek valamit (316). Nem
szültség soha által menni az sikra (596).

Sikam : (locus lnbric\is ; sehlüpfrige stelle]. Csuda mely

sebes sikaniaira értél, hogy a szent Pál meg világosítá-sához

hagyotf.ságodat (Czegl : BDorg. 15).

hogy a szent Pál meg világosítá.sához

hasonlítod a te hit hr—**."--".i"* /'^— i. ijí^— i=\

Sikaml-ik, sikáml-ik : eollabor, prolabor in lubrico MA.

[ausgleiteu]. Szent Pál levelébe nem mere tekinteni, a Nicea-

béli conciliüinokra sikamlik (Matkó: BCsák. 139). Gyakran si-

kámlik slia.sonlik a hercegek grátiája (Fal; NA. 241). Ne engedd

nyelvedet könnyen sikamhmi iSzD: MVir. 324).

[Közmondások]. Sikamlik a titok, a hol tsiVsznak a poharak

(FelíJogyz. 931).

el-sikamlik : elabor Kr. [ent.scliUipfen). Te tiszted volna,

hogy a bérmálásnak eggyes.ségét meg-mutatnád az apostoli

impositioval, kiváná-Ls Matkó, de csakelsikamlálíMafkó: BCsák.

416b).

elsikámlás: prolap.sas; das falién PPB.

ki-sikánüik : elabor ; entwisuhen. aas.sclilUpfen PPB. A ki

jci alk.ilmati>.s.sággal a szerencse flstekében nem kap, haniar

ki sikamlik kezébl (Fal : UE. 384).

meg-sikamlik : [prolabor ; ausgleiten]. Szerencsétlenül járt,

meg.sikamloft a palléro7X)tf acélon kópiája (Fal: TÉ. 638). Lovam

Iába meg sikámlott (Gvad: FNót. 26). Majd minden szavában

meg.sikamlik, botlik (SzD: MVir. 225).

Sikamló : lubricas, lubricum C. labidus PPBl. glatt, scbinpfe-

rig PPB. Sikamló és alhatatlau hit (Teleki: IXéL 25b). Si-

kamló reménség (134). Utoc legyen oUy sikamló mint az yx
(MA: Bibi. V.17). íiikamlo es veszedelmes ez eset (MA: Tan.

40). Sikaml(5 útra jíit (1069). Az embereknec akarattyok-is ál-

hatatlanul; és igen sikamlók (Apa6:Vend. Elób. 6). Sikamló,

liig sár: lubricum lutnm (Com: Jan. 15). Az bitnec sikamli*

vólfa miatt: ob lucubritatem (idei (191). Imidé amoda sikamló

(Toln: Vigaszt. 218). Bizony a sikamló helyen inkáb kell félni

az ertlen inu beteges embernek (Nán: SzilT. 171bi. A szeren-

csének sikamló talpán sokáig nem álhatlauak (SBalog: TemK.

79). Melly állatás el-i)lvadó sikamló jégen épült (DEmb: GE.

36). Tviskesek és sikamlók az emberi elmenetelnek grádicsi

(László: Petr. 62).

Sikamlód-ik : [prolabor ; ausgleiten). Nem merészelvén

nyakára várni a nagy kegyetlenséggel száguldó, sikiuilodií ide-

gen hadakat (Rumy: Mon. 1.28).

Sikamlón : lubrice C.

Sikamlós : [lubrieus
;

glatt]. A kflin szakadásból igeu

sikamlós az eretnekségben való esésre az út (GKat : Titk. 3).

Sikamoltat : [lubricum facio: schlüpfrig machenj. Hazug-

sjigoknak olaj.-ival sikamoltattya nyelveit (iSámb: 3Fel. 416).

Sikamód-ik: lapso C.

el-sikamódik : collalwr C.

Sikájikoz-ik : in lubricn glacie decurro Sí. [auf dem eis

rennen]. *Jégen sikámkozó vasak : erepidae glaciales PPB.

Sikárol : polio, levigo Kr. [glatten]. Tapasztok, falt sikárlok

:

frnlis^o .MAI. Vakolom, sikárloni, téhelyezem: truli.«so PPBl.

Az edényecskée .szalma csutackal sikároltitnac : vascula stra-

mento .strinijnntnr (Com : Jan 114). Nekem soha magyar .sem

adott simább, sikárlottabb szókat ennél (Monlrók VIII. 193). Ha
szint akarsz neki adnyi, szépen megkraszolva, siliárolva tedd

az tzre (Kecsk : ÖtvM. 295). A szattyán igen szép sima legyen,

sikállott legyen, vastag ne legyen (TflrtT.- III.156).

ki-sikárol: [expolio; abgliitten]. Az A testi szilletésének

otromba.ságábi')l kisikároltatik, ki ráspolyoztatik (GKat: Válts.

11.1054).

meg-aikárol : [polio ; ahgl:itten]. Ha az aldozathnak veeret

v.is fazékba tzendyk meg, megb kel sykarlany es vyzzel mosny

(JordC. 87). Oly ygyenes leozen myiit az megb sykarlot tnbla

(ÉrdyC. 19). Zayok es zozattyok, akar erchek wrwnk Josas

Cri.stusrol, akar az ew hyw zolgajTol, ollyan vala myut az elSse

es meg sykarlot tSr (343). Mind estue s mind reggel arra kel

igyekezni, hogy a.szt szé[)eii meg sikarlya (Jé^áir. Ivl). Sikárold

meg és úgy adgy színét poklos festékben (Kecsk; ÖtvM. 287).

Meg nem kraszoUya, hanem némely helyen széjien megsiká-

rollya (302).

Sikárlás : tiiilissatio PPBl.

Sikáxló : 1) poliens, levigans MA. [gliittend]. Sikárló, va-

koló ka Ián : trnlla PPBl. Sikárló mész, szinló, fal fest mé.<i:

tectorium l'PB. Végy sikáiló fát, melynek az temérdekség"

és szélessége legyen három ujjnyi (R.ndv: Szíik. 287. 289). 8)

eoniates C. (xjlitor, rasor, tcctor, incrustator M.-\. polirer, tün-

chor PPB. Síl<:u-ló, fal-szinlS, fejérit.V v.nkoló : tector PPBl. »)

(uimera levigaiidi ; rollkamnierj. Küldtem négy vég vásznat

sikárlóbaii, kérem Kdét, legyen érette, kénzitsék el (LevT. II.

392).
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Sikít : lubrUo MA. PPBl. sehlüpfrig maciién PPB.

inég-sikit: 1) lubrico C. levigo, lev, delevo MA. (scIiUipf-

I- in.ielieii). Szjijábaii az Ssvényelire foles vizet hord a kio-

ivicUliL-i, mellyekeii a vadak alá s fel járnak, s azokat lígy

•_'-sikitja, liDgy a vadak mentekben el-es.senek (Misk: VKert.

i-~l)). Mikéi)euho,i>y a krokodilus az ösvényeket meg-síkítja,

.iikéi)en az ördög alkalmatosságot .'ízolKáltat az gonoszra

I
i|. a) deplano. explano, í-omplano MA. [ebnen).

Sikkadj

el-sikkad : (prolabíji- ; ausgleiten]. Mikor az onibor vala-

^0 avatja magát, igaz mértékét vegye teheti! készségének,

i...e.y utóbb a magiira vállalt tereh alatt ol ne sikkadjon (Fal:

UE. 412).

SIKKASZT : abilo. celo, passumdo Sí. (verheimliclien,

vernntroiien].

el-sikkaszt : :v El kell azokat sikkasztani (Czegl : MM.
1251). Csak sikkaszsza el a királynét (Czegl : Ti-omf. 139). Mi a

nagy dolgokat csak ol-sikka.sztyuk s heuyéllflk (Czegl : Diig.

II.2). Csalárdsággal akarnád elsikkasztani a nyilván való igaz-

ságot (Matkó: BCsák. 280b). V Ízben elsikkasztani (Betbl: Élet.

11.45 1.

Síkon: lubrice MA. schlüpferig PPB.

Síkos (sikas ACsere: Ene. 268): 1) lubricus, levis MA.
labidns PPBl. glatt PPB. (sehlüpfrig). Ezeknek szájok zsirosb

az uajnál, sikosb ujatok az faolajnál (EMK. IV.50). Igen könnyen

all ez féle apróság az i^ sikos ayakán (Zvon: PázmP. 224b).

Mindenek telik sikos és enyve-s setétséggel (Pázm: Préd. 417).

Beszéde sikos mint az vay (MA : Bibi. V.26b). Édes nyelveckel,

sikos ajakockal jó szót adnac (MA : Scult. 996). Bálvány képec,

az mellyeket legsikosbau festStteknec lát (MA: Tan. 81). Síkos

szájú, csalárd szani (Matkó : BCsák. 14Rb). Sikos.sabb a nyelve

és eszénél elbb jár beszéde (Land: UjSegits. Elfib. 2). Minek

elfltte beszédhez keszgyflnk, sikos és ártalmas nyelvünkre

vigyázzunk (Fal : NA. 187). Zabolázzuk-meg erS.sen nyelvnket,

minthogy síkos egy darab (Fal: NE. 91). A bSlts vigyázza meg
szornjTÍ fordúlásit a sikos szerentsének (Fal : UE. 449). Forgasd

okossan, sikos és veszedelmes falat a nyelv (Fal: BE. 572).

Tsillámló síkos jószág a gazdagság, nehezen féríiiik hozzá

(591). Z) planus MA. [eben]. Sikas, rétes mez (ACsere: Enc.

268).

Sikosit: pevo; glatten]. Sikositott: levatus PPBl.

még-sikosit : [levigo ; abglatten]. Keweket zerez es megh
sykosohat eivket : eriges et calce levigabls eos (JordC. 254).

Sikossá.g : lubricitas Kr. (seliliipfrigkeit]. A kígyót annyira

nem szoríthatod, hogy síkosságával magát ki ne fi'irja markod-

ból (Pázm^: Kai. 408).

Síkság : levitas PPBl. [glatte]. Hasnak menése, siksága

:

*levitas intestinorum PPBL

Síkul : lubricor Sí. [sehlüpfrig werdenj.

raeg-sikiil : [lubricor ; sehlüpfrig werden]. Mindazonáltal

is nem las.subban lat vala az riadalboz, az maga es ellensegi-

nek vérével az fegyvere raegh .sikulvan : nec tamen segnins

proelium capessebat lubricls armis suo pariter atqne hostium

sanguine (Forró; Cnrt. 140). A méh .szája a .sok nedvességtói

meg sikul (ACsere: Enc. 152).

[Síkulás]

has-sikulás : lienteria ; durchlauf PPB.

2. SÍK : aluta inaurata MA. vergoldetas ledér Adámi. Az

gombktiVmunka mocskos ; az mente csipíjén az vitézkötések
,

ollyan síkbúi legyenek, mint az varrás (TörtT.^ III.192) i

M. NVELVTÖRT. SZÓTÁa H.

SnCÁK. Sikárt vöttem egy legénytfll (MonTME. 1.293).

SIKÁTOR: angiportus Sí. [enge gasse]. Meny az kertek
köztvalo sikátorokra (DBon: Részegs. 66).

1. SIKER: emolunientum, utilitas, effectus, successus Sí.

[nutzen, erfolg].

Sikerei: promoveo Kr. [befílrdernj. Az portai állapotokat

isten sikerelje az közönséges jóra (RákGy: Lev. XXIV.417).

2. SIKER, SÜKER (siker C. súiér PPB): lentor C.

viscn.s, bitumen MA. zjihe, schleim, leim, judenleim PPB.

Sikeres : glutinosus, bituminasus, viscosus MA. ziilie, kle-

berig PPB. Sikeres sár : coenum MA. Meg taposzt-i sikeres

agyaggal es szm-ockal : linivit eam bitumine7ac pice'(Helt:

Bibi. I.C2). Sikeres po.siianban czappolodni (Zvon : PázmP. 282).

Sikeres sárban temelneiek (Lép: JTük. 3). Kövér, siros, sSkeres
bnz,-i kenyérvei éltél (GKat: Válts. I.lü83b). A fazakas sikeres

gyrött sárból fazakakat formál (Com: Jan. 10.5). Szent orczád
alut vérrel, sikeres undok torbákkal és verítékkel el-rntitva

yala (Tarn
:
Szents. n.204). A szurok term5 fa ragadós, sikeres

és folyós hejju (ACsere: Ene. 231). Az enyv kSves és sikeres
s szurokhoz hasonló nedvesség (248). Vétkeinknek sikeres sa-

rában való fetrengésfink (Rím: Ének. 91).

Sikeresség : lentor MA. zahe PPB. A jasmin kenet a torha

sikerességóbSl eredt nyavalyakot meg orvosollya (ACsere : Enc
242).

Sikeretlen : [non teuax ; nicht klebrigj. A por egymáshoz
sikeretlen, ide stova elhányandó tsak mi kitsiny széltfll is (Ker:

Préd. 248). Leromlott házát az fSvenyre sikeretlen sárral rag-

gatiii akaró Sámbár (Matkó: BCsák. Ciml). Ro.sz, bfldSs és igen

sikeretlen sár ez (Matkó: BCsák. 38b).

Sikeretlenit: [di&solvo; anflösenj. Sárát hazugsággal gyúrta
s sikeretlem'tette (Matkó: BCsák. 36).

SIKET, SÜKET : surdus C. MA. taub PPB Ez mykent
siket es ueuia nagy vigy arczaual el mulykuala (EhrC. 3).

Vakoc latnac, santac iarnac, siketec halnac (MünchC. 33.

NagyszC. 108. JordC. 104). Syketek vének hallást ez zent

atyának erdeme myat (DomC. 158). Vettenek uegy syketek

hallást (314). Vala eegy yfíyw .syket es néma, az ees azonnal

meg vygazeek (ÉrdyC 363). En mykent .s*ket nem hallok

wala (Ér.sC. 532b). S*keth f*lewkkel balgathnak myndeneketh
el (LevT. 1.168). Te magyar nemzet kemény nyakó vagy

és igen süket vagy (RMK. U.207). Észt czac siket füllel

magyaroc mulatác (Helt: Canc. 17). Tallyan .szerzec ezt énekbe

snk5t magyaroknak (Bora : Ének. 366b). Tflle meg ijedueu

sükót ffillel nem mulac (634b). Kegyetlen, miért meg nem hal-

gatsz Aspiunál .sükettyeb (Zrínyi 11.112). Nem mind azok, akik
látnak, vaimak küiyílt szemmel ; minthogy süketek a tanácsra,

senki sem bírhatja ókét a látásra (Fal : UE. 482).

[Közmondások). Nem kell kettfis mise az siketnek (RMK.
IV.194). Süketnek harangoz, auagy süketnek miset mondaz

hylum inclam.as (Decsi: Adag 28. 156. Czegl: Japh. 223).

anyaszült-siket : [surdus natus ; taubgeborenj. Ez a lárma

olly alkalmatlanná teszi a helységet, hogy az anyaszült .siketek

nem óhajtanák kömiyen az hallomást (Fal : TÉ. 774).

Siketed-ik : .surdesco Kr. (taub werden). A vénség szünet-

len betegség, mellyben szemeink homályo80(Jnak, hallásunk sike-

tedik (Pázm: Préd. 74).

(Siketéi, el-siketelj

elsiketlós : [tö perperam audire ; das überhören). Sftrí

fenyitéseknec elsiketlése s meg pem gondolása (Megy : 3Jaj. II.

103).
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Siketea: aiirdastor Ralile : Szrtt, subsurdiis MA. iibellittrend

Pl'B. Siketas szc) : *rava vox ; suttogó szavú, sikotes szjivii

:

*flepressa vox ; süketes a szava : in verbis ejiis est *stui)or

PPBl. Jolib sftketesuec lenni, hogy ueni mint szintén tellyos-

séggel súUetnee (Com:.Jan. 5S). Annyira siketes volt, liogylia

talám mellette ágyi'ival ISttek volna is, még sem hallotta volna

fritkRózs. 156).

Siketesaég : [subsurtlitas ;
gehBrschvraclilieitJ. Szónak sike-

tessége : asaphia PPBl.

Siketít : exsurdo MA. surdeo ; taub niachen PPB.

meg-siketít : cv Valakit nieg-siketítoni : *atterere anres

alicuiiis PPBl. Az 5rd8g niegh-siketéti, megnáméttya az embe-

reket (Mad: Evang. 331).

Siketsóg : surditas C. MA. taubbeit PPB. Fia .syketbseeggol

el halgatbnaak i.stenuek haraghya zallana ew reeayok (ÉrdyC.

424b). TSrekeggyetek, hogy w felségbe syketsegre ne wegye

az my k5ny8rges*nket (RMNy. 11.147). Ha Kegtek chak syket-

segre vezy, mas vtat kelletyk eleomben vennem (330). Kegyel-

med en reám igen feddik az Kegyelmed lewoleben az en

siketsegemnM (LevT. 1.148), Rszt immár ne vegyfik süketségre

(Helt: Me,s. 483), Sfikot.segre veszi az il kéréseket (Bora: Préd.

411b), Ne vegyétek siketségre az anya.szent-egy-báz átkát

(Pázm: Préd, 300), Észt az istentelen latorságot siketségre

nem vívé az római pápa (Psizm : Kai, B78), Sokat siketségre

vévén ffiled melliM kel bocíátanod(Pázra: KT, 3211. Sükettség

dugta-bé hangos füleidet {SzD:MVir. 208).

Siketül: obsurde.'íco MA. (surdesco; taub werden).

el-siketül : obsurdosco MA. taub werden PPB.

Ideg-siketül : cw Oly jgeeu megsyketoele touab eztendeo-

nel (DoraC. I."i9). Az sok zajgás miá meg.siketiilt vala (RMK,

1V.194),

SIKLUS : [siclus ; seckel], Siclus neg denar nyom auag

haroiiizaz nyolczvan neg magot (RMNy, 11 51) Libra auag

mina, buzon íith sidust nyom (51). Ez siclus húsz pénzt tészen

:

siclus viginti obolos habét (MA: Bibi. 1.77). Adtac egy siklu.^t

az az egy ortot vagy mint egy buszon 8t magyar pénzt (MA

Scult. 9981.

SIKOtiTYÚ (mkolíi, csiMtú PPB.) : vinculuni cateníiriurn

temonum, jiigamentum, vinciilum ligneum in conjunctiono jngo-

nmi bovinorum PPB. [doicbsolbaudj. Két sziSke ökör járniosti'il,

kötelestl, sikoltiostól (Radv: Csal. 11.332). Ad..k két jó ökröt,

szSkét haranggal, kötéllel, jármával, tézslájával, sikotyujáv.il

(333). Szállítatván Almási Pál kegyelmes lU'unknak bárom vas

lánc7okat, bárom emel rudakat és egy öreg tésla vas sikótyu-

iával (TörtT.'J 1.385).

SrLLA: [?j. Piscina Silla 1386. Item Oanobinm Silladuua

vocatiun 1386 (Sziládyi.

SHiIiABIKÁL : .ippello literas PPBl. (syllabisiren)

Sillabikálás : [appollatio literanuu ; das syllabLsiren|. Arra

kell :i tanulót szoktatni, hogy a consonansokat syllabikálás

nélkül mondgya ki a maga vocálisával (CörpGramm. 595).

SrLLING (seUewih JordC. 247): sollidi Pe.sti : Nom. L37b.

sirlu.'í .lunK'. 247. schilling Adánii. Zaz selleui;h penzth aggyim

az leannak attyanak (JordC. 247). Az Kd bátyja is soha még
egy rósz szelienget is nem adott, noha eleget kértem (LevT.

11.387;.

SIMA : 1) glaber C simus, levis MA. ul.ilt I'PB. Vala-

mennyire .sima: .subsinuis C, Sírna fa-héj : explaiiatus cortex

PPBl. Manus mnndo et decentes : kezei valanak simák es feie

rSk (TihC. 106). Szép sima es kenegetS b<w.i'il.V- (Holt: Hiiló

136b). Simái) m(i,st.in a liátad, hogy mint az eldt (Helt : Mes

314), Kian szr5,<, én pedig sima vagyoc : Esau pilosus est et

ogo levis (MA: Bibi, 1,24), Sima avagy csiiszamo fundamentom

(Der: Préd, 476), Keményé vagy lágy meg-szoritá«sal, sima-é

vagy darabos tapasztassál tudhatni meg (Com: Jan. 61). Sima

berizédil (Com: Vest. 104). Egy kisded sima temérdek pohár

(üér: KárCs. IV.226). Sima szájú (Kisv: Adag. 94), Sima sarkn

a szerencse (Fal : Const. 855), S) [plamun ; ebene], A sima az,

a mely sima szenekt51 foglaltatik bé (ACsere:Enc. 76).

Simáeska : (sublevis ; eui weiúg glattj. A szurok termo fa

levelei huryat.skák és simátskák núnt a rosmarinté (ACsere

:

Enc. 231).

Simán: glabre Kr. [glatt). Szé|) simán: limaié C Simán

gyalul : politiore rímcina detergit, dolat PPB.

Simaság: levor C. levitaa MA. glütte PPB. Hazudnak

azok, kik diczekSdnek tiztasagot tartany es <iz ruhákban sima-

sagoth knnetnek (VirgC. 149b). BArnek ew .setetee-iseget, sy-

masagat mynt zeronczennck fekete-soged hozti wala (ÉrsC.

312b). A kit eimy.szzer meg kaptinik aiaka siinaságj'iban és vgyan

meg buktattunk hazugságiban (BahCsIsk. 16*!). Els/lben is

meg kell néznyl az .szinén való simaságot, az pallérozását a

knek (Kccsk : ÖtvM. 264). A menyezetes tzifrázattyáii lév

simaságra nagy táblák liiggesztettek (SzU: MVir. 172).

Simit : levigo, glabro MA. glatten PPB. A Salamon temp-

lom.ában sem pröly is kalapáts nem hallatott, mert ott kin

simították a köveket (Pázm: I'réd. 400). A sindeleket gyaluval

ki-gyalullya, egyenesíti, símíttva : assanienta dolabra edolat,

planat, levigat (Com: Jau. 101). Gazzát hazugsággal simíttya

(Matkií: BCsjik. 178b). A juhok jó fíisiiltettenek és gerebennel

similtattanak (l)Kal:Ker. 247). Simíttya homlokát, tépi szSmSl-

dekit, hátra .szoktattya fiileit (Kai: NA. 142). Ha mikor böjtö-

lünk, adgyunk port hajunknak, simétsiik ábrázatunkat (177).

ki-simit : [doplano ; glatt machen]. A homlokot és artzát

gyalázó rántzokat kisimittj'a, a vénséget meg-iQíttya (Szü: MVir.

390).

meg-simít: deplano, delevo, explano, elino, lev, levigo,

polio, allovo C. deglabro MA. glatt machen, gliitten PPB. Ismét

megsimítom : repolio C. Megsinu'tom, gyalulom, pallérozom

:

delevo PF*B1. A szent irás gyalu, melly meg simit, orvosság,

molly meg-gyogyít (Mad: Evang. 844).

Simítás : complanatio, levigatiu MA. gliittnng, glattmachnng

l'PB.

Simítatlan : Inexplanatns MA. unoben, migeglSttet PPB.

Simitkoz-ik : [.se mulcere ; sich streichelnj. Hátáu szokolt

a havon sinutkozni (Gvad : RP. 289).

Simogat (simongat Gvad: Hist. 158): mulceo, delino, polio,

levigo ST [streicheln, .schmeicholn]. Tapogatom, törölgetem,

simogatom, hízelkedem : palpo ; szakállát simogatni : *permul-

ceie barb;im PPBl. A gyemiek-lovat nem tsak püszögetni kell

és simogatni, hanem veszszzni is (P;izm : Préd. 206). Csak

újságokat akarnak hallani, uiellyek a füleket .simogassák (Illy

:

Préd. 1.81b. A nyelv az elmének ezkze. mellyel a kigondolt

c.salárd.síig simogattitik (11.242). Ha mindny.ijnnknak szabad

lesz Írogatnunk, .simogatiumk, abbijl jót ne várjon NagysAgo<l

(Bercs:Lev. 64). Szokatlan dolog elttihik minden nap reggel-

tl fogva e«tig t.sak a könyvet simogatni (Mik:TörtL. 235). Aj,

mint simogatlak, sipocskámra liijiak (Aniade: Veiu 161). Hajókat

kezSkkel simoDgalták (Gvad: Hist 15S).

Simogatás : (fucatio ; verscIiBnerungj. IJi, melly üres dió

üionttség, lK)rouáló simogatits ez (.SíD: MVir. 307).
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Simul : iflabreo, glabiesixi MA. [glatt >verdeiij. Simul a széifl :

area *glabrescit PPBI. l'imdísklö márváiiyiiyal súnult épületek

(Orczy: KöltH. 138(.

SINCS, SINCSEN, SINCSENEK leg niak szem ereié

.<iii.: Mel : t>/«):in. 54. egy profteta es Huncun tyztessegmel kyl

:

non «!t proplieta siiio honore .lordC. 397. Vram merytSd s nin-

c:e)i: domine, neqne quo haiirias liabe.s Sylv: üT. L131. syti-

cheí I.ovT. 1.104): neqne e.st MA. [ist aucli nieht). E sincen az

hebéríc kniiében (BécsiC S2). Az zeuteknek zereben synclien

;izzoiiyoiik M:iria (C'ornC. 61 1. Kiknec inmi ir hirec sinch (Mon

:

Ápol. 369\ Akármint szépeikedgyenek, sincs .semmi jó i'-seleke-

detek az embereknek (P;izm: Kai. 202). Az helce.sait;ik lelke

azt javallottá, bogy egy ."incs igaz a sz. Pál Írásában (öi:5).

Ak;ir-niellyik magyarázatot köpessük, sincs .semmi színe a luthe-

risfcik coase<jiientiájának (712). Vgyau sintsen semmi szándé-

kom annac meg bizonyítására, liogy az vr Lsten el akarna vetni

az aniaszentegyhazat (EsztT : lgAny. 130). Szénája, abrakja, sfit

még szalmája sintsen, innét nem kaszálhat (RákGy: Lev. 146).

Némelly állatoknak lábok, némellyeknek szániyok vagyon, né-

mellyiknek pedig egyik sintsen (Misk: VKert, 19). [Vö. NTNCS)

SIND-IK (sendö AporC. 12«. RMK. IL363): langveo, ta-

besco MA. (matt sein]. Meg vigaztad a sendó világot vruossagot

adoan méltóknak (AporC. 128). A mit köldökén m.igához szíhat

amiya vérébl, azon sindik és nevelkedik a gyermek (Pázm

:

Préd. 67). Nem él, bauem sindik a beteg (S35). Cypriauns igen

beteg és siudett theólogiis (Pázm: Kai. 300).

el-sindik : contabesco Kr. [ermatten]. A mi szabad akara-

timk ollyan mint az mely ember hoszszu betegségben ugy

el-sindet, el-szakaszkodott, hogy sem fél nem kelhet sem nem
járhat (Pázm*: Kai. 760). Ollyan a mi szabad-akaratimk, mint

a melly ember hosszá betegségben el-sindett és szakaszkodott

(924). Halálos sebekkel illettetünk az harczon, de meg nem
halhatunk, rökké csak el syndftnk iLép: PTiik. 1.418).

Sindés : foiL«eria ; das leiden]. Jol értette ezt Szent Dávid,

mikor ez világi syndesflnk telSI igj- szollá (Lép: PTiik. n.l79).

Sindevész-ik : [tabesco; matt .sein]. Kicsoda, a ki régtSl-

fogvást uem sindevészik, mert mihelt e világra szflletnk, mind-

gyárt betegségben esflnk (Hall: Paizs. 301).

Sinkéd-ik : cv Antiochus imigyen sinkedvén jó darabig,

sok dühödött harag, átok és iszonyú kétségben-esések közt

tsukladüzván kárhozatra okádá bíinös lelkét (Fal: NA. 167).

Sinl-ik (sAi?!Í GyögyD:K.J 431): talje.«co. morbo conficior

MA. (vvelkeu. krankeln]. Az 5 felesége testében hoszszú ideig

betegeskedet, sinlet (EsPrinc. 194). Kemény noha sénlik sok

nyomorúságban, de szive azon van legnagyobb gondságban

(GyöngyD: KJ. 431). Erszényem száraz kórságban sinlik, a lapos

guta megütötte (SzD: MVir. 120).

Sinlés : contabescentia, langvor MA. das scbwinden, schwach-

heit PPB

Sinl : langvens, contabescens Kr. [matt. kránkelnd]. Beteg

awagy senlö nem böj-tölhet (Éi'sC. 540). Nyavalyáckal sénlö

(Zvon: Post. 0.36).

Sinlöd-ik : morbum, aemmnas perpetior Kr. [krankein,
|

leiden]. Lazar nyomorkodván, .sj-nlödvén, koplalván ez világon, i

méltó lén az nagy vacsorára (Lép; PTiik. 111.301). Ez vigasztalásul

vagyon, a ki sokáig sinlödött, ha a bánattul megszánt (Com:

Jan. 56). Nehéz tietegségben sinlödvén TitkRóz-s. 304). Ah

hányszor jön néki Kumilla eszében, melly igen szinlódik sze-

relme tüzében (Kónyi: HRom. 143). Búban sinlSdöm (SzD:

MVir. 75).

SING {seng TtrgC. 95. Döbi€. 373. sin PPB.) : 1) ulna MA.

elle PPB. Nekik adnak egi seng poztoth (VirgC. 95). Ki kedeg

közzöletek gondolván toldhat v alFatahoz eg senget : quis autem

vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum

uuum (DöbrC. 373). A fSldrfil ketli sengel télyeb al (NádC.

661). Ky kedegleu közzöletek atliat ej^ seughet li\\ koros vota-

lioz (JordC 371) Ky v;igon kezzeletek, ky h\V magasságára

egy senghöt vethet (570). Seot meeg chak rahayoknak pere-

méét sem illethete három seng feoldeon (DomC. 273). Vala eé

kiral, ky p;irancola, hog barom .sing ^Icot kötnenec kopya-

yare. Mastan meg elégettem barom sing földel es három sing

vazonnal (BodC. 5). Az tengernek v^ze neweködyk tyzen ewt

seengliel (ÉrdyC. 7b. 435). Hozyw \val;L mynt heet sengh (ÉrsC

00b. 573). Ki magasságát egy senggel megöregbíthetné (Helt:

ÚT. B3). Singi esic 25 pénzen (Helt: Arithm. G7. Kár: Bibi.

I.:i09). Az bárkánau hoszsza három .száz sing légyen (MA : Bibi.

I.Ob. 71b). Singre-lépö, fejeket fenn\'iselö nagy pa|wirak (GKat

:

Válts. L536). Menyi sing posztó szngseg az istennek nadrágnak

íMesésK. 3b). !i) canthus PPB. [radschiue]. Sing-szeg: cantho-

rnm PPBI. .Sinyvasíikat 300 darabot vettem (Radv: Oal. IIL30).

Vettiiuk patkónak való két szál sing vasat (MouTME. L98).

Békónak s patkónak vöttem három sing vasat (309). Az három

száz sing hevedernek való majczot szegdve csináltattam (IV.

267).

földmér-sing: gnama C.

kerék-sing : [cuithus : radschine]. Ekképen készéttetnek

el a szegek, a patkók, a keréksingek : kerék tal|>vasak (Com :

Orb 139).

királyi-sing : ulna regalis. Teszen egy királyi singet avagy

ölt: facit unam mensuram sive ulnam regálém (Ver: Verb.

217).

mér-sing : (bolis ; senkbleij. A mélységet mér singéi, ónas

kötéllel, sinórral szoktác megvizsgálni (C!om: Jan. 89).

Singnyi : uniu.s iilnae, ulnaris Kr, (ellenlaug). Toldhat 5

allatfahoz ég séngnét : cubitum unum (MünchC. 24). Ket seng-

nire a fitl fel emelködik (DebrC. 207. DomC. 71). Alast zerze

olymynt hatuan sengne magasságra (TelC. 99). A hoszsza három-

száz sengnyi legyen (Helt: Bibi. IX'i). Kiczoda adhat eg singnit

az fi allapatiahoz (Fél:'BibI. 9). Három singni a catholika val-

lás e világon (Ctegl: MM. 90).

SINKORANTÁZ-IK : (venor
;
jagen]. FölMstököm után

nyulat sinkorautáztak s madarakat lvldztenek (Thaly: RT.

1.276).

SINYON : (uodus ; haanvulst]. Hátrul azért dombos a ha-

jam, mert fekszik fejeikén és ez neveztetik sinyonnak a nevén

(Gvad:FNót 94).

SÍP : syrinx C. fistula, tibia, uter MA. pfeife PPB. Az id-

ben, mélben hallaugatoc a trombitanac, sipnak és hegednek

és bozfabaii alkotót igréí kés.ségnpc és a soltarnak és dobnak

zozaÉfat, lé é.suén imaggatoc az arán ozlopot (BécsiC. 125. 126).

Enecléttönc tfi nectéc sipockal és ném zöctetéc (MünchC. 124).

Az orgonából souosok hallatnak .sok sypoknak altalok (SándC.

17. DebrC. 37). Vygadnak svpnak, orgona zonak : tenent tym-

panom et gaudent ad sonitum organi (ÉrdyC. 99). Ffel ke-

zewle nagy trombita zxiwal, syp, dob, heghedew, kj-ntornalyas

(315b). K&ldének dobbokat, sippokat (Helt : Króa 150). Nem
gnörkdic az ferfiunac .sipiaba (Szék: Zsolt 154). Ollyanok

mint a sipok, mellyekböl ha ki mégyen a szózat, beimek senami

nem marad (Mad : Evang. 293). Nem kel te szépséged, sem

sípod, sem versed, velem .szintén magadat el gyülöltetted (Zrí-

nyi IL135). Sípra-való oltásnak híják, mikor a fiatal ágacskáról

a ki hámlik, le-vonnyák a héját, és azt más hasonló temérdek-

ségü fában vonszák (Lipp : PKerL IIL23). Áj, mint simogatlak,

sipocskámra hijlak (Amadé: Vers. 161).

99*
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[Közmondások]. Az ki nád kSzt vll, szintén ollyau sipot csi-

nál, az minemt akar: pecimiae obediunt omuia (Ueesi: Adag.

23). Nó 5 is szálába ada az sipot : IIiensi.s tragoedos couduxit

(110).

billegetö-sip : tibia C.

bordó-síp: tibi.i utriciilarls Major: Szót. 470. [sackpfeife).

Azon e^y bordu szipot nyomni (Mon: .\pol. 333).

bordÓBÍpos : (tistula ntriculari cauens ; sackpfeifer). Papa

minden latrot mint a niri bordó sipos cizorda pastort pappá

teszi (Mel : Sára. 320).

bürök-síp : cicuta PPBI.

madarász-síp : ille.\, fistula illex, aueupatoria PPB. [vogel-

pfeifej.

miszkál-síp : [fistula Turcica ; türkisuhe pfeife]. VOttem

mi.szkál sipot 40 dénár 1878 (TörtT. 158),

nád-síp : calamus PPBI.

orgona-sípja : fistula organi Kr. [orgelpfeifej. Az orgona

.lipiay kzzSl ki igSn kichin, ki Sregb és na*ob szauo (Frank :

HasznK. 104).

pásztori-síp : pastoralis *cicuta PPBI.

soklynkü-síp : tibia *multifora PPBI.

tárogató-síp : tibia, cingriae C. sclialmei PPB. Az orgona

tArogaló sipokból .'Ul (Oim: Jan. IfiOl. A trombitjisoe a tárogató

fiipoknac megkettSztetett harsogíisával seréuységre gerjesztenec

(149). A tárogató sipot örömmel fújják vala (ErdTörtAd. in.84).

tárogatósípos : tibicen MA, schalmeienpfeifer PPB.

tömlö-síp : [tibia utricularis ; sackpfeife). A t5mI5 sip és

cimbalom UfilómbSzfi zengéseket adnac (Com: Jan. 160). Nem
tmlí .syp a hit dolga, hogy ember czac fel fiiya és vgy bille-

gftsse vyiaiual, a mint akaria (Vas: CanCat. 482). Musika szer-

szám, mellyel a barompiUzlomk .szoktak élni, mellyet tSmlS-

sipuak liinak kírzousé^'esen (Misk: VK(!rt. 30fi)

tömlaípos : utricularius PPBI.

török-síp : [tistula Turcica ; tiirkische pfeife). A török-síp

szózat bánatra változik (Tlialy: Ad.-il. II 54), Elüttök tiirök-sipok-

ban kétféle nóták fiivattak (229),

töröksípos : ffistula Turcica cauens

;

der auf einer türki-

schen pfeife spielt, tUrkisclipfeifen-spieler], Nagy sereggel meg-

indultak, török-sipossal, a kinek volt s egyéb musikásokkal

17(J0 (Hazánk 1.362).

zsankó-sípja. Küldtem az doktortól egy zsaukó sipját, kivel

mást sipolj<iu Orsola a.sszon (Nád : Lev. 24).

Sípol: sibilo C. fistulo MA. pfeifen PPB. Euekleenk es

.sypolank tynektek as nem tanczolatok (JordC. 545b). A nép

ruendez vala éa sipoláuac (Ilelt: IU.327). Heiaban ordit.-isz,

olly szépen nem sipolliat.sz, hogy ismeg a gúsba keríthetnél

(Helt: Mes. 277). Az nép sipol vala és 5nil vala fSlStte igen:

a.scendit populus canentium tibiis et laetaulium ;;audio magnó

(Kár: Bibi, I.:«)2). Az urak boszút nem tudnak el-felojtaui,

cbalogatuak, sipolnak, de nem kel hinni (Zrínyi 11.35).

[Közmondiísokj. Az mint te sípolsz, én is vgy tántzolok (Oecsi

:

Adag. 165).

fol-sípol : [fundo, prodigo ; verprassen, verechwendon).

Auimit sok iili'itíil fogu.'i korosét, azt mind eg nap az reszog&s

ember fel sipoUia es el v&sztegeti (Decsi: Préd. 33i. Gyermeki

mindenét fel sipoltac (Born:Préd. 45S). Ezeket jelenti ama té-

kozló tiu, ki el távozván az attya elöl, minden jószágát fel

sipola, faitalanul úlveuu (Kopcs: Elm. 446).

Sípolás: sibikis, fistulatio MA. das pfeifen PPB. Tronibit;i

zo, sipolas, heghedeles (DebrC. 530). Heged\\leest, sifiolast, ii"i>o-

last, tíinczot barom eztendeeg meg tyltottak lenny (ÉrdyC

499b). Sypolas vagyon k5zte (564). Szép szó forog emberek .szá-

iokban, de álnokok, ne bízzál VTad szép siijollyásában (Fort.Szer

:

N5). Ha valamit osztogatsz, ne tégy annac tzégért sipolá.s,s;il

(MA: Bibi. IV.7). Sibolyástul [így) zúgott két fiile (Kónyi: Hl{..m.

76).

[Közmondások). Nem lehet vgyan az sípolás síp nélkfil (Decsi

:

Adag. 259).

Sípoldogál : [.sibilo, üstulo
;

pfeifen). Sipoldogal az iuhuc

elStt (Boni: Préd. 282b) A barom pásztorok mind addig sípol

dogalnak olttSk, míglen a medvék megéhezvén, t5lík dol

gokra nem mennek (Misk: VKert. 69). A szan'as felette igen

gy5ny5rk8dik a dúdolásban, ettSl esik sokszor, hogy egyik

vadász véle szemben állván igen szépen sipoldogal nékieil38).

Sípolgat : c« Sétálok dúdolgatván vagy síppal sipolgatván

(UjMMuz. I1I.1. 571).

Sípoltat : [fistulare euró ;
pfeifen lasseu]. Apollóval sípol-

tatja dali víg nótáját (Thaly: VÉ. 1319).

Sípos : tistulator, flator, auloedus C. tibicen, auletes MA.

pfeifer PPB. F'uvalló, sípos, trombitás: flator PPBI. Mykoron

lattá vona az syposokat es az .sok gyAlekSzetet, monda vala

(JordC. 380). Ettól szarmaztiuiac a hegedösec es a siposoc (Helt

:

Bibi. I.B4). Siposoc es trombitasoc (Mel: SzJáu. 451). A sipos-

uac ezkflze a sip a sípolásra (Ború: Préd. 306). Melyik légyen

az leg tisztáb a lantos és sípos kózStt ? Felelet : a lantos fa

talpon járhat, de az sípos az sálban gázolhat (MesésK. 32).

A vajdával vele lévén dobosi, trombitási, síposi, czinczin:isi, két

lófark (Monlrók VI1I.303). Meualeas irt lesz jó sípos társával

(Fal: Vers. 903).

SIPÁKOIj : [aegrere-spiro ; schwer atbmen]. Bennek-is a

hit tsak alig alig sipákol (GKat: Válts, n.1238).

1. SÍR, SÉB ofrei MiiuchC. 57. VirgC. 149. Fél: Tan.

513) : sepulclinun, liustum, tumba MA. grab PPB. Ad quendam

monticulum qui dicitur Serholm 1269 iWenzel Vin.249). Még-

rakiatoc a prophetacnac .serekét (MünehC, 57. 178). Az serek

nem zwksegesek ilienekuel (VirgC. 149). Kyk megb hultauak-

vala, feel thaniadauak ees az ser5kb51 ky iówen 5 feltimiada-

soknak vtanna ioionek az zenth varo.sba (WinklC. 225). Immár

;mnya fekziln vala az serón awagh az koporsón (233). Otheth

az orozlanoktwl alkototh serbe bochata (PeerC. 108. 102).

A serbe vetet51, a zoros verSmbe (NádC. 315) Sírbe tevék

ítet: et posuenmt illud ín monumento (DöbrC. 406. 316). La-

koznak serekben (ApoiC 1.5). Bebochatak az fevldben egy

verevmbe auagy serben (MargL. 103b) Az nagi oltár el5t sert

asattata (DebrC. 14b. 216). Fekszik ez sírban (BodC. 21). Ew
seerókben nywgoznak (ÉrdyC. 609b). Az 8 síribe tették (LevT.

11.174) Alá szálnac a serbe (Helt: Zsolt. 177). A serbe niugoz-

imk (Mel : Jób. 8). Az ki hatalmatúl jirtatlau vért ont, mind ai

serig fut az az mind az halálig fnt (Kár: Bibi. I.620bl Nem
sz:ibad az holtakat es az czontiokat sért-kbfil ki haimí (Fél

;

Tan. 513). BéWtetic a sírban, temetfi boltban (Com: Jan. 212).

Mint fogantoc egy mehlien, uyugosziiac egy serben ( Balassa :

Ének. 16). Azt az sírtt bontsák fel, mely az térdepló székem

alatt vagyon (Radv: Ciwl. 111.230).

[Szólások). Küi>orsóban, sírban van azegj-ik lába (SzD: MVir.

477).

boltos-sír : krypta ; gruft). Testeket meg-égették s [wrrá

tévén egy eilénybo a lilldbe, boltos sirba tették (Hall : HHist.

IILElób. 2).

rakott-sír : a; Ar. én testemet temessék az rakott sírban,

kit az d:u-óozi szeategyhiizbau éu magam rakt^uu (Radv: Csal.
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III.130). Az melly rákot syrt Feyeniarot a templomban chinal-

tnttam, oda tegiek testemet (139). Az én szerelmes feleségem-

nak elnytifrodt teste mellett u-rjaniizon kSbSl rakott sirbaii

temetésem ott legyen (193). Szép rakott-.«írt vagyis boltot csi-

náltattam, de több ceremóniát nem tétettem 1759 (Hazánk

I.liö).

temetö-sir : [sepvilchru^
;
grabj. Másik v51gy, mellybe kell

esni akár-melly magas hegjre-mászott embernek, a tenietS-sir

(Pázm:Préd. 8S).

2. SrR : (fleo, ploiv. lacrimo, delacrimo, lugeo, lameutor,

ejiilo V. weinen, klagou PPI5. Oro.<zláu módra sirok : rugio C.

Mykepiien liostyensj bely vr syra barátoknak zegensegen (EhrC.

86. 94b). Mégapola ókét, kik zauoc fólemchién, kezdénéc sir

nioc (BécsiC. 2). Bodogoc, kic sirnac, mért Sk méguigaztal-

tatnac (MünchC. 20). Verewmbe magát el reite, otb eheznen

es zomehozuan es sinian, mig atyának hirtelen liaragya el

mulek (VirgC. 2(í. 291 Az tastben boczatatuan sirok vala (143b).

Ne akariatok eii raitam sirniak (WeszprC. 100). Mit sirz, mit

kSmiez (VitkC. 75). Tehát Maiía vitetic az 5 zeretS fyahoz z6-

netlen sini:m (76). Ne siryatoc en raytam, de temagatokon sir-

yatoc (86). Yaygatuak es nem syiatok (JordC. 386. 740) Meg
kesereodeek eo zyvenek eyeokerebeul, kezde nagy kesereoseg-

gel syruya (DomC. 1871 Ottan syrnya kezde, ottan zenwedny

kezde (ÉrdyC. 42b). Yob volt volna sjxnya (ö23b). Inkab nem
syrtatok, hogyb ky vytettnek ty kfcizíVletek, ky ylyen zertelen

dolgoth tbwth volna (Komj: SzPál. 13S) Kérlek jo leyanyom,

ne sjTy es ne bankodyal, ghonoz kedwew ne légy (LevT. 1.201).

Simák Christuson nem azért, bogy szeretnélek (Mel : S-/Ján.

33). Sijr vala keserueseu az rabságból baza i5tt népnec vétke-

iért (Kár: Bibi. I.426b. 483b). Ezen kel sirni, bog az Christns

ueue gialaztatik (Fél: Tan. 319b). Nem akarnak most .sirnya a

veszendS bfinSsk (Pázm: Préd. 614). Egy ember biWn méltó

egész városnak siruyia és kesergeni (616). Keserves sirissal

siránac (MA: Bibi L47bX Goda Verebélyie fogott gjünni, már

annak ha nem sírna hada annyira (Bercs: Lev. 372). A törö-

köt ha meg verik, tsak sir és megbékéllik (Mik: TörL. 20).

[Szólások]. Ha Bottyán általmenne Paksnál, akármely feleke-

zet megegyezhetue . . . Bottyán vas macskákra sír íBercs

:

Lev. 433). El fakada sirua (VirgC. 107). Örömébe el fa-

kada swal (KazC. 12b. 16). János Diák betegen itt van; vagy

80 katonája maradt mindenestül, azok haza- sir nak (Bercs:

Lev. 268).

[Közmondások]. Hiszem nem sir az hold, mikor az eb ngattya

íCzegl : Japh. 56). Jobb .sírjon a gyermek, mint szüléi : -iuveni-

les lacrimae vitiis obstant PPBl.

eggjrtt-sír : coUacrimo C.

fei-sir : efHeo C. MA. PPBl. ausweinen PPB. Ki-sirui a sze-

mét: efflere oculos PPB. Senki nem sírja ki a szemeit a más

szerencsétlenségében (Kisv: Adag. 261).

lé-sír.

(Szólásoki Ruha tetfiled megtiszteltessék, mert ha az mhák
rólad Ie.símak, ifljak kik látjált, csak megcsúfolnak (RMK.

rV.79).

meg-sír : [deploro ; beweinen]. Ezek az en attyamfyay, kyc

budosnac kyetlenben egyebeknek be\™yt meg siruan : aliorum

l>eccata plorantes (EhrC. 114). lay tynektek, kyk ez nylagon

mewettek es wygattok, mert megh zópeghytek es meg syryatok

(ErsC. 236). Thy zywetekbe kyketh gondoltok, thy hajlótokba

meg syryatok íKnIcsC. 5b).

aírván-sír : [vehementer ploro ; heftig weinen]. Sir^van syra

mynd eeczaka ees ew kenywe orczayan ala folya (WinkIC.

116).

[SiradalomJ

Siradalmas : [flebilis, lacrimabilLx
;
jámmerlicli). Syradalmas

nekönkh my elethSnkh (PeerC. 334. ThewrC. 80).

Siralm, Siralom (niram WinkIC. 158. MargL. 83. DebrC.

386. sire'm MiinchC. 58): fletns, lnctn.«, lamentmn, lessus C.

lamentatio MA. djLs weinen, klageii PPB. Siralomhoz való

gyá-sz: lugubris; siralommal való zBrgás : luctisonns; siralomra

meito : lamentabilis C. Fferonc gyakorlatos siralmáért letuala

mykeut vak (EhrC. 9. 59X Siralmai égakaratt-il o onzoITatokat

Sttöc vniac (BécsiC. 22). 7a) magassagocban hallatot siralm és

nag ordeitat (.MünchC. 17.27). Ézéc a sirólmócnéc kezdete:

iuitia dolornm (58). Ot lezen .siralm es fi>gakTiak czikorgata-sa

(VirgC. 118b). Mynd fogságban leezuok ec« siramban (WinkIC.

158). Mond adygh syralomba jtli lakozom (PeerC. 8). Nagh
keseráseges siralmai monda : Yay énnekem (29. NagyszC. 147).

Syralmban vala eomagaert (CornC. 77 1. Áznak vtanna ez zent

zh marad vala mynd telyes napestyg aytatos syralban vecher-

nyeyg (Mai-gL. 70b. 83). .Jeremiás .sh-amrol való kSínie (DebrC.

386. 416). Syralmaknak malaztyara jndeygya vala (DomC. 118.

219. .JordC. 729i. El tórly syralmokath ew zemekrSl (ÉrdyC.

143. 512). Kendön walo .syralmam (I'oz,sC. 14b. 44). Mwkal-
kodam een syralmamba, meg mosom niynden evei een agya-

math (KnlcsC. 8). A nép ezokaort nagy siralomba eséc (Helt

:

Bibi. I.XXx). Nagy siralmot tnec vala rayt;i (Helt: ÚT. h5).

El ve.szti .17. siralmat, a ki biro olfit ieleuti sirasat (SalMark.

A8). Ne indi'illy ki nagy siralommal kérlek (Bes: HÉnek. B).

Azoc siralom, nem innepl napoc (Mun: Aix)l. 142). Noszolyam

immár vgyan el aratt .az en siralmimmal (Bom: Ének. 167).

Ez siralom ket fi>le, melJel az mi attiauktiait sirattiuc (l'"'él

:

Tan. 511) Siralomra méltó dolog: res Cannaeae (Decsi: Adag.

148). Ez siralomnak vSlgyében vaiiisznnk (Lép: PTük. III.lö).

A siralommal megfázott könyörgés sem fogott rajta (Fa\: NU.
275. 313).

Siralmas : flebilLs, Inctuosus, lacrimahilis, luctiticabilis, la-

mentabilis, lamentorlus C. [weiuerlich, klíiglich, jammerlich].

T<am'ts .siralmas versekre: *praecipe lugnhres rantus PPBl. Igen

siralmas : perlnctnosus C. Zent Ferenc siralmas zemeyuel magát

gyvtewruen, yo kezet tewne Ylyesnek feyere (EhrC. 23). Syral-

m.TS nem voltam bAneymrvvl (VirgC. 12b). Latom vala .íz en

hitnansagomnak siralmas melseget (43b. WeszprC. 43). Mntas-

sad meg magadat ez syralmas azzonyallatnak (ComC. 109).

Imacagod legeu késedelmes, zemermes, igaz gakorlatos es siral-

mas (VitkC. 4. 97). Az kyrahiak syralmas keerelmese (ÉrdyC.

528). Ytataal mynket syralmas borral (KulcsC. 142). Siralmas

ruhában flóItSztetek (CsomaC. ööh). Ne táuozzál az síróktól

és az siralmasockal siry (Kár: Bibi. L654b. Pázm: Préd. 20).

Az igaz-itil istennek széki eltt siralmas számot kelletik adni

(Pázm: Kai. 456). Igen jól tselekedtétec hivee, hogy ide a .si-

ralmas házhoz illyen tekintetessen fel-gyflltetec (Megy: 3Jaj.

11.125). Az ki egyszer az fényes portához folyamodik, siralmas

arczával el nem bocsáttatik (Monlrók VIU.432). Elégíild meg
az siralmas napokat (Thaly: Adal. I.íö). Fájdalmas volna véres

veritékiinkuek siralmas cseppekre való változása (Fal : UE. 453).

Siralmasan : fleliiliter, hignbro C. klaglich PPB. Siralmason

kezde panazoiny ;íz nr Istennek ez keppen monduan (DomC.

226). Siralraassan panaszolkodyk : lamentattu- (Com : J.an. 197).

Siránkoz-ik : lacrimo MA. weinen, tranen vergiessen PPB.

Naponkeed syrankozyk es zepegh vala (JordC. 340). Meg vy-

gaztalwan, kyk akkoron ott valanak, syraukozwan, hogy ne

bánkódnának az ew halálában (ÉrdyC. 484. 519b). Zomorko-

dyk, syrankozyk (620b) Ynkaban kel wala nektek syrankoz-

notok fÉrsC. 305. 524). Latod uala az the uen attiadat es en-

gSmet naponked kessergenfink es siránkoznunk (TihC. 27).

Keményen átkozza az tyrannnst és keservesen rikolt, siránko-
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zilt (^!A:SB. 350). Mivel már a paraszt sorsán nem siránkoz,

kérj te is nj türvényt, melylj' njugudaltnat hoz (Orczy: Költi 1.

55).

eggyütt-siránkozik : comiiloru MedLat. 101.

hozzá-sii'áakozik : adploio MA. luitweiiien PPÜ,

Siránkozás : ploratus, planctus MA. [das jammern]. Sirán-

k<jzá.sa foldliöz vorte a világi mi'ilatsáwiUat, vígasságokat (P;km

:

Príd. 111). A világ fiai siránkozíisa a világi kárvalkbok .sarkán

forog (filJ) Az érsec, pnspSkóc a siránkozásra méltó eretnekeket

a kere.sztyéni szent gyfilekezetnec edgyasségébSI kireke.sztenec

(Coni:.Jan. 128). Az annya nekem lioltomygli való syránkozá-s-

.sal el feleythetetlen kedwes feleségem woltt (Radv: Csal. III.

Hfi).

Sirás: lacrimatio, laniontmn, fletu-s, dolacrimatio, ejulatio,

lomploratii.s, lamentatio, ploratus C. das weinen, klageii PPB.
Sirásra indít : fiefus *eiere PPI. Együtt való siri'is : eollacrimatio

C. Aszszonyi módra néki ere.szke(Ini a sinlsiiak : mnliebritor se

*lameiitis dedere PPBI. Semmit nem használ a *sirás : quijipe

nihil nii.«ennn tietus lamontavo prosinit PPB. A KÍr;i.st Diég-

négeziien és méud napot e.stég anuópéc ymadsaga hetelleséd-

nén, ínég vigaztalac (BéasiC. 22). Kezde kftniArnlete.s sirast

teiiny (VirgC. 31. 39. 104b). Meúe soc zomoro sírásokat, kyatta-

.sokat hahiala (VitkC. S9). KesenV sirasth teen (JordC. 610).

Nezny az zyleknok syrasokat (ÉrdyC. B28). Banatoth, syra.sth

toimye (Ér.sd 271). Nag .sírásokat tozíin uala (l'iUC. 22). Miért

én sinlsimtúl te meg nem lágyidsz (Zrinyi 11.23h).

(KiizmondásokJ. Afl'ele sirason nem aduók iobbat : ero ad

nouercae tumulum (Decsi: Adag. 64).

farkas-sirás : [crocodili lacrimae; ItrokodiltranenJ. Bizony

igen farkas .sirj'us az (Decsi : Adag. 113).

Sirat: comploro C. defleo, deploro MA. beweinen PPB.
Sirata ítet annep 5t het napocban (BécsIC. 17). R;icliel sirat-

uan fiait, nom akara megvigaztaltatui (MiinchC 17). tí^nes vol-

t(im;it nem syratam (VirgC. 3b. 39). Siratiak vala mind halotat

(103b, WpszprC. 40. 118. PeerC. 28). .Jóliy el Jesn.st siratnod

(VitkC. 102). Syrattyaak magokat raytta myndeu feldy nemze-

tek Í.IordC. 884). Kiir/^ottatik pokolba, es ott siratfa m.'igat

íBodC. 121. Fiiamnak vezedelmeot syratom (ÉrdyC. 519b. ÉrsC.

102b). Elmene, hogy siratnaya e.s ke-sergeneye Sarat : venif, ut

plaugeret et fleret eam (Helt: Bibi. I.K). Job varakkal ngy meg
fogdostatott, hogy czupán az 5 javainak, gyermekinek ve.sztét

siratná (MA: SB. 80). Holtát ez vitéznek slrafa, keserfilé (Balas.s,-i:

Ének. 11). A tenger partyán keservesen siratta magát (Hall:

HHi<t. U.?riS), Mind az egé.^z fttld majd siratja magát (Thaly:

Adal. I 72). Az lelketek kezd kesergeni, okképen magát kezdi

siratni (11.394).

el-sirat : olugeo, deploro, dolamentor (;. |l)oweinen). Élnem
sirattatott: indefletiis C. Megholt tiát naponkeed el .syrattya

vala (ÉrdyC. 5491. Nagy er6:« peniteiiciat tartanak eeyel nap-

pal, el .syrathwan ennen magokat (5(i6b).

meg-sirat : deplango, defleo, illacrimo C. deploro MA. be-

weinen, beklageii PPB. Az octalan allatoc meg.sirattac vrok-

nac Ualalat (NádC. 342). Byneynket meg syratangyok (ÉrdyC.

5751). 3G4b). Az Ínséget megsiratni mit Imsznál : calamitatem

deplorare qnid prodest (Com: .lan. l;)7) A forró itjiísjigbji illta-

tott bilnhüdésnek elkövetésit megsiratja a magánosságban (S(sD

;

MVir. 363).

megsiratás : deiiloratio MA. Iieweiuung, beklagung PPR

vissza-sirat : (refleo; zuriickweinen]. Ha szintén valamit

mosolyognak is kils szilyokcal, s6t ha kaczagnak i.s, azt iniud

vizza Birattya az J megsebeseíiet lelki ismerettyek (Boni: E^ug.
ni.4).

Siratandó : flendus MA. (beweineuswert).

Siratás : comploratio, lameotiim C. defletus MA. beweinung,

ijcklagung PPB.

Siratatlan : indefletus, indeploratiis MA. unbeweint PPB.

Siratoz : (deploro ; beweinen). Daciánkat siratozziik Vesta

ruhában (Vás; Ep. 5).

Sírdogál : [lamentor, conqneror ; weinen, klagen]. Jérimiás

pniféta tfibb siralmi k5z8tt ezen sírdogál (Misk: VKert. 160).

Sirhatlan : [sine fletu ; olme tranenj. I„ata Cristns .syrtabau

ewtet es syrhatlan nem tíihete, kynek zerelmoert holtából fel-

tamazta Ijízart (ÉrsC. 433).

Síró : plorator, fleas C. MA. [der weinende). Siró félben

lévfi: lacrimabnndiLs C. Zokta meg vigaztahii az kwímVrAletes

sirotb (VirgC. 34). fionoz vad megmarta en tiainath, .lusephet,

bog e bezedc le^enec a «ro atyanac 5 fiairól (NádC. 143b).

Az syroiiak zana nyluan mezzé hallatneek (D>jmC. 19) Hogy
Syonnak siroynak zörfizneek vygaztalastli (ÉrdyC. 47b). Kateryiia

latba sokat yen syrokath (ÉrsC. 472b). Bodogoc a sírok : beati,

ipii Ingent (Eél : Bibi. 5). Az kártékon madarak ellen váznak

és az gyermekes házban az sirókot csigatni való leszek már

(Béres: Lev. 49B).

fSzijJá.sok|. S í r ó b a j n 1 1 a t II i : *addiicere in fletum PPBI.

Ma csókolgat, holnap siroban juttat (Balng: TemK. 1561)).

Siróan : [ebiliter ; weinerlichj. Minden tsekélységért síróau

állt s-«ijja (Kónyi: HRom. 17).

Sirólag : cv Sírólag áll a szája : ore in moestitiam *fiexo

PPBI. Sirólag állottak szemei (Monlrók XV.575).

Sírt- : [flens ; weineud, mit triinen]. W syrtaba kezde kayal-

tani magát byuesuekb lenny (ViigC. 39). Síitában azt mongia

vala (107b). Sírtaba ygh mondwala rWinklC. 116). Nagy syrta-

bau monda (ÉrdyC. 520b). Lat;i Christus syrtaban ewtet (ÉrsC.

433b). Syrtabaaii el zwnnyada (163). Ezt inondgia nagi sirtaban

(CsomaC. 25). Elfáradtam egész éyjel sirtoinl)aii tílA : Bibi.

V.í.

SIKKA : (protervus ; keck]. Udvarok béli tsapzi sirka kato-

nák és suhanczár ina~kák (GKat: Válts, n.326).

SISAK: I) '-'alea ('. cassis MA. beim, sturmbaube PPB.

.Az ketteyth .sysakyaban helhetee, hogy semynemew elleiiseeg

ewneky ne árthatna (ÉrdyC. 293). K6rAI meg lattathnak zeut

kyralnak lába iiyomay, czwczayanak es sysakyanak helye (104).

Nem i)ays.sal awagy .sy.sakal az ellenségnek ew seregeben bee

megyek bátron lÉrsC. 344). Szjiblyii, p;iiz.s, sisak és pánezél

(Monlrik Hl. 176). Ani feion vala nagy szép erez sisakia (Bom:
Ének. 600). Akkor keresi eló sisakiat, pantzérat (Lép: FTOk.

223). Sisak avagy feiét oltalmazó vas süveg (Com: Jaa 146).

Mindeniknek pAuczér, karvas és .sisakia (Zrinyi ; ASyr. 95). Egy
ezíistíSs szablya, egy si.s;ik ezilstíis aranyozott (Gér: KárCs.

325). llgy írják, feles fegyverderekat, sisakot hagytak volna az

tál)orhelyen (RákGy: Lev. 166). 2) (opercuhim : sturzj. Négy

font salyétrom egy s-üoros szájú korsóban tölcsed, iveg sisakot

tégy rejt bekenvén mind ;iz kors<)t agy.iggal az .sisakhoz az

csajét is az recaipienthez (Kec.sk; ÖtvM. 325 1.

bör-sisak: cudo C. MA. pickelbaube PPB.

Sisakos : galealus C. MA. der einen beim anf hal PPB.

Sisakosán : |galea instnictiis ; mit belnij. Veres-márvány

köven ki v.tii laragva .sissnkossan, páiiczérban (Thaly : RT. I.

9S).

SIS£G : [pipio: zwii.schernj Madárka-módra sísegek, pipo-

gek; pipil PPBI. [Vö. CSICSÉQ]
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SISKA : (tormenti eenus ; eiiie art kanone] A bástyán

vagyon egy kurta nev taraczk, ismét két siska forgó lábaival

együtt iRadv: Csal. 11.395).

2. SISKA : (a\ns genus ; ein vogel]. Siska madárnak tedd

szerit é.s igií-.d meg tnllastul (Cseli : OrvK. 98).

SISZTERIKEIjTET: (facio vaporare; dampfen lassenj.

Forró párát siszterikeltettem (Gvad:Orsz. 27).

SITKOS ? Az istennec kedueiert az emberec- ezac vesz5-

uel Ls som akaryak mogvemyi sitkas uyalanc fgyennekeketj es

tobzódásukért (Ború: Evang. IV.20).

SIVATAG : horrendns ; schrecklich, entsetzlich PPB. Sem-

mit nem ért az idvességh mint az okos^igh nélk&l való állat

:

illyenek az indusok s számtalan sivatagii pogányok (Czegl

:

ORoml. 30). A sivatag és .«ovány scithiai Tatár ország íLisziiyi

;

Krón. 63b). Észak felSl rettenetes sivatag erd5k5n jöttének vala

által (194). A sivatag parasztok és egyéb alávaló emberek semmi

nemesi erkíllst.sel nem biniak (Mlsk : VKert. 245).

SrVOIiY : [?). Egy derekai béjastól. lepedöstól, sivolyostól

(ftiilv:Csal. n.333).

SKAKABLYA, SK AKAPUA : scorpin-s scorpio MA.

Scarapna : siorpio Szikszai. Yme attam tinektek hatalmat myn-

den kygyokon, mjtiden scarablyakon (JordC. 560). Ha keereud

tyk haznat, scarablya feerghet ad ee hnneky : si petierit ovum,

numquid porriget illi scorpionem (564). Hatalom adateek azok-

nak mrat ez feldy scarablya feereghneu hatalma (900). Laía

egy skarablya feerghet ffel mazny az Iában, hogy meg fwllva

ewtet (ÉrdyC. 594). A gyéc, scorpio avagy scarapona mérges

féreg lábakon jámac (Com: Jan. 41).

SKÁEIiÁT (eskárlái Gér: KárCs. IV.25. iskáriát RMNy.

lL214i: coccus MA. scharlach PPB. Tee en annyam ew boz-

zwsagara ten magadat meg eke-sj-ttetted wewres searlatal (ÉrsC.

364). Az en wenes iskarlath felsew rvvham (RMNy. IL214).

Terek Pétömek ada ötszáz oszporát, öt sing jó skarlátot, kik-

kel egyelmbe minden barátságot (RMK. in.284). Granat,

scarlat nihank (Bom: Préd. 547). Me^ajándékoza bársonnyal,

skarláttal (Ver: Verb. 104). Egy vég bársont avagy skarlátot

vészen (MA : Scnlt. 8S4b). Egy veres eskárlát szoknya arany

pászmánjTiyal prémezett (CJér: KárCs. IV.25). Hagyok egy veres

schnrlatth zyzay menteth. ky aranyai premezStb iRadv : Csal.

ni.lT6. 181).

SKOEPIO: 1) nepa C. seorpius, napa; .skorpión PPB.

Ha kerend tikmonat, minem nit neki skorpiót (MünchC. 136).

Mynth hamar az scorpyo fel tfczendyk, theryed megh 5neky

feyeet (ÉrsC. 182). Hízelkednek mint az skorpiók szemben, mint

az Skarióth adnak má.sfelfll kézben (RMK. V.39). Az moéaro

az scorpiokat meg 51y es el íizi (Bej-theA : FivK. 27). A gyéc,

scorpio avagy scarapna lábakon járnac (Com : Jan. 41). 8) [scor-

pio : ein folterinstrnnient). Le fogataa es scorpiokkal nagy zeer-

nyen veretee (ÉrdyC. 468).

SLAJTOL: [poUo, levigo: schleifenj. Slajfolnyi való por

(Kecsk:ÖtvM. 317). Slajfolnyi való policz (320). Kófoglalást

slajfolnyi (309).

meg-slajfol : c« Mikor raiir az követ befoglaltad, kövei

slajfold meg (Kecsk: ÖtvM. 309).

SLEJT (scWtcAf Radv:Csal. n.113): 1) mixtas, vulgáris,

parvi pretii SI. [schlecht, geringfügig. niclit.snutz). K5z kenyér-

rel élnec vala az vendégéé kzet és sleyt étkeckel minden pom-

paság nelkfll (Helt: Kión. 167b). Sleyt és hituán házban lak-

nac vala (167b) Ackoron io kemény tél, de szeles tana.sz

lészen, száraz nyár, <le ió, zab .sleytíil lészen (Cis. E2). Egy-

igy5 és sleyt ruházatod (Pont 15). Hogy illyen sleyt és alá

való ruhában SltXzél (38). Itilem penig, hogy az kSnyvnyom-

tató igen sleit sziimvctS volt (Helt: Aritbiii El/íb). Nem
akármi .sleit |K>gacliat, hanem mentül .szeb leliet, ollyat ualasz-

timc erre a dologra (Tel: Evang. I.474b) A nepuec sleytye és

gazzá (Misk: Anglind 68). Az eleire három róf schlecht atlaczot

(Radv: Csal. 11.113). Végy 14 nehezék slejt vizet, 3 nehezék

hím égetést (Kecsk: OtvM. 314|. 2) (cent mellls cellnbi ; wabe]

Csíiiiyitiil, ki j6, hatvan forintot Küldtem, küldj slejtet hólébe

(Nád: Lev. 36). A méhek a mézet a slejt hátrul.síí felének felsó

résziben rakják le (Nyr. XV.269). Tavas7,szal már tojássá szo-

kott lenni a méhnek, még pedig a slejtnek allya fele (269).

Mely csaknem a deszkáig volt már akkor slejttel tellyes (269).

Slejtes, selejtes : mixtiis, vulgáris, parvi pretii S£ [.schlecht,

unnütz). Siílejtes és goromba emberek (Hall: Tel. 75). Horda-

nakEgyiptomból mi hozz;üik .slejtes avagy hamis scinkust

(Misk: VKert. 252).

SLOG : (gramen tremulum ; flitter]. Eyd kA-sz kezUouew

az keeth wegeu ezwst arayn fonallal kewthes vagyon e.sz egyéb

apró hymok .tz nynemnek jngeero való es .sslogok (RMNy. Hl.

52). Due veste.i proprie wlgo soknya vna rubra, álla zektyw

zyu cum .slog polite (149). [\'ö. ISLÓG]

Slógos : Hunarils ornatus ; mit flitteni geschmückt). Egh
nagh arany zelew fcdel, kynek az wege kefewtt slogos, gyen-

ges az zele (RMNy. n.35i. Eyd gyendyel thewreivth aranyas

fedél az zeele slogos (111.52). A fedél ne legyen feyer, hanem

sárga, veres, allakos es slogos (Helt: Mes. 452).

SMARAGD : smaragdiLs C. Smaragdiis kevuel chynalt

gyernv (CornC. 418). Az arany tsak fé.szUe és feneke volt a

sáfilyok, gyémántok, smaragdok és egyéb dniga kiivek szé|>-

ségébSI rakatott könttfenek (Pázm:Préd. 1221). A smaragd,

rubint-is fénylik a gyrkben, nap-keletí gyöngy-ls az arany

fiigg'.kben (Gyöngy: KJ. 360).

SMXTK : (omamentnm ; schmuckj. Az gyémántos smukot

becsülték ft 900. (Radv: Oal. U.235).

SNEP: (rusticula). schnepf Kú-Besz. 159. Snef madár:

msöcula PPB.

erdei-snef : [rustienla .silveslris). holzschnepf KirBasz. 159.

SÓ (.íui MünchC. 20. sawA JordC. 365 Fél; Bibi. 6. ,<ai<át

Balassa: Ének. 1): .sal C. MA. salz PPB. Só göröngy: *grumas

salis PPBI. Monnal lézén Gomora tfinisseknec azinsaga és ,so-

nac nikasa és puzta ménd SrScké (Béc-siC. 280). Tfl vattoc fSld-

néc saui, hog ha a so elenézendic, mibe sozatic (MünchC. 20).

Ti fSldnec sava vattoc (DöbrC. 418). Menden azalegba elég a

so (VitkC. 54). Hoé ha az .soo el olvadand, mywei .sóznak ozlan

(JordC. 365). Az fi sebeit beh tílcseti'k .souai (DebrC. 167).T
vattok saua az fidnek (Sylv: OjT. 1.7). Ty wattok ez földnek

-soo (Pesti: NTest. 7. Kár: Bibi. L422). 11 vattok ez fSldnek

sauai ; ha pedig ez soó meg iztelenl (I''él : Bibi. 6). Az ti luthe-

rista, szajKira szanú és kevés sauu Osiandertek (Bal : Oslsk.

369). Nekem mind iouát s-mind souát eluegy mérte, az az hói

vidított, hol meg szomorított (Balassa: Ének. 1). Ö contentálja

ókét az beszolgáltatandó só arabul egy pénzig (Radv: Csal.

in.300).

(Szólások). Ki 5tte a só: *ero.sus .sale PPBI. Próbál tt

dolog nálad mind a só mind a méz (Gyöngyi): MV. 3). El-

költ sava étkének (Fal : Jegyz. 923). Sem vize malmának

sem sava szavának (SzD : MVir. 365). Egy s ó n s kenyé-

ren élfi(118). Az savát szépen és jó módjával add meg
(Radv: Szak. 13). Si'it is borsot is eleget ada szavának
(Fal: NA. 129). Megadja .savát, izét, borsát az ételnek (SzD:

M\'ir. 12). Nem .sok savát nyalta a dialectica-nak (365). Sok

.sót vetettec az étek-ben (OzegI: Japk 13). Az posárt hadd

vizben addig, míg az levét megcsinálod, hadd vonja az savát
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(Eadv : Szak. 196). A kinél s ó V a I sóznak, taimljun bel/^le

(Fal: NA. 218). Náhink i» s<)val sózuak, borssal borsóinak (SzD

:

MVir. 22)

akna-só : *sal fossile, nativiiin PPBl. [bergsalzj.

bányai-só : cv Nom. :i8.

béka-só : [silex ; kiaselj. A pallc^nizjitlaii Kyéniiiiit ollyan

mint ollyan k«, amellyel békasónak binak (Mik: TfirL. 2.'!2).

fel-só. Két, ezer kft sót rendeltek volt mind fel-sovával ed-

gyütt kolosi kamaránkról (Kol : Töi-t 399).

keser-só : sal .•imarns 81. [bittersaiz]. Kezereyteteek az

keserev soot venny az oltary zent.seg helyeben (DomC. 290).

k-só : [sal fcssile ; steinsalz). Komis .Tánosnál vagyon két

ezer kó só ára (Radv: Csal. ni24.'í). öt száz k sóm vaa kit

tesyik pénzzé (358). Az máramarosi akniibill annnatim hoznak

210 kiV^iót (Gér: KárCs. IV.298). Két ezer kó sót rendeltek volt

(KolTört. 399).

kup-só : {'!]. Loszen tizeté.se .az iidvarbirónak : sajt, knp-.só,

káposzta-f (TiirtT.* L392). Kasznár, az ki kulcsár is, leszen annak

fizetése : búza, kup só, vaj (393).

madár-só. Madár sót se talalhasisanac ott a varas helyen

(MehSám. 196).

szappan-só : [.sal alcalinum ; laugensalz]. Szalámink, salyét-

rom, borkfi, szappansó, puskapor tfivd jó lágyan (Kecsk: ÖtvM.

321).

szem-só : sal gemmae PPBl.

tim-só, tém-só : alumen C. MA. alaim PPB. A szedory

vizében a témsót, saft'ránt és a kék liliom tSiiét f5zd nieg (Mel

:

Herb. IV Nyojcz lat temsot try lanyan es gynrd flzne a t'ini-

soual az tikmoiiy feieret (Frank: H-isznlv. 34). Ha egbt tem

sónak poraual 8zue temporalod az kigyó trankot, fogad meg

gyogitya iGeytbeA: FivK. 52). Diosnoridfts azt írj.-i, hogy az

amiaulus olly;inmint az tém.'-ó, de Mattlieolnsbajnalszínfl veres-

nek tai-tja (Kecsk : ÖtvM. 283j. Az salétrom üstliüz vettünk tim-

sót, hogy kilikadt volt, 35 d. (MonTME. 1.62), Tinisót víittiink

katonáknak (373).

eleven-timsó : apyron Major: Sz-ót. 60.

timsós : aUiminatiis C.

üveg-só : (.sal alcalicnm ; langensalz]. Egy lat tiszta póris,

két lat üveg só, két lat só (Ketwk : ÖtvM. 292).

vám-só: (sal portorinm; niautsalz]. Ilyei Péternek adjon

az ndvarbiró az vám-sóbiil tizenhatot (Radv: Csal. 111.298).

Sócska, savaeska : fsai ; salzj. Az tikmonyát fakaláimal

törd meg, szép tiszta sóe.skát ve.ss reá (Rjidv : Szjik 37). Az bá-

rányhúst tegyed egy fazek.acskában, .savac.skáját is megadjad

(72).

Sós : salsns, snbsalsns. salsamentum C gcsalzen PPH. Igen

sóa: praesnlsus, persalsus C. Sós szabású: síibsjUsns; ahitt-téj,

.szerdék, sós-téj: oxygala PPBl. Soos cmbornnk zemeebfll ky

gfirgMSzew vyz (ÉrdyC. 420). A szallanaba sem ('•szem, mert

igen .S(ís (Helt: Mas. 294b). Kérlek, hogy mikoron felküldöd az

sós tejet, küld fel a Zsennyei gyUmíilcsét is (Ná<l. Lev. 32).

Meghigwl mint a sós tej (Radv; Csal. 111.49). Fehér czipó sós

túróval éhez gyomornak basznál (Kisv: Adag. 70).

Sósán: .s;dse MA. gesalzen PPB.

SÓBság: s;dsedo, sjdsitiido MA. ,s;dzigkeit PPB. Tenger a

sossj'iggal kesorii vil.'ii,' : maró a'il miiuilu.samarns<al.'<itateillly

:

Préd. n.447i

(SósulJ

meg-sósul: (acesco; sauer werden[. Lapos szerdék, >

igy cshiáljad : Végy tejet, az tikmonynak az fejérit bocsásd

tejre, az székiben vess kicsiny sót is; csak akkor faragd i

az nádmézet, mikor felakarod adni, mert ha azelfitt faragod,

megsósul (Radv : Szak. 189).

Sótalan, sajtalan : insulsus C. MA. ungesalzen PPB. h

a so, hog ha a .so saitalan lénd, mibe soziatoc azt (Miintli*

90). Imez io es ymez nem io ; ez sos es ez saytalan (Virtl

111). Mi nem ehet valaki .saytalant (DöbrC. 520). Az ygin'u

yzetlen es siiytalan énnekem (ÉrdyC. 75). Azprotfetaknakm'.n

dasy yglien .saytalannak mondatbuanak (561). Ymez sos, ai!i;r/

saytalan (TelC. 369). Az savát ugy erólkíidjed hadni, liogy}>bl,

stdan legyen kevéssé, hogy nem mint sós (Radv: Szak. :

ízetlen, sótalan, cívicsogó: insulsus, blatero (Com:Jan. 1>

Mi sem mondgyuk azt ollyan nyersen és sótalan (Pós: Igazb.

546). Sót;ilan felelettel él i Matkó : BCsák. 350i. Ha .sóhoz szo-

kott nép megyén Rác7X)rszágban, akármely sótalan idegen város-

ban, ts8m5r miatt szál be sellye .szobájában íSzBodó : SóDics.

A4). Azt az sótalan sós tótságot igen csudálom (Gér : KárCs.

IV.251).

[SajtalanitJ

meg-sajtalanit : (corrumpo ; verderbenj. Nemde az il*

isten meg saytalaneytotta-y, meg bolondeytotta-y ez vylagnak

b*lcbyasygeth (Komj:SzPál. 127).

Sótalanság : insnlsitas Kr. [imge.schmacktheit]. Sótalansá-

gokkal izetlenséget .szerzettek i.stenben (Pázm : Préd. 979.1.

Sóz : salio, sale conspergo MA. salzen PPB. Ha a so elene-

zondic. mibe sozatic (MünchC. 20). Ha so izetlen6lend. mibíl

sozjiak, tóbbe semmire nem haznalatos (DöbrC. 418). Ho^ ha

az .soo el olvadaud, miwel sóznak oztan (JordC. 365. 487). Sóz-

zak nagi erössen az o nielvSket (CsomaC. 2). Nagy éliség ti-

niada, kezdek csókolgatni a galambszart, kivel ók sóznak vala

(RMK. 11221 Igen iö ezjtel lictariomot és egyéb szerszámot czi-

nálni, sosni (Mel: Herb. 119) A heringek még a városiaknak-is

sokan esztendnként való ételek .só.szva (Tel : Fel. 50). Egybftn-

bJl tíb bnut sooz (Boni : Préd. 522). Nem kel mind egy lévben

sózni és egy aránt eretneknek nevezni, az kik valamely hamis

vélekedé.sben vannak (Pázm: Kai. 87). Azt mindíizonáltal sózva

kell érteni (Pós: Igaz* 11.204). Ha a lélek háborúságokkal nem

sózattatik, megsz.édUl, megtántorodik (Illy: Préd. L31). A kinél

sóval sóznak, tanuljon belóle (Fal: NA. 218).

be-BÓz : (.sale condo, muria condio; eiosalzenj. Bé sózott

egyetmás; salsamentum PPBl. Az figee be soz<i.ae igen mele-

gitc (Mel : Herb 2). A ke.serü lapu salátát mi mniryar szakács-

masterek szintén úgy sózzuk be mint az ugorkát i Ridv : Szjik.

183). Mikor ofizton basozzák eró.s.sen, megaszi az só az hi'isát

az csigának (Ke(»k:ÖtvM. 275). Ó kegyelme enyihányod maga

val konczolta volna le, sózta vólna-bé az egész francia arma-

(liát (Fal: NE. 15. SzD. MVir. 365).

besózás : (."alsuia ; das einsalzen]. Csuk:) sárga lengjél lé-

)
vei, ennek a be.S(jz;lsával úgy élj, mint az törött lével nieg-

!
mondtam (Radv: Szak. 107. 108).

I le-8Óz : sale condo, dejicio, depono, decutio Sí. zn grmidu

richten PPB. Hir mondók is alig mehettek-be a tábortia, úgy

law'izták ('íket akkori .szerencsétlen csatározásokban (Rnmy:

Mon. L63).

meg-sóz : salo, .sallo C. sale condo MA. .salzen, mit salz

l)<>spreugen l'PB. Az holth testet meg ."oznan, Antvíx-hyaba

chjusamak lathny viuek (PeerC 72L Megtauola, bog Damanctw

volt meg .sozatt az isteny bevlclii'jík»gnek (UomC. 2\'(i). Min-

den eledeli aldozatodatt meg sózzad «Uelt: Bibi. l.Yy3). Minden
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tüzrel sizattattic meg (Helt: ÚT. L7. Fél: Bibi. 69). Aí pecse-

nyét vágjad meK az .-isztaloii, s<>zd tneg (Radv:Szak. 64). A
káráíat nieyTakarjad. messózmid, beüt kivessed (132).

Sózás: ."salsiira, salitura C.

Sózat : (ciimulare facio
; hiiiifeu la.iseu '?) Az satan eg.v bíint

másra sozatot (Horn: Prédjtt). Mihent egy bflnre reá vi.S7.i, az-

bol .'szautaiant sozat (619).

(Sózód-ikl

meg-sózódik : [saleiim saporem coutralio ; salzig werden],

Kenjere.* étekre ideig sót ne vftss, inert mindeu kenyeres étek,

lia állt, megsózódik (Radv : Szak. 75).

Sózott : salsns, sale conditus MA. gesalzen PPB.

Sózottság : saLsura C. MA. das einsalzen PPB.

Sózt- : fs.Hlitiira ; da-s salzeii]. Meg spékelte, meg is adta sóz-

tát (GvadtFNót. 2S).

SÓCÉ : [adola^icentuluís tiro
;

ge.«ell, bnrsche]. Epiiiicia Bene-

dicti) Nagi aliiL" soce (Bal : Epin. (Siil.). Nem is illett az nagj'

Ifidfir s<x:en3k vásott es szentelen pacsokálásiit pacsok nélkfll

szenvedni (5). Socera biztak volna az dolgot, de neki ."dnc! gjnV

szSie (6). Csak soce, nyalka, tudatlan (11). Testi származásokat

azoknak az ros-sz soce tudatlanul és bolondul gyamolgattya

(Bal: Cstk. II). Azok csak a soce bazugságinak, nem az Páz-

mány liamls-^áginak példái valának és az soce Iváiáual akar-

tál te itt tanulni (152). Bagoly modonu vhngbattok mind az k5-

szegi kapcza folt soceual eggifitt (185). Cselekedje azt Kegyel-

med, bogy azt az sóczé fiát küldje ide mellénk ((Jér: KárCs.

n^238).

SOD : [astutus, versufus ; heimtückiscb]. Ember ezuff ees

sod mykent rawaz (ErsC. 263). Egy sod 6rd6g ottan am el6

allapec (Hoffgr. 199).

SÓDAK (siiér Com: Orb. 109. sMúr Pázm: Kai. 134. Mik

:

TürL. 135. soídar Gvad: RP. 8. toUor C. Them: Sec. 71. zsbUar

Gvad: RP. 242): perna C sectile MA .scbinken PPB. Obmely

szemérem ez a sós szalonnának, az disznó .soldornak, hogy füs-

tön hallgatnak (RMK. 11.184). Te Kgdnek Homonnay Gábriel

tíz szalonnát és busz sódart küldett (LevT. 11.13). Disznó álla,

sodora gyümölcsös lével (Radv:Szak. 60). A disznónak fejét,

sodorát ugy vetesd ki, az mint akarod (63). Sodar es kokannya

szentelesek (Gyarm: Fel. 42). Sokan nagy otromba sodorokat,

kupa sereket akasztottak (Pázjn: Kai. 134). Disznó soldor(Them:

Sec. 71). A hentes sódarokat, oldal pecsenyéket csinál (Ojm:

Jan. 79). A hamu, a gyrttyác, tz, viz, soldo", kokonya mind

iambor keresztyénec le,sznec (Vallást. Aaij*. Tellyes legyen ko-

tsonyákkal, .sos herengekkel, sódárokk.Hl (Diósz: Részegs. 30).

Némelyeknek az tarisznyában sodor pár vagy mogyoróhagymá-

val volt (Monlrók XI.361). Meg volna szalonnán mind sodor s

mind órja (ErdTörtAd. 11.328). Sós soldort tiszta vizben jiíl meg-

fózni (TörT.- 1.572). Megérdemli, bogy a leányok úgy megfüs-

töljék valamint a sodort (Mik : TörL. 135. Radv : Oal. 111.06).

Sóldart darabol (Gvad: RP. 8). Kedveskedett egy ló z-sóldarával

(242). Az éu kSvetSim nem igen jó szivvel vagjniak hozzám,

mivel az .sódertul és bortul fosztottam meg ókét (NótPM. 64)

SODDONÁR : [stipendiarins ; söldner]. Valaki az varas-

ban volna, úr, nemes, soddonar, kitakarodník (Moulrók III.62).

SODOLKOD-IK : [circumeo ; herumschleichenj. Ország

Mihály ot sodolkodik vala, mit sir.sz. Ityraly igen kerdeszi vala

(Gfircs: Máty. 50).

SODOR : torqneo Kr. [dreheuj. Miud-egyre sodrani mint a

'zutát: rudicula crebro agitare PPBl. (iak fonna, czérnát .so-

dornji (Liszny: Krón. 188). Skofinm .sodró kerék (Gér: KárCs.

IV.446). Tormareszeia, sodrófa, asztalkeszkeiií(TürtT^. m.l60).

M. NTELVTÖKT. SZÓTÁB- IL

föl-sodor : [torqueo ; ia die höhe drehenj. 'FSUodorja a baja-

szát: niystacas attoUere, colligero PP.

[Sodorgat)

Sodorgatás : [circumactio ; das herumdrehenj. Azt Luther

Marton korpa kötél szabású io vastag sodorgatissal nyuitotta

ti reátok (Bal:Csl.sk. 385).

Sodorit: torqneo, obtorqueo MA. umdrehen PPB. Csak gyfl-

ISltetni akarták apám uramat a jesuitac s-az ezekhez sodoritóc

(OzegI: Japh. 32).

Sodorítás: iutorsio MA. das umdrehen PPB.

Sodorított : tortilLs, intortus MA. gewunden, gedreht PPB.

Sodrás : I ) torsio, contorsio Kr. (das zwimenj. 2) (Hhun

:

/.wirnj Atroixjsis már elvonta sodrását (Balas.sa: Ének. 7). S)

(limbus; besatz). Ezzel a sodrással, prémmel ogyfitt (Kir: Itosz.

94).

Sodrásos : (limbo omatus ; mit basatz versében]. A hamu
.«ÍMÜ, veres sodrásos s ezilst gombos ruha : das weiss graue kleid

mit den rten auischlagen und silbemen knöpfen (KirBesz. 13).

Sodrott : tortilis, intortus MA. gewunden, gedreht PPB
•Sodrott .selyem ; sericum tortum ; sodrott madzag : teme.\ PPB.

A tengeri lapos és sodrott <'.sigákon kapván nemek szerint öszve-

•izedegetett hennek (J'al: NU. 331).

SÓGOR (TOOfforHelt: Krón. 38b): affinU C. MA. schwager

PPB. Ztílomir, a dalmátiai fejedelem, segítségét kére az 6 swo-

uoritol (Helt: Krón. 38b). Mikoron Váczra tartana, ott találá

el8 az Sezát az 5 swogoráual (40). K. sógora fel51 Kmed tev-

rekedesit megh ertettiínk (RMNy. 111.116). Kérem Kdét mint

bizodalmas sógoromat, bogy legyen tekintete bátyám uramra

(LevT. 11.150). Menjetek sógor által a Tiszán, egy egy r.solna-

kot is vigyetek (Szál : Krón. 80). Három kis kezkenó sógoromé

(Radv: Csal. 11.299). Kérem Kdét, jOjjn ki, vessünk véget dol-

gimkban (Gér: KárCs. H^.ln). Eleibe el gyön sógorának, áll a

fels részén a tenger partyának (GyöugyU : Cup. 611). A sze-

gény Pápai sógort, ha betegessen is, de életben találtam (Mik

TörL. 387).

(Szólások). Mi nálunk tsak a .sógorok singjére mérik az

emberiséget (SzD: MVir. 310).

(Közmondások). Sok sógor sok dárda (Kisv: Adag. L5). Sok

i
sógora vau a gazdagnak (170).

Sógoroa : affinitatem habens Kr. (schwagerlich).

Sógoroskod-ik : [affinitatem contr.iho, fio afiSnis ; sich ver-

schwagern). Ne sogoroskodgyimc azokkal (Szathm:Dom. 98).

Sógorsá,g : affinitás C. MA. schwagerschaft PPB. Gey.sa

elkíilde Lá.szlót Czeh országba, hogy ot a swogor.ságnál kere,sne

]

segítséget (Helt: Krón. 40). Csak házasodjék meg s vessen dere-

k;is sógorságot (Czegl: MM. 25). A sógorság színes köntösében

addig mégyen,hogya leánt ülteti ölében (GyöngyD : Cup. 615).

Az ola.szokkal sógorságot, bátya.ságot és rokonságot szerzettenec

vala (Liszny: Krón. 229). Az sógorság az királyságban nom

.sokat ér (TörtT- 1.196).

Sógorságos : consocer C. MA. gegenschwager PPB. Az

vérnek szemérmetes,sége nem engedi, hogy az atyafiasok és

sógorságosok egyben házasodgyanak (MNyil^ : Agend. 349).

SÓHAJT, SUHIAJT : siispiro, gemisco, congemo C. gemo

Om: Vest. 13i>. (s'ufzen, stöhnen). Be tSlt raitoc az panasz Is

melyei pana-szolkodnac, orditnac, ujikorognac es suhaitanac az

romaiak (EsztT. IgAny. 455). Ohaittya es suhaittya (Vás: Can-

Cat 270). Suhajtok, figyelmezzél en reám .suhajtora (Debr:

Christ. 48). Szemeyit az égbre fi vétvén, nagy suhaytván es

100
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óhaytvan imátkozék (hé\>: PTük. 1.325). A kíziiépnoc felSlft
1

való diesiretit nem sobajtya (Com: Jan. 187). A jámbor hivek

a keresztény retormatiót sok.szor és .sok helyen soliajtották

(Meisn: CVálasz. 50). Sircs konczot sóhajt (Czeghüág. 10)
,

Szemmel látott és füllel hallottat beszél, az békességet sóhajt-

ják, oda fél harezok volt s megverték 6k8t (RákGy : Lev. 17fi)

Egy kereszténynek nem a kövér ffildet kell sóhajtani (Mik:

TörL. 44). Lehetetlen ezeknek a szegény raboknak, hogy sza-

badságokat ne sóhajt.sák (75).

Sóhajtás : gemitiis C, [das siniízen). Mit használ tudni, a
[

miisikábau mi légyen a snhajtjis (Tel: Fel. 23). EUonkezSk
;

egy-mással a nevetés és .sirás, az öriim és gyakor soliaytás (Coni

:

.Jan. 63). A leány t.sak suhajtás.sal és sirassál tölti ideiét (Hall : ,

HHist. II.2). Hogy meg-segitesék igyekezetében, szíves .sóhaj-

tással fel hat az egekben (GyöngyD: MV. 11). Wegállapodot

idejeket panaszokra, sohatjá^okra és siráukozásokra vesztegetik

(László: Petr. 87).

SOJTOKÚSÁG : (anxietas ; angstlichkeit]. Az pápista val-

lás az léleknek szorgalmatoskodó soytorn.ságit szerzi (Toln:

Vigaszt. 208)

SOK : mnltn.s, mnltnm C. viel PPB. Igen sok : [lermultus

C. Sokat ,«zóló: mullilrainens : sokat tudó: multiscius; .sokat

iható: bibax, potator, niultiliilms MA. Arannat e.s ezvstt Igen

sokat vn kiralnac hazaliol (BécsiC. 13). Naé sok sereghek k-

veteek hvvtet (.TordC. 364). Ennek okaert meg hydegeolt sokak-

nak isteny zerelmek (DomC. 138. DebrC. 23). Sok fSldeket es

orzagokat elyai-tanak (ÉrdyC. 512). Ezeket mind meg vénén,

levágata nagy sokat az népekbe (Helt : Krón 9\ Sokakat fogna

vi-i^sza hozánac(50). Szent Pál a Melite szigetbe sok apró tSr-

delékeket .szedet egybe és a tíizre tfitte (Tel:Evang. 11.235).

Üté Moses az kSsziklát kct izben, ackoron ki i5nénec soc vizec

és iuéc a gyülekezet (Kár: Bibi. 1139). Soc ha meg ré.szege-

szic, diczekcdic véle (Zvon: Po.st. L43. Pázm: Préd. 158). K5ny-

vetskéit tisztán tartsa, mellyeket ne felette sokakat tartson

(Com:,Jan. 1.57).

[Sz<)lások]. Sapkáját asztalhoz ütvén .szitokkal monda: ez

sok (Berc.s:Lev. 634). A ki a betsületet erlteti és vissza él

vele, annak gyalázattal borítja artzáját, mert soka misok
(Fal: BE. 594). Szóért szót adni nem sokba telik (SzD:

MVir. 413).

[Közmondások]. Sokat hallj, láss, keveset szólj- audi, vide,

tace MA. Az törökként : nem jii sok szó, sok pénz jó (Bercs

:

Lev. 48). Sok ember sok szolga (755).

Soka: ejvis mnltum Kr. [das viele). Ha kéneset ésasel gyó-

gyít, a soka meg diigiuszt (Mel : Herb. 6). Koueset enni ió a

kender magban, do a soka árt (163). Az testi ételnec es ital-

nac soka soha nincz nehasseg nekftl (B<irn:Préd. 561). Az

adakozásnak az soka meg szegéníti az embert : gratiae nndae

(Decsi:Adag. 141). Soc el hnla. soka foglya akada (Görcs:

Máty. 65). Az mostjmi iffiu néi)eknec sokainac keuély magoc

viselése (Zvon : Post MS6). A bornac kevese mindenre haszno.s,

a .'oka ártalmas (Pázm: Préd. 222). A húsnak t.sak a sokát

és az igen javát tiltjuk (GKat: Válts. 1.1077). Tavaszszal

kevés légyen étked, a .soka nyárban is nem lia.sznál tenéked

(Felv:SchSal. 12).

Soká, sokáig, sokáiglan : din tarde MA. láng, langsam

PPB. Spmpgy gonoz ez zor/.ctl'eii gonozol elnen, nem lachatyk

sokká benne (EhrC. 104). Valaky tugya magát .sokáig elny

(MargL. 43). Nem sokáig maradandó (CornC. 86). Sokáig meg

.se foglaf (VítkC. 75i. Mikoron az iioii Stet sokáiglan megh

byzonitdtta uona, beuiiie ftet az f ágas haz:iba (KazC. 114).

Hogy .sokká tart, az az oka, mert az fldrSl menten megyén

fel az vapor (Cis. H4). Socká Noe haza.«8ágát halászta (Vstk:

Gen. 4). Ott Attila nem .sokáiglan kesec (Gosárv: NagyB. Biiíj).

Nem soká az után Ventidius pSspSk lészen Rómában (MA: SB.

54). Soká tart az itt maradás (MA : Scult 984). Soká tart.^

nyomorúság (DEnib: GE 17). Sokáig és sokat éhezéoek (Liszuy

:

Krón. 97). Arató nem soká fog majd sarlójához (Gvad: Pcsty. 6i

Sokára : post mnltum tempns elapsiun Sí (nach langer

zeit). Ne halaszszjid téré.sedet sokára (Ujf : HÉnek. 15). Vastagon

legyetek s jobbat reméllyetek, más követ nem sokkára (Hall:

Paizs. 221). A gólyafi a hjíz tetejérl le-esvén, az a-szszonyi-

állat gyógyítgatta ; sokára meg-gyógyulván, a fészkébe helyre

ttte (Misk: VKert. 335).

Sokávaló, sokáigvaló, sokáiglanvaló : [diutinus

;

dauerhaft]. Zent Fferenc ozyauala vele zokaualo Likasat (Ehrt'.

12). Lsteni emberek nem zeutenek megh futhny ez jo myvvel-

kdetekben sokayghlan vvalo megh maradásban (ÉrsC. 218).

Ez az boldogság nem volt igeu sokáig való (Toln : Vigaset 4).

Sokad. Sokad magammal : multi mecam; sokad magaddal

:

tu ot tecimi multi PPB. Sokadmagával : multi sccum MA. Attiat,

anniat sokad magokkal meg kereztltete (DebrC. 136). A tizt

tartó sokad magaual meg kereztlkSdek (218). Nagy sokad

magavf;d ywe az liagyot horre (ÉrdyC. 510). Ciriacus papa

nagy sokad magawai yewe el ennen hazol (592). Sokad magával

vala (Helt: Krón. 144). Kimene eleibe a Sardanapalus nem

sokad iii;igaual (Szék: Krón. 35). Sokad magokkal reá fituek

(Misk: VKert. 332). Leg elól jve .sokad magával as Assas ba.sa

(Mik: TörL. 38).

Sokadalom: nuudinae C. mercatas MA. jahrmarkt PPB.

Ez uilaínaczeretSifutosnae sokadalmacrol sokadahiiakra ( DebrC.

347). Megyén vala kalmár aroyaval sokalomba [így]... Nekyken

cheth ew ha: abol tolwayok ragadozak ew sokadalomból (KMNy II.

2 1). Az szentegyházakban sokailalmat gyójte, mise-mondásokval

kere.skedni kezde (RMK. 11.111). Vasart, sokadalmot enged (Ver:

Verb. 235). Rab embereket is, ertz edényeket árnltac az te

sokadalmidban (Kár: Bibi. H.133). XyomtJis túrókat .sokadalunua

legyen 1579 (KNagysz. €8). Mitsoda a világ, mellyen így

Itapunk ? Rabok traltze. gonoszságok tár-háza vagy ispitállya,

bolonds.'igok sokadalma (Pázm : Préd. 93). Az rdg sokadal-

mában drágán vás;\rollyák a világi jókat (759). Majd minden

francofurti sokadalomban (v. textusoknac uy uy magyarázati

boczáttaüiac ki (iL\: Scult 19).Z.Pal az Corinthus varasbeliek-

hez való ke.szi^lotikor akarta amaz maga mufato nagy mlse-

nec sokadalmat indítani (HiiztT : IgAny. 297). Nyólczadik Bor.i-

faciiLs pápa kiáltatjí-ki a jubilaeus búcsii-járó esztendnek

sokadalmát (Pós: Igazs. 11.616). Nehezen kelne el a sokadalom-

bsn (Czegl: .laph. 68. Bly: Préd. 175).

[Közmondások]. A hol három asszony ember vagyon, soka-

daloDi lészen (Ki.sv: Adag. 514).

bor-sokadalom : [venditio vini ; weinverkanf). L6n olyan

-izéna, gabona, bor sokadalom harmadnapig Fogarasban benn

a városlcm, a micsodás soha sem volt iBetld: Elet. 11.72).

könyv-Bokadalom : (bibliopoleum; buchhaudhmg). Aki a

fraidifinli könyv-.sokadalmok laistromiát megtekinti, eszébe

veheti, hogy sokkal tflbb könyvet inialc egymás ellen a lutho-

I

rista és calvínistJi kiáltók, hogy.sem a catholíciisok ellen (Pázm*:

I

Kai. 277).

országOB-sokadalom : [mereatus; jahrmarkt). Az jiiv.'

szent Simon .Judo napján Krenu-zbe lészen orszjigos sokadalom

I
(Nád: Lev. 44)

Sokadalmas: 1) unndhialis MA. fj.iluTuarkt-]. Sokadalm.is

hely: ein|K)rinm PPB. Az egész országban hir<>8 sokadalmas

hely val;i (Decsi: Sidl. 40), 2) nundinator C. MA. kranier

ppa

1
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Sokadalmaskod-ík : iiimdiiior MA. krüuien, verkaufen

PPli. &ciit Ágoston pauiLszolkodic, hogy a bnrátoe az inartj-

rokuac ereklyejoket és azoktul maiatt aprólée biondorákat

hordo7JJKnae szollyel és azoekal sokadalriuiskuduánac (MA

:

Tan. líi'H). A ki egészen ki-nyittja t;ir-liáz;it tudományának,

más napra kelvén, ngyaiiazon vásárral sokadalmaskodik böcsii-

li"ti> rfividségével (Fal: UE.~396. SzD: MVir. 411).

Sokadalmaz-ik : <v A ki va.sámap terliet vészen-bé a

városban, sokadalmazik (Pós: Igazs. 11.611).

Sokadalmazás : nundinatio MA. das niarkten PPB. A
.sokadalniaz;is sem ide való volna, hogy la egyház innopére a

czigány s;iton)kkal gylnének az apró kalmárkák (Tol- Evang.

11.1012).

Sokadalomi : nmidinali.-", tnmdinarius MA. znm jahrmarkt

gehörig PPB.

Sokadoz : [congregor ; sich versammeln]. Csak nevetett

li(<nnünket, mint sokadoznnU a schola kíiriil (THrtEml. 11.40)

Sokall : multum puto Kr. [für zu viel haltén] Hatvan

akó bor hetenként, azt sokallja Nagyságod (Bercs: Lev. 220).

Az hús szörny drága, már két polturáu .s fellyebb is jár,

sokallja az had (517).

meg-sokall : cv Talán ^ naga meg is sokallotta az Írá-

somat, de' nemjlehefett egyéb abba (TörtT- 1.624). Azíifjiíság

felveszi egyszer kétszer a kemény leckét, azután meg.sokallja,

rugóldoz~ ellene (Fal ;' NA. 204). Úgy emberkedjünk, hogy a

nagy halogatástj^meg ne sokallják s el ne unják köteles.ség;iket

(Fal: UE.^365). Cunigmida eltörte egy darabig és minek titáima

megsokallotta volna, illy rendelést tett (Fal : TÉ. 642). Megso-

kalván a jámbor pap a sok izetlenséget, kemény szóval akarta

eligazítani magától (732).

Sokaii : plerique,''multi, complures MA.' [viele]. Nagy sokan

:

complures C. Sokan eg test, es eg kenier vagiimk (Fél: Tan.

430). A régi doeforok k'izzfil sokan ez mi értelmflnket kSvetik

(Pós: Igazs. n. 1.50). A heringek még a váro.«iaknak-is sokan esz-

tendSnként való '.ételek sósva (Teleki : FLél. 50). Vajki sokan

ottan lesik ket, fókéut ha meghallják az én holt hiremet

(Thaly: Adal. 1.25).

Sokas: mnltiphis, multiplex Kr. [vielfaclij. Istennek 'zekére

tyz ezerrel s.jkas ervvlewknek ezerebe (KulcsC. 158). Bátorsá-

gosb mindenkor az egy jó tanúság, nem gyakorta hasznos a

sokas ravaszság (PestiT:Fab. 159). Irgalma.ssagid fölötte soka-

aoc minden vtaidban (Pécsi: Ágost. 112). A tSrt egyik tevnek

soka.ssa. moly a mással egy nevfi (ACsere: Enc. 29).

Sokasít : multiplico MA. mehren, vielfaltig machen PPB.

Menfiei köueket sokasyta: fulgnra mnltiplicavit (DöbrC. 35).

Bizonaba faydalmad mendenfit Isokasithatic vala (VitkC. 78).

Wr ysten sokasoyttya vala azokat, kyk ydwezAlnek vala eimen-

magaban (JordC. 714). Lelkete .sokasyttya vala ohaytasokat

(TelC. 23). Soc latoriaasággal népét sokasítá, az Máttyns földet

égete, dulata (Temesv: Béla. 40). Hitbeli szakadozasokat .soka-

sítá (Mon : Ápol. 431). Angyaloknak tizszer sokasított rendi

(Illy:Préd. L494). Isten az Nagyságod dolgait tegye jó szeren-

cséssé és napjait sokasítsa (TörtT.' 1.291).

meg-sokasít : ^ Meg sokasehad S czemeteit (AporC. 1 1)

Meg sokasytom atte nemzetydet (VirgC. 15). Ezenkepen meg

sokasyta vr isten zent Ferencznek fyajlh es leanit (15). Megh

sokasoytom az thy nemtöketh, mj-nth az eghy cllagokath

(JordC 68. ÉrdyC. 463 1. Meg sokasítom napaymat (Mel: Jób.

68). A bfintetö o.storokat hétszerrel meg sokasítom az ti bnei-

tekért (Kár: Bibi. 1.114). A számoc meg sokasíttassanac (Com:

Jan. 163). Az egymás között meg soka-sittott számok ugyan

azont teszik (ACsere: Enc. 30).

meg-sokasitás : (multiplicatio ; vermohrung). Ereje vala

eoket megsokaseytasra (DomC. 31).

Sokasítandó : Imultipliumdus ; mnltiplikaudj. A sokaaitás

az, a mellyel a sokasítjmdó szí'im annyeszor adatik egybe,

valamenuyeszer a sokasittóban egység találtatik (ACsere; Enc
29)

Sokasítás: [multiplicatio; vermehrung). 8zflkség immáron,

hogy példát irjunc, mellyböl meg tanólhassad az sok;usítá.snac

tudományát (Helt: Aritm. C4). A sz;unlál!Lsban egybeadás és

soka-síttás^ elv(.'nás és osztás vagyon (ACsere: Enc. 37l

hit-sokasítás : (auctus religionis; religionsvermehriuig). Or-

döíri tudomány, melynek tulajdon termé.szetiböi naponként ujabb

versengések és hitsokasítások gjökereznek (Pázm'^: Kai. 275).

Sokasító : mnltiplicator Ki-. A miut az 1 vagyon a .soka-

sittohoz, ugy a sokasittandois a tötthöz, (ACsere: E;ic. 30).

Sokasod-ik : multiplicor MA. vermelirt werden PPB. Soka-

sodik az tudomány, eregedyk bv^lcbessegh (WeszprC 129. Helt:

Bibi. I.Q. lígésség nyeré.sek soka-sodnak a mártírok temet

helyeinél (P.ázm: Préd. 280). Annál inkáb nevekedik a pénz-

kiv;in;'is, mennél inkáb sokasodik a pénz (Pázni : Kai. 363).

Gymölczözzetec és .soka-sodgyatoc (MA: Bibi. 1.2). Éljen sokáig

jó egésségben és napjai sokasodjanak (TörtT.* I 33()).

meg-sokasodik : cv Ez vylagy yozagh mykorou oztogat-

tatyk, megk sokasodyk (Apóst. 28). Azt reméld, hogy ez

megsoka.sodik és ez világ az 5 magvában megáldatik (RMK.

VL200). Most kedig igen meg soka,>:odot (Helt : Bibi. 1.03). Az

melly ablakokat ez ideig mutattam, mind ezak eggyel süka.sottac

meg (Helt: Aritm. F7). Hogy elhessetec és meg sokasodha.s.satoc

(Kár: Bibi. 1.165).

mégsokasodás : [incrementum ; vergrössernng]. Testénec

meg sokasodása vagy elteriedése (Zvon: Post 1.125).

Sokasodás : ivi Intercisa, az az olly progres.sio, mellynec

az soka.sad;'Lsa nem eggyel eggyel megyén fellyeb, hanem

kettvel (Helt: Aritm. F). Haszonnal, sokasodással, szajwrodis-

sal vissza-tér, a mit ki-oszt (Pázm: Préd. 450).

Sokasul : multiplicor MA. (sich vermehren). Gyarojiogyatok

es sokassulyatok (SándC. 32). Felette yghen sokas.swl vala az

tanoythwanyoknak híi zaniok .lervv.salembe (JordC. 725). Megh

neweködven es sokasswlvan az nep Egiptomban (728). Kynek

keszbejar.xsa mya elzelesede\Tik vagy sokasvlonk (DomC. 190).

Tenyezzetk es sokasollyatok (ÉrdyC. 550). Zamok sokaswihat

(606). Az barom szaporodik, júh .sokasúlhatik (Cls. E). Neveked-

gietek es .soka-suUiatolc, ticzetek be az egész földet (Fél: Tan.

461). Nyavalyája sokasol (MA : Bibi. V.17). Sokasul gazdagságtoc

(MA:Scult. 708).

el-sokasul : (dilator, multiplicor ; sich vermehren). Az hn
el sokasul (Sylv: ÚjT. D.IO). Özünviznek utána az z.sidó nép

Bisokasula (RMK. V.18).

föl-sokasul : [augeor ; sich vergrössem). Ez rostélyos ablak

mind kettöuel kettnél soka-solt fel (GFris: Aritm. L2).

meg-sokasul : [multiplicor ; sich vermehren]. Teremtewuek

l>aranczfjlatya, hogy sokasolyatok meg (EhrC. 145). Wram,

mire sokasoltanak meg, kik engem nomorgatnak (DöbrC. 16).

Atyaynkat keserghetee, hogy mynd el hannaak h\V magzattyo-

kat, hogy megh ne sokaswluauak (.JordC. 724). Megsokaswlta-

nak az kolduló zerzetek (DomC. 138). Az esedeozeok meg

sokasulnak (201). Meg sokaswitatyk az ew byrodalina (ÉrdyC.

43). Gabonának gyemelchet^l ^' nekyk olay eea bor meg soka

sídanak (KulcsC. 6). Annyira meg sokasoltac vala, hogy az

iuemiyei tudomány czoda nagy sötétséggel vetetnéc krnyfll

(EsztT: IgAuy. 81).
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mégsokasulás : [multipücatio ; vermehrang]. Haziialattya

leen az zoiit remethe zerzetlmek megh sokaswlasa Magyar

oraagban (ÉrdyC. 632b).

Sokasulás : cv Fratfiroknek sokaswlasuk myiíd ez zeeles

vylagon (ÉrdyC. 4511, lm ollyat is miitatoc, a kinec sokasulaia

kettfmel megyén felyeb minden numerusban (Helt: Aritm. F7).

Ihon a jii lelki-isméretnek el-vesztóso a gonoszságok sokiisúlásíi

(Pázm: Préd. 296). Sokaaulás, szaporodás (IVlNyil. Irt. 211).

Sokaság, sokság: mnltitíKlo, freiiuentla, numerositas C.

popnlus, coetn.s MA- vielc, menge, volk PPB. Éhségért embe-

reknek sok.saga veze el (EljrC^. 63) Tekeute az fákra, kyken

aluala kewlevvmb kowlewmb madaraknak soksaga (138). Teuék-

nec .soka.ssaga (BécsiC. 12. 17). Dyeliertetnek 6aknak lanioknak

es nemze.snek soka.'-'agabnl (VirgC. 15 1. Ez fráter meg gondol-

iian az A byneynek soksagat es nagisagat, ilyen penitentiara

foga magát (50). Egyebe gAlnen az népeknek soksagi, tAn az

népeknek nagy prédikációt (56). Kik oda gyiXltek vala nagi

sokaságai, igen nagyon el amelkodanak (71). Egimas zanat nem

halan.^ak madarak sokaságának ezaczoga-saert (105). Az biuek-

nek sokasag.inak egy zynok es egy lelkek vala (122). Mykeppen

adnaia nekik 5tet .sok.'Lssagh nekol (WinklC. 144). Monda Ihus

az soksagnak (164). Vronc Cristu-st zemeid el5t valád ostorozas-

nak soksagaual meg faraduan (VitkC. 39). Lathwan az .sokas-

sagot, kenyerwle h'^ raytok íJordC. 381). Egybe gyftle nagy

sokassagh (710). Anne sok frátereknek sokaasaga (DomC. 299).

Nem lattyatok ee az erdogbeknek soksagaat, kyk eughemet

el akarnak vezteny (Erdy('. 566). Anne sokassag k6zz81 es

nagy vygaztalast erdemifit (592b). The yrgalmas,sagodnak sokas-

saga (KnlcsC. 7). Látta a iiépiiec sokságát (Helt: Krón. 74). Az
féle az páránac sokságát iedzi (Cis. G3) Ez világi marhanae

sokasaga meg terheli az szinet (Bora: Préd. 561). Érzem bR-

neimet mint fuueny soksagat (Bom:Ének. 182. 531). Az az

ország véghetetlen gazdag.ságinak sokaságával (Pázm: Préd. 17).

A testi eledelnek .sokasága ártalmas (389). Az kSz népnek száni-

lálbatatlan sokasága kivfil egy oardinált, három er-seket le nya-

kazíínak (Pázm: Kai. 131). Mikor valamely nevezetes .S7.ámot

bizonytalan soka.s;lgért veszünk, nem szokás, hogy fél számokat

említc.sfink (665). Soksága miatt meg nem számláltatbaticíMA:

Bibi. 1.13). .le.siLsom, légy engesztelheti az én roszasagomnak

sokasságán (Ijaur : LViad. 274). Egy sokaság asszonyok (NótPM.

15).

fKSzmondásokj. Nem gondol az farkas az bárányok sokasá-

gánál : non cur.it nuniennn liipus (Decsi: Adag. 117).

Sokaságos, sokságos : freqnens (;. nniltus, copiosus. mul-

tiplex MA. (hantig, zahlreic.lij. Az helyen, hollót zent Fferenc

zolgalot, nagy zoksagos czudac lewuec (EhrC 28 CzeehC. 7).

Az ydSben megien vala Iluis egh varosba ees mennek vala ew
vele .sokaságos neep (WinklC. 293). Meg sokasodot vala mint

az tenger mellet való sok.ságos fSuény (Kár; Bibi. 1.305). A
termeszetnec nenezetiben sokaságos szjmiot nem szenuecz

(Pécsi : Ágost 46). Sokságos tSmeny ezere.sztendík után, megint

ami marad hátra az 5rók fldfikben, mintha semmit nem szám-

láltál válna soha az elStt (Lép: PTük. 1.337).

Sokat : niultum Kr. [diu ; langej. Balgatagsagert sokak

sokat yarnak (ÉrdyC. 517). Az foliouiszeknek bertelen való

arradasit remélhetni, az meli nem .sokat tart 1 572 (KBécs. D6). Óva

jálj és ne .sokat pörgel'idgyél a sikos jéL'eii (\';ijd;i: Kriszt. I.

638).

Sokféle : multimudns, mnltigeneris C. multiple.x, mnltifariu."

MA. vieltaltig, ni.'uinigtaltig PPB. Igen .sok féle : nniltijugiis

;

5k6r liasa meg indito sok fele fA C. Az istennek véghetetlen

hatalmúnak kel lennie, kili enne sok fele allatokat tbndot te-

rimteni (DobrC. 10). Monda, liogi fl .sok fele mestSrsegilt tunna

(195). Áz regieknek peuz6kr5l nag sok fele velekedea vagun

(KMNy 11.50). Vagyon sokféle forma, az kivel készéinek mar-

czjipántos tortát (Radv : Szak. 265). Sereggel kínálják magfikat

a .sok-féle vig.ságok (Fal : NE. 26). Sok-féle gyalázatot vall a

religio (55). Osztja eszét a sok-féle haszontalans/itra (Fal: BE.

599).

Sokformájú : mnltiformis MA. vielerlei gestaltet PPB.

Sokkal : mnlto, pennulto C [um vieles, vielj. Nem kel bor

mellet mnlatozonak, sokkal inkab reszege.snek lenni (FéhTau.

328). Miiniyájau, valakiknek irisok nállunk vaiuiak, .sokkal kfi-

lmbet hittenek az 5 vallásoknál (P;izm: Kai. 591) Sockal inkáb

tiéd, hogy nem azoké iMA:Bibl. Elfib. 3). Ha az a cselekedet

U'ím lehet oka az meg igazulásnak, sokkal iuk;ih nem lehet az em-

l)eri fcilalmany iDer: Préd. 138. Vás: CanC'at. 223). Az egek-

n(4< egei sem foghatnak be tégedet, sokkal inkab nem ez ház

(Sam: Cer. 25). Eleibe adá, hogy sokkal jobban volna az (

baiójáii (Mik: MN. 38)

Sokképpen : nudtifariiun, plurifariani C. vieUaltiger weise

Pl'ii Az madarak sokképpen ewruendeznekuala (EhrC. 140).

Sokkepen való peldaual Aket intnen, istennek irg.'dinas.sagarol

&ket bizoMÍos.sa teue (VirgC. 50) Zerzetnek oltalm.-uiak nnitatti

eo magát sok keppeu (DoraC. 176). Szantalan sok keppen töb-

bek az poganok (Mel : SzJán. 208). Fkepi)en ;iz iftiakat, az

kiket magához bitegetet vala, suckeppen tanittya vala az go-

noszsjigra (Decsi: SallJ. 12). Sok-képpen job, hasznosb, kivánato.sb

az igázok s;inyarusága, hogy-seiu a gonoszok kedves álla|jaltya

(P;izm: Préd. 23). .Jutassuk aszünkbe, melly sok-képpen vétkez-

tünk ezekben (73). Ezt sóéképpen fordittyác és niagyarázzác

(MA: Bibi. 1.13). Sucképen az én itéletimet megutáltác (115;.

Sokképenvaló: [multifarius ; vieltaltig, rielfaehj. üt lata

Sokkepen való meg ekesíit zekéket (VirgC. 63). ZSnetlen

igekezic sokepen való keserteteknec háborgatásánál (VitkC. 67).

Az erdeghnek sokkepen való ke.sertety (ÉrdyC. 165). Az istou

sokképpen való csodás módot t.ilál >iz mi éltetésünkben (Zvou:

Post 1.553).

Sokszor : niultifariam, multifarie C. (vielmal, oftj. Latek

tewz langott menbelewl leyte«-tt es veled zolott es .ezokzor neky

felelny tegedett (EhrC. 45). Sokzor melbttlan haragutam (VirgC.

9). Te ftueki sokzor meg felez vala (43). Zolgala ez lietegnek

nagy sokszer (MargL. 56). Egy dömetzky zablya, kynek cliyak

az wasayert sokzer megh attak wolna ethwen foryutliott (RMNy.

11.211). Sokszor Ízben 6 nagysiigához kfddítt kóvetink által

eléggé tudésitottak (MonTMK. 111.343). A szarvas igen gySnyír-

k5dik a sip szóu:ik hallgatásában, ettíil e^ik sokszor, hogy

egyik vad^>sz sipuldogal uékie. a másik pedig oldalba iSvi (Misk

:

VKert. 138).

Sokszori : tVequens, creber SL foflmalig] Sokszori bor ele-

gyítés (Nad : Kert 297). Sokszori szemmel látott dologbul hitette

el én velem (307). Sokszori számki-vetések után (MHeg: Preb

7). Nem tartom patvarkodóiiak, ki valKisának sokszori meg
.sebesílé.siért a liáborgatókkaLszembe sz.;ill iCzegI: MM. 8i. Szén

védtem CInistns szép nyájáért, rátz ladiká-suknac sok'izori vád-

gyokért (N(')gr: Idv. Ek'b. 18). Sokszori magok tap!Lszt:dása (.Misk;

VKert 21i'). S..ksz<.ri beszélsotéíei (Mik: MulN. 3Ui).

Sokszoros: (nailtiplex; vielfaltig). S)k.szorixs hárt>:iból viui-

nak készítve (SzU; MVir. 366).

Sokszoroz : multiplico SÍ. Ha catliolica vallás, miért szok-

szoros/ s nem mindenesz (Czegl: MM. 173).

Sokszorta : saepius, iterato, frequeuter Sí. (otl, öftersj. Az

uti'ui uiind istennek s mind teneked .sok szerte job tseletled

lészen (MHeg: Preb. 44).

SOKORÓ ? Az tíirökök CBmég mind elvitték az sokoníalját

(Nád:Lev. 73).



1593 SOKORU-SOM SOMA.IDÉKlT—SOPANKOI )-IK 1F)94

SOKORU : [multis radiis instnictiis ; vielspitzig ?]. Az po-

oohiac langa olau miiit a keiikiSuec laiig.'i, sirfi, sokoru, UökSrfi

es igfii bidiV (NAdC. 80).

SOLTÉSZ : scultetns Kr. libertimis Szirniai. |freigelassener).

Egy soltíz liaz belemet Kldewej^^retewel, erdeyivel es egyéb

hoüii tartozónál (RMNy. 11,11). Tle segitségöt kér vala, sót&z

ballá, igen biztatja vala . . . Rasót .sótész megkötözve vondozja.

az gróf MikolAnak nagy örömmel iktatja. Vala ezen gróf nagy

vig voltába, az sótész lín szép ajándékozí'ujba (RMK. III.222).

Libertinonmi duplex genus fit : majoris libertatis manumi.sso-

rum szaliados et minoris libertatLs exeinptoruui .soltész (Szirmai:

Parab. S>5\

SÓLYA: 1) solea, sandallium MA. soble PPB. Pariuiéola

Snekic, bog valamit az vtban né vénnénéc, banémíak sofrackal

saruztassanac még (MüncbC. 81). Tálam solyayt le vonnya vala

(DomC. 122). Lábában solyaiat arany perefzeckel ékesite (Hoffgr.

237). Hogy sarwyok sólya lenne : ut calcearentur ssmdaliis (Pesti

:

NTest 80). Sólyát vonnánac lábokban vagy kSuyö .sarut, mi-

nem5 az tzipelles vagy sólya (Kái-: Bibi. 111.36). Nem vagyoe

méltó, bogy sólyáját viseljem (MA : Bibi. IV.5). Az mi Kalauzimk

mely szépen tud ugracziolni .solyaiban (Zvou: PázniP. 209). Az
labokbau soljakat viselnek (Forró: Curt. 495). Trombitáját el-

lopta darimak az varjn, az fai'ka.snak mindenféle marháját,

sólyomn k sólyáját (Thaly : VÉ. I.350i. Urnák való egy bokor

csizmát is sollyájával és kapczájával együtt vöttiink 7 t (Mon-

TME. I.277I. Az oktalan állatok biiiéböl csináltatott solyák

(Csúzi : Sip. 59). 8) genus piscls plani a similitudine .soleae C.

[sol].

Sólyás : soleatus JIA. sohle habend PPB.

Sólyáz: soleis induo Kr. [besohlen].

föl-sólyáz : cv> Ha Eva aiiyájik alázatossággal lett volna

fel-sólyázva, talám az 5 lábait sem .sérthette volna meg a kigyó

(Csiizi : Síp. 59). Kelly fel szerelmesem, mosdgyál meg isoppal,

szeretet szárnyaival solyásd fel lábaidat (Csúzi : Tromb. 304).

SÓLYOM: falco, baliaeetus C. falk PPB. A sólymok az

lu-ok éltében kedvesen tartatnak, de ha meghal, a pervátára

hajitatnak (Megy: 3Jaj. 11.1711 Ha az ember fogdosny akaiá,

mint az .sebes sólyom, mikor kél szárnyára (Zrinyi 1.33). Sólyom

találmánnyal és ragadománnyal zi el az éhségét (Liszti : Mars.

96). Plinius az ólyflnek sokféle nemeit számlálja el5 ; ide való

a sólyom, ráró, kelet.sen (Misk: VKert 376). Orc/ád mint szép

rúzsa szivemet sajnálá, tekénteti'.s sólyom ki engemet voiisza

(Thaly: VE. 11.149). Két nri emberek érkeztek, az Sólyomhoz

szállottak : zimi Falken logieren (KirBesz. 61).

fKözmondá-sokj. Ki hitte volna, hogy variúnak is siílyom iia

legyen (Decsi: Adag. 151). A bagóit sólomhoz ha.sonlítani (Kisv :

Adag. 34).

fehér-sólyom: eataracta Nom.^ 115. [wasservogel].

Solymár: falconarius PPBI. (falknerj.

Sólymász : hieracolabus, ornitliolabus ; stossvogel, falk

PPB.

SÓLYOMLÁST : ("?). Öröm-böröm nótáját, áldol* misemon-

dást és egy kis praedicátiót, de azt is sólyomást (Thaly : VÉ.

1.385).

SOM : Cíimum, baccae C. [kornelkirschej. Antonius de Som-

berek; SomUuth possessio in Zonuk mediocri Czinár. Szerzé

Kusalkben, elvégezte el-fenn egy som-bokorban (RMK. IV.

240 1. Igen szárasztó a somuac a leuelei és ennek a somia

(Mel : Herb. 3). A som fa somot, a borostyán fa, jávor fa apró

gyflm51cs5ket hoznac (Com: Jan. 20). Sombul ha sását akarsz

csinálni (Radv: Cial. III.49). Az vasvári nagy gémnek gerébjét i

ellopta, az bihari bagolynak ismét egy som-botját (Thaly: VÉ.

350).

(Szólá.sok]. Somfánál fózó: avaras, tenax, parcus MA.

Fösvény, szoros markú, somfánál fóz/1 : pareiis PPBI. Igen viasz-

fazekú és somfánál féz5 ag eb (Helt: Mes. 313).

SOMAJDÉkÍt : (mollio; erweichen). Aranyat somajdé-

kitanyi. Eijy !ot borsot, egy lot szalamiakot törd meg, fózd meg

abban (Kce.sk: ÖtvM. 317). Ezüstöt somajdékítanyi. Szalamiak,

sjdyélrom, borkó törd jó lágyon (321).

SOMAJDÉKOD-IK : [mollior ; weieh werden]. Teriren-

tinát ve.s.s bele, szivosodik és somajdékodik tiMle (Kecsk : OtvM.

306).

meg-soma.idékodik ; c« Fúnyi kell, míg az füsti elme-

gyen és megolvad és megsomajdékodik szépen (Kecs: OtvM

291)

ISOMAJDÉKUL]

meg-somajdékul : cv Nem lehet oly vad arany, bogy ha

háromszor kiöntöd, hogy meg nem somajdékulna (Kecsk : OtvM.

321).

SOMOLYOG : rideo, subrideo MA. liicheln PPB. A cal-

vinusok oly igen szélien mosolyognac os somolyoguac f?)l gom-

bolt aiakwkal, mint h;i 6 beimec fordulna meg Salamonnac

mindeu tudománnyá (Monoszl : KépT. 303). Oly édesen sonin-

lyognak. mintha ó beimek fordulna meg Salamonnak minden

tudománya (SzD : MVir. 439).

SOMFORDÁL : (soUicite circnraeo ; angstlich herumgo-

hen]. Ott .sompordálnak, ott kudorgonak a király el5lt ((JKat

:

Válts, n.322). Urak körül hízelkedni, hazudni, .ajtókon .sompor-

dálni irtóztam 1759 (Hazánk 1.21Si.

SONGATA ? : [proles ; sprosse]. El bud(xsec Daniddal a

Gatbeli Ethai esmiud az fi nepoy es mind az fi apr<í songatay

(Mel:Sam. 187).

SONKOLY: propolis C. .stymma MA. faox Pesti; Nom.

1.51. [hafe, ijodensatz]. Sonkolya az olay gyíimlcznec; fraces;

sonkolya az via.sznac : metys MA. Ez vilagnac gaza, sonkola,

sSpreie (Born: Préd. 77). Kic mind ez világ elStt .sonkoly es

sSprS gy.ar.ant tai-tatnac (Horn: Evang. 111.287). Mikoron ki fa-

chyarod az bys almát az .sonkolyarul, az vtan Ismeg oluazd

meg (rrank:H.asznK. 22. 30). ltalokk.al tisztíttyák, hogy a

gyomor sonkollyának soka-ságát ki-meríttsék (Pázm : Préd 901).

SzflmlcsSuek, sonkolynak nevezik a régiekben, az mit mi ben-

nfiuk bálványozásnak mondanak lenni (Pázm: Kai. 146) Az

eeclesiának állapattia immáian szintén ez világnak sonkolyára

és .sepróiére iutot (Mih: OrökÉ. Elöb. 83). Az kemenczébSI mint

amaz tiszta finum arany sonkoly nélkül jónet: ki (Prág: Serk.

943). Az sonkolyai, gazzai, ol-vettetnec (Com: Jan. 72). Éreznek

.salakja, sonkollyá, allya, gaza (Com: Orb. 137). Fehér üröm,

dio. fenyfimag, ezeket egyben kell törni es eget borban öszvo

kell szrni es az .sonkolyát a keleviuro kell kötni (OrvK. 51).

Ollyat mint a sonkoly tartott a markában (Gvad: FNót. 56).

Darázsoknak sonkollyá (Gvad: Idt 173).

[Közmondások]. Nem lehet a méz sonkoly nélkül (Pázm

Préd. b4).

Soniolyos: [faecinus; viel hefe habend]. El-váUisztván a

matériánac follyóbb részét a vastagabb és sonkolyossabb ré-

szekti foitniila vizet és szára-szt (Pós: Igazs. IL65).

SOPÁWKOD-IK (sopakoiiás Alv: Post. 131, Misk: Augl-

Ind. 63): 1) ambigo MA. [zweifelbaft seinj. Mikor hallottak

volna ez bezedeket az fS papok, soi)ankodnak vala felölök, mi

18tt volna ez (Fél: lübl 187). X ut tik irisában sopánkodik,

nem tudgya veszett, medgyen velem (Matkó: B(>ák. 139). 8)
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angor aiiimo, quiritor MA. querulor ; sich beklagen PPB. A l'Ss-

vény fel-gy<5gyúlván sopánkodva siratta péiizét (Pázm : Préd.

151). Asszonyi míiion sopánkodí'i, sápétó ((>)in: Jan. 196). 13iÍ8

elméjét rabságára veti, azon sopáidcodik, magát mint meiittieti

(GyöngyD: K.T. 438). Eríszakoskodá-sa miatt prote.stitioval nu-

p:iiik<idnak íMonlrók VIII.59). Nagyságodnak erí.s kell sopán-

kodni az tfirílk olfitt (MonTME. V.5(I9). Ottan a bnnec fertjébe

keverednnc, incllyhól o melly sirváii, sopánkodván szepelkednnk-

ki (TomPompa 41). Sopánkodtjik igon az magyarok rajtunk : No

már, ngyniond, szintiu lígy fogunk mi is az labanezság mellett

sanyargattatni (Berc-s; Lev. 245).

Sopánkodás : quiritatus, dubietajs, 6uutuatio MA. klagp,

•zweifolhaftigkeit PPB. Viszsza-vonások, gyllsngek vadnak k-
z6tt!ink, ugy hogy sopakodásiiál, búsúláínál egyebet ne liallyon

s ne lá.sson az omber (Alv: I'a.st. 1.31). Nem jó! lesz a dolog

kés5 .sopánkodással (Monlrók VI1I.74). Sop/mkodását elunván,

az 40 tallért neki adtuk (XXriI.472). Kérlek édasem, tudósíts

gyakrabban, ne legyek'sopáukodásban s gondolkodásban íXXIV.

56). Az királyi városok követjei sopAnkodá.s.saI lévén az nemes

városok dolgában (XXVIILlfi). Az independensok nagy sopa-

kodásial beszélték, hogy az üldíizés a királynak ]>aranc.solattyá-

ból Hitt légyen (Misk TAnglInd. 63). Az gazdaszszony simbeW-

dését nem haljuk, se sopánkodását, hogy ez vagy amaz nintsen

(Mik:T8rL. 404).

SOPÁB.: micrologue. parcus, sterilis MA. karg PPB. Adámi

Sopárság: micrologia, parcitas MA. kargheit, sorge PPB.

SOR : I) sories, ordo MA. reihe, ordnung PPB. Ahun az

fidó hozza az polgárok soriában, a vadázástól sem tiltiátok ma-

gatoU.'it (Bal: Csisk. 33). Voltak ahoz derék ké.szülések, hogy

s miképpen legyen az i^ íiltfízések és az áldozatra mi sornil

menések (GyfingyD; Cliar. 336). Magam ide Ozabaj, Salgó, Úr-

mén, egy sorban három faluban gyiittem az tíibb egész haddal

(Bercs: I>ev. 300). Az út mellett 12 paripa volt .sorjcíban (Mik:

Töri-. 391). 8) (aetas; altér] Az gyermeki sorból már kiköllem

(Thaly: VÉ. 11.165).

(Szóláíok] Az kisérSimre jflve a sor (NótTM. 19). Nem
megyené Zsennyei Ist%án charactere fíiljebb, s legalább az

papok során nem leszen-é el só (Bercs: Lev. 698). Most

veszem eszemben, az jesuviták sorára jutottam (579).

Jó Bort vágnak e7.ért rajtad (SzD: MVir. 83). Három sor-

ral bél lelt hazugság, ajtót kell néki nyittani, hogy bé-

férhes.sen (227).

ökör-sor. Az lakosok rendi egész helyre, fél helyre s ökör-

sorra osztatott. Egy ökör sorra 8 rovás hiputáltatott s ez utjin

egy kötél ÍSU adatott ki (Nyr. IX.413).

1. [Sorol)

meg-sorol : |contorqueo ; zwirnen]. Meg sorlot tzérnára egy

[latkot kötöttem íSzBodó : SóDics. B).

Soros: I) divisus in ordines Kr. (in reihen geteiltj. Néme-

lyek eltt mind éltig soros és gyanas 15t! volna (GKát: Váltí.

11.264). Mo nézeges ide s toiia a város aorosinn, se ne buidos-

sál annak úczáin íKopcs: Ehn. 307) 2J (pii ordine vicLs suae

suecedit Kr. [an dem die reihe ist). Pintér .Jánost az heti soras

kocsik végett az Nazul bekhez külHik íMonTME. 1.46). Az lie-

veró .soros kocsik végett az Naznmak tizettünk 35 t. (152. 242).

Sorván : [ixír ordinom ; nach der reihe]. Ez felette hires jó

lovaglásáról, sebest sorván másra ugrik egy lovárul mint a

könny evet egy ágra más (árul (Gyöngy: K.I. 107].

SÓR: Incns, sjdhis MA. lustwald PPB.

SORÁL : vagor, circumeo, oberro Kr [.schlcndorn]. Mnlat

Tele, surál és morál vele (Helt: fiáló. 94). Nem illend, hogy

választás nek&l miden id&ben magokat cziffirazzüc es ümi-

chac, ho^nagy ggssen sorai liassanac (Pécsi: SzüzK. 108). Ha
valaki az sokaság kzzi akkor fi s ala .sorálua, setalua, val-

lyon nem tartaiuid-e esztelennek lenni (I-ép; PTük. 1.406).

Sórálás : (circumvagatio : das herumscblondern]. Orizked-

unnk kell az asz-szony állatokkal-valo trécheléstl, a he<al)an

való fel- s alá-siírálástól (Káldi: Préd. 37). Elmulattyák az idt

tréclieléssel, fel- s alá-sórálással, koczka és kártya jádzással

(55).

SORDÉIj: (?J. Szántoka madárkát, császárit, faytyukot,

sordélt, kappant, szácsát add szakátsnak (SzBodó: SóDics. A4).

2. SOROL : [?]. Az tik levet hidegitsd meg és tölts egy

kis eczetöt is belé és úgy ontsd a vérre, forrald meg ket, de

ne siirolj.id, mert fejér leszön (Radv: Csal. 11139).

SORPOG : [timeo ; sich fiirchten ?]. Mond Vida részegen

:

Mit sorpogtok ilyen amolyan bolond fiai, a hirére Ls reszkettek

;

hi.-izen ó is avval él, a mivel mis ember (Betlil: Élet. 11.85).

SORS: sors MA. loos PPB. Sors kiviil való: exfsjors C.

Vala kynek mykeent az sors es zerencza liuzangya, azonképpen

zallyori az erekseghbee (JordC. 176). Szenth Mathias apostol,

ky sors szerént ualasztaltal íThewrC. 167). Isten kezében van-

nac az mi életünknec sorsjii (Zvon: Post 1.588). Isteni válasz-

tásnak sorsától vagyon minnyájimk állajKittya (Pázm: Préd.

27.5) Hogy ha csak vékony sorsot s;<jdíthat is. hogy fél kedvel

vagyon az .szerzethez, soha nem .szenvedi, hogy bé ebkiidgyék

(Pázm: Kai 335). Nincs is oly ember, a ki az régi históriákban

csak sorsát is találha.ssa az római ecclé.siában ltt változásnak

(612). Baboiuis sorsokból (ex sortibus) jvendlnec vala (Com:

.Jan. 130). Az emberi Ítéletnek megfedd sorsát elkerflli (Lipp:

PKert. 1.4). Egy aránt ln sorsa templomnak és pajtának (Pask

:

ESir. B). Balsorsom szívbíl fájduljátok (Kónyi:HRom. 163X

[Szólások]. Matyas sorson sydosagoth veue (Apóst. 54 1.

A mi kevés fogyaték még keze köztt vagyon is, maholnap

nyil-sorsra k érül (SzD: MVir. 13). Sorsot adanak
liwnekyk es eseek az sorss Mátyásra (JordC. 709). Sor-

sot vet: sortiri C Ruhaiat negi fele óztak, meg metelueu, az

alsóra kedig .soi'sot vetuen (WeszprC. 106). Sorsot vétenek ru-

háiára gúgolváu .szegénységét (Kop: Elm. G4). Sorsvai osz-

tattasséc el az fSld (MA: Bibi. L146X

Sorsbóli : [sortis ; vom standé). Két egyenl és azon sors-

béli emberek (MHeg : TOszl. L27).

SORVAD : tabeo, tabesco, coutíibesco, macesco SL [ver-

scliwiuden, verwelken].

el-sorvad : cv Az timya, rest lankad és el son'ad mindé-

nfltt (Com: Jan. 197). Mikor ideje az feladásnak, reá vigyázz,

hogy a malaczlii'is igen el ne sorvadjon (Radv: Szak. 70). Mell

könnyön roshad és sorvad-el hitván sárból raggjitott új épiile-

ted (Matkó: BCsák. 371). A td könnyebb emésztésfi s hama-

rébb el sorvad a gyomorban mint a .sz5 (Felv: ScliSal. 22).

El-sorvad, elfonnyad ( Bod : Lex. 193). Tölcs szenet rea, gyniji-s

meg, hadd elsorvadnyi rajta az tüzet (Kecsk : ÖtvM. 289). Kén-

követ, rezet kell az tégelyben raknyi, az szene csak magában

sorvadgyon el osztón (305. 318).

elsorvandó : (tabescens; versdiwindend). A test flMdbíl

teremtetett, annak-okáért elsorvandó (Megy: 3Jaj. U.132).

Sorvadás : t.abes ; abzehnmg Sí. Sorvadására s le-omlására

hanyatló mesr avulá.st minden ré9zeil)en kesenieesen érozzfik

(Czegl: Enoch. IIMl).

Sorvadt: [ruÍBo.siis; verfallen). A tsillagos liátú gyik f5-

kéiien mind az új s mind a régi sorvadt házaknak lynikaibau

találtatik ^Misk: VKert. 254).
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SÓSKA : niniex, axalis, acetosa C. oxalis PPBl. sjuier-

ampfpr PPB. Srtska-fa : berbeiis PPB. Saimnyu teniiészetftec

er. sóskác, azért szárasztóc és hidecitSc íMol: Herb. 69). Ha
henses vagyon rayta, io a sosUa vizet innya adny (Frank

:

HasziiK. 33). Fokhagymának a s^zárát, s&kát töij együvé, verd

által a szitán (TfirtT.^ 569). K6kéu.v, barkócza, sáska (PP:

PaxC. 93). Kimenjünk az sóskára, meghízunk nem sokára

(Thaly: VÉ. 74).

apró-sóska: acetosolla Major: Szót. 9. (buschampferj. A nád

méz édes, a hegyes só.ska az apró sóskával edgyfltt savanyó

(Oim: Jan. 61).

fai-sóska : axyacantha erispina Beytlie : Nom. 2. Nom.- 71.

ló-sóska : rhabarbarnm monachoruni, nunex bortensis, la-

patiini aentiim PPB. hippolapathnm PPBI. m<inchsrhal)arbar

PPB. [pferdeampfer]. Lo sóska, másik noufin vSrfis koro auagy

lorom (Frank: Has^nK. 33b), Az nrom ke.sen"i, a ló só.ska sava-

nyó (Coni: Jan. 61). Has indítóvá teszed a tSkSt, hogy ha a ló

sóskával S.szve ászfatod (Sad: Kert. 80).

SOTROHOD-IK : Pabore conficior ; sich abmiihen]. Sot-

rohodgyanak, fizetten fizessek az adasságot (Lép: PTük. 1.335).

Sotrohodás : [desudatio ; abniühung]. Az meg készíttetett

tSzre vet minket, ha semmi munkát es sotrohodast nem vé.szflnk

ffil érette (Lép: PTük. 1.421). Sokkal inkab nem kSl neliézle-

nnk ez világi sotrohodasinkat, holott az mennyei boldogság

készíttetett el iutalmunkra (111.172).

SOVÁNY {sauán Helt: Mes. 355. .^oánv Otr: OrigHung. II.

161. 163) : sterilis, aridus MA. [macer] ; unfruchtbar, dürr PPB.

[magerj. A sovány oldalos helyeket ganéijal kell kövéríteni

:

*pendiila lóca 6mo juvanda sünt PPBI. Ha az sowan halaal el

yeweend, mynd el veezy embertevvl (ÉrdyC. 22). Ez éneket

szerzé el-benn sován Szilágyor.szágban, Kusalköben (RMK. IV.

2-40i. Madár kóISs, medue souány földen terem (Mel : Herb. 65).

Sanány és medd fold (Helt: Kión. 10). Ides attyam mi dolog

ez, hogy igen sauán földen lakunc (Helt: Mes. 355). K6uer-é

auagy souány az az fold (Kár: Bibi. 1.131). Sovan lakás (Boni:

Ev;uig. III.3201 Az sonan vizet jeles izíi borra változtatta

(Bom: Préd. 94). Dániel is szepb szinnel elt a sonan étellel

(317). Souány szomszéd.ság (Decsi: Adag. 41). Souány ember:

salsitudo non inest illi (103). Ha .sovány és unalmas predikállása,

nagy kSnnyebUség, hogy hamar fel-.szabadittya a balgátokat

(Pázm : Préd. A4). Ha ezekhez jó izt-adó sá.'wi nem ké,szittetik,

jaj ki .sovány a ve.szett száj íznek ezeket kóstolni f91). Maga

niondgya Krisztus, hogy az emberi dfltsíjseg sovány .semmi (769.

Pázm : KT. 180). Ezek tóbbire gyfimSltstelenek, soványok, med-

dók mint a nyir-fa (Com:Jan. 21). Férfi is a-szszony nélkül

sovány, ha.«zontalan (KTör : As.sz. 4). Sovány tudomány (Mad

:

Evang. 577). Megeheti az uram sovány kenyerét is (Thaly: VÉ.

1.276). A hollók a sovány helyeken tsak ketten-is alig lakhat-

nak (Misk : VKert. 397). Atyámfia, sovány tiéfa volna az, mikor

egy szemérmetes ártatlan szüzecskét a .szégyenoszlophoz csatla-

nál (Fal: NE. 90).

(Szólások). Souán helyen fogtál ki: anthericum metls (Decsi:

Adag. 28). Sovány helyen bocsátál ki : anthericum metis MA.

A miatyánk isten sovány imádság (Fal: NA. 123).

Soványít : facio sterilem, macrum Kr. [unfi-uchtbar machenj.

A jó gazdák nem várakodnak, hogy nevekedgyék a konkoly

és kiszíván a fSld zirját, elfojtsa vagy soványíttsa a búzát

(Pázm: Préd. 27).

el-soványít: [tabefaeio; abzehren]. Az alázatos-ságnak fo-

gyatkozása el soványíttya és Idszárasztya minden jószágok szép-

ségét (Pázm: Préd. 53).

meg-soványít : (sterilem reddo ; unfruchtbar machen]. Meg-
soványítja a földet : defVugat terram PPB. Isten a bonért meg-
soványít(itt.a a tVlldet (Pázm : Préd. 933).

Soványkod-ik, soványkoz-ik : sterilasco, macrasco SÍ.

(abmagernj.

el-sovájiykodik : cv Elvadult, el.soványkodot volt az ember-
nek szive (I^and : UjSegíts. 11.224) Ollyan mint az elsovány-

kodott eb (SzD: MVir. 91).

még-soványkozik : cw Le-tsapta húsát ai-tzája, meg-t.sai)-

pant, meg-soványkozott (SzD : MVir. 437).

Soványod-ik : sterilesco, macrasco Sí. (mifrnchtbar werdon).

Soványodnak a földek : *emacianlur agri PPBI.

el-soványodik : c« Ila valamibe magadat ker&sed, mindjárt

el-fogysz és el-soványodol magadba (Pázm : KT. 205).

meg-soványodik: sterilesco MA. unfruchtbar werden PPB.
Az sok olva.sztáfi))Hn ha megsoványodik a via.sz, akár terpen-

I

tinával akár olajjal ineghigitliatod (Kecsk : ÖtvM. 306). Er-

j
széuyem szjiraz kórságban sinylik, nieg.soványodott (SzD : MVir.

i

120)

Soványon : sicce, arlde MA. dürr, trocken PPB.

Soványság : sterilitás MA. (maceriesj; unfruchtbarkeit PPB.
[magerkeifj. Onnan fintíizték elméjek soványságát (P;lzm : Préd.

b). Üst6k5s tsillag soha egy sem fénlett, hogy valami sovánságot

a fSldre nem sfltStt, hozott volna (Com : Jan. 12). Lsittya az 8

juhainak soványságát a keserfilö Jesus Christus (MHeg : TOszI.

n.6).

Soványul : (parce ; karg]. Soványul és íisztövéren élt (Mik :

TörL. 418).

SÓVÁROG: inhio Kr. (.sich .sehnen]. Ez a kis Erdély a

tatárok, törökök által, sóvárogván ennek aranyára, borára,

sokszor el-pusztít;itott, raboltatott (Bod : Pol. Elób. 10). Méltó-

ságos állapotra vágyódik, tor, sóvárog (SzD : MVir. 29 1. Ké.sz

országoktól fntamik, futamokra sóvárog (203).

Sóvárgás : [libidó ; begierde]. Az fösvény ember nem szégyenl!

szkölköd sobrágh sovárgás.sal élni, hogy gazdagon halhasson

meg (Prág: Serk. 58).

SÖMÖR : papula C. MA. herpes PPB. (hitzblashenj. SSmörfü

:

batrachinm MA. Szepló, viszketegas sömör : petigo ; sömör,

bibirkó, tarjago.s.ság : jiapula PPBI. Az rosa iiiz az fékeit es

sSmSrt el kergeti (Pécsi : SzözK. 99). Hogy maganac állatna

dichSséges anyaszentegyházat, kiben nem talaltatnec semmi

szeplfl auagy s5m6r (Mon ; Ápol. 356). SmSrt is es minden fele

mérges kelevenyeket es fakadekokat ió vele kenny (Frank

:

HasznK. 15). .4llán n'it sfimSr kelé (BFaz: Ásp. 3). Ortzaian

semmi sflmSr auagy macula nem volna (EsztT. IgAny. 163).

Viszketeges folyó s6m5r, sennyedéc (Com : Jan. 54).

Sömöreg : papnla Kr. Kiben nem volna macnia auagy

sSmereg : non habens maculam aut rugam (Helt : Ul'. Cc. 8).

Oly szent gyülekezet, kiben nem volna macula aiia^ s8m5reg

(Tel: Evang. III.733).

Sömörges, sömörgös : (pustnlis affectus ; blatterigj. A
nag köuerség iniat vgian barázdás, s5m5rg5s a na* hns a

czombyan (Mel : Jób. 39). Rút, sumírge.s, fekete haluaaságot

el tfirfll az ortzáról (Mel: Herb. 148). Az hiuelyked .alat való

domboczka, ez hogy ha czak kenesse linias és sSmSrges és

eleuen piros szinfi, ió termet, aszszonyemberes és keuélyeczket

mutat (Cis. 02). Te-ste fekete és s5m5rg5s (SalMark. A3). Sömör-

ge.ssé tevéd az én testemet (Kár : Bibi. 1.521). A pávának rút,

kigyóforma feje és pajkos módú smrgs lábai v.annak (Misk :

VKert. 313).
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Sömörgesít: corrugo; runzelíK macheii PPB.

Sömörgössóg : [patula ; bitzblöseheaj. Ortzánac sím5rg6s-

ségét, himlt el fizi (Mel : Herb. 165).

Sömörit: capero MA. ninzdii PPB

ISömörköz-ikJ

meg-sömörközik : [corrugor ; ruiizelig weideti]. larula í

elébe eé néii, ky az 5 batabjui iiie^h liorgatuala, arciaiabaa

megli .sfim5rk5z8t vala (KazC. 94).

Sömörközés : [luga ; runzelj. Mellybeu ue lenne macula

avagy Suni5rk5zés (Ker: Préd. 443).

Sömöröd-ik : |riigoi-; faltén werfen]. lukab illeti az embert,

midfin még ifiu, hogy sem miiit az görbe, aszú es s5m8r6d5t

embert (Pécsi : SzzK. 103).

Sömörödés: [papula; hltzblaschen]. Jegyesét minden s8m5-

rSdés és makulanélURl bémutattya (ThemSec. 44).

Sömörög ; corrugor, rugas accipio Sí. (runzelig vverden).

Sömörgés : eorrugatio MA. [macula ; flock]. SfSniOrgésát

el terjeszti : erugat MA. Sömörgését, rántzolását el-vé.«z6m, ki-

simítom PPBl. Másának dicliSségesen venné oly gyülekezet,

kiben nem volna macula avagy sömörgés avagy efl'éle valami,

hanem luelly szent legyen {Tel : Evaug. 852). A Christus az

anya .sz. egyházat magának el állatnáj;i diczSséges jegye-séjfil,

az mellyben nem volna semmi macula és s5m8rgés (MA : Tan.

1069).

Sömörget : corrugo MA. [runzeln].

öszve-sömörget : corrugo C.

Sömörgö : ruga Nom.a 353.

Sömörgöz : corrugo MA. runzlig niaclion PPls.

meg-sömörgöz : rugó C. [runzelnj.

még-sömörgöztet : cw Mint eg asz.szi"i bfirt meg smr-
güztetél engemet (Mel : Jób. 40).

Sömörgözés : ruga, eorrugatio C. MA. (míicula ; fleck].

Az ag szint, s5m8rg5zést el veszi (Mel : Herb. 76). SzJlrzene

oly anya-.szent-egyhazat. az melynek nincsen maculaja, szepifije

avagy smrgzese (Szár : Cat. 1 14 1. Mellyel hallani is irtózás

az Krisztus Jesus tiszta, makula és soniörgSzés nélkül való

tisztfilotes szent .-uiya házáuak kóh(iloilnl (SzöMgerezd. 8). A
vénség ránczot, sSmfirgílzést és .sz hajakat hoz (Com : Jan. 45).

Abban semmi macula, smírgfizés vagy valami aft'elo ne legyen

(Nagy ri:Orth. 212). Sem smorgzés .sem m;icula nincsen az

anyaszentegyházban (K(!sipk : Wol. '2'i). Nem lévén inaculája

vagy sömörgözése (llly: Préd. 1.175).

Sömörgözet : (herpes ; hitzblSschen]. EzSn gySkereket ele-

git.s5zue feier hunyorral es az nap fenének orczadon t8t .sSmSr-

gSzetirol igön haznal (BeytheA: Fivk. Ib).

SÖPR, SÖPR (sq»-e C. sei>r(', DílbrC. 93. cfjm! AporC.

30): faox C. MA. hete PPB. Vas és egyébb olvadék sepreje:

scoria C í^lak, vasnak, ónnak és egyéb olvasztott értznek a

szara, sepreje : scoria PPBl. Valobizon 8 zepröiS nem s>)mmidet

meg (.^porC 30). A íiavolanak tavából ki von engemet es .sep-

r8uek sarából (DöbrU 93). Ez vylagnak myndon seprewye oda

(ÉrdyC. 18). YÖ'ywsagauak vyragaat erdoghiiek aggyá es veen

seegheenok sepnS-yeet istennek (126). Ky veen ongemetli zegeen-

.seegbevvl es seprnek .sjirabool (KulcsC. 97j. SeprS nolköl való

bor (Helt; Bibi. IV.43I. Izrael liainac maradéka az az a sSpríie

.luagy vtüllya(llelt: ÚT. r2). É uilai; sprSie va^ok (Mel : SzJán.

45). Az törk8Iben tartót .sz518, mint a ki a bor .S4')pruben vagyon,

hasat szrit (Mel : Herb. 6). Ez vilagnac gaza, .sonkola, sSpreie

(Born: Préd. 77). Nem lehet a lx)r s8príi-nélkai (Pázm : Préd.

b4i. Hordó bornak nevezed, a melyben söpr is vagyon (ü38>.

Salaknac liijác az otv8söc az ezüstnec soprejét (MA: Bibi. 11.4).

Kosz italát söpriLstfil itatti vele (Land : UjSegíts. L383). A világ

seprejének alít (Ker: Préd. 312). Az régi jó magyari hiniek, név-

nek csak a seprójo maradott (Szál : KnJii. 441). A meg-hajtott

hordóból a s8pr8is ki-megyen (Com : Jan. 85). A bSnnek sep-

rejét81 kitisztít (üdv: üáv. 47). A bfmnek sepreje a mi testnkbe

fCzegl : MM. 260). Az istentelenek a .seprt kiisszák (Kisv : Adag.

291). Az ország rontó latrokkal, világ sepreivel minden alkal-

raatos.sággal vígan lakik iBethl: Élet. 11.183). Az ti országtok-

ban erós méz sörök vaunak, aÖ'éléuek az javából egy hordóval

küldjön minékünk söprejével együtt (MonTME. 111.426).

[Szólások j. Söprejére szállott te benned a nemesség (Csiízi:

Síp. 567).

bor-söprü : tlocces C. faex vini MA. weinhefe PPB. B<ir-

söpriibfil lett k6 : lapis vinaceus, e faece vini concretus MA. A
hispa n az znegy aszszonuyokal egetot bort egetete a bor s8pp-

reból (Helt: Mes. 451). Maláta: jegez ez ighe minden allatot,

mellel diznot tártnak, akar t5rk81 legén es akar bor seprfi akar

felezel (RMNy. 11.47). Czac oUy mint .az bor seprS sakia (Born

:

Préd. 687). Várbéli apothecariiLSoknak orvo.'ságokra no terhel-

te.ssék Kí;ld valamely bort és Imrsoprftt adatni (TörtT.* 111

391).

olaj-aöprü : faeces C. [ölhefej. Olaj sepreje, melly fenékre

szj'ill : amurca PPBl.

ser-söpr : [faex cerevisiae ; bierhefe]. Maláta, az németek

ser söprnek fordytottak (RMNy. n.47).

szüredók-söpreje : stymma MA. [eatz].

Söprüs : t'aeculcntns t'. MA. [he6g]. Seprfe, gazos, zavaros :

faeculentns PPBl. Az idei bor még valameim.vire zavara*, sep-

rs (Com: Jan. 84).

SRE : pecus .saginatum .Sí. [mitstvieb]. Bassa számira .sóre

3 (KecskTört. IL198). Város két söréjét Hraötte Pap Imre, béri

24 d (MonTMR 1.296).

SBEa (.5oreye LevT. 11.343. sorég Misk: VKert. 555) : sliirio

secundus MA. stör PPB. Tornya Péter uramnak írtimk valami

apriilékos vásíirlások feliM. nevezett szerint valami testébon lev5

viza, tok vagy söreié hozatá.ia felól (LevT. U.3 1.3). Itt ugy gon-

dolhatjuk, hogy az anthor tzéloz a Tisza .szép ketseigéire és

sörégire (Misk : VKert. 555). Urak számára valö .söreg halat

vettünk 1 ft (MonTME. 1283).

ST (ismúg Komj:SzPál, 22. 2S. imgglen 28. yííjjA WinkIC.

17.5. i.'ií'íDöbrC. 461. .<íM ynkab:quinimo JordC. 565..tfííA\VeszprC.

140. sél Bal : Költ. 20. 5000 eztendoig smrgh annál tovah TihC. 151.

hat eztendeie immár sm-g tSb 324. sv-j EhrC. 30. 53. 64. .<(?<?<; VitkC.

52. 81. 96. üebrC. 44.s<J<; Sylv: UT. 1.112. D 13. seoph Heyd: PCF.

12. sfu/íí EhrC. 106. sifííPázm: Préd. 686. sM Tliewr ; Nyelvk.

17. 26. Mik: TörL. Elób. 3): 1) imo MA. inmio EhrC. S5. .53.

[ja. ja noch melír, vielmehrj. ») Te konanatus orczadath nyál-

lal megh fertozteteek ysogli ke.ior sebSknek sem enghedeenek

(WinkK;. 17.5). Fiiratságunkat nem hazánknak javára, és meg-

maradá-sára, hanem ."ölt romlásáia és pusztulá-siira liariutyák

(RMNy. III.124). Ne alyczatok, bog eu azért iütteni ligeii, hog

az o truint el tSriem. .Sog nemiAttem azért hog ei tSrieni, ha nem

inkább hoé lie tellesyczem (Sylv: VT. 17). Magát Messiásnak, S.M

ugyan istennek mutogatlya (Pázm: Kai. 663). Az .sem igaz, hoey isten

az igazakat gonoszszal látoijattya, mert sít azoktól minden gono.<Bf

ellaszigál (Pázm : l'réd 36 1. E-f'éle hamis vélekedéseket nem kellett

növelni, .sót ki kellett vagdalni (32). Nem leliete esfwrSslte auagy

pispSkke az, acki klssebb idey ú harmincz eztpnd8uel ? Si'it leliet

(Zvon : Osiand. 98). Azért nem |>!ipat kel .Autiehristti.snac mou-
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iani, biuiem sfit.azkic az misét el tSri8ttec(EsztT: IgAoy. 56b).

b) Sít niés : Mjkoron egezzek es erevssok, sem az zeraetnek

lovhteet, sevf meeg anya zeut egyháznak bevhteet meg nem
i.irtiiaii (DomC. 132). C) St ink.úbb: quin, quin potiiis, quin

iiiici MA. Jelenéed meg lelkemnec, .sixig incab meg érzessed

M<lem (A'itkC 84). Szorgalmatosaágra nem adgyák elméjek, sít

inkább álomban idejeket tóitik (Kelv: ScliSal. 39). 2) [et, atque;

undj. Mikoron akará a papnak s5g az úristennek áldoznia

(DebrC.). Én lelkem menj be a sz. Máriának édes sziviben, sevt

azt mondom, menj be az isteni malaszttal teljes szívben (HorvC

101). Nem lenne ereye ászt el szaka-sztani, st Dalida ballá,

meg monda Jasoknac (Kák : Sáms. B3). Sok jeles szolgái Sán-

dornak I6nek, Ljciáu, Pamphylián által ménének, s5t egy f6

szolgája Gleander vala illosv: NSánd. 3). A te bázad népét

pénz nélkfll megadom, síit mikor nekem irsz ne feledkezzél,

fsá.«záiodnak írj (11). GySngy, minden drágak5 k5z6lt5k vagyon,

sót rubájok nekik csak térdig vagyon (31 1. S) et quidem Com :

Jan. 111. [mid zwarj. A gazdagon készittetet lakadalumban

friss étkec vannac, és még (s8t penig) kfil8mb kfil5mb fogásoc

(Com: Jan. 111).

SÖVÉNY (zíMM/n Pesti: Nom.í: .sepes, sepimentum C. [zaun,

umzaimimg, einfriednng]. Sövényt fonni, kertelni : *texere sepem

PPBI. ígyen elbocsátá az követöket, csináltatott vala sok sövé-

nyeket, szereztetött vala nagy sok tömlket, hajókra rakatá a

sövényeket (RllK. r\^.129). Fonni sSuint, veteniint tennie kell8

lezem 1572 (KBéc-s. A7). Az fokhagyma zagu tyu leuele hasonló

az cbyalan leuelehSz, sSueny mellet ter5m(BeytlieA: FivK. 87).

Semmi formát felöl i-á ne nyomj, hanem csinálj csak valami

koszorút avagy sovént neki (Radv: Sz;ik. 265). A kert bé-kerit-

tetic sSvéunyel, a melly hajlós k6t8 vaszszSkbl fonatic (Com:

Jan. 71). Az bokios sövények k8z5tt gyfimSlcsfákat ültethetni,

hogv' ki uSIlyenek, két ölnyire egjTnástúl. Ezen .sövények k8zibe

tulyfábúl avagj' kóbfil faragott oszlopotskákat áshatni . . . Ezen

sövényeken léczekbfil gátoros ajtókat csinálhatni, kinn ki s bé jár-

hatni a táblákba s bé-is zárhatni, de ne legyenek magassabbak a

sövénynél (Lipp: PKert. L20. 21). Az szolgáim lovai az sovénnél

kötözve voltak, csak rajta, illyen-amollyan labanczoc adták, el-

viszik vala az lovakat, rivadás esek (Bercs: Lev. 280).

[Közmondások]. Jó támasz jó sOvénj-t tart (SzD: MVir. 263).

eleven-sövény: (sepes viva;hecke, lebendigerzaun]. T8bb

e féle bojtos és bokros fákbúi is csinálhatni illyen zöldell8 és

eleven sovént, az mint vad ró.sábúl, vad megybfil, szederj bo-

korbiil, fái sóskábúl avagy kecske rági'>fábúl (Lipp: PKert Ll-1).

kert-sövény : sepes, septa MA. zann PPB.

Sövényei, sövényez : [sepio ; umzaunen]. *Kertelt, sövé-

nyölt : septiis MA.

be-sövényéz : (circimisepio ; mnzamien]. Bé-sövényezem,

kertelem, fonom, k8mynlve.szem : sepio PPBI.

kömyül-sövényel : circmnsepio MAI.

SPÁCLÁJj : spatior PPB. [ambulo, deambulo ; spazircn^.

Pompasaggal spacialaa idestowa az palotába (BodC. 21). Kel

wtan spacialök (Heyd : PCF. 57). Spaciálni méné a kertekben

(Helt: Háló. 284). Ebéd után király spaciál vala (Görcs: Máty. 5).

SPÁDÉ: [en.sis; schwert]. Áll egy egy officzér ki vont spá-

déjával iGyöngy: KJ. 121).

SPALÉR: [adminicula; gelander]. A cruspánt és spaléro-

kat a kertekben meg nj-irhetni (l^ipp:Cal. 53). Az elö út a mint

az ajtón bé-mennek, légyen hoszattára vagy lugas vagj alacson

út az az spalyér (Ijpp: PKert. 115).

1. SPÁRGA: corrnda C. MA. aspargus Beythe:Nom. 2.

spargel PPB. Spárga fii : aspargiis ^L4. Igen köszönöm mind

az ludfiakat s mind az egyéb újságokat, az spárgát is, jól lehet

M. NYKLVTÖBT. SZÓtAr. n.

itt azt meg is untok immár (NádT: Lev. 8). Spárgával tebénbús.

Az gyenge Rjiárgit tördeljed meg mint egy hilvelykes borsót

(Radv: Szak. 20). Felül rakjad az busára az spárgát (57). Fve
saláta módgj'ára eszik spárgának gySnge hegíjt, káposzta csi-

máját (Lipp : PKert. IL61).

2. SPÁRGA: filum retortum, tomex canuabina PPB.
fspagat). Sinek, spárga: segelgarn (KirBesz. 143). Egy rakás

ligjTi vonó kötél, egy rakás kauócz, egy hordóban spárga félig-

nél feljebb (Radv: Csal. n.395).

Spárgás : [filis contortis oniatus ; mit bindschnur verseben).

Ezzel mar.idok Kéd köleles, lántzos, madzagos, spárgás és siuo-

ros szolgája (Mik : TörL. 70).

[SPÁRGÁLJ

Spárgálás: [sermocinatio
;

gerede, klatscherei ?]. Némel
nem jó akaroinmak fellem való siiárgálások miatt nem akar-

tam kegyelm&s uranmak eltakarítá-sában jelen lenni (TörtT.

XIII113).

SPEHELY : piuillis, claviculiLs ligneus MA. spitziein aua

holz PPB.

SPÉK(espeiGvad: FNÓt. 129. e.sp. iel Misk : VKert 342. ispék

Kadv: Csal. 11145. isprttel MesésK. 11. si>MM Helt : Mes. 9): lar-

dum MA. speck PPH. Lúd fejér i.si)ékkel, lúd .sárga ispékkel

(Radv: Szak. 78). Tynk fejér spékkel, tyúk sárga spékkel (94).

Csuka ispékkel és koczczal (Radv: Csal. 11145). Berbécs hús

j

spékkel (Monli-ók XI.322). Hozzá fogott a szakátsné a sódar

fSzésbez, szarvas húst is sfltvén, látott az espékhez (Gvad: FNót
129).

Spékel : lardo adhibito pingvo carnes macras MA. spicken

PPB. Tehénhús pecsenye sályával i-spékelve (Radv : Szak. 24).

Az ö hazugságokat minden leuel szálokra oda l«peckelik, fotóz-

zák (Göncz: RBab. 24). A szakáts a spéklö nyársatskával a

busókat szalonnával által szegezi (Com : Jan. 82). Az egygyik

képíró szerentsétlenségire megtalálta igen spékelni a húsvéti

bárányt, melly az apostolok eltt volt (Mik ; TörL 303).

által-spékel : [trausfigo; durchbohren). A gém nagy bosz-

szú nyakát kinyújtván, hegyes orrával a kis verebetskét tsak

által espéklé (Misk: VKert. 342).

még-spékél : 1) lardo interptmgo, configo, trajecto ; spicken

PPB. Az kövér bárány czémert forró vizben mártsad s meg
aspékeljed (Radv: Szak. 57). Az erdeinek pecsenyéjét megispé-

keljed, azután fzd meg (67. 102. 173). A szakáts a spékl

nyár.sat«kával a húsokat szalonnával liltal szegzi, meg-.spékeli

(Com;Jaa82). 2) [confodio; dmchstechen]. Báttyai mint egy

fene vadat, úgy meg-ispékelték a nyilakkal attyokat (Pázm:

Préd. 212). 8) [exorno ; aussclimücken]. Minden fabulánac az

értelmét is melleié töttem, mellyet megspérköltem és meg ékSs-

sít5ltem .szent irássockal (Helt: Mes. 9).

SPIC : acies, apex, fastigium, vertex, prinna, cuspis, aculeus

MA. spitze PPB. Ackoron vala Magyar ország az ö virágába

és szinte a spitzen (Helt: Krón. 2). Az sereg orron és spitzen

megyén vala (Görcs : Máty. 10). Minden 8 utaiban és spitzen

forgó állapatiban oltalmazoja (GKat : Titk. 279). Nem mindenkor

vagyunk a spiczen, mikor azt alittyuk, hogy az utolsó szflk-

ségre jutothmk (Megy: 3Jaj. 11.179. 156).

[Szólások). Szintén ott V a g y o n az spitzen: pericalum

prorae selis [?] (Decsi : Adag. 138). A spitzen válik meg, mi-

nem (Kisv : Adag. 222). Az spitzre fogták vala hSszem

:

cantheríum in fossa (Decsi: Adag. 39). Szintén az spitzre

iutottunk: res ad triarios rediit (3).

SPIKTNÁRD : nárdus, spicinardu-s lavendula major MA.

nardeukraut PPB. Orvosló ffivek a menta, fodor menta, spiki-
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náid, bráailioni íConi : .lan. 25). Ki gondolta volna, hogy az a

jó illatii spikiiiárd valakinek orrát megbáiitliatná (GKat: VAlU.

11.53). A spikinard bokros .szabasii fíi (ACsere: Ene. 243). Minden

része spichinárral, rózsával megrakva (Thaly: VÉ. 11.71).

SPINÁC, SPENAT (espmate ACsere: Enc. 239. ispinae

Radv : Csal. III.38. 47) ; .spanachiiim, olns liispanionni MA. spina-

cia Com: Jan. 31. Major: Szrtt. 444. spinat PPB. Ebedre telien-

hus, kapán spinatal (LevT. 1.4 1). Csuka Ispiuáezczal. Az spiná-

czot metéld meg s fonnyazd ki (HadvSzak. 111). Mezei t'fiveo

a vér port.sin, vad salyáta, spinatz ((.'om: Jan. 26). Ha csukát

tiszta borssal, ispinacczal akarsz ffizni (Radv: C^sal. III.38). Páré-

jos étíjk. Végy ispiiiáczot avagy párét, tödd fol vizbe (47). Paré.s

ftvek, minemfiek a káposzta, espinatz, saláta (ACsere: Euc.

239).

SPION : (explorator, speciilator]. ein spion KirBesz. 146.

SPONGYA (e^yongym Oertel : Harm. 41): spongia MA.
schwanim PPB. Egy hew kezzelek spongyat ven es meg feltee

eczettel i JordC. 448). Arnienyay kyralnal wagon az pozto zeel,

kywei az spongyath meg kilttek wolt (ÉrsC. 72. Sylv: ÚjT.

1.157). Vfin egy spongyiát (Helt: ÚT. H6). Sz. Agcston a tel-

hetetlent spongia természetfinec es pokol torkunac mondgya
(Born; Préd. 56Üb). Hamis patvar azt reánk költeni, niellynek

folyamattya spongyiába omla (Pós: Igazs. 11.342. Mad: Evang.

230). Bneidnek spondiaja a könylinlladlsok (Illy: Préd. 11,187).

Spongyás : spongiosns MA. scliwammig PPB.

8POT: [ludibrium; spott). Hypocziták kfirftl kell easpottal

forgolódni (Megy: 6.1aj. II. in).

SBÉT, SLÉT, SELÉT : glarea phinibo:i, grando plumbea
Sí. I.sclirot). Abban az iditben a srét és puska igen ritka volt

ÉrdélAeu (BethI: Élet. 169). A pistolyáb.il a sóletet ki.szedte, s

a merríil hallotta, hogy jelnek, arra Wtt egyet 1760 (Hazánk
1.372). Hihetfí, hogy maradott volt vagy egy szem síét a pisz-

tolyban (373).

SRÓP (sorófos Gér; KárCs. rV.450): cochlea, cochlea torcu-

laria PPB. (schraubej.

(Srófos), soi'ófos: [cochlea iilstructiis; mit schraube ver-

sében]. A czipüs házban van egy esztergárthan metszett bial-.«ajt

nyomó, sorófos (Gér: KárCs. IV.450).

STANDAR : eine gro.ise standart, un etendart KirBesz
147.

STOKFIS (loíjis Radv: Szak. 197) : (Gadus Morhua arefac-
tas

;
.stockfisch]. A stoktisnak szfive az 8 hasában vagyon (A-

Csere: Enc. 221). Csuka stoktis módjára édes tejben (Radv: Szak.
112). Az tokfi.st meg kell Kirni, darabonként vágni, kötözni

(197). Hal költ el stockfiseh 4 drb. (Rjidv: Csal. 70).

STÓLA: [stolaj. Kiral monda néki: Sies é.s a stolatvéuén
és a louat, tó^: mént bezéllótt el (UécsiC. 62). Tavvozyatok el
az irastwdokthwl, kik akarnak yarny stolakban (JordC. 601).

1
. STOMP : mola crintiisoria ; stampfmilhle PPH

2. STOMP : [VJ. Ök euel- semmit nem gondoluan nagv
stompal az igansag es a tellyas szent iras ellen vgatnaU(Mon'
KépT. 202).

STÖMPÖLY, STÉMPÉLY (slumpoly Cseng: Jor. II.
stmp MehSám. 471. tdnj, 141. lmpjl, ISmpíly i7i). 141.):

1) palanga C. trmiuus MA. stock, block PPB. Egy árkot toroni
ala a.s.<!anak, stonipoliokal alaa «k rakanak (Oieng: Jer. 11). TJmp
oszlop

. . . TSmp.My (basis), tánia.«to o.szlop (SM: Sám. 141). A
ryz tímp5l5ket a vagy támaszokat, aukln a k:i(üic álnao vala
mind ószue routác (470). El uiué a giámolokat vaé talpnac valJ
st5mpSketls(471). Az egész f5ld mozdnlatlan ál egy l.ellyen minden

slömíjíilyés támaszték nélkUUPázm^: Kai. 18). Amunkásoc rudac-

kai omollyenek, stompSlyíckel (palangis) forgas.yinac (Ojm: Jan.

105). Valakinek hanyatlott sít elesett ügyét stömpülyökkel támo-

gatni (SzD: MVir. 333) 2) [mátrix; pragestempelj. Tótfalusi Miklós

a maga tipográfiájához tartozó stempeljeit, mátriksait háronie7.er

forintokba engedte volt az erdélyi réformáta ekklé,si;üiak(B"id:

Pol. 169).

Tömpös: (pila, columna; pfeiler?). T5mpSs oszlop (Mel:

S;im. 141).

STRÁZSA {slarazsa Monlrók III 113. istráza Helt: Krón.

3(\ 8M. Mel : SzJAn. 59) : vigilia, specidatn.s, exenbatio, excubiae,

enstodia MA. wache PPB. Strása állás : statio PPB. Az istrá.sa

táborból kinyomtata, immár az nap hogy feltámadott vala íRMK.

V.46). Annac vtiüina iutz az Lstennec halmára, hol a philisteusok-

nae istráza vagyon (Helt: Bibi. 11128). Meg fogác az András

kiralynac istrázi (Helt: Krón. 36). Ezcc^talalánac "a t<>rkekuec

istrázára (89. Mel: Szján. 59). Vétenek izt:irázsiit körülek (Ver:

Verb. RO). Az török .starazsa meglátta (Monlrók HL 11 3). Czak

oda haza tjirtya nyugodalmát, az strazan, az utón sem niha-

zatyaba sem ételébe nem gyengéltetvén magát (Bom: l'réJ.

17b|. Az mi strásánkra, 5r álló santzunkra jól gondot visellyflnc

(MA:.Scult. 275). Gylekezének a filistaeasok az Uztrázsára

iKáldi: Bibi, 11.289). Bas.sa táborában magáét szállitá, szorgos

i.strásáit körüle jártatá (Zrínyi 1.61). Azt mondja Zíjmbori, gyiy-

jön le Szent-Iváni istrázsát rendelni (Bercs : Lev. 319. 126. 512).

(Szóklsok). Strázsál áll: custodiare, e.xeubare, vigilias

agere MA. Strasát állauac vala (Kár: Bibi. 1.495. Mad: Evang.

SS). Talpon virrad, ólálkodik, állya .strá-sáit, száz szemeket for-

gat .árgussal, de ha.szontalan (Fal : NE. 107). Strázsál állít:

exiubiíoras collocare, custodias .statuere PPB. Három ezer tatár

járja az i s t r á s á t (Zriuyi : ASyr. 168).

lovas-strázsa : [vigilia equitiim ; reiterwacbe). Tegnapra

virradóra egyik rendbeli túlsó lovas-strázsáját Bödíirtínél fel-

verték az némehiek (Bert's: Lev. 521).

örálló-strázsa : (satelles ; leibwachej. A fejedelmet nem

annyira rzic a darabantoc avagy 6r álló stii'isác, mint az alatta

val<)knac szereteti (Com: Jan. 141).

Strázsál : (custüdio; wache' haltén). Sellyén két kompánia

minden éjjel lován ülve Istrázsiil (Bercs: I^ev. 279). Jobb itt

legyen, niint.'iom ott isbázsiilja óköt az hadunk (131). Minden

nyomban utánna v.igyon a szemes ór, örzfi strázsállyaminden-

hol (Szl): MVir. 328).

Strázsáltat: [eustodire curo; bewaoJien lassenj. Zágunba

lételenikor bizonyosan tudom S kegyelmek engem czirkáltattak,

strázs;ilt.ittak iTörtT.2 1 219).

Strázsás : (ciistos ; schildwachej. Hamar fel rezzentec ott

mind a stra.sasokat (Hoflfgr. 73). Annyira neni"!viselt sem 8It5-

zetire som friss laká.sAra gondot mint a strazas vagy \-foniai-o

vitéz (Born: Préd. 18).

STRIMPLI: [tibiale ;ístrumpfl. Salavári, lK)t«s strimdi:

tibi.ili' PPBI Egy arany fonallal .sztt veres strimfii (Radv:
Csal, Il,3(;3),

[STRÓF, STRÓPOLj.

meg-strófol : fpunio jrbestrafenj. Se valakit meg ne strófof,

haneni ha nilnan is-tennec ellene vetkezic (VitkC. 64X

STRUC (y:<ra« ÉrsC. 263, tizíiirucA KazC 103. Mel; Jób.
72 1: struthio; strauss PPB. Siralmat tezec ment sarkaíioket es
gíVzolatot monual stnicoket (BécsiC. 247) V5<.-z5k5tb, ghenietli.

ivztiagoth.struezoth es semy^niadar nemzetit, ky neegy lábon yaar,
ne eegyeetek (JordC ySi. Ember'bolond mykent ratnvii ^ÉrsC.
263). Uaéon az én éomromba e^ dragalal^w ^n^ zím, ky ar 5
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uagsagaiml az uztiirucb madariiaí;h haznat f51Al mulatta (KazC.

103). Társok voltam az iiztiirudi madár l'jiiaiiiak (igyj (Mel:

Jób. 72 1. A strutszok társa voltam (Hív: I'réd. 11.442). Aiigliá-

l>an két .'triiez madarat láttam (lortT.í 1.196).

STUC : [scIo|ietum breve ; stntz]. A tsászár ka.stélya és

Skntari között a teuger egy jó stntz lOvésuyi szélesség (Mik

:

TrL. 'J.'iSX

STUKATÚRA: laqiiear ex alabastro ductum PPR

Stukatiiráz: laquear ex alabastro dtito PPB.

SDANCÁR ? Ott siiautzar és réz dobokat vérének, trom-

bitákkal liangos sípok zöngének (RJIK. in.l52i.

SÜAHC, SüRC isurt: Helt: ÚT. m2) : cinctns C. supparum

MA. scburtz Noin.' 151. .selmrtzband PPB El viiinéc az R tes-

térl a keszkenSket es a sortzokat : deferrput a corpore ejus

.índaria vei semicinctia (Helt: ÚT. m2). Mé.száros impot is el5

hittác vala, bozza óltSzet vala, stirtzát fel kStStte vala (Hlyet:

Jeplita. 36).

Suarcoeska : cincticulus C. cinctulus : gürtlein PPB.

SUBA: I) (pellis; feli]. Zerzee ysteu Adamuak es bA

felesseegheeuek swbawal bell6th kerteseketh (JordC. 13). Bizony

igen megszackadozot a .subád, igeu ki dollyedet a ket sz5med

(257). Az róka liógyagozni és czauai-agui kezde az ebec kSzet

és meg kezdéc tépni subaiát (Helt : Mes. 159). Ne zugolodiál,

mert nyiluau megb szakad a subád (279). Veres aranyas bár-

sony kentes, nestes zubaval bélletes (Radv : Csal. 118). 8)

chlaena C. tóga pellita MA. winterrock PPB. Suba hosszú gal-

léra : himierale, epomis PPB. Soha subát nem viselt vala (NádC.

539). Az satatolt megveszem, az szoknyának valót nem vehe-

tem meg (Nád: Lev. 12). Kis subájok is volt akkor az kis

asszonyoknak (Monlrók X1343). Subám galléra alá pöktek csú-

folván (ErdTörtAd. IIL232). Egy veres subát küld (MonOkm.

XXni.eoi). Egy grauat suba malal beleth iKadv:C.sal. II.9).

Egy ueres kamoka szwba hSIgiel bellet (15). Egi fekete har-

son! kis suba, köteses, nestel bellet (72). Vassal készitnek mind

gubát s mind subát (Szentm : TFiií. 22).

[Szólások]. Nem tudom, ha suba-é auag kSdmen (Decsi: Adag.
(

165. 322)
j

[Közmondások]. Bolondot szép siíba nem illet, de guba (Kisv

:

Adag. 29). Bedugták ennek a száját egy darab .subával : bos

in lingva (58).

galléros-suba : [tóga patagio omata ; kragenrock]. Ha az

galléros-suba alatt száz esztendeig hordozzátok is az bibliát, az

meg nem szólal (Bal : CsLsk. 421).

kurta-suba: amiculnm Oim: Jan. 100. [kurzer rock]. A.sz-

szonyi filt&et : kurta suba, nyakba rántó kis mente, szoknya

(Com: Jan. 100).

Subácska : [tunica, indusium ; iiberrock]. Az subacbkabau

magát szue vonuan (Pécsi : SzüzK. 82). Két szedeijes fajlongis

.subácska, félszer, viseli ((5ér: KárC^s. IV.27).

SUBAIPA : [?]. Eizegbe ved magadat, mert nyiluán ismég

orrodhoz méri a subafát (Helt : Mas. 86).

SUBICA : amiculum, timica, indusia MA. oberkleid PPB.

Az en zöld subyczam ot az ber malliaban wagon (LevT. 1.27).

Hozna Kd Paukónak valami subiczának való posztót, stannétot

vagy mit (11.23). Syakt>a rántó kis mente, subitza (Com : Jan.

100).

Subicás : tunicatus C.

SUDAML-TK : perniciter elabor, subito abripior, volo, jacu-

lor MA. schnell ausreissen, entlaufen PPB.

be-sudamlik : illabor, involo MA. schuell hiueinfeUen PPB.

SUDÁR: [sudarinm ; schweisstucb]. Czak vala mely bete-

ghokre kyldeuee hA swdar kezkenSyeeth : etiam ad infirmoN

deferrentur a cori>ore ejus sudaria (JordC. 771).

SUG : .susurro C. musso MA. [fliisternj. Fiílébe síigok : iiisu-

.surro (^'. El lij-\va Mariát ^ óccheeth, swgwa mondnaii, mestSr

ielSn vag>on e&s theeghSdetli hyw Maria ( WinklC. 323. JordC.

568). Suga Reginaidus mesternek, liog semmyt ne keeme
(DomC. 35). Kezdenek egi másnak súgnia (DebrC. 162. 20). Es

ínyiit Zamry fyleoben suggot vona, ottjui az twiok feneket fiTel

• seek &s ky mwleek nagy ordoytassal (ÉrdyC. 189). Een elle-

nem swguak vala : adver.sum me siisurrabant (KulcsC. 101).

Siígni-búgni kezde az káplány császiiniak, las.saii palántálja

mérgét Arrinsnak (RMK. V.181). SzeretS társom, mit beszél vala

veled a medue és mit súg vala f&leidbe (Helt: Mes. 412). A
fülbe sngtitoc (Helt: CT. 85). Egy kevéssé féléi szolittya és

víüamit sug az fülébe (MA : Scult. 977). Hogy a súgva való

imádságban meg ne halgattatuának (Bid : Csisk. 9).

be-síig : iususurn> MA. [einfliistern].

ki-súg : [elicio ; herauslocken]. Barát ez országból az amzont

kibeszéllé, sietséggel sebösben felrakodtatá, az Maroson által

Fehinczie szállatá, ott as.«zon kezébfil koronát kLsúgá (RMK.

in. 31).

meg-síig: insusurro MA. [einfliistern]. Vigaztalo zent lelek

mindent meg svg nektek (DöbrC. 341). Meg .súgni valamit : in

amem dicere i Üecsi : Adag. 20). Az tévelygfi magyarázatok is

i.stentfil súgatnak meg (P;izm : Kai. 375). Egy .szolgája bé-men-

vén megsúgja nékie, hogy egy kedves kantzája megf.sikózott

(^lisk: A^ert 105).

öszve-aúg : [clam colloquor ; sich heimlieh besprechenj. Ok
öszve súgván, mondgyák mind a négyen, nem tudgyák honnét

jött ez és hová mégyen (GyöngyD: Cbar. 421).

Sugall, Bugarol : in.susurro MA. in die obren blasen PPB.

Al.ittomban sugarollya s-tanittya. hogy a Christus 5nn5u maga

lakozik iizon f5 papban (Otr: Róma. 84). A ki ihli avagy

sugarollya az igéket (Otr: Tökéli. 36). A szent lelek egyá-

tallyába sugarlotta a prófétáknak é£ apostoloknak (MHeg:

Preb. 2).

be-sugaU : [insasurro ; einfliistern]. Az sátán mikoron bé

sugallotta volna az els5 embereknec, hogy nagyubra vágyód-

nánac, minden maradékiokat kész veszedelembe hoztác (Zvon:

PosL L483).

még-sugall : c« Meg-sugallák Anaximenesnek, hogy Sándor

nem azt cselekszi, a mit kér (Pázm: Préd. 664). Fekete angyal

volt, az ki meg sugallotta néki titkos tanítását (Pázm: Kai.

196). Haza indul a király Ba egyik basa tanácsábul, ki meg-

sugallotbt, hogy nem magának keres (TörtT. 1V.51).

SugaUáa, sugarlás : insusmratio, sosiirnis MA. das ohr-

blasen PPB. Sok swgorlasok vaunak .-iz attyafijak kezeth

(JordC 798). Ne legyenek tykAzAltetek haborosagok, rágal-

mazások, sugarlasok (Komj:SzPál. 242). Immár csak mind

hazugságnak hallgatására vágyódnak mindennek fülei, fondor-

lók sugarlisira, trágár és peiiiszes ] csúfságra (Boni: Evang.

rV.758). Boldogok azok a fülek, mellyek :n Lsteni sugallások

folyamit vé.szik (Pázm: KT. 170). A keresztyén embernek lelkébe

vettetik a hit, de az ellenséges ember fellyíil be-veti abba a

gonosz sugallásoknak konkolyát (Mad: Evang. 171). Akar mely

jelenéseket, ha az isten igéjével meg nem egj-eznek, SrdSgi

sugarlásoknak kel-tartani (CzegI : ORoml. 8. Lask:Lip3. 11).

Ellene kell állani az sugarllásuak (KCsipk: WolL 451). A

sátán felgjujtja sugallásokkal az aunélkfil is elég fenn liéjázó

nyalka ifjat (Megy: 6Jaj. IL1.5). Meg Slted belsó suggalásit a

szent léleknek, oktatásit a tanítóknak (Land: ÚjSegi'ts. 11.788).

lul^í
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A misén ha mit egymásnak kivántatuék mondani, igen rövidé-

den és lassu siigallissal légyeii (JTársUeg. 34). Jobb lenne

két vitéz katona lia melléje menne, s illy kemény síiggállást

a fülébe tenne (GyöngyU : MV, fl9). Isteni siigallásoak szavára

feltámasztatunk (Illy:Préd. L187). Az isteni sugárlást megve-

tették (Gvad: Hist. 42).

Sugalló, sugarló : sasurro MA. olirenblaser PPB. Sw-

ghorloknak ballasthokath ne agyatliok (ÉrsC. 188). Az sugar-

lot, fundert, hazadból ki fxzed : siisurronem ex aedibus ejice

(DictaGr. 15). Sugarlok, rágalmazok, i-sten gy&1516k (Szár: Cat.

O). BSiniel vádol, mind lator ispán es sugalló be ad Lstennek

es elárul {Mel: SzJán. 312). Telliesek minden hamis.sagKal,

(jaraznasaggal, sugarlok, rágalmazok, isten i>nl515k (Fél: Bibi.

n.3).

Sugarlóság : linsinnatio ; ohrenblaserei]. Az ew sugarlo-

sagokual meg lialxjreytanak az cyendes, bykessyges es kAzAn-

syges rendet (Komj: SzPál. 355).

Súgás : susurratio, susurnis, sasurrum MA. [da.s fliisternj.

Az fl szarúoknak sugasa (?] ollau vala, mint az zekereknek

zSrghise (Sylv: UjT. 11.145). Az félelemnec az 5 súgása vagyon

az 5 fölében {MA: Bibi. 1.458).

Sugat : [facio in.susarrare ; eingeben lassen]. Az 6 szent

lelke által ezt sugattya (Horn ; Préd. 267).

be-sugat : [deuunciari cnro ; angeben lasscnj. Császár

hirén kivl már nem lehet a dolog, mert ezek oda is besugat-

ták az dolgot (TörtT.» 1.228).

Súgó: 1) [susurnis; flü.'rternd]. Sukó mi.se: missa privata

PPB. Az súgó gyüná.s bnt szaporító cselekedet, a mint nem
régben tSrtént dolgok bizonyittyák (AIv: Post. II.S9). Fülbe
súgó vallás-tétel (Mad : Evang. 660). 8) [delatur, obtrectator :

ohrenblaser, angeber]. Sugoknac tarsasagat vtálád (VitkC. 63).

Súgod : [siisurro.; fliistern]. Jaj mely szemérem pápa az

te szentséged, vagy szombaton látjuk az tüzet kerenged, sok
ria.sz keresztvei sugdva biivSlod (RMK. 11.185).

Sugdal : [identidem inspiro, síiepius in aurem loquor ; wie-

derholt flasteru]. Észre vette, hogy Zayda oldalához fuija magát
és sugdal fülébe (Fal: TÉ. 646).

Sugdogál : cw Mit sugdogálsz pogány ? Hagyd lássam hideg
lestét a hercegnek (Fal : Const. 857)

Sugogat : (clam reforo ; heimlicli bürichten]. Bocskay
Istvánnak én sugogattam Fejérvárról (MonTME. 111.239).

SUGÁK, SUDÁR: 1) radins lulgoris MA. .strahi PPB
Ezeket kiilömben iicin látlyuk, hanem a moUy lyukon bé-szol-

gál a verí-fény sugara iPiizm: Préd. 15). Ha a veril-fény su-

gara be nem jó háborúnkban [xirt nem látunk (61). Az emberi
elmének sugara firömest visgállya a föld szinén látható

állatok természetit (62). A veró-fónynek sUtfi sugarait, az

esók nedvességit szaiwrán szenvedtem (603). A nap szerez

sudárival világosságot (Com: Orb. 11). 2) (radius, ramiis; ast,

zweig]. A Nabuchodónozor fájának olly magasíui luízalkodott

sugári voltak, hogy az eget láttattak érni (PáziM:Préd. 309).

Három sugarú toll forma gyOngyüs boglár, az ki fülbevaló

egy papirosra (Radv:Csal. III.3:'>2). ») (primore.s ; die be.sten|.

Három izben hozta' ki sultán Szulmáu császárt Magyarországra
s akkor szaggatták a magyar nemzetnek sngárj:it ki (EsztM.

213). 4) vitilis MA.';[tloelit-, getlochtenj. .Sugár-vo.szszí, mellyel

kótnek: vimen PPB. 5) [pnicoras, gracilis; .schlank, schmalj.

Sugár hoszszó ágyú: coluhrarium,' colubrina PPB. Az kövér
lúd ha felkél ó sugár szárnyára, ini"az'éh keselyí mely igen

forogja .(RMK. n.l54). Isten ne ujentsön hátadnak hos.szát

szép sudiir pálczátul (IV.8Ü). Az körös fe sugár teleiét leueles-

t8l ki faczarod (Mel: Herb. 26 j. A szárnyok sugarát meg vize-

sitik (Pázm: Kai. 19). A melly fának ágai terhesek gyiimöltsel,

alá-hajolnak íiz üres veszszök mennek sugáron (Pázm: Préd.

62. Pázm : KT. 21). Sugár sereg bontó mr>sár ágyukból (Ijom-

bardLs) 16v6lcl8zven (Com: Jau. 149j. Szép sugár álgyú (RákF:

Lev. 1.92). Valpót obtineáltuk minden kár nélkül egy pár szép

sugár taraczkkal együtt (RákF: Lev. I.IU). Vagyon egy kis

ráró, s\igár szárnyon járó, rám röpüli ráró (Thaly: VÉ. U.

230).

Sugaras, sudaras : |proceru.s, gracilis ; schlaukj. Ha a jó

méltíjság a mérges gyermeket szokott helyén tapogatta volna

sudaras csipfi veszszfivel, elfelejtette volna a dödörgést (Fal:

NA. 157). Azt mondanád, hogy sugaras számyokkal emelkednek

az egek felé (176).

[Sugárosod-ik]

fölsugárosodik : [e.wresco, surgo ; auftvachsen). Uisza ru-

gókká talaltatnac, mi helen ualamennyire f51 sugarosodnae es

huzalkodnac (Pécsi ; SzfizK. A2).

Sugárság : fgracilitas ; schlankheit). Szárnyok sugárságán

rc'pfilést tanulnak (Valk: Gen. 60). Nem te.sti tigunk számit,

sugárságunk állapottyát kivánta, hogy ismerjük, hanem hogy

lelki és testi gyarlóságink ismeretibl a kevélységet megfojtsuk

(Pázm: Préd. 1012).

Sudárul : (attenuor, gracilis fio ; schlank werdenj. Hasonló

derekad sudárult cjprushoz (Thaly: VÉ. n.236).

SUHAD, SUVAD (snadalom Lép: PTiik. 11177.): cado,

labor, prolabor cum strepitu Sí. fmit geriiuscli fallen]. Húrtelen

induhist ada gyors lábának, de kezdett lépési mellyen síüia-

dáuak ((iyöngyü: KJ. 458). Nekem kellett a nagy lóitató

csebreket emelnem, melynek alkalmatosságával valami jég közé

suhadván az egyik lábom 1759 (Hazánk. I.13S).

ki-suvad : [elabor; herabgleiten]. A meh szája is az ackori

sok Ded\ességt61 igen mogsikulváu gyakorta könnyen ki suvad

(A(3sere: Enc. 152).

le-svihad, le-suvad: [prolabor; herabfallen]. Az indiai

egér maga testét híg .';:irral bekenvén, hogy jobban tsúszhasson

a krokodilusnak torkán hütelen tsak le'^nhad (Misk : VKert.

249). Jó darabig felmentenek s néha szuitéu az tetejiig az

fának, csak lesuvadtanak róla (Monlrók XL400). Dörzsöld

kezeddel a mig a borsó haja lesuliad (Nyr. IX.131).

Suadalom : [?). Harmadik kin az erzekensegekhek suadalma

leszen (Up:PTük. 11.177). [Vö. SuhodalomP]

SUHAN: cado cum strepitu Kr. [mit geriiusch fallen}

be-suban : fiucido; einsiukenj. Az hid egy helyen mef;-

tanálvi'ui lyukadni, lovának lába besuhanván, eldüle i Kom : Élet.

61).

el-8Uhan : [clam aufugio ; sicli aus dem staubé macheuj.

Pukham uram az elmúlt éjjel suhana el elóttfink Újvárra

(RákGy: I^v. 353).

SuUANCÁR : Ijuvenis, pubesceiis, adolesceus
;

junger

maim). így tanítják a colosvári nagy scholáb.in az f> suhau-

ezárikat argumentiihii i(tKat:Tilk. 350). l'dvarok-béli Isapzi,

sirka katonák és suhauczár inaskák (GKat: Válts. 11.326).

Jertek csudájára, kik uj csudára vágytok, nézzétek ki suhan-

czárrá ISn, nézzétek ki potrohos (Malkó: BC^k. 7).

SUHÉ: everriculmn; zuggarn C.

8UHOD (solwíl Adánii) : ferlo virga, tlagello, scutica caedo

MA. ))eit8chen, mit rutén sciilagen PPB.

Suhodalom : (ictiis, plaga ; schlag, .streiehj. \'lsellessen

gondot Kd roii, hogy fitet megelégítsék, az ö suhodalmáról

és az elvett pénzt is megadják neki (Nád: Lev. 184).
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SUHOG : siisurro MA. [crepito
;

prasseln, knistern]. Suhog

mint a forró zsir a serpenyíben : frigutire, fritinnere PPB.

Melegics meg az aczélt az tiizOu, azután verd Ije sós vizzeli

tigyan suhogjon az aczélon (Kecsk: ÖtvM. 300).

Suhogás : siisiirrus, siisurratio MA. ((las saiiseUi). Az fi

testi vrauak az labaiuac suliogása ám vtanna ifl a kfiuetuek

I Mel ; Sám. 389). Szép las.su .suhogássiíl által-k^pik a második

numerusra (Matkó : BCsák. 193). Nolia t.sak halkan meuének,

de suhogásokröl nieg-asmertotének (GyíingyD : Cliar. 7i. A kapták

kopogását és a szurkos drótnak suhogásjit haliam ^Gvad : Nót-

PM. 29).

[SUJDIT]

meg-svíjdit : [percutio ;' schlagen]. Egy nagy hojszu koszt-

forma vasval úgy nieg.sujdítta, hogy még most is avajnakomon

a pillattya (Nyr. Vn.371).

SÚJT : caedo, percutio MA. schlagen PPB. Az tznek

oly nagy lángja vala, kihez sújt vala mind megöli vala (RMK.

VI. 91). Imadgyac a suuas corpat es nagy térdet suituac neki

(Melt ATam. 122). A lutherislák HiLszuak eretnek nevet sújt-

nak fejéhez (Pázm: Kai. 170). .Suytaiiak veszszSldsel ; caedunt

nrgis (Com:Vest 75). A bálváuyozókra a Dávid kortócsát

sujtám (Matkó: BCsák. 185). Pofon snjtá néki az orczáját (Fr:

SzJán. 151). Ollyau dolgokat sujték fejedhez, mellyekbfil nem

tudal még ki-fesleui sem (256). Addig verd, amíg kif.siny, ha

feln, ki veszi a pálczát kezedbl s a fejedhez sújtja (TöitT.-

1.153). A szamár a próféti alatt a földhöz sújtotta magát,

mellyel urát arra tanította, hogy az isten 8tet azonképen sújtja

a fSidhóz (Misk: VKert. A4b).

[Közmondások], A rugó ló sokszor tulajdon mesterét agyon

sújtya (Kisv : Adag. 405).

ki-8Üjt : everbero, excutio MA. ausschvriugen PPB.

még-sújt : [percutio ; schlagen]. Áron pap megsujtá ah

tengernek vizét és az vessz ellen ottan kétfelé válék (RMK.

11.14). A kire Ferenczet bizod, megsújtsa az alföldet, hogy

féljen tíillö (Nád:Lev. 64). Noha megsuj'tya vesz6ieuel, de

semmi tetemet meg nem rontya (Born : Préd. 282). Az soc

nyomorúság, mellyel hiueidet meg suitod, .sanyargatod (Born:

Ének. 177). Megsuytom az vizet veszszSvel : [>ercutiam aquam

virga (MA: Bibi. 1.54).

Sujtás : 1) ictns, percussio MA. schlag, streich Pl'B. Suj-

tásnak tsattanása: tax. tax PPB. Hogy a két száz suyttást

veraiéc rayta" (Helt: Háló. 184). Az viz. mellyet a sidoc az

veszszSnec suytásáuai nyertec az ksziklából (Kár: Bibi. L140).

Sujtástul testek reszket (Paskó: ESir. A3). Esnek éurajtam

sújtások, nem panaszlom, mert érzeni is szigyenlem (Bercs:

Lev. 504). '^2) [aufschlag] Némely tuUpák v5r8s sújtásokkal

festettek (Lipp: PKert. 149).

Sujtásos: [mit schnüren géziért]. Uj veres sujtásos nadrágot

magamra vontara és szép sárga csizmákat lábamra (Gvad:

RP. 181).

Sujtásosan: cw B^' .sima bársony, eziistfonállal sztt,

siijtásos.san, portai czalfrag (Monlrók. XSIV.233).

Sujtogat : caedo, ferio, flagello MA. schlagen PPB. Tagai-

mot kimetne suytogassad (Born: Ének. 311). Ne nézd a vesz-

sz8t, hanem a kezet, melly sujtogat (Pázm: Préd. 128). Meg-

érdemlettfik sokszor, hogj- bneinkért sújtogattassimk fele-bará-

tinktiíl (631). Békélj szent kezéhez, a mely sujtogat -szinte

úgy, mint ha ölelgetne (Fal: NE. 41). A biblia ott sujtogattya

a dámákat, a hol leg eleveneb az érzékenység bennek (Fal

:

NA. 132). Az udvariság azon egy igaz.sággal puhán tapogat itt

egyet, amott sujtogat mást (Fal: UE. 473).

Sujtol: c\3 Sujtoltatol az istentl (Megy : 3Jaj. 1186). Az

isten bal kez-ébon astorral egy fell sujtol (101). Az isten

szeret, azért sujtol szintén ennyire (RédTem. 163). Mihelycn

uieg kezdet suytolni benníinket, ottan könyörülni kezdet mi

raytunk (ExPrinc. 9). Nem haragjából, hanem atyai jó kedvé-

bl sujtollya ket i Balog : TemK. 130). Isten gyakorta szolgáját

keményen sujtolja (Zrinyi 1.123). Az mely tiát sujtolja. ;iz ö

neki kedves tagja (Tlialy:VÉ 1.136).

meg-sujtol : [verbero, flagello ; schlagen, stralonj. ííujtold

jíil meg a lovakat és tolj hátul a szekér kereken (Pesti: Fab.

546). Kegyessou meg-sujtoltatnak, a kik vétkeztenek (Kor:

Préd. 643). ket is meg-sujtollya és meg-sanyaréttya a bfinért

(Pós: Ig.azs. 1.360).

megrsujtolás : (ictus, percussio ; schlag, streich]. Az istennec

meglátogatása avagy meg-sujtolása ffyúk: Józa. 306).

SUKá.: [fascis stranientorum ; .-trohbundj. A iMira-sztoc

öszve tekerik a pelyvát vagy sukat inkáb és azzal az él

fác tökéit vagy alsó részeit bé-csinállyác (Nad: Kert. 23i.

SUIjLOG, SULLYOG : [pedetentim procedo ; Iangs,im

einliergeheuj. Csak la szélén sullognak (Szob: Dáv. 27). Mint

brVlult ide oda sullyog (Gvad: Or.sz. 134).

SÚLY, SUIiIjY: pondus, onus MA. last, gewicht PPB.

Ky nagy swlya vagyon ez mondásnak (ÉrdyC. 62), Isten kezé-

nek swllya ytöt meg-enghemet (607), Mikor a harczuak a

sullia vala (Mel : Sám. 9), Ha súllyá vagyon ennek a kemény

biintetés-alatt ki-adott parantsolatnak, meggondollyuk, hogy nagy

haszn.i-is vagyon tellyesítéséuek (Pázm: Préd, 450), Leg alsó

graduson vagj'on az ö terhes es súly volta miat (E'cPrinc, 158).

Turnus egyszer el szkék sullyan hartznak (Huszti: Aen, 33).

Hun az anya, hun az apa .siillyat nyom vállatoknak (Bal : Cs-

Isk. 37). Elgyiitt siras-sátok az én nyavalyámnak súlyát (Zrinyi

11,135). Nem futottad sullyát hidegnek s melegnek, tetszett jova,

.s;iva egyaránt kedvednek (Gyöngy: MV. 4). Annak terhét és

.súlyát viselnék (RákF : Lev. 1.496), A malomk súlyát lá.s.sad,

mint emeled, ma megpróbáltatom annak terhét veled (Thaly:

VÉ. IL261). Némellyek nyomorúságokban nem erfllkednek,

hogy kifeselhessenek ínségekbl és azért duplán érzik súlyát

(FahCE- 451. 4871. A ki pallosának sullya alá jut, annak már

kitárták pokolban a kaput (Kónyi:"HRom. 40).

[Közmondások). Szintén most vagyon az suIlyán : res in car-

dine (Decsi : Adag. 3). A bot, ha meg aranyozzák is, sulylyot üt

(Fal:.7eg}-z,917),

Súlya, sullya: [gravis, motestus; schwer, drückendj. Az

germek ees annewal sullyab leezen vala (ÉrdyC, 436), Minemew

betegségéül az vr isten reám adót, kit Kegtek iol tud, mine-

mew nehéz ees sulia betegség (RMNy, Itl26).

Svillyogat: jpondero; abwagen]. Sullyogasd és meg mér-

ied erdet és vgy kezdgy dolgaidhoz (Helt:Mes, 348),

Sullyos, sullyas : gravis, ponderosus MA, schwer, gen-ich-

tig PPB, Minden féle nyavalának súllyos igaitúl meg szaljadít

(RMNy, 111.127). Istennec súlyos haragiat (Born: Evang. IIL12).

Súllyos töménnyel czelekdni: ex syngrapha agere (Decsi:

Adag. 310). A hitrl tamat nehéz es sídios dolgok (Mon:Apol.

34). Súlyos betegség (Újf: HÉnek. 59). Sulyosnae tetézik az

szent irásnac nagy tengerire bé menni (Zvon: Po.st 1.574). A

harizon, a liul súllyosb és nagyob veszedelem vagyon, oda leg-

fSb ritézeket küld a generál (Pázm: Préd. 35). Magas menny-

ben az örök dStsségnek pondus, súllyos és terhes nagy-vóltát

várjuk lelknkre (167). Sullyos szenvedés (Land: ÚjSegits. 1.590).

Súllyos fárad.s;'iggal kenyeret keres (Kisv: Adag. 74). Készen

tartsad súllyos szablyádot s német testbül rakj garmadákét

(Tlialv: Ad,-il 132). Ez a dolog annak is súlyosa ki várja,

magában pedig nem szinte helyes (Fal : ÜE. 489).
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Súlyosan : graviter, pouderose MA. schvver, gewichtig

PPB

Sulyosbság : (majdr ixjnderositas ; xrössere sehwere]. A
világ tiai a sanyaniságok súlyosbsátíábúl ürülvén igaz-gySngyün

raaUküt cserélnek (Csúzi: Tromb. 451).

Súlyosít: adgravo, ouero MA. bescbweren, belastigen PPB.
Job az istentül botsátott tsapisokat békeség&s türé.s.sel k5imyeb-

bíteiii, hogysem békételen türetlenséggel .súllyositani íPázm:

Préd. 685). A bírónak sententziájából értsék a peresek, mellyik

félnek igyét hattá helyén é.s niellyik félt snlyosította (Pázm:

LuthV. 256). Nehéz pays sulyosittya kezét (Zrínyi L90). Tekint-

vén, hogy sokféle terhelé.sekltel si'ilyosíttattok, azx)n terhet róla-

tok elfordítottam íGér: KárCs. IV.603). Sok volna leimi, az isten

állaiwttyokat mint suUyositja (TörtT.« 1.224). Az háládatlan suly-

lyosíttya a vétket, mellyel jó-telt uninkot básittyuk (SzD: MVír.

262).

még-sulyosit : c« Az úr isten nehéz körilsztöniet újabb

.•teherrel súlyosította meg (LevT. 11.187). Isten tégedet igaz íté-

letivel meg sniyos.sét (Zvon; Post, 11.162). Hogy szententzíájával

meg ne súUyosíttassunk, abban keresett és nmtatott módot,

hogy okot bennünk ne talállyon a kárhoztatásra (Pázni: Préd.

9). Az úr isten a mennyire lialasztya, armyival meg-súllyosíttya

a gonoszok büntetését (29). A sententia ntán szinte annyi visz-

szálkodás támad arrúi, mellyíket sídyositotta meg az tórvény

(Pázm: Kai. 102. 103. 934).

Svilyositás : aggravatio Kr. [beschwerung], Meg-fontolván

a soka,ság fogyatkozá.sának súllyosításít, azt mondotta (Pázm;
Préd. 833).

Sulyosod-ik : oneror, gravor, aggravor Kr. (bescliwert

worden]. Orfelsége a spanyol királyt, ha sulyosodni kezd a

hadakozás a portugalln-sukkal, nem hagyhatta-el segítség nélkül

(Zrínyi 11.167). A difticulta mind jobban-jobban súlyosodik és a

malaszt kisebbedik (Fal: NE. 49).

raég-sulyosodik : ingrave-sro, invalesco MA. [vergrössert

werden]. A rajta megsullyosodot nyavalyákból kiszabadnlils

(Pázm: KT. 36). Megsulyosodéc Saul ellen az viadal (MA: Bibi.

1.368). A betegség'meg-sullyosodván (Czegl : Dág. El«b. 29).

Sullyasos r'fponderosus
; gewichtig]. A dolognac sullyassos

nólt.-it nem §rtic (Helt: Mes. 212).

Súlyosság, Bulyság : gravita.s, ponderosítas, pondus, omis,

difticnitas MA. sehwere, bescliwerliehkeit PPB. Hallyok az isteny

fenyegetee.snek svvlsagaat (ÉrdyC. 96). Istennek zent ygassaga-

nak swlssagara nem meree magát byzny (101). Megkóstolta

isten yteeletynek swissagatt (673b). Eerzem snly.sa^'at betegsé-

gemnek (RMNy. II 127). Érzi büney sulsagat (Mel: SzJáii 387).

El viselvén annak siilías.ságát íKnlcs: Evang. 11) Isten a bün-

tetésnek ké.sodolmét >úllyos.sággal viszi helyére (Pázm: Préd.

339). Nyilván ismerteti isten a bnnek gonoszsiigát a keserves

ostorozások sullyoságával (771). Késedelmes néha az flrSkké

való igassagnac suly.sága [(Prág: Serk. 681). Terhe siilysjigát

megunván (Megy.: 3Jaj. U.25). Itt a keresztnév sulysága, keve-

set tart kemény volta (Üjf : HÉuek. 37), Az törvények snlyságán

minden ember |)éldát vegyen ' (ErdTíirtAd. II. ,563). Az elnnilt

eolosnarí gyülésrtnkben ázások fogyatkozás sulys;iga miat nem
mohethe (Thaly: TörtK. 91). Bneidnek .sokasága és súlyossága

(Illy: Préd. II. 18.5).

Sulyságos : (oiierosus ; boschwerliehj. Nem sokat külSnibA-

zünk a .szoIi;:iklnl .t/, élntnoi; sulyságos terhe viselésében (Megy:

3Jaj U.6).

SULYOK: ti.stuca, pavienla, tudes MA. schliigel, .•tenipfel

PPB Meg egyeuessytte ew az ygassagnak tevvrewnl awagy

swlyokyawal (ÉrsC. 383). Ha az síép lovat azért kilték, egy

sulyokkal majd agyon verjék iRMK. L7>. .Szent Mathyasn.ir

feiet elrontattae deszkac kózet lebochatot vas sulockal (Helt-

Bibi. I.b3). lA minem sarud vagyon, fekete, szeles mint i l

sullyok (Helt: Mes. 453i. Fogságban tartá, végre sulyokl.

megSletteté (Monlrúk 111.39;. Mint ha egy snlyockal flióti

volna agyon (Burn:Préd. 688). Sulíokkal veri agyon (Zv'

i

Post. 320). Egy nagy király Ha hogy mernie egy olly pogány-

hoz, ki mint egy félállat csak a sulyok alá hizlalt-itnék i.Szal:

Krón. 15). Nem tudgya, micsoda .az kereszt .sulyka (Prág: Serk

882). A magad felére sulykot osiuáluan (Bal : Cslsk. 42i. Az

haláhiak .sulyka volt fejükön (Alv: Post. 1.104). A pSrSIlyel, .-ii-

lyockal az éket erSlteti, belé veri (Com:Jan. Iu3). Átoknak

sulyokjával agyon paskolják (GKat: Válts. 11.240).

[.Szólások]. Ha igaz az, hogy Cypriauus tauilutta az halottakért

való hasznos imádságot, az te sulykod gazban eseti

s te perdítetted oda (Bal: Csisk. 112). Az gazban pereg a

sulykod (154). Nyárfa sulyok ez szemtelen Mátyás (P^

Válasz. 216). Ha nyárfa sulyok hagyígálás nincsen a dologlwii

(Czegl: MM. 201). FOz fa sulyok ez, igen igen nagy hazugságá-

hoz illendS mondás (Matk : BCsák. 9). Markába s z a k a s /.

tani pergetyfis sulykának nyelét (SzD: MVir. 19

1

Némellyek igen elvetették a sulykot: qnídam *8uper-

jecere tidem PPBl. Az egész világon ha valaki a sulykot a

g.Hzra vetette, bezzeg te mes.sze lóditád a nyárfa sulykot (Kereszt:

FelsK: 414).Fzfa sulyokkal lap t ázol(Matkó: BCsák.

127).

[Közmondások]. A gono.sz g8tse.s fát ha megakarod hasítani,

tehát sulyok és vas éc kel hozá (Helt; Mes. 383).

égyenget-sulyok : [pavícula ; schliigel). Szér egyengeti

sulyok : piivieula PPBl. A basalieum magvát ha elfeded,

egyenget sulyokkal le-tapodni kell (Nad:Kert, 99).

göröngytörö-sulyok : volgioliun PPBl.

mosó-sulyok : lixíviae tudicola PPB. [waschblüuel].

Sulykocska : (pavícula ; schlagelcben], A padimentom t5m5

Iával pádimentomoztatott és sulykocskával megegyenesittetett

(Com;Jan. 108). Egy kis kalapácsai vagy fa sulykocskával

very-bé a fában (Lipp; PKert. U.26).

Sulykol : (tistueo ; festrammen]. Ütöm, sulykolom, sulyokkal

poskolum, díSngölöm : pavío PPBl. Asszonynépek a folyóvizén

rnhájokat mosván, sulykolván mint akáimelly csendes id/tben

(Szál: Krón. 200). A padimentom fa kossal tSmSttetet, sulykol-

tától (Com ; Jan. 106).

SUIiYOM: I) tribulus a>|uatícus, nux aqualica lacustris,

castanea aquatica MA. stachelmiss PPB. Az vízi tibulus a

snlly<im, a ki tóban terem (Mel: Uerb. 41). Mondola és gesztenye-

fa. Ismét súlyom iCom: Jan. 26). Súlyom fánk. Ezt az hé vajban

mártsad bele, olyanformán nf> mint az sídyom (Kadv:Szak.

207). ») erdapfel; trufe KirBesz. 156.

vas- súlyom : murex. tribnlus Nom«. 323. (fiussangelj. Három-

szegfi vas sulymok ; muriees PPBl. Nagy sok vas sulyraot

hányatott vala ki a trésre (Szál: Krón. 188). Dárius va,s suly-

niokat a-satot volna be jiz fSIdbe (Forró: Oirt 187), Algyuk,

tar.itzkok, vas sulymok, paysok (SzCsiimb; ÜtL«ír. 85). Két

tokenólie vas sídyom (Rjidv: Csal. 11397 1. Vas súlyom egy

tonnában Beli«k kapujában szakálos (MoiiTME. VIII.27),

Sulymos : nuce aquatica abundans Kr, [stachelnuM-] Pi-

scina Swiywmus Kysswiywmus 1386. Usque ad Sywl\vrau.sfoka

13S(\ Piscina Swlywmuspalya 1386,

SUMMA, SOMMÁ: 1) summa MA, summe PPB, Ved

hozyad ,süiiiiiiayat jiz foglyokniik iiiynd emberbill niynd barom

allatliol (.lordC, 182), Tartozik tizetni egy somaban (RMNy.

11.67. 82). Nem leszeu pokolba trombita, síp, summa, minden
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testi lelki io elvesz (Mel : SsvTán. 456). Valánac e seregben sno

hadakuzitc, kikiipk sommá vala kflrfli be nyoltzuaii ezer (Helt

:

Krón. S7V Tamis tVsük, Fpjérvárn.ik épojtésére nem kicsiny

summát hagyott (Monlrrtk. III.182). Vegyétec. sommAiát az

Izr.ael fiainac (K;ír; Bibi. 1.141). Mikor a vitézek k5zzíil sokan

el-ves2tek volna egy liarczon, sonimát Süe lének egjTuás-kflzfitt

(Pázni: Kai. SOS). 2) iiorioclia C. [argumentum; inhalt]. Rövid

"Kimma : epitome C. Sommája valaminek : síunmarinm PPR Úgy
rendeltem azoknak magyarul irtt somniáját (Pázm: l'réd. b).

Az ojiputoknac smnmát czinaltam szép értelemmel, hogy az

mit keres .az olvasó, az summát megtekintvén hamaráb, meg-

talAUya nzt (MA. Bibi. Elfib. 5). A kSnyvnek sommájában Írva

vagyon (Illy: Préd. 1.320).

Summái : addo, cogo ii\ summám Ki*.

[egybe-summál]

egybesummálás : [additio]. Végez egybe simunáhisnac

okáért (MA: Scult. 708).

meg-stunmál : 1) [recipilulo]. A septuagesima vasárnapnak

evangeliamát meg sommaluan (Tel: Fel. 41). 2) [convenio:

flbereinkommen). Az tíirökkel ezer forintban summáltak megii

es abban tartották megh .nz varost mint ell négy esztendeig

(RMiNy. in.27-b).

Summáltat : (tributum exigo ; besteuem]. Mint ell hat

esztendeig, ebben summáltatták eöket (BMNy. in.277b).

Summás : [generális ; allgemein, gemeinscbaftlicb]. Értelmes

síunniás beszéd, summája az írásnak : lemraa PPBl. A három

kérdésre-valo summás válasz-tételnek egy arra IStt alkalmatlan

felelettel való nagyob megerSssSdése (Pós: VáKszt. (i'ml.). Né-

melly summás orvoslásnak módgyáníl : de remediis quibasdam

generalibiis (Felv: SchSal. 4). O kevés igikkel szollott sommás

példabe-szédeket (Illy: Préd. 11 Elób. 1).

Sommáson : ad* summám PPBl.

[Summáz, öszve-summáz]

összve-summázás : [recapitulatio ; das zusammenfassen).

R5vid Sszve summázjlsa a minden eddig mondattatott dolgoknak

(Tus: Ápol. 257).

SUlíDA : indigestus; unordentlich PPB. Mint Sámson,

kinek egérló szemeiben tnvén sunda Dalila, ez tetszik, ugy

mond, szemeimnek (Csúzi : Síp. 6). Sem semélye sem magavise-

lése, mivel igen lágy és simda vala szegény, nem tetszett 1759

(Hazánk 1.212). Olyan rút, fekete ember volt Guthi, hogy a

sátorbéliek köziitt számba lehetne venni, a mellett simda maga-

viselése is (214).

StTNTníOQ : (astute ago ; duckmiiusem]. Sunyogo : clan-

cularius, snblestns PP.

SUKTYOROG : [occulte ago
;
geheim zu werke gehen].

Mások háta niegett sunyorgó z-sellér (Tbaly; VÉ 11.122).

SUPPAJÍ: cado cimi strepitu Kr. [plumpen].

bele-suppan : [cum fragore incido ; hineinplumpenj. Jupiter

wete nekyk egy nagy tewket ala menybei, mely nagy zwgas.<<al

bele suppana a wyzbe (Pesti: Fab. 16).

SUPÉRLÁT (sojjorla MüncliC. 69.): velum, auleum MA.
vorhnng PPB. Sátor, kalmár marha, fedél, ponyva, ágy fedél,

superlát : cadnroum PPBl. lm a templomuac soporlaha ketten

ketté zakada a felsS feletfll foguan ménd az alsoiglan íMünchC.

69). Az templonibeli soporla ketté hasada (Tel: Evang. 1404).

Pipeskedik a snperlát alatt (Matkó: BCsák.166). Csipkés király-

fisdn kamuka suporla (Gér: KárO. IV.463). Azon ;igyhoz való

snpeilátot fástul együtt küldje Kegyelmed (Rák F: Lev. II1710).

Suporlátot tsinála kék, veres és fejér selyembSI (Moln:JÉpü].

487).

ágy-BUperlát : [sipariiim; bettvorhang]. 06filggeaztfi ponyva,

játék helyre elö fiiggesztetett kárpit, ágy .superlát : siparium

PPBl.

1. StJPRA: virga Kr. (rutej.

Suprál, supráz : [virgis caedo ; sciilageu). Ozélibeli mester-

ii'gekot akarlak elóttfink fitogliatni rs immár vgyan rea

iiiszták az morgIh'Lsban való hopizihérséghet, mikor az socet

iiiprállyuk nem ió brgyartí'isáert (Bal : Epin. 5).

még-suprál, meg-supráz: cv Ingyen hagyj ott embert

véle, hogy legyen, ki megsuprálja az alfelit (Nád: lyov. 63).

Azért adják kezfinkbe a vesszt, hogy azzal a csintalan gyerme-

keket mpgsnpr:izzuk (Csúzi : Tromb. 287).

2. SÜPRA. Supra aggnS, szSkj fel kabla, haza jött féijed,

tombj Kató az te szíp palástodban, gombos sarudban (RMK.
I.lfil).

SUPREKERCS: stipa, stipula; halm, .stengel PPB. stop-

pelii Adánii.

SüRQYE : [pner Ciganus ; zlgeunerkiiabe[. A czigáiiyoknak

is jó volna surgyénak (Thaly: VÉ. 11.255).

SURJÁlí : [novus
;
jung). E fának gifikeréMl más termS

.<iiriáii fiatalok nfinek (Mel:.Jób. 20). A termfi fának, ha szinte

ki vágattatikis, az 5 surián ágaij nem uiugosznak, hanem ki

kelnek a fSldbfil (34b).

SURK(füz) ? Ibi est salix, quevo<atiir snrkfiz 1252 (CodPatr.

VI.67).

SUROIj (sorol Radv : í-"zak. 187) : frio, frico, tero, attero

Kr. [reibenj. Az lisztben tölts tiszta vizet, azt az levében keverd

el, sorold mindaddig az tenyered közt, míg annyi leszen mint

az kása vagy lenese szem (R;idv: Szak. 137). Meg gyúlt ingét

surollya térde kalátsahoz (Szentm: TFiú. 11). Surollya magát

a nád trsJkéhez (ACsere: Ene. 221). A galitzkSben való réz a

hozza .suroltatot vashoz ragad (250). Igen alázato.san orezámot

hatalmasságod lábaihoz súrolva kérem istent (Monlrók. VIII. 75).

Mely követed a császári méltóságos kegyelemhez orczát súrolván

császári ruhával feltiszteitett (MonTME. IX.369).

el-surol : [contero ; zerstarapfen). A pápisták az istennek

tiz parantsolatit akarják undok lábakkal el surlani (Vár : Szöv.

51).

meg-surol : [attero; anreiben). Ha a betegek és az utazók

vizet nem találnak, tiszta |virral súrolják meg ortzájokat (Mik

TörL. 4(31).

Surlód-ik : atteror, aöfricor Sí. [angerieben werden].

Súrlódás : [aflricatío; anreibung]. Az alfélnek feltörése a

nyargalásból való koptatást<il, súrlódástól vagyon (Com^ : Jaa

46).

S0SA : [?] Nyr. IX.73.

SUSÁRKOD-IK : [defero ; augebenj. A ti ellenSnk susár

kodó informatiókból lett (Pós: GBot. 17).

SUSÁROL : siisurro MA. leise reden, brummen PPB.

öszve-susárol : (toncito ; aufhetzen). Az nagy urakot te

öszvesusárlád, az nagy hamisságra ókét feliudítád (RMK. 11.195).

Susárlás : [demmciatio ; anzoige]. Hahol elfoglalaiidgyác

az gonasz irégyeknek .susiirlási (MA : Tan. Elób. 27). A susár-

lásból csak egy tyukhaszounyi haszna sincsen (Nyr. XrV.461).

Suaárló : .susurro MA. ohrenblüser PPB. Az susárló em-

ber az feiedelmec kSzt hasonlást szerez (Kár : Bibi. 1.612).

Meg irattatic az caputban az susárloknac es resteknec kár

vallásoc (613). Nagyon vádol susárló Mátyás (Pós: GBot. 16).
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SUSKA:[iixoriu«;siemandel?]. Szívességit szoktad nézni a

gazdának, szorgalmatosíágát szurkos gazdasszouyuak, nem
kérded, mi njelven szúllanak szakácsnak, sót azt sera, vallyon

nem híják o susliának (Orczy ; Nimf. B5).

Suskás : eöbeminatus Kr. (lascivus ; weibisch, geii]. Igne

suská-s, bujas: Mílesiis effoeminatíor (Kisv: Adag. 306). Tsak

lia.snak szolgál, suskás, buja ember (467).

SUSNYA :'l) ignavas MA. (feig). Nemtelen susnya paraszt-

ság (Toln: Vigaszt. 111). 2) [.squalídus ; scbmutzíg). Az menyeg-

z5s házbann |Í8 nem csak azok találtatnak, kiknek menyegzós

ruhájok vala, banem a ki .susnya k5nt8.sben óltSzStt volt is

íPázm : Kai. 537). Ha .szurkoson és .susnyán jár, az Szvegység-

noe tisztit meg haladni mondatic (l'rág; .Serk. 910). A menyek-

zíi házban nem csak azok találtatnak, kiknek menyegzfis

ruhájok \ agyon, banem a ki susnya kfintösben íiltSzik Ls (Pós:

Igazs. 11.327).

Susnyaság: [illuvies, lutum ; schmutz, unratj. A Luther és

Calvinus követi prédikátorok iriisilió! sok susuyaságot le-irtam

(PázmS: Kai. 1071).

SUSOG, SUSSOG: susurro, mussito MA. niurmelu,

bruniniHu PPB. A magyaroc sussogni kezdénec az fi nagy ál-

hatattlauságoc szerént a király ellen (H«lt:ICr<5n. 471)). Sussoc

és .szol lala a nép (Helt: Háló. 351). Ha prédikátor vagy, ne

fely, ne siisogy, hanem kialcz, fedgy, dorgaly minden gonoszt

(Bora: Evaug. 11.240). Szóban ió értelmesen szólni, se susogna

se dérrel durral (553). Halgass, mondoc, susogj és suttogj

:

tace, inquam mussa et mn.ssita (Com: Jan. 203). A párhagymák

éb embernek sokval hasznosbak, mint akarraelly aranyozott

fa-istenkék, a kik el8tt a pápisták térdenállva boszu szolos-

máKat su.sognak, birbitélnek ((íKat : Válts. 1.1120).

Susogás : susurrus, susurratio, su.surrum MA. gomurmel

PPB. Nézd, mit hoz reád is irigyek m<irgá.sa, tudós tudatlan<jk

l'oudor susogása (Orczy: KíSltH. 13).

SUSPUS : (dedecus ; schande]. Sít kicsinké, hogy MacskÍLsi

uram snspust nem ejte rajtam (Nyr. XI1I.227).

SUSTAK: [sextarius; secliser]. Négy susták nyomó (PP:

PaxC. 23V

SUT : [roce-ssus ; schluphvinkel], Hiv szószólló vala királyi

udvarban, ha mi ros7.at koholt irigység a .sutban, azon volt,

lehessen bán'tani nyomban (Orczy : Nimfa. A.5).

SUTA : mntilus, cornibus minutus
;
gestümmelt PPB. A

suta gjnbSlyeg az, a mely az also kerfilettíl fogva a telsó

egyenlS es mellékes kerületre egy aránt vitetik fel (ACsore:

Enc. 76). A magzat eredetet vészen a méhben a magból

I6tt és a tojománynak sutáb részébe belyheztott állati kezdet-

tSl (152).

SUTTOG : susurro, insusurro, nui.s.^o, mussito C. murmeln,

brumnien PPB. Vgy .s\itogiatok, hogy el ne arnilyatok (Decsi

:

Adag. 123). Mindnyájan én ellenem snttognac (MA: Bibi. V.

20). Susogj és .suttogj : mussa et nui.s.sita (Com : Jan. 203).

Suttogva lx;.széllenek (Land: CjSegíts. 1.581). A vének csak

suttognak, pipeguek és nyögnek (Szatm : Cent. 334). írtam

Kegyelmeteknek, hogy itt az szomszédban mind suttognak

buttognak (TörlT.' 1.216). Suttogott l)ocskora a mint forgattam

(Gvad:RP. 87 1.

Suttogás : susurrus, susurratio C. mus.s;itlo MA. das beim-

liihe brumnien PPB. Kútéttatic az templom, ha játévkal, sut-

togá.ssal tölti ember idejét az templomlmn (Zvon: Post. IL273).

Ellenkezne egymással a uevetéíi és sírás, suttogás és kiáltozás

(Com: Jan. 02). Nem látnál kSzStt&k cbak titkos suttogást

(Zrínyi 11.20). Mi az oka, begy Kászoni mÍDdeniitt az suttogásba

intere.s.satus, mindenütt jái- kel, futkos (TörtT.' I.220>.

SUTTOM, SUTTONY: (angulus, recessus ; winkel,

schlupt\vinkelj. Midiin más jámborok processiót járnak, ök a

suttonba pillagnak (Tel: Evang. 217). Suttomba reitezuen (Tel:

Fel. 201). Nem men valami suttomban es reytekben (Pécsi: Szz-
K. 86). Nolia feiet emeluen az szuttombol urdet (Mon: KépT.

314). Az anyaszentegyházban kell lenni az igaz bitnec, nem
valami .suttomba auagy szegletben lílon : Ápol. 9). Suttonban,

reitekben kiáltiiac (443). Üly veszteg rokon az suttomban

(CzeghMM. 119. KLsv: Adag. 227). Hallgat az suttomban

(Nyr. X.469). A mint állok a suttomban (PhilFI. 56). Egj- sntton,

egy reitek se légyen, mely bé-ne-tellyék undok fesletségtekkel

I Csúzi: Síp. 178). A suttomban nyakon csapják gonosz cseleke-

detekkel azt, a mit olly hangosan mondottak : la coudantiano

in privato (Fal: NE. 39). Megkerülnek minden suttomot, befúr-

ják magokat minden magános gyülekezetbe (56). Magával

hozza-é az uriméltóság, hogy mind azokrúi megkellyeu felel-

nie, a mit a szolga rend valamely suttomban tselek6.szik (71).

Teli torokkal kiáltják az erkölcsös életet, de a suttomban

nyakon csapják (39).

Suttomban : [clam, occulte ; heimlich, geheim]. örömest

tudnám, honnan meut végére Vithaker, hogy eSéle suttomban

l.ip|iaugó lutherlsták voltak (Pázm-':Kal. 173). Voltak nem
kevesen, kik suttomban kárhoztatták szegény fejét (ErdTörtT.

1.106). Kohári ládáiban feles van nála mo.st is, suttomban meg-

hattam vizsgáiul (Bercs: Lev. 46).

SUTU : uucus Kr.

far-BUtu : cauda exemptibilis fistulae catapnitariae ; schwauz-

schraube an der flinte PPB.

Sutus : uncinatus Kr. (hackigj. Sutus allatotskák, részets-

kék (ACsere: Enc. 117). Ha penig a tflzes vas hideg vizbe

gyakorta mártitik, romló és kemény leszen, 5 rajta az igen

apró sutus részek szSnteleufll által járván (250 1.

SÜDÖRÍT : (consocior ; sich verbiuden). A samaritáuusok

a boldog allapatban a sidókval farkasnyakat vontak, s a szoros

légyben pedig azokhoz sfidSrítettek és magokat sidóknak leimi

tettették iGKat:Titk. Elfib. 18).

(SÜDÖEKÖD-IK]

Südörködés : [obversatio ; das faerumschwarmenj. Szintén

ugy képzi ez az ortzátlan jesuita a tiszta.ságos Mária kórfll

való sfid5rk5dését, a mint 6k a dajkákval szoktak az ndva-

rokb.an szemtelenül eketselnie (GKat: Válts. II. ElAb. 34).

SÜG£! : ('?]. Az havasokon sügével tolja az ló az havat

(MonTME. rV.296).

SÜGÉR, SIGÍIR : raja C. perca, erytbriniis MA. (barselij.

Kíivelkeznek ors*jfark, sügér, konoz halaknak nemek (Radv:

Szak. 141). Kövi halatskák a sigér, a márna, a jászkftszeg iCom:

Orb. 69). A sigér igen félénk és igen ravaiíz hal, az betegek-

nek igen liasznos iACsere: Enc. 220). Sflgér avagy dSrgécze

nevfl tilskés számyn halacska (Land : ÚjTegíts. IL83I). A
csuka sügénel kedvesek ételre magok jóságokkal (Felv: Sch-

Sall. 15).

hegyesszakállú-sigér : cobitis barbatula Com : Jan. 33.

Folyóvizi)éli halac ezec : a viza, kecsege, hegyes .^zakálu sigér,

hegyes szárnyú sigér, orsó farkú hal (Com: Jan. 33).

hégyeBSzárnyú-sügér : cobitis aculeata Com: Jan. 33.

tengeri-BÜgór : raja Major: Szót 402.

veres-sügér: cobitis barbatola Com: Jan. 33.
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Sügérke : [percnia). Hogj' lia egyebet nem is, sigérkét fos-

atok (CSsegl : Dorg. 260).

(SÜKKESZT)

el-sükkeszt: [nullo luuuero puto; missachten]. El sfik-

kcsztette a jó intéseket (Land: ÜjSeglST 1.571).

SIj (íi/íny JortlC. 701. fel si/íwen 293. sSlth 1572. KBécs.

C5) : torresco ^LV. (gedörrt, verbraten werdenj. Megszáradok,

sfllök : assudesco PPI51. Latanak az zenSu lialat syiny (JordC.

701). Az ökör vetretzéje roston sült (Gvad : RP. 9). Üj sajt,

liamubau lapos sült pogátsácska (Orczy: KOltH. 145).

[Szólások]. Néki sem s fi 1 ám hfivelyébeu kardgya:
Archilochi patria (Decsi: Adag. 95). Az 6 karggya .sem sül vgyan

bfiiielyébeii : fremim non habét lingva (176). Nem Iiagya magá-
hoz sülni a gyalázjitot (Pázm*: Kai. 265). Nem hadgyák

nemzeteken sfllui o tSrténtt rút dolgokat (Hall : HHLst

III.25). A hol s kin sül a patratum, törvény szeréut bfintettes-

sék (Monlrók VIII.124).

bele-sül : 1) successn destituor Kr. [stecken bieiben]. Mind-

járt az elsil szavaiban belé-siilt : prima statim verba *praeddit

PPBl. Az tSbbin mind által méné, s ini szinte az végén sfile

belé (Decíi: Adag. 197). Bele sült a beszédbe (Fal: Jegyz. 921).

2) [inhaere-sco ; stecken bieiben]. A ki egyszer egy példás

bolondságba belé sül, hogy abból kibatolhasson, négyet is szül

ntánna (Fal: UE. 475).

benn-sül : [inhaeresco ; stecken bieiben]. Itt azért még ez

edgyszer benn sfll Kegyehned (Megy : SzAÖröme 275).

el-aül: torrefio, exiiror MA. [verdörrt werdenj. Némel mag

mindgiarast ki kelé, az nap pedig fel kehien, el sfile és miért

ho^ nem uala gic'kere, megszarada íFél: Bibi. I.57b). Az nap

fel keluen el sülének es miért ho* nem vala gifikerek, ki

szaradanak (21).

fbl-8Ül : [efhilgeo ; erglanzen]. Az nap 6fel sylwen, meg

fonyadauak : sote orto aestuavenmt (JordC. 393).

ki-Sl : 1) [extorre-sco ; ausdörren]. Ki-sl, ki-a.sz a vetemény

vagy vetés : sata retorrescuut PPBl. 3) [ictum emitto ; losgehen],

Lippában az álgyúk hamar kisSléuek, csak két öreg álgyúk

romolva vészének (RMK. 11139). Gyorsan rettenetes pattautyu

ki-sle, török tábor felé golyóbisát küldé (Zrinyi 1.121). Fel-

tekertt puskáját maga mellé vévén, a tolgyongó nép közt aka-

rattya ellen ki-sfllt nem remélvén (GyöngyD : MV. 80). Tudgyuk,

hogy minden embertl, járom, tésola, jóekeki nemsfil(SzBodó:

SóDics. B4). Gáspár Jánosnál volt egy puska feltekerve, hozzá

tartja az egyik törökhöz, nem sül ki az puska (TörtT.' 1.192).

3) evenio, sequor, consequor Bü-. [folgen, sich herausstelieu].

Szép elmétSl kellett ki-sükii ennek a feleletnek : hoc responsum

excellentLs *cuju.sdam ingenii est PPBl. Sok vallásunkat gyülölft

embertl fogott kisülni Orlaira nézve, ez pedig csak váz volt

a kenderben (TörtT.» 1.220). Etfele dologbul sfil ki az igazság-

uac meg erSsSdése (Czegl: Japh. 35). Mi sfll iunet ki az idves-

ségre tartozó traditioknak oltalmazására (Pós: Igazs. 1.103).

EbbSl sfll az ki (DEmb: GE. 60). Ebbl az versengésbl az sül

ki (Fal: Const. 844).

meg-sl: 1) torresco C. retorresco MA. [verdörrt werden].

Félig megsült : semiassus C. Meg-sölt genyetség : *tabum

crassum PPBl. Eleyben hozanak egy megh sylth halat es leepes

raeezet (JordC. 619). Az nagy ehsegnec S tflze miatt vgyan meg

szfllt, veszett (Bom: Ének. 133). Az ökröt hirtelen ne süssed,

hogy megsüljön szépen (Radv: Szak. 3.3). Meg .sflll és el szárad

(Horv: HÖszt. 2). 2) (induresco; hart werden]. Ki rettenetes

ennyire meg sfilni, meg asznyi, meg maradni az bnbe (Bom:

Préd. 228). Rea néztec az §18 Isten 6ara, de az meg.sfllt vak-

ság miatt ugyan nem esmerbettec (411b).

M. NYELVTÖRT. SZÓTÁB H

ÖBZVe-sl : [concremor ; sich verbreunen]. Rakva szénával,

szalmával az házok közi, s ha megtalálna gyi'ilni, mind öszve-

sülnének benne (Bercs: Lev. 92).

Süldögól : [torrescx)
;
gedörrt werden). Három száz fogoly

madár siildflgellyeu tSltve, tyúk, kid, vadhús, halakkal konyha

legyen tele (Szentm:TFiú 8).

Sülés : [coctura ; da.s backen]. Mikor az tarpecsenye jó sillé-

sébeu vagyon, vedd ki az tüztfil (Kadv: Szak. 14). Az tehénhús

liecsenyét founyazd meg a rostélyon úgy, hogy fél sülésében

legyen (17). A kenyér nem egésséges, ha sfilése nem elég

(Felv2:SchSal. 9).

Sülét, sült- : cv) Mikor az tehénhi'is pecsenye fél sületében

vagyon, ütögesd meg (Radv: Szak. 15). Az pecsenye mikor leves

."iiiltében vagyon, úgy metéljed az tálban szép hos.szan (24). A
siiltec és ráutottac egésségessebbec, hogy nem mint a f5zöttoc

'S levesec (Com : Jan. 83).

Sületlen : inassatiis C. non tostus MA. ungebraten PPB.

.Sv>letlen, f5etlen étel (Frank: HasznK. 103). Soha sületlent,

tövetlent fel ne a^i, akármint kérje is az urad (Radv: Szak.

13). Tikmonyból sálly;is rántott, öntözd meg hé vajjal, hogy

sületlen ne maradjon (217). Semmit abban sületlenen meg ne

egyetec: non comedetis ex eo crudura quid (MA: Bibi. 1.59).

Sült: 1) assarius, coctilis, coctus, pistus, assns C. torridus,

tostus MA. gebraten, gedörrt PPB. Lisztbl sftit : similigineus

C. Hozanac neki eé -sfilt hal rezet es mez i'mt (MünchC. 168).

Aianlanak neki e^ sfllt halnak remeket: obtulerunt ei partém

piscis assi (üöbrC. 322). Nagi yo s8th étkek es borok (DebrC.

197). Az ver6 volt Salamonnak idejében, kivel a súlt báránynak

csontyát meg tSrik vala (ÉrsC. 69. 125). Jo mást s51th pecze-

uet enni 1572. (KBécs. C5). Nyerset ne egyetSk, de chak t8z-

nél sittet (Beythe: Epist. 100). Asflltekhez (assaturis) adattatnac

mártogatni való étkec (Com: Jan. 111). Es ha mi sfilteknek és

darab petsenyéknek egyéb nemei vadnak (Com: Vast. 49). 8)

totiis, merus MA. (ganz, rein]. Miczoda sSlt vakmerSseg legyen

nemelly emberbe (Bom: Préd. 228). Mer6 sfllt balgatagság az-

ellen tusakodni (Pázm:Kal. 484). A kevélyeknek mer sült

bolond kérkedések és ditsekedések vagyon (Pázm: Préd. 5.5).

Ha valaki egy nagy hegynek tátaná .sziiját, sfllt bolondnak tar-

tanok (Pázm:LuthV. 106). Legyen neked is vgian azotm fele-

let mondva, ki abban a dologban az kSszegi sfllt para.szt soce-

ual maradeki vattok Aeriiis nagy apátoknak (Bal: Csisk. 128).

Hiszem, megláttad immár, ha sfllt vak nem vagy i233). A régi

kere.sztények k8zStt ugy tfludflkifltt az atyati-szeretet, hogy még

a sfllt pogányok-is álmélkodtonac rajta (Tyúk : Józ.s. 34). Tudat-

lan sfllt parasztoc: idiotae (Com: Jan. 153). Mer sfllt pogányok

iGKat: Válts. L El«b. 22. 81). Magátul a csapdosás jó sfllt vita

(Czegl : MM. 201). Jók között útólsó légy inkább, mint els a

.sült gonoszok közt (Kisv: Adag. 98). Nem lehet az ég alatt

sültebb bolondság, hogysem egy kardvágásra bizni életét (Fal:

NE. 33).

[Szólások]. Jól sült: bellus ardelio MA. Ózue gyflltek most

az iol sflltek: amphictyonum consessus (Decsi: Adag. 211). Bor-

ral mosdik, sülttel törldzik (Fal: Jegyz. 921).

nyárson-sült : subverbushLs PPBl. [spiessbratenj.

parázsban-sült : .subcineritius C.

rostélyon-sült : craticula prunave tostus PPB. [rostbratenj.

Jól ettem a rostélyon .sfiltb81, minthogy gyenge volt (KirBesz.

33).

SÜT : piuso, coquo C. torreo, torrefacio, asso MA. backen,

braten, dörren PPB. Nagi cz5t8rt8k5n reguel a pogacza kenie-

ret kel vala sflthnik (WeszprC. 38). Zoktak vala evlny némely

hytuan házachkaban es sevtnek vala tykot (ComC. 238). Húst

102
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s5t vala az betegeknek (MargL. 51). Pogaczakath syteenek

(JordC. 34). Sflss |X)gachat (lielt: Bibi. I.G4>. Nagy soc pecze-

nyet mise mondásért az papuknac sftttel (Born : Ének. 388). Az

felleg az napnac melegségétl .sfittetiien el mulic (Kár; Bibi.

1.636). Sütt halnak reze (Kél: Bibi. 137). Az czalántól sflttet-

nec vala (MA: Bibi. 1.467). ÜstSkfi.s tsilag soha sem fénlett, hogy

valami .sováuságot avagy dgleletességet a fSldre neai .sntíitt

vólua (Com: Jan. 12). A bors fa gyfimltse a ver fényen har-

mad napig sfittetik, mig meg kuporodik (ACsere: Enc. 224).

Éjjel és nappal hévség és hideg sfitvala engem (Illy: Préd. I.

476). Tüzes vassal liliom bélvegét sStStték hátára (Bania: Isk.

408).

[Közmondások]. KésS s&tue: sero .sapiimt Phryges (l)eoi:

Adag. 3). Késü sfltue: terrestris balaea (156). A ki mint röl,

úgy süt (Kisv: Adag. 161).

alá-süt : [demitto ; herabsenken]. Alá sfltéc feieket az 5ker,

ketske és a inh és el takarodánac (Helt: Mes. 22). Az szegény

eb alá sflte a feiét és el kelé pironkodni (29).

alásütós : [demissio ; das herabsenken]. Feje alá sfité.s.sel

meg hullamodott király (Megy: fiJaj. IV.21).

bele-süt : inuro MA. einbrennen, einbraten PPB.

benn-süt : [haerere facio ; stecken lassen]. Ben-síitStte azzal

a tselekedettel a js.snitát (Czegl : Japh. 95).

el-8Üt: 1) aduro, torreo MA. anbrennen, verbrennen PPB.

El sfllijtte a der az 8 szabad.ságokat (Helt: Krón. 21). S)(asso;

bratenj. Az ökröt három avagy négy (iráig elsüssed, hogy meg-

süljön szépen (Radv: Szak. 33).

[Szólások]. Kegyelmeteket meglátogatni el nem süthettük

(MonTMÉ. 1.319).

ki-süt: I) [e.xuro; ausbrennen]. Megvakítani, szemét ki-

sütni : abacinare l'PHl. Ugy teczenék, mintha a fényes napnak

a .szemét pissogó gyertyával akarnám kisfitni (Szeg; Aqu. 54).

3) explodo MA. [entladen]. Az várasból ki síitSnec egy algynt

az házatskára es az golyóbis által esée a tapaszon (Helt ; Krón.

164). A puskákat ki-15jjéc, süssék, pattantsác ; sclopeta displodaut

(Com: Jan. 1471. S) [prodo; verratenj. Nem tarthatta meg az

titkot, kisütötte császárnak és egyebütt is (TörtT'. 1.379).

kisütés: explosiü MA.

lé-BÜt : dejicio, demitto, conciuinisco MA. [herabsenken]. Le-

sütötte a fejét ; *dejectus vultum PPBl. Nem sütik le fejeket,

mint a szomorodott és gondba esett búslakodók (Pázm;Préd.

11). Szemeiket be hunyák és fejeket le sütik a fidre (Land:

öjSegits. 1.1). Ki sok omber lesüti az fülit s másképpen lesz-

nek mindenek (RákGy:I.ev. 376). Mind annyiszor le-sfitettík

fejeket, mikor szeré való dolgokat emlegettenek a kerékben

(Fal : NE. 97).

meg-st: frigó, inuro, retorreo, tonefacio, torreo C. asso

MA. braten PPB. (anbrennen). Zent L\lTÍnczot meg siteek

(VirgC. 29). Az zvVmnek eret meg sitté (37). Kmyftl teztabol

kozoru módra kell íinalny, meg kell sütny (SándC. 2). Meg
sytted ez tVel télometli (ÉrdyC. 469). A pofayat va^ iob kezét

süti meg a pogannac (Mel : SzJán. 344). Süs meg kemenySu

luiz tikmonyát (Frank ; HasznK. 34). A ki félve és gyengén

nyül a tsallyánhoz, megsüti kezét (Pj'izm; Préd. 329). Azrogya
meg veri, az dér meg süti, az férgek meg vesztegetik iPázm;

Kai. 201). A ludat vond edgy fa nyársra és sü.sd meg jól i Cseh:

OrvK. 41). Ezt akár az komönczében süsd meg, akár az pin-

nátában (líadv: t'siil. 111.46). A historii;u.sok Írják, hogy a régiek

a tevéket egészben szokták volt megsütni (Misk: VKerL 41).

megsütés : [coctiira ; dits anbrennen). Az meg sütéséén

erteetik az kr6zth fának kemenczeien 8 testének meg zaara-

dasa isteni nag zerelemnek nag tizetfii (SándC. 4). Az ökörnek

megsütéséról irok egy keve-set (Kadv;Szak. 33).

Sütemény : torta, pistura, crustulum, clybanitas Kr. [ge-

backenes], Sylvia maga keze süteményével kereste kedvét és

szer kivfil hízelkedett néki (Fal: TÉ. 710). Elkészíti eg)- néhány

tál étkeit, nyársra való süteményét (878).

Sütés : coctio C. a-ssatura, pistura, adustio MA. [das brennen). j

Az (rátérek nem nézhetek az tAzes vasnak site.set (VirgC. 37). 1

Az nyomoruságnac izzó verfl fény sütése (MA : Scult. 948>. Kemén-

nek c.sende.ssen ballag paripája, két sütéssel jegyes a jobbik

pofája (GyöngyD: KJ. 369).

(Közmondások). Elég egy sütésbe egy béles (Nád: Lev. 84).

kenyér-sütés : panificium Nom'. 409.

Sütet : [crustula ; liackwerk). ElSszSr az tánirok szedesse-

nek fel, az vtan az .sait es valami egyéb sütet beles vagyon

(Erasm;Erk. 35).

Sütközöd-ik : [apricor ; sich .sonnen). Teneked fázódnak
j

az szomjú halászok, neked siitküzfidnek az futó vadászok (RMK.
\

n.l96).

Süt : pistor, pLstri.'s MA. [backer], Momial meg^itot ke- ,

mence a sütStSl : quasi clibanus succensus a coquente (BécsiC. |

189). Az mézes pogácsát atí'éle sütóvel silsd meg, ki azzal keresi '

kenyerét (Radv: Szak. 287). A király pohámakja és sfitjje

(Tyiik: Józs. 193). A süt5 a té,sztát a süt tekenben fa lapocz- j

kával dagasztya (C!om: Jan. 76). Marczapánnak süti a vagy |

inkább patikariiisi (GKat: Titk. 393). Farao király sütje (Illy:

Préd. 11.163). Az vrv,icsorájában-való kenyér nem a Christus

valóságos teste, mert úgy a sütk csinálhatnák vas kSztt

(Matkó: BCsák. 422). Kiáltani kezdem a kolcsárt, kiis egy sütó-

vel lakván ott közel, mindjárt meghallá 1759 (Hazánk 1.141).

bélyeg-süt : tudicula MA. breuneisen PPB.

kenyér-süt : pistor PPBl. Com: Vest 46. [bückerj. Kenye-

rek, mellyeket az mennyei kenyér siteo sitet(DomC. 82 1. Mikor

az kenyer-süt gar.ist ád az kuldusnak, tulajdonává teszi azt

(Pécsv: Fel. 830). Az kenyér-süthöz nem illenék, hogy egy

garasos cziixiert ket garast venne (829).

ostya-sütö : panifex, pistor SK. [oblatenbackerj. Nyerteseb-

ben járna ugy az ostyasfit a képfaragó ácsoknál, hogy ha mit

a süt süt, Christus testévé válhatna (Matkó: Btiák. 425).

pecsenye-süt: I) obeli versator; brater, bratenwender

PPB. 3) bratpfanne KirBesz. 136.

pogácsa-süt : [cupedinaríus ; zuckerbScker). Mézes pu-

gát.sa .sütó : dulciarius PPB. A csmSge csináló, pogácsa sflfí

kívánatos édes csemegéket készít (Com: Jaa 76).

[Sütd-ik]

még-sütdik : (retorresco, assor
;

gebrateu werdenj. Az
barany a lii" tüznel forgatuan, meg sfttdic (Bom:Préd. 404)

Sütöget : pinsito, asso MA. [íviederholt brennen). Gyakran

sfitSgetk : coqiiito C Tüzes vassal sütögessed az s»5rit köniyiV

ltte (Rjidv : Szak. 62). Kfald más vassalis sütögetem sebeidet

(Bal:C«Isk. 136).

el-sütöget : cv Tüzes vassal mind elsütögessed az szírit

az fején (Radv : Szak. 62).

megsütöget : <v> A disznóból készült aprólékot egyeii-

kettnként sütögesd meg (Radv : Szak. 64X

Sütögetés : [assatio ; das brennen). Meg gondold, hogy

foIyo fene ellen vagyon ez a sfttgetés (Bal : Oilsk. 1 50). Títzas

vassal való sütögetés (C^gl : MM. 94).
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Süts : [ealidiis, fervidiis ; lieiss, breunend]. Kz egész negyed

síitís léazen és liáboru 1613 (KNSzombat E2). Walpiu'g csinál

sfitís meleget 1620 (KAI B7). A faiiekbíil a napnak siitfjs

melegsége j<í szagot hoz ki (Matkó: BCsAk. 250). Az nyárnak

kezdeti láttatik igen vizesnek és söt5s nap fénynek 1671

(KIAse 32). _^

Stség. Léva Antalnak a csjiszár sok vezeték nevei felett

a sötiWgnek titnlnssát Ls hozzA-adta (Tel: tXél. 67).

Sütsen : ffervide ; brennend). Igen sfit5s8n p6rs6Ii tartott

feje tetejét iMatktl: BCs:ik 214).

Süttet : [coqnere curo ; backen lassen]. Egy szép kövér

Iwrjút hamar megnyiizata, pogácsát Sárával fi hamar süttete

(KilK. VI.266). Job lako fSIdeket kezde keuaiii es kenyeret

sütötueu, alta! niéne a tó vizeken (Helt: Krón. 16). Szfigyénben,

SurAnban erigáltatom az provisiót, csak ne süttessem hiában

(Berc-s: Lev. 624).

SOIj {zi'l BécsiC. 281. z/ml NémGI. 125. szót Mel:SzJán.

432. zwlet JordC. 9i síiU Helt: Bibi. I.CCc3. szül C.) : ecbinus

hericius, herinaceus C. heris MA. igei PPB. Zewl : hispida

NéniGl. 125. OnoUracnlus es z5l lakoznac 5 kflzSbSkben:

onocrotalns et erieius in liminibus ejiis morabuntur (BécsiC.

281). Nemykoron az sfildiznónak beoreben chynalt vezzeviiel,

ostorral very vala ev magát (MargL. 62). ZAIetb, nywlath es

erdey diznooth ne eegyetSk (JordC. 94). A szflIdL«znóknac orek-

ségéué teszem 8tet (Helt: Bibi. IV 31). Tíiuissas szíldiznok

(Mel: Szján. 432). Az kflsziklac barlangi az szöldiszuoknac

(Szék: Zeo\t. 106). Sfildiszuo, tSvises disznó vagy ürge neme

(MA : Bibi. Magy. 4). Tisztátalanoc legyeuec elSttetec az egér,

a béka. az sfildisznó, gyic, eziga (MA : Bibi. 1.98). Sül disznó

avagy tSvi.sses borz: erinaeeus seu echinus (Com:Jan. 47).

Söl disznónak az éles sertéje (Czegl : MM. 203). Sfildiszuo, a

kit másképen tövises disznonakis hivnak (Misk : VKert. 241).

Egy siildiszuó, gyémánttal rakott (Monlrók, XXIV.648).

SÜUDO : porcelins. iwrculns MA. spanferkel PPB. S*ld8

dizno, azki meg makt nem raghat ; nefrendes C. Ver malatz,

süld : sus novella ; szopástól el-szakasztott siildfi. melly még

nem rágódhatik PPBI. Ghazdam ázzon zakaztott wolth ky

hwz wagy hwzonegy eregh síidet (RMNy. 11,211). A téjtíil el

szakasztól malatzok fogatlan sfildSlcnek mondatnak : porcelli

a lacte depuisi nefrende.s diciintnr (Com : Jan. 43). MidSn a

sfildil két holnapi, ackor kell meg herélni (ACsere: En& 286)

Disznó, siildó. malacz (BethI : Élet. 369). Bárányok, siildSk,

ludtiak (SzékOkl. 11164). A dézitiában mind bárányokból, sül-

dókból tizedik vétessék (ErdTörtád. 11.363 1. Dizno barom szol

deösteíiil (Radv:Csal. IL97). A tized dizuót hat pénzzel válták

meg, a süldót három pénzzel (Gér:KárCs. IV.2S5. 306. 453).

K516mbséget Uell temifiuk a disznó, vad kan, ártány és sfildS

kózfitt (Misk: VKerl. 145).

[Közmondások]. S51dók k6z5tt dekán lehet az kan. iBal : Epin.

11).

[SÜIiGET]

meg-sülget : [perpendo ; erwagen]. Es magadba tery gondo-

latoddal, meg sfilgetnen ez igenec terhe-s voltat iBns: Credo.

132). Hogy kedig meg erezed, minem szuzról szolyon az pro-

pheta, meg kel a sido igeth sfilgetnflnc es anac iegyz5S§t

eszünkbe kel vennSnc (173). (Víi. Stülyogat?)

SÜIjIjÖ (sylle, sylew LeVT. L152 sül Frank : HasznK.

20): raja C capito, squalns, lencioperca MA. rschill], SüllS,

sügér: raja PPBI. Ha Keg. benes syllewvel, kewlgien egy

syllet (LevT. 1.152). Sill halnak háija (Frank : HasznK. 206).

Retke, sülló következik s kilencz szemfl bal (Radv:Szak. 156).

Kophalat, posárt, sfillSt, bártsát add a szakátsnak (SzBodó:

SóDics. A4).

tengeri-süll : eine roche, une raie KirBesz. 160.

SÜIjÖLKÖD-IK : captü, blande insequor MA. frenndlicb

Uiiclistellen l'I'B.

Slölködés : captatio MAI.

SÜIjY, süli (stU BeytheA: FivK. 112b. súly Kanizsa

Tíirt 41. BeytheA: Fivk. 120): marisca, mariscus, Öcus, fungus

MA. [scorbutus; feigvvarze, skorbntj. Kinek az orrában süly

vagyon: polyposas; seggen kOlt kelés, kelevény, süly: eondy-

loma PPBI. Az «r meg vér tégedet Egiptasnac niirigyéuel,

sfilyel, varral es viszketeggel (Helt : Bibi. I.ZzzS). Minden sSlt

meg gyogyit, ha meg tírSd, rea kótSd (Mel : Herb. 33). Kacor

(ierb példa bezode: swl wagjon orromon, az elmeces-se waj-

(lalinas, az meg niarada.s,'i ruthahnas (LevT. 1.251). Fekély,

sfll, var (Kár: Bibi. L184). Mint a gelyva és sflly találtjitik az

ép te,<tben (Vallást. 203). Ha megtóród a rozmarint, al leiedben

való sfllt es dagadast megh gyogyit (BeytheA: FivK. 81). Venas

Ii8ld5ke, bokroson u5, bel.só sült .az vize es ^ökere porni meg
eyOgyit(112b.X Ha tfizes hamuban megsütíd az eb nyelvfl fyu

gyökeret, elSszSr teztaban takarnan, az bel.s sulyokot meg
gyogitya (120). Fekély, sflly, var, vizketeg (Sam: Cer. 177).

Kilisek és sflIySk kelének rajta (GKat: Válts. 11.1090). Gelyva

es sflly találtatik a testben (SzCsene: Conf. 112\ Süly keljen

alfeleden (Thaly : VÉ. 1.153). SuIy vágjon az orromon (Kanizsa-

Tört. 41).

dagadó-süly : haemorrhoides caecae PPBI. [blindo liamor-

rlioiden).

kifolyó-süly : haemorrhoides apertae PPBI. [ofifene hümor-

rhoiden].

köves-süly : [liaemorfhoides caecae ; blinde hamorrhoidenj.

Ha az lóherét rat kótíd az kemény dagadásra és kSiies sfilre,

hamar meg eriely az kelesSket (BeytheA: F'ivK. 86).

Sülyös : [haemorrhoicus ; hamorrhoisch]. Véghurkán való

süly vagy sülyös erek : haemorrhoides PPBI.

(Sülyösöd-ik]

még-sülyösödik : [haemorrhoida corripior ; hamorrhoisch

werdenl. Az alfelSk meg sfllySsSdek (Mel : Sám. 21).

SÜLLYED (le sellyed GKat: Válta 111230. syUyed ÉrsC

510): di.spereo C. suhmorgor MA. [untergehen]. Igen .sylleth az

ez feMen, ky halandó emberth zereth (ÉrsC. 243). Myud p<jkoh'a

eyllyodenek (510). Az sajkákban három sillyedt a Szávába

(Monlrók. III.157). Sillyedenec mind az 5t varosoc (Born : Ének.

343). Némellyek mindenhol csak magok erejekkel akarnak ki-

gázolni és .süllyednek, holott lehetett volna segít.ség (Fal : UE.

493).

[Közmondások). Ki bogár után jár, süllyed, gázol a sárban

(Kisv:Adag. 338).

alá-süllyed : persido C. [untersinken]. Le-ülepedem, alá-

süllyedek \ persido PPBI.

be-süllyed, bele-süllyed : [immergor ; hineinsinkenj. A

mani;ui UuSn zent kereztnek igiet vonuau, azonnal bele siliede

(DebrC. 11) Mindenekel5tte pokobak mélységében be syllyedgy,

tunyaságidat siiassák (Lép: PTük. 1.342).

benne-süUyed : (inhaereo; stecken bieiben]. Benne ne

sfllledj az hazugságban (Bal: CsIsk. 126X

el-sllyed: snbmergor MA. [hinahsinken). El .sylTede feld

alaa az tyz íJordC. 139). Micoron talior el sileit volna (DebrC.

569). Valazyatok ez kettew kózSt ; .awagy ezek el syleggjenek

awaé ew myattok martyromsagot zenweggyetSk (ÉrdyC. 598).

Egy bayo el kezdennee .sylyeduy (ÉrsC. 347). Na^ soc varosok

fSld indulás miat el silliedenec (Szék: Króa 55). Vesztegj isten-

102*
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nek szent haláláért, lám majd elrillyedsz (RMK. V.213). Ez

egész viláf! mayd tellyesseggel víz miat el volt sillyedve (MA:

Sciilt. 21). Kár, hogy nem votizáltatok a pokol ellen, hogy

sfillyedgyen el, veszszenek el az 8rd6g5k minden kinzó szer-

számokkal (Fal: NE. 63).

elsüllyedés : submersio MA. iuitert;uichung i'PB.

lé-süllyed : sido C. desido, demergor MA. hinabsiuken

PPB. A föld le süllyedett : terra *de.sodi( hiatu ; leereszkedem,

le-siillyedek : snbsido PPBl. Te Kapernum iiiiud az pokoliglan le-

silleccz (Sylv: UT. 17). A nyomorn.ságos állapotokban le-sillyeil-

ven (Com : Jan. 196). Valamelly isteni erejével tselekedte,

hogy a vizén száraz lábval járt én a lába le nem sellyedt

(GKat: Válts. II.123Ü).

meg-süllyed : iiersido, subsido, immergor MA. zn grundé

fallen, nutersinken PPB. Meg sfilliettettek hazugságitokhan

(BahCsIsk. 415). Valahol meg-siilyed az levelem avagy váro.s(m

avagy falun, nagy kárát vallják (MonTME. 1.268). Megfeneklett,

megsüllyedett hajó (SzD: MVir. 204).

Süllyedés : submersio MA. nntortauclumg PPB.

Süllyedsz : [sidere coepi ; zu sinken beginnon). Péter a

tengeren járván, a nagy szél-vészektíil meg-rém&lt volna, kezde

sillyedezni (l)i(isz: Préd. 126).

SÜLLYESZT : niergo, submergo MA. nntertanchen PPB.

Menty niagath na^ sok hazugsággal es sAllye.szty lelky az

na^h s8tetsegreh (Apo.st. 34). Az í népéuel vtanoc kezde sietni

az tSrSknec és er&sen kezde 5ket sflllye.szteni (Helt: Krán.

86). Végezetre minden módon a pénzt vesztic, sflllyesztie (Decsi

:

Sall. 16). Isten nem akarja hirtelen sillyeszteni Aket (Pázm:

Préd. 26). Nem ve.szti, sillyeszti mindgyárt a gonoszokat (120).

Féka^y, aranyos kengyel, egy kis vért aranyija seölliesztve,

tiirkis.sel rakott (Radv: Csal. 11.231).

be-süUyeezt, bele-süllyeszt : immergo MA. (hineinsen-

kenj. Soc boloiidságoc kivánsj'igos, mellyec az embereket

besillyesztic a veszedelembe és kárhozatba (Helt: UT. Kk8).

TaraczkoUkal, gránáttal kellene belisüUyeszteni, mert onnan

sohová ki nem mehetne Gajárbul (Bercs: Lev. 182).

besüUyeszthetetlen : immersabilis MA.

el-BÜllyeszt : submergo MA. [untersenken]. A binSs embíi-

rSket el nem .sileztítte volna CGuaryC. 22). Gomorra, Adame,

Seboyn, kiket wr ysten el .syllezt ew nagy haraghyaban (JordC

265), El syllezteny ez vylagot (ÉrdyC. 571). Ysten Nynyvv'eenek

warosaath el akarya wala syllyeztheny az ovv byneyert (ErsC.

7). Embnlkot silleznek el ala (Kaz(;. 1 1 1). Magyarazattyat el

akarnac nyomni es 8fllye,szteny (Helt: Bibi. I. b2). Am el siUye.szte

es mind el veszte azokat az isten (Born: Ének. 193). Az t varcwt

kenkfine."! fis.'Suel sillie.'izto el (Fél : Tan. 373). Mind nevét s

mind tudományát eggyflt kivannak el nyomni, rekkenteni,

sillyeszteni (Mad:Evang. 810) A letfitt marhát nem kell el-

rejteni, el-sillye.szteni : depositum non snpprimi'udum (Com

:

Jan. 190). Valaki magát ok nélkül gerjeszti, s a miatt pap.sága

szentségét elveszti, azt az isten asz.szony hamar el-sillyeszti

(GtBngy: Char. 44).

elsüllyesztés : (submersio ; versenkung). A féld semy zeld

fyvvet no tereinezen Sodornának, Gomorrának ni .syllezteftsee-

nek peldayara (.lordC 265). Az isten a nyelveknek el Sgyelit-

teleseket meg t.selekedhetto mint a Sodornának el sellyesztetéeét

(GKat:Titk. 90).

Süllyesztés : cv Az isten hol silyoztéssel, hol tflzel, hol

ehsegel megbflutete 8ket (Born: Evaug. IV. 4b).

SÜPPED (KJídékes? Helt; Króu. 208. jipoá Mik : T«rL.

352. sippadoz Tof: Zsolt 150. síppeáékes Com: Jan. 14. süjjjjejez

Mik: TijrL. 1. suppudoz Szatm: Dom. 262) : cado, labor, prolabor

Kr. [siukenj. A Dunán száraz lábbal mentem és jöttem által,

attól igen féltem, hogy a lábam belé ne sipadjon (Misk : TörL.

352).

Süppedek, séppedék, söppedék : nligo, eluvies MA.
sumpf PPB. Ingovány, seppi'dék : uligo PPBl. Egy séppedék

helyre mikoron iutáuac, határoc kSnnyen ot által gázlánac

(Helt: Canc. 11). Az országokban .sok paszta helyek, seppedé-

kek és vadon ordík vaunak (P;izm:Préd. 748). Ki nem von-

hatnak szégyeu vallásodnak seppedékiébSl (Bal : Oslsk. 308).

A Nihis vizének árjának le-.szállisa után a .sepodékbfli egerek

lettek (Ker:Préd. 248). Vizes seppedékue (Com: Jan. 73). A
ti presbyteriteknek a kormányon és séppedék kSzt is alig ad-

nánac hellyet (Megy: Diai. 95). Ló meg nem gyzheti a nagy

sfippedéket (Zrinyi 1.109). A sepedék miatt semmit nem ártha-

tott nekik az török, mert ha az bozótot töltötték, az viz ftil-

áradott (Monlrók Va86).

Söppedékes, seppedékés : uliginosiis C. palustris MA.

sumpfig, inorastig PPB. A toröc lovagoc oldalul is ^k8zénec

n§kic és a Krasso sebedékes i;rro kezdée flket tolni (Helt:

Krón. 208). Az ecclesia mikor az szárazra akarna hi'igni, seppe-

dékés helyre ta«zi ;u! talpát (Péusv : FoL 442). A f51d .sziue néhol

nedves avagy vizouySs, iugoványo.s, posvány, sJppedékes (Com

:

Jan. 12). Az embernek elméjét is az í ily sepiiedékes és meg
mérge.sedett lehelletivel meg vesztegette (Bíik : íjiimb. 40). Az

angolnák tsak a .seppedéUes hig sárból teremnek (Misk : VKert.

554).

Süppedéz : [haerao in vado ; in sumpf versinken]. Snppa-

doznak vala az 8 lábai (Szatm: Dom. 262). Mid8n Péter a ten-

gereu menne az ur Jesu.shoz, gyenge hiti által sip|)adozni kezd

két három lépése után (Tof: Zsolt. 150). Sz. Péter megije<lett

volt, mikor a vizbe söppedoztek a lábai (Mik : TörL. 1) Sfippe-

dezni, megakadni, farkast fogni : haerere in vado (Kisv : Adag.

204).

SÜRÖG (són/Sldik Müu: KépT. 92. Lép: Pfük. L317. s;.irq-

81Sdik Péf-si : Ágost. 35) : [discur.so ; sich heruuitnmmolu). Ha
mikor az isten láttya betegséggel, siu-ög körülötte igaz serény-

séggel {(iyöngyD : Cup. 0.4J). Az 8rd8g az Lsteu népe k5z8tt vég-

hetetlen intsél kedé.ssel sürög, forog (Misk: VKert. 250). Többi

kntyák hallván ejteni czehentést, sürgöttek, forgottak (Gvad:

Orsz. 130).

Sürgés : [frequeus commereium ; reger verkebr). A testi

oko.s.ság ez világi sok ideig való társalkodó sürgés forgásból

szereztetik (Toln: Vigaszt. 2^8). S.isok oda gylnek, szapora

sürgé.ssel jíunak, kerülnek (GyöngyD: KJ. 361X

Sürget : sugillo MA. sehr nötigen PPB. Mikor ezzel a bizony-

sággal BÖrgettyfik az atyafiakat, igen eveznek rókafarkokkal

(Pázm: Kai. 463). E segedelmet sürgetik tehát (TörtT. XI.163).

Bottyánt sürgetem, azt irja, ma estvére elgyün (Bercs: Lev.

253). Az szökött katonaság neveit váltig sürgetem az tisztektfll

(389). Az királyt mind a szeretet, mind Anna igen sürgették

az elválásra (Mik: TörL. 246). Mi .álnok fogás rejtekezne asür-

get8 vágyódásokuak hirtelenkedé.se alatt iFal: VE. 433). A biró

jó akarattyál kedvesked ajándékokkal sürgetni (SzD: MVir.

16).

Szólások]. A hadban sok pallos sürgette nyakát (Sed) : MVir.

199).

Sürgöd-ik, sürgöld-ik : ubversor, ambio, adulor MA.

(sich beoifoni]. Syrgewdyk wala az wntalan wal.j zolgalatlia

:

distrahebatm- circa frequeus miuisterium (Pesti: STesI 143).

Martlia igenis síirgSIJdic is farad vala az koúha liazbiui vruuc

kedue<;rt (Pécsi: .SzflzK. li'.O. Ninchen gondotoo heruadatlan

coronatokra, .szflrg8l8dgyelec számtalan nyomorasagine tVlil

(Pécsi: Ágost. 35). Az hiuec az igazságnak meg tapasztalásttbau
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naponkint inkab gyarapodgyauae es s8rg516dgj8uec (Mon: KépT.

92). Ha ayitatos elméiketlesekben s5rg515tt5k, kétség nolkftl

fldviVségre vagjou liavlaiidóságtok (Lép: Pl'iik. 1317). Azon

sfirgJli'ídJl, liogy észt az nagy doctort is ultalinazoiáuá tégied

az ti vaksAgtoknak (Bal: Csisk. 112).

Sürgölödés : nhversatio Kr. ((iiensteit'er]. A .sfirglildé-s, apol-

gatá.><s;il való liizelkedé,s : palmum (Com:,)an. 205). Az emberek

az SrdSgnek kPrnyíilettck való .sfirgfllMé-sét nem mindenkor

veszik észre (Misk: VKert. 183).

Sürgöld : [adukms ; schmeicblei-ischj. Nem kell sfirg5-

16d5 scsábító csalárdságod (Matkó: BCsák. 114).

SR (íenl ÉrdyC. 236b. .líroseg DomC. 79. sevrevmg

ComC. 413. súrís Prág: Serk. G76): I) .solidus, spissos, densus.

confertu.'!, tondensiis C. diclit PPB. Igeu sfirfi : perdeiisus C
Nemyuemew sewrew zowueuenben, liolot te\vuisben czynaltuala

olyatant ment egy liaylok (ElirC. 27). Jay annac, ki ném soka-

séita a ném 5uét é.s méglen nehézéite 5 ellené a s5rS sart

:

deu.sum lutum (BécsiC. 272). Ez paztor mene egy jgeen syrew

agw fa ala (CornC. 322). Nag sirí tíis bocroc (DebrC. 248). Hoza

nekyk wadakat mykeppen syrA portli (Kiik'sC. 190). Meg cr-

títte vala, liogy ez országokban nem v<>inánac soc városoc és

nagy városoc, banem ezac gyakor mezi városoc és sflríi faliic

(Helt:Kr6n. 105). A ki sSrfi mint az ennyíl, ki tisztittya (Mel:

Herb 173). Mikor igen sfirS az égben az czillag, ászt iegyzi,

hogy immár a vápor az az fSldi pára tel iiítot oda tillflnc és

esi leszen (Cis. G2i. Temérdec kemény és sfirS matériából

leszen (H3i. SfirS leneles fáknae iigai íKár: Bibi. I.IU). Sfiró

str;isát allata (Görcs: Máty. 52). Sfli'Sb és világo.sb hasonlatos-

ságokkal elSnkbe nem adhatta a szent léleli életfinknek múlandó

hiiísAgát (Pázm : Préd. 70). SM piszok asik rajta (Matkó : BOák.

10). Sfii'íi gyertya gyújtás fCzegl: Üág. II.fi). A srbe befuték

(Bethl : Élet. 329). Srii számú pénz (Thaly: VÉ. L158). SiWi,

ritka, közép és lé .szri szita (Radv: Csal. III.30). 8) [condensa

arborimi ; dickicht]. Az puzta erdSre futa as ott az seriben

69 wdwkban kezde lappangozny (ÉrdyC. 236h). Myert lakozneék

az syrewben (527). A [lokol, mellyel pokol fenekénec, sflrejénec

is niondanac (Com: Jan. 216).

Sürüd-tk : denseo, spis.sesco MA. fdicht werden]. A gizöl-

gések vizzé sfii(ídnek : hnmores .se *concrispant PPBl. Süriid-

heteft onnat is rabságbéli kínos nyomonísága, hogy minden

vigasztaló hireknek bé volt az uttya vágva (SzD: MVir. 347)

meg-sürdik : cu MidSn a nép meg sflrfldnec íHelt : ÚT.

S3). Az oltott téj megbidegszik s síirfidik mint egy hideg étek

(Radv: Szak. 268). Tégy semlye lisztet belé, attól megsörfldik

az leve (119). Megsfirftdik a leve (Lipp: Cal. 44).

megBrüdés : den.satio C.

Sürdés: densatio C.

SÜrüen, 8Ürün(s!'re?i RMNy. n.210. stlrúren MA:SB. 143):

spLsse, dense C. MA. dicbt PPB. Gombok wadnak raytha, sSrén

az mellyen aln (RMNy. 11.210), A házban levegi ég sflr&n teli

sok apró porotskákkal (Pázm: Préd. 15). A pénzt a szekrények-

ben sSrflven egybe.sotulta (MA : SB. 143). Fenyegetet Isten sflrfi-

ven (Megy : 6Jaj. rV.2 1 1. SSrfien gyógyultak mindenféle nyava-

lyából (Sárp: Noe. 247). Sflrflven vallod a kudarczot (Matkó:

BCsák. 14). Sipok, dobok, sfirflven zengenek (Czegl : Dág. Elib.

12). Végy példát elitted s kirflltted sörfiven el-d5ltekr5l (László

:

Petr. 7). Snlven éneklik magoknak a p<jéta versét (126).

Srit, srít : spisso, denso MA. [verdichten]. Öszve-szorí-

tom, sfirfiítem : constipo PPBl. Lisztet ránts meg, annyi legyen

penie az liszt, hogy szépen srétse az levét íT?adv ; Szak. 79).

A bó peléhi h:i a melegtil tseppekké sflrfiíttetnek, essik lesz

nek (A(iere : Enc. 138).

égybe-sürit : constipo C.

el-sürít : [con.stiiw ; dicbt machen]. I.sten oli igen elsfirite

az 5 haiat, bogi beh fRdoztetneiek (DobrC. 144).

meg-BÜrít : denso, addenseo, condeiuo, condeoseo, conspisso

C (verdichteni Megh serSyttee es megli nyoytaa az ew hayayt

wr istennek malaztya (ÉrdyC. 200). Fekete kenyeret hányj

rej'i, de sokat ne, mert niegsflréti az levet (Radv: Szak. 69).

Az leveg éget setétsgggel niegb sfirSytette (I'rág : Serk. 34).

.\ tej-telt vajas kSpflben meg síirfiiti (Uom: Jau. 78). A saláta

a néz érz^kenséget meg-sSriti (Nad: Kert. 279).

mégsrítés : densatio C. verdichtung PPB.

(Sürlj

még-sürül : [condensor ; dicbt werden]. Mégsrült : condcasa-

tus, spissatus MA.

Srs : [densas ; dichtj. Igazán mondod, hogy azt mondot-

tam; vai;yon errSl s5rSs Ingod sup : Q3. Cap. 2.§. íMatkó:

liCsiik. 2ÍI1).

SürÜBég : den3ita.s spissitas, frequantia, spissiludo, conden-sitas

C densitudo MA. [dicbtigkeitj. Az vr isten az ev hayanak sev-

rev.seget ada (ComC. 413). Zeold leveleo ágaknak sireosegenek

ékessége (DomC 79). Lattmic oly üstököst, kibfil mint hosszú

nyiiTe.sz6c szarmaztac síiri'isegnel (Boni: Préd. 9). Ijes7.állánac

az sáskác nagy .sflriséggel (MA: Bibi. 1.57). Az isten az elegyes

zrzavart az S .srftségének és ritkas;igának grádics! szerént

négy kúl6mb6zi részekre el-osztotta (C)m:,Ian. 4). Szörnyíl

srséggel kóesfi kezde lenni, s meg is esett az radnóti szóló-

uek (Monlrók XVII1.54). Nézélek a berek nagy srségében

(Kónyi: HRom. 199).

Sürüséges : den.sis.simus Kr. [sehr dichtj. Ennél nagyob

fájdalmak nem lehetnek, mint mikor a kezek és lábak sftiíi-

séges inai és apró tsontotskái meg-.szaggattatnak (Pázm: Prédt-

513). A kizelvaló klastromot mint a sritóéges raj lígy dongotta

a sok Rrdg (887). A választottaknac .si'irfi.ség&s .seiegében meg-

<liczertetfinc (MA:.Scnlt. 932). A sSrséges livés miatt nem ke-

vesen hnllá]iak benuek (Szál: Krón. 78). A fösvénység nem áll

magán, körülötte forog a sokféle hamisság mint a sürüséges

méhe raj (Fal: NE. 25). Mások eltt mint a sflrfiséges raj úgy

forgolódnak kedves dolgokkal (Fal: UE. 377).

Srüaégesen : [creberrime ; am öfterstenj. Eh legyeket,

csypti kullancsokat mind emberek mind barmok sflrSségessen

szenved)iének iLép: PTük. 1.259).

Sürüsit : (condenso ; dicht maciién]. Srósich tölyliöket sok

sóhajtásiddal (Zrinyi ILUl. 133). Nevellyed sren szivednek

sirá-sát, srüséts mellyed zokogását (TóthJ: IstN. 123).

SürBÖd-ik : [densor ; sich verdichten]. A kinek megrekett

torka, reá srsödik nyála, lélekzetet alig vehet, akadozva

beszél (FahL'E. 502).

SÜSÉTEK, SÜSETÉK, PÜ8ETÍ3K : alauda, galerita,

cassita MA. lerche PPB. A sseték avagy pl^seték bóbitáját

fel-borzaztya : cassita vei galerita cimim erigit (Com : Jau.

38).

SÜV (syií ÉrdyC. 395) : lovir MA. [.schwager]. Kylde el

Budaat, hogy az ew sjTveet, kynek Vazul vala newe, az nytriai

temleczbM ky hoznaa (ÉrdyC. 395). A sflv, férjnek 8tse vagy

báttya: levir (Com: Jan. 117).

SÜVEG (.!íi«9 JordC. 65. TihC. 125. Pesti: Nom. 1.43. RMK.

n.286. sóveg RMNy. n.l71. Illy: Préd. L258. >iUy RMNy. miOO.

Mel: Herb. 57. Zvon: PázmP. 118. snog TörtT.' IIllOO): 1)

pileus Pesti: Nom. L43. C hut PPB. Lombik, égetbor fBzó üst-

nek .süvege: alembicum PPBl. Veté .sflueget 5 feiebe íBécsiC.

31. 45. 108. 127). Zerez' k5cz6kket es zeep syweghSketb h*
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ekesseeghekre (.lordC. 66). Az firfiak sivegSket le vetik es nagh

tisztSssegel lialgattiak (TihC. 125). Egy nesztli kapa söveg

(RMNy. 11.171). ö sivegét ingyen sem emelité, fi liaragját inkább

megöregliíté (RMK. 11.280). Toilok süvegeken meg nem inarada

íMonlrók III 63). Egy kopasz lovagos csinált liajat rakott vala

;i siveg alá (PestiT: Eab 131). Melly igen liew vagyon most,

mégis belet sfleget és kesztyét vagyon (Helt: Mes. 291). EI51 a

sfiiiegen fel8l tíuo az szent coronat (Kár; Bibi. I.94b). Ne ter-

heltes.sék a mentét és az siiget elküldeni (TörtT.^ III.400). A
f?)l(iüt rátzok birják, a téjér nép igen tsrtfos süveget visel (Mik

:

Törí^. 353). 2) [méta sacchari ; biit]. Négy pint vizet tólcz belé

az nagy hordóban, két sfteg f5uént (Mel: Herb. 27). Nem egy

süveg czontos hiLsért volna itt az p5r (MA : Scult. 1078). 3)

fpraeputium; vorliaut]. Az ki.s gyernjek fiezmauyát vagy sflegét,

a kit az sidóc el metzottec, meggyogyit (Mel: Herb. 57). Ke-

verd fel erü.s.sen a bort, tfilts belé egy-két snveg fSvényel (Vali

:

OrvK. 18). Ne terheltessék küldeni borsot, gyömbért vagy három

süveg nádmézet (TörtT.a III.376).

[Szólások]. Mint álla s fi v e g e ^ illegetic azokat fejekben

(Megy: 6Jaj. ITI 33). Vgy illik az titulus az vitulushoz, mint

az lippay sfleg az bagolyhoz (Zvon: PázmP. 118).

Porba ejted itt is sflveged et(Czegl: MM. 171). Minden-

nap fel teszed a z Orbán sftvegét (Decsi: Adag. 28.

Ki.sv:Adag. 231). Igeu fel-tfltte az Orbán sövegét (Misk : VKert.

437). Szélvész hozta fiát majd megkis.sebbitem, süvegét fejérfii

még ma letétetem (Thaly: VÉ. 11.257 1. Mond meg vradnac,

hoé tSke, gané a mise, ne ve.s sflueget a képnek (Mel : Sám.

385). Valamikor ezt emléttyük, süveg-vetéssel é,s emelke-

déssel ti.sztollyük (Pázm: Préd. 155 1. Ha az isten német ru-

hába menne eleibe, annak sem vetne süveget (Gér: KárCs. IV.

522). Eltte mentél társaiddal .sfiveg vetve (Pós: GBot. 29).

árnyók-süveg, árnyéktartó-süveg: umlwlla MA. PPBI.

[sonnenschirmj. Egy arniek siuegli, arannjal sinorozott finyes

keötes keörniülette (Radv : Csal. 11.87).

asszonyok-süvege : caliondrum, mitella ; weiberhut PPB.
Aszszonyok melyrevalójok, a.sz.szonyoknak süvegeik : eapitium

PPBI

béllelt-süveg : [eapitium subsutum ; gefütterte mütze).

Melly igen liew vagyon most, mégis bjlet sfieget és kasztyét

vagyon (Helt: Mes. 291).

bolondok-süvege : [copreae pileus ; narrenkappej. Fejébe

tevék az bol.mdok .süvegét (RédTem. 21).

csákós-süveg : (pileus ciacuminatus ; spitziger hutj. Az ifj.iU

nyárban hasonló fekete süvegeket viseltének, de csákóst (M<im-

írók XI.348).

cseh-süveg : [pileus Bohemicus ; böhmisclier hut]. Egy
cseh süveg fekete bársony, vagyon rajta arany Ijoglár No. 13

(Radv: CVil. 1I.2S2).

csúcsos-süveg: apex C. (spitzhut).

csuklya-süveg : [eucullus ; capuchonj. A meszsze útra

menead5nec saruc illenec és fejboritó csuklya sfiveg (Com: Jan.

92).

gallér-süveg, gallóri-süveg : galerus C. [fellkappe].

Gallérisüveg, paty<ilat : galerus PPBI.

gyermek-süveg : puerüis calyptra ; kindermütze PPB.

hálo-süveg : [mitra dormitoria ; schlatliaube). KSzSiiséges

íltSzet az ömSg, pendely, hálcí s6veg, dolmány (Com: Jan. 100)

Hálósüvog van a fején, úri módon teszi fel, a .szakácsn.'ik Kibb

nem kell (t'al: Vers. 877). Háló-süvege sem volt senkhiek, most

minden embernek vagyon többire 1759 (Hazánk I.L^tS). Az
hajam az háló-süveg alól ki-tsúszott (KirBesz. 12).

hasitott-süveg : [pileus Rssus ; spaltiger hut). Eleybe kezde

i6ui egy ember szaba.sso, veres nagy agyam basaitot s5uekbeu

(Helt: Mes. U6).

hégyés-süveg : tiara (;. [spitzhutj. Vetkezz le p5s|)íki

ruhádbul, hegyes süvegedbl, palástodbul (Orczy : Nirofii. B3).

kalap-süveg, kalapos-süveg : |)eta.su.s galerus ; breiter,

runder hut PPB. Azon kér Kdét, hogy kalapos süveget vegyen

fi magának (LevT. 11.142). A meszsze ftildre menendSnec saruc

illenec es kalapos sfiveg a napnac verfénye ellen (Com : Jan.

92 1. Égy vagy két gyapjúbr»l csinált rósz sfiveget vé.sznek, akár

magyar, akár kalap legyen (Kipp: PKert. U.180). Kalapos süveg,

melyen vagyon aranyboglár (Radv: Csal. U.282). Egy nyári kala-

pos süveg aranyas (Gér: KárCs. IV 84) Egy kalapos süveg, kit

Narlicióbol hozott volt az szegény idvezölt úr (223).

király-süveg : mitra C.

kis-süveg : vittaPPBl. (kappej. Fökiitfi, kissüveg, hálósüveg :

vitta PPBI. Az kys sj-wektheketh megh wettem, azthes megh

kewldewm (RMNy. III.35).

lazsnak-süveg : bardocucullus C. [capucliouj. A lasnak-

süvegek a hajósoké és a darótzok a szegényeké (Com*: Jan

84).

lengyel-süveg: mitra Com: Jan. 101. [haabe]. ászszonyi

öltözet: a kurta .suba, elöktS, lengyel sfiveg (Com: Jan. 100).

Fejér gyöngyös lengyel süveg kett (Radv: Csal. n.299). Kez-

denek viselni báránybfir süvegeket ; ezt lengyel süvegnek mond-

ják 1763 (Hazánk. 1.367).

magyar-süveg : (pileus Hungaricus ; ungarisclier hutJ. Egy

vagy két rósz süveget vésznek, akár magyar akár kalap légyen

(Lipp: PKert. 1L180).

nagykarimájú-süveg : [galerus ; breiter hutj. Nagy kari-

májú vékony gyapjúból vaM süveg (Tört'P. XVIIl.260).

oláh-süveg : bardocucullus C.

öreg-süveg. Az oláhok felfii végezték, hogy fegjvert és

ürogh seöveget ne legyen szabad viselniek lErdTörtAd. IVAT).

örmény-süveg : [pileus Armenitiis ; armenischer hutJ. Kez-

denek viselni báránybfir süvegeket, de posztóból volt a kUlsfi

ré.sze, ezt örmény süvegnek mondják 1763 (Híizánk 1.366).

pap-süveg : petasus C. birretum, birnis PPBI. [priesterhutj.

Széles p;ip süveg : petasus PPBI. Pap-süvegben, bfirkOntösbeii

leánynézui ne járj (Thaly: VÉ. 1.362).

patyolat-süveg: galerus C. Patyalat sA'eg, az kit essís

\Vdflbe tfirkök az patyolat fölibe tesziiec : galerus C.

pozsonyi-süveg : pileus coactilis PPBI. [tílzhutj.

púpos-süveg : tiara Com : Jan. 100. [turbán). Közönséges

öltözet : az ümög, béllet sfiveg, pnpos bársony sftveg (Com: Jan.

100).

püspök-süveg, püspöki-süveg : infula, mitra episcopalis

MA. bLschofshut PPB. El megyek meg halny, pyspek vagyok,

de az solyat, ;iz pispek syueget ol hagjom (PéldK. 59).

salapos-süveg : [schlapphutj. Az gondot bagyuc a salapos

sfiuegfi vin onibereknec (Szeg : Theoph. 36).

skatulyás-süveg : [pileus Cumaniciis ; kumanisi-her hut).

A de-ákok és asKoIa mesterek skatulias süvegnt ne viseljenek . .

.

A skatulias süveg a fekete süveg, melly tsákóra vagyon vágva

(Bod:Pol. 85).

szalma-süveg: petasus Nem.' 449.
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szégés-süveg : (cueuUus ; doctorshut). Férfiúi íltizef : vállia

vágót mente, tsuklya, szeges süveg, miiiémfivel a doctori mél-

tósággal meg ajándékoztattac éloec (Com : Jan. 99).

szeméremtest-süvege : [praepntiuni ; vorliautj. Az oriah

sidi5ul az férfi szemérem testuec sftueg^ (Mel : Sám. 40).

téli-BÜveg : [capifmm hiemale ; wiiitermütze). Egy fekete

bársony thely syvegh belletli beleöl pegjmetli mallal (Radv:

Osal. IL87). Egy téli .süveg, kin kileacz öreg arany boglár va-

gyon (Gér: Kái-Cs. IV.81).

úti-süveg: [petasus; reisemiitzej. Ki fel-tötte az t'iti süve-

gét : petasatus PPBl.

vas-süveg : [cassis ; lielmj. Sisac avagy feiét oltalmazó vas

sfieg (Com: Jan. 146).

Süvegese, süvegéeske : pileolus C. (kappchenj. Kd. csi-

náltasson Samulkának vagy két süvegesét (LevT. II 222). Bár-

sony sflvegecskét feltenni és egy szép tol cimmert belé (MA:

SB. 141).

Süvegel : [capite nudato lionoro ; mit entblH&stem liaupte

eliren). Vgj' sfiuegelnec, hogy az nép ini mostan ily igen tap-

sol nékem (Illyef : Jephta. 15). Gaz<lags.'igért senkinek ne sflve-

gJly (Eny:Gizm. l.í). István, Pál, Gergely deák ajtaján kuczor-

gottanak, azokat süvegelték, ajándékozták (TtírtT.- 1.153).

Gyermeknek játékért, leánynak sírásért ne süvegelj te sóba

(KUv : Adag. 310). Az elrejtett kincsnek, titkos hegedsnek ke-

ve.sen süvegelnek (379).

Süveges: 1) pileatns C. MA. der oiiien hut aufbat PPB.

Kkütös, kontyos, süveges: vittatiia PPBl. Honnan vetted ezt

az nagy süveges autoritást (ílUyil : Irt. 197;. Pftsiiek-sSveges

apátur (Szeg : Aqu. 70). 8) [pileo ; hutmacherj. Szrbl dolgozó,

süveges, kalap-tsináló : pileo PPBl.

Süvegetlen: [capite nudato; mit eutblösstem baupte]. Fe-

detlen fSuel, söuegetlen jártának (MA : Scult. 864).

SÜVÖLTÉNY, SÜVÖTÉNY: 1) [?]. SöuSten kopaz:

Miconius caluus iDecsi : Adag. 83;. 2) (scorbas doniestica ; sper-

beerej. Sfivfiltény-kSrte : aniciana C. SfivStén kSrtvély, igen foj-

tós, nem igen nagi (Lipp: PKert. HL 152b).
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