
Nyelvtörténeti adatok 
Debreczen városának régi jegyzőkönyveiből. 

Az alábbi becses nyelvtörténeti adatokat SZÉLL FABKAS tör
ténettudós, debreczeni kir. táblai tanácselnök jegyzeteiből az ő 
szíves beleegyezésével teszszük közzé. Ezek annyival becsesebbek, 
mert a Nyelvtörténeti Szótárban földolgozott műveknek tárgy
körétől eltérnek s így népünk régi nyelvszellemét új oldalról 
világítják meg. Számos jegyzés ritka tájszavakat mutat be régi 
adatban. 

A közlésben az érdemes gyűjtő följegyzéseihez ragaszkodom 
s e tekintetben csak annyit kell az ő kijelentése alapján meg
jegyeznem, hogy az idézetek, bár betűszerint vagyis orthographiai-
lag nem látszanak mindenütt pontosaknak, a dolog lényegét vagyis 
a szók és kifejezések mivoltát illetőleg hűek és szószerintiek. Az 
adat után álló szám a jegyzőkönyv keltének évét jelenti.*) 

Ádám pálczája: penis. 1650. 
Még az ura a vásárra járt, az ágy leplit, egyéb ház közbeliét a csap

székre hordotta. 1751. 
Mivel meg nem alkhattak [a. m. alkudhattak] az I.-ok az A.-ral 

a só elvitele felől. 1638. 
Bagazia kötő. 1757. [Vö. NySz.] 
Szeplős, szürke, balog körmű ló. 1691. 
Én Császár béresének [a. m. zsoldos, zsoldos katona] állottam a 

háborúba. 1754. 
Bérlet [a. m. bélleltet]: Mentéjét kérte el addig, míg megbérieti, 

1675. [Vö. übérlett nadrág* Apornál, Nyr. XXIY. 459 ; bérel, öeWiNySz.] 

i *) Rövidítések A. — actor, felperes; I. == incattus, alperes. 
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Engemet mint a kutyát bersegettél. 1678. [Valószínűleg berzeget-
nek olvasandó. Vö. MTsz.] 

Éhez képest az I.-ok más szekereseket biztattak [a. m. rendeltek, 
vö. alább megbiztat] és fogadtak. 1638. 

Olyan marhákat árul, kiknek 28 frton hagyták bokrát. 1641. [A. m. 
párját, 1. NySz.] 

Testvóröcscse azzal menti, hogy bontakozott elmével vagyon. 1742. 
[Vö. bontakozik, NySz.] 

Fogtisztító borosta [a. m. fogkefe]. 1744. 
Bünkös bot. 1756. [A. m. bunkós b . ; a NySz. csak a mélyhangú 

alakot ismeri.] 
Az I. házában megtalálta elveszett csanakját. Házánál ismert 

meg egy csanakot. 1677. [A régi nyelvben eddig ismeretlen volt. Vö. 
MTsz.] 

A beszédbe csapong, hol azt mondja, Nádudvarra küldötte, hol 
pedig elvesztette [t. i. a pénzt]. 1751. [Vö. NySz.]. 

Tegnap vasárnapi napon eró'vel bejött Nagy János egy csillye 
töremorával a csapó utczai kapun, vasárnapot rontott, fát lopott, bünte-
tó'djék. 1751. [A. m. a mai csille, csijje tájszó, 1. MTsz. 2. és 3. alatt. 
A NySz. csak csillye hajó kifejezést ismer.] 

A hordó, csinyjának rósz volta miatt, csorgott, csepegett. 1676. 
[A NySz. nem ismeri ilyen használatát, de megvan a mai népnyelvben, 
1. csin, csín MTsz.] 

Az úton szántszándékkal tüzet csóvált. 1762. [A. m. tüzet gyúj
tott ? Vagy inkább : vmi égő tárgyat forgatott, csóvált. Vö. MTsz.] 

Az bárány húsnak czetertit ad den. 15 limitáltuk. 1665. [Vö. 
csötör, csötört NySz.; továbbá (1519-ből): De tritico quartas wlgo che-
terth. Triticum chetreth VIII et merw II I . 1524-ből): Trituratorum 
frugum Cheter XVII. SZAMOTA hátrahagyott adatai.] *) 

Mikor Sz. Gáspárnak az kertet eladta, egy darab gyümölcsös czik-
kelt abból maga számára kifogott, melyet most Sz. Gáspár magához 
foglalt. 1641. 

Hlyen osztás lőtt, hogy az első derék ház az utcza felől az Sz. S. 
négy gyermekinek intéztetött és jutott. 1566. [Vö. NySz. derék, 5. jelentés 
alatt : «Az derék házat meg bólleté iegenye fáckal» Kár : Bibi.] 

Egy vég diktát, kék tarkást lopott. 1760. [Csupán Kassai Szóköny
véből ismeretes, a. m. négynyüstös vászon, 1. MTSz.J 

*) A MTsz.-ban: esetén: hosszú fahasáb (négy- v. többfelé hasí
tott fatönknek egy hasábja). Alaki változatai: cseter, cseterkt, csötört, csütort. 
Eredetije a szl. cetvr'ht'h ,negyedrész.' Tehát ,az bárányhúsnak czetertit* 
(azaz: csetertü) = ,negyedét.' A Szerk. 
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Tavaly az Sz. Mihály napi sokadalmi alkalmatossággal Szegedre 
menvén, száz tallérokat drabolyban kötvén, az A.-tul elveszett, az I. 
látta s tudta, hol volt a pénz. 1664. [Máshonnan ismeretlen szó.] *) 

A feleségét két egy-hasi gyermekkel elhagyta. 1744. [A. m. iker, 
1. MTsz.] 

Az elmúlt kedden egy sárga herélt lovat árult, elesmerték tőle, két
ségkívül lopta. 1754. [Vö. MTsz.] 

Nem akarja szavát fogadni az utcza kapitányainak, most újra ismét 
elővette az engedetlenséget. 1759. 

Nyilván vagyon paráznasága, de minthogy nincs világosságban, 
hogy maga ölte volna meg, és ugyan elrekkentette volna, hanem a verem
ben felyül tötte az gyermeket az árpára, ilyen kétséges dologban nem 
lehet súlyosabb sententiája, hanem vigye ki a hóhér, verje az kereken. 
1656. 

Ez az asszony annyira ment, hogy a lopásra is elvetemedett. 1751. 
Erdőbocsátásko?' [ = mikor az erdőt favágásra bocsátották, v. i. 

mikor szabad volt az erdőben a népnek fát vágni] én is kimenvén, a 
mely fákat levágtam stb. 1669. 

Már egyszer fattyat vetett, miolta özvegy. 1759. 
Ha kötelet hoztál volna s az fékemlőt jól megkötötted volna, nem 

holt volna meg a ló. A ló megvergődvén, a fékemlője elszakadott. 1670. 
[Vö. NySz.] 

Az udvarán tapasztalta, ottfitetett, nyilván lopni akart. 1760. [A. m. 
keres, kutat, 1. NySz. MTsz.] 

Szenet vitt a fazékba, azt a nagy szélbe ott fuvákolta. 1759. [Csu
pán a MTsz. ismeri egy adatból.] 

[Az istállójának megcsinálására Jó Andrásnak egy szál fát adtak, 
de nem az istállójára fordította, hanem kerékagyat csinált belőle.] Csak 
a ház végébe gabalyitott valamit. 1755. [Vö. MTsz.] 

Nemes város verbungjánál a Hajdustrázsamester a rekrutához 
egy márjást vont, egy persely volt keze alatt, a melybe a gajpénzt kellett, 
voloa hányni, azt is megnyitotta 1758. [Jelentése ?] 

A városnak több szénája lett volna, ha a füvet el nem galázolták 
volna. Sokszor becsaptak az Elepre az ő klme ökrei. 1760. [Vö. MTsz.] 

Góbévá tett, benne maradtam a hazugságban 1757. [A. m. bolonddá 
tartott ? Vö. NySz.] 

Elmentem a gurdinba kaszálni 1759. [ ? Vö. gurdély NySz., 
ijurdon MTsz.] 

*) Alkalm asint a szláv eredetű garabóly (<.krabij) ,kosár' szó változata 
(vö. MTsz.). A cl: g haugmegfelelésre nézve vö. daraszol: garaszol. A Szerk. 

22* 
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[Vád.] A homokkerten az új fogáson kijebb vetették a gyepűt. 
[Védelem.] Mikor azt a földet kimérték, akkor is addig lett volna az, de 
a víz nem engedte akkor, így egyenesebb lenne & gyepű, de mi azt 
meg nem bántottuk. 1757. 

Az A. doceálta, hogy az I. diffamálta az A.-t, ő adta meg annyira 
a győri kancsóbúl, azért sinló'dik, ördöggel van teli az háza, nem keresz
tény ház az övé. 1723. [SZÉLLF. szerint a. m. Győrben készült, derekán 
behomorodó kancsó, melyet pohár helyett használtak. Ma is találni 
ezeket a régi győri kancsókat Debreczenben, de különösen a Kun
ságban.] 

Elfeledkezvén feleségének haláláról, részegeskedett és hegedűst 
vivén házához, haj'dutánczot járt. 1627. [Vö. NySz.] 

S. Miklósné panaszoltatik, hogy V. S. ládájából annak halálra va
lója két ing és egy burok [a miben el fogják temetni] ő általa lopatott 
el [így?]. 1744. [A ,halálravalót' külön előre elkészítve tartották. SZÉLL 
F. megjegyzése. Vö. MTsz.] 

Háti bőrt lopott el. 1759. [Vö. NySz. MTsz.] 
Házkötő ember. 1754. [,Házat köt', a ki a ház nádfedelét csinálja]. 
Ház közbeli: 1. fönt az alkhattak idézetét. 
kz mészárosok instantiájára az hentes szer, a hova az húst kell 

felhordani és árulni, az henteseknek legyen helye. 1619. 
Tatár vigye el a hermecz szíjon! 1756. [Káromkodás. Vö. NySz.] 
Hlyen osztás lőtt [örökségi osztozkodásban], hogy az első derék 

ház az utcza felől az Sz. S. négy gyermekinek intéztetött és jutott, ismét 
az hátulsó ház pitvarával, kamorájával és Szobájával Cs. Mihálnak intéz
tetött feleségestül, az sütőházat, az kaput és az kutat köz élőre [a. m. 
közhasználatra] hatták egymás kőzett. 1566. 

Egy istamet szoknya, egy istamet dolmány. 1628. [Vö. NySz.] 
Három itcze pályinkát hoztam a magunk italára. 1751. 
I. pántolódott az Czébmesterrel, akkor múlatásban levén, leültették 

ő csak izgágát szorzott, más ember soltárt énekelt, ő pedig czigán nótát 
énekelt, süveget fel tötte. 1636. 

Az elmúlt napokban egy ló lopó Böjti Istóknak álkúcsot csinált, a 
mellyel mindenféle békót ki lehetett nyitni, kancsal kúcsnak nevezik. 
1752. 

7 máriásos kardia varrását [?] ellopta. 1740. 
Doceálom kéremés szerint, kértem az A.-t, hadd ménjénél. 1677. 

Kéremés szerint megesküdtem. 1678. [Vö. NySz. MTsz.] 
12 kisniczer szőke posztó. 1628. [Vö. kiszniczér NySz.] 
Az első rendbeli I. tavaly is kiszarvaztatott, kicsapattatott parázna-
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^ágáért — mind az által bejött [a városba t. i.]. 1754. [A kiszarvaztatás 
jogtörténeti kifejezésnek magyarázatát a tudós gyűjtőtől várjuk.] 

Hogy a város az ilyen szeméttül és koczánsdgtul megtisztuljon, 
proscribáltatnak in perpetuum. 1751. [Ismeretlen szó, SZÉLL F. szerint 
a. m. hitványság, hiábavalóság.] 

Farkas Márton komplárságra fordította az város földót, elvétetett 
tőle. 1667. [V. Nysz.] 

Az I. a piaczon árult, a legény is ott volt, küldötte az asszony: 
eredj, végy egy pénz ára szőlőt és két pénz ára kenyeret; arra azt felelte 
a legény: nem megyek biz én, csak koppod)ál. 1751. [Olv. koppadjál? 
Vö. koppad NySz. MTSz.] 

Hlyen végzés lőtt, hogy az mely két oszlopot az Szigyártó András 
kapuja felől János deák állatott, hogy annak az tövét bellyeb veszi és ha 
idővel az régi tapaszt Sz. A. felől leverendi János deák, az karókat nem 
kivül Sz. felől, hanem belől az ű háza felöl fogadta hogy állattya és sze-
geszteti az koszorú fához. 1566. [Vö. NySz. MTsz.] 

0 dolgozott majd 12 óráig a kovácslóba, hihető tüzet tett belül a 
.kovácslóba a szén közzé. 1744. 

Portörők munkájátúl egy kölyü portul, melyben I6V2 font vagyon, 
•determináltatik egy Éhen forint. 1710. [Vö. NySz. MTsz.] 

Köz előre hagyni: 1. intéz idézete alatt. 
Keátámadott és egy nagy kusztonnal ment reá. 1667. [Valószínű

leg a. m. a mai baranyamegyei kusztó ,fanyelű bicska', 1. MTsz.] 
Kevés hija volt, hogy lángot [így. nem lángot] nem vetett. 1756. 

[A láng ejtés a népnyelvben ma is igen el van terjedve, 1. MTsz.] 
Noha azt mondja az I., hogy áz két font arany fonál elveszett, 

hogy a látó előtt duggatták Béefcben, de mivelhogy az gondját felvál
lalta, és sem az látó, sem hatalmas el nem vötte tőle, ide fizesse meg az 
I. az A.-nak az 40 tallért, 1634. [Vö. MTsz.] 

Lőcsköpűt lopott. 1742. 
Mitigáltatott büntetése, azért, hogy most jól lehet későn, maga 

okta jelentette be magát. 1740. [A. m. maga jószántából.] 
Az I. az A.-oktul malomhoz való köveket megbiztatott, kire Szent 

Miklós pónzétas adta. 1664. [Vö. NySz. és fönt biztat.] 
Lovasi nevű asztalos legény társpohárt adván, azon legényt meg

gyalulták [olv. meggyalulták], egyik deszkáról hányták vetették, ugy 
hogy a lába kificzamodott. 1756. [Vö. «A mosquák meg gyalóitattak», 
Gvadányi, NySzj] 

Azért jött el onnét, mivel Jósa Marit terében [a. m. teherbe] 
ejtette, attól fél, hogy mégrivallik. 1755. [Értsd: gyereke lesz, a ki vi
lágra jöttekor mégrivallik, vö. NySz.] 
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Német ing [a. m. hosszú ing]. 1757. 
A cserén nyírvizet akart venni Borsos Mihály, de nem akart 

folyni. 1744. [Vö. NySz.] 
Megrándít: Bizonyít3a Szabó János, hogy az I. feleségét nem 

rándította meg. [Vádlott:] Az A. napa az I. feleségót az Templom porti-
cusában megrándította, ott orczázta, gyalázta, ós onnan kimenvén, az. 
Templom czinterem küvöl is ugyan pirongatta, orczázta az fedél áráért. 
1631. 

Orczáz: 1. az előbbi idézetben. Vö. NySz. 
Egy órfuvó keszkenő [a. m. zsebkendő], 1760. 
Pántolódik: 1. izgágát szorzott idézete alatt. 

Egy paplanra hajtó [a. m. lepedő]. 1744. 
A török pasztormányban hajtotta el az egész marhákért azt a. 

marhát, melyet az A. keres. 1678. [A NySz. is ismeri, de jelentését nam 
tudja megállapítani.] 

Egy kötés petymeget lopott. 1743. [Vö. petymet, pegymet NySz.] 
Nagy István találta és ismerte meg Szalontai István nevű hajdu

nái egy vágós pulhák puskáját, török csője vagyon. 1708. [Vö. polhák 
NySz.] 

Kis Ferencz eskü alatt vallja, hogy őtet nagy titkon Veres Mihály 
hivta volna Nagyfaluba hamis pürdi pénz váltani, az hol 40 forintért 
100 frtot adnak. 1646. 

Csak olyan szedegetett galy, a Ludas mellől hoztam, van közte 
négy rakoncza és egy szilfa fiatal. 1760. 

Rengő [a. m. bölcső.] 1756. 
A ruha száraztóról egy lábra valót lopott. 1743. 
Az elmúlt kedden a heti vásárba Griczei István a mint kölest 

mért, mentéjét a sallangóba akasztotta, onnét az I. ellopta. 1753. [Vö. 
«Salangó a' paraszt szekér oldalánn a' Hegyaljánn, melj ott" leng, lóg, 
ós midőnn szüretbenn a' terhes hordót teszik a' szekér' közepére, ezen 
Kar-fát ki lódítják, és tsüngeni hagyják, hogy a' nagy hordó férhessen-el 
a' szekér oldalai között» Kassai: Szókönyv IV. 266.] 

Őtet is gyalázattal szidalmazta az A., santafitének mondta. 1632. 
Sejtek éhez az elsőhöz, hogy katona volt. 1760. 
Varga János is sorosítja ugyan Zagyva Györgyöt, hogy a csap

széken a vén asszony aranya végett volt vetélkedés. 1678. [SZÉLL F. 
szerint a. m. terheli.] 

2-ik I. két napig volt sőrés, 10 sőrét adott az 1-ső I. keze alá. 1744. 
[Vö. sőre, NySz. Tsz.] 

Láttuk, hogy ott sündörgödzött a szegény ember körül. 1760. [Vö. 
südörködik NySz., sunydorkodik ,ravaszkodik' Kassai Szókönyv IV. 338.] 
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Hogy az nielly négy marhát áru szerént kért V. Istvántól, de árut 
nem szakaszthatott, noha azt mondta az uj városi legényeknek, hogy 
Y. I. olyan marhákat árul, kiknek 28 frton hagyták bokrát. 1641. [Vö. 
«Árát sem szakasztotta, min adgya Kristust, hanem a vásárlók aka-
rattyára hadta» Pázm., NySz.] 

Bagaméri Andrásnak a köpönyegét a szárasztóriíl ellopta. 1757. 
[Vö. fönt ruhaszárasztó.] 

Ok nélkül szatyongatta Erdélyit ós az alatta volt hajdúkat. 1758. 
[Tollhiba szutyongat helyett ? Vö. ezt Tsz.] 

Szekérúti birdk [azok a birák, a kik a szekerekre vásári utazás 
alkalmával vigyáztak]. 1678. 

Szent Miklós pénze [a. m. foglaló vö. NySz.]: Mivel meg nem alk-
hattak az A.-ral a só elvitele felől, noha az Sz. Miklós pénzét megadták 
volt neki 0 visszaadja inkább az Sz. Miklós pénzét nekik, hogy nem 
mint annyiért elvigye, így éhez képest az I.-ok más szekereseket biztattak 
és fogadtak. 1638. Mivel az I. az A.-oktul malomhoz való köveket meg
biztatott, kire Sz. Miklós pénzét is adta, de az alkuvás szerént az A.-ok-
nak az kövek árrát meg nem adhatta, s az vásárbul is őket kimarasztotta, 
azért az A.-ok valahol köveket találják, ahoz nyúljanak, mivel az I. nem 
adhatóját adta el s ha kár követi A.-okat, az Sz. Miklós pénzébül refun-
dáltassék, azon kívül az Sz. Miklós pénzét tartoznak visszadni. 1664. 

Az őrlőnek tiz pénzt adjanak, ha debreczeni ember, szert fogjon 
idején, mert hogy az vidéket csak le szakaszsza, meg nem engedtetik; ha 
etetni akar, kifogja marháját, úgy etessen. Az debreczeni ember, ha 
őrni akar, idején szert fogjon, szénát vigyen s hét számra ó'rjön, hogy 
sem az vidéki örlős, sem az itt való marhátalan ember meg ne fogyat
kozzék ; az ki penig itt való marhás ember örleni akar, maga szükségére 
megszakaszhassa. 1670. A malomba szer fogni akar menni. 1759. 

Ez a vád csak szóhajtásból áll. 1751. Ha másszor a szót hajtja 
[a. m. hazudozik, hamisan rágalmaz], keményen megkorbácsoltatik. 1759. 

Táti Ferencz, kit rágalmazásért panaszolt Nagybányai István, a 
rágalmazást áttéríti Zsigmond aranyművesre, mert ettől hallotta, hogy 
egy Gira szomolján ezüstöt küldött volna Nagybányára. 1629. 

Az én búzámat, árpámat 60 köblös szüszékjába [így] befogadta. 
1686. [A. m. szuszék. Ha nem tollhiba, olyan illeszkedés lehet, mint a 
mai népnyelvben böstörö e h. borstörő.] 

A mit férje keres, elvesztegeti, nem takargatja [a. m. meg nem 
takarítja]. 1755. 

Tapasz: 1. a koszorú-fa idézetében. 
A n. város statútuma ellen vak-bor árulásban tapasztaltatott. 1743. 

[A. m. rajta kapták.] 
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Társpohár: 1. meggyalol idézetében. 
Egy tekerület galandot loptak a vásárban. 1742. [A NySz. ilyen 

használatát nem ismeri.] 
A czegléd-utczai kis ajtón mentek ki tergenyével. Mindketten 

tergenyével mentek ki. 1744. [Vö. NySz.] 
Egy tétére való fátyol. 1744. [A. m. ,fejre való'. Vö. íeíó'NySz.] 
Tiltom kendteket, hogy fogja meg, mert el akar szaladni. Kovács 

István vallja, ó'tet is mingyárt tiltotta, hogy fogja meg Orosz Sándort. 
1755. 

Az mely pénz csuporban tipannal levén betakarva ft 21 d. 36 
volt. 1677. [Jelentése?] 

A tizház-gazdákat attával-teremtettével szidta 1722. 
En csak töremoráért küldöttem a cselédemet, a vártafából tettek 

fel [t. i. a tűzre]. En csak töremorát szedegettem, magam húzom a talyigát 
1751. [L. még a csillyé-ről való idézetet. Ballagi Magyar-Német Szótára 
szerint ma is tájszó, a. m. Abraum, Abholz], 

Tőrvény fa [a. m. akasztófa]. 1756. 
Olyan tudós volt benne, mint a fia. [a. m. úgy tudta]. 1757. 
A házából elveszett egy türet vászon. 1751. Gyolcsot egy türetben 

26 singet elloptak 1757. [Vö. NySz.] 
Utczakapitány 1, az elővesz és vet idézetei alatt. 
Debreczen felé jött véle, az úton utóiérte az éjszaka. 1756. 
Taplót csináltam, azt üszköltem, a süvegem mellé dugtam, nem 

találtam jól eloltani — azért égett meg [a süveg]. 1754. 
Megengedte a maga házában, hogy vakbort igyanak. 1757. [a. m. 

csempészett bort; vö. még a tapasztal idézetét.] 
A komáromi háznál a katonák vak-pályinkát árultak. 1744. 
Várta-fa: 1. töremora alatt. 
Adós voltam B. A. uramnak négy márjással, ő kegyelme a gubámat 

azért elvette, ón osztán úgy vittem el az ő kegyelme köpönyegét, de 
nem lopásképen, hanem csak oly véggel, hogy addig oda nem adom, 
mig a gubámat vissza nem adja. 1757. 

Verni az kereken : 1. az elrekkent idézete alatt. 
Vesszös kötő. 1757. 
Arra vetették a fejeket, hogy meglopták a város erdejét. 1760. 

A határutat a város földére vetették [a. m. oda tolták].; 1758. Ezt az 
embert az utcza kapitánya a város szolgalatjára vetette volna. 1758. 

Boros voltam, úgy zajdultam öszve véle. 1755. [Vö. zajául NySz.] 
S z ó l á s o k : A felesége azt mondotta: még eddig a süvegre bizta, 

de már a konty alól felel. 1759. Két ajtajába tenni. 1678. [a. m. töm-
löczbe; azért nevezték így a tömlöczöt, mert két ajtaja volt, t. i. kettős 
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ajtaja, a mi abban az időben a nép előtt szokatlan volt.] Én csak azt 
mondottam: leesik az ember a saroglyábul, más ül fel. 1751. [Arra a 
vádra felelt így,hogy adószedő Bányai uramat kényesnek mondta. Széli 
Farkas megjegyzése.] 

S z i t k o z ó d ó k i f e j e z é s e k : Úgy szidalmazta őtet, essez lélek 
leánya. 1650. Essez fiának szidta 1643. [Nyilván a. m. ez s ez fia stb.] 
Az I. őtet lélekével szidta. 1643. Az lélekre is szidalmazta. 1643. Üsd 
üsd az bestye kuranöt. 1643. Es az lélekével is megbestyekurvafiázván. 
1646. Ótet rossz embernek bestye kurafidnak szidalmazták. 1643. — 

G ú n y n é v . Pityelotyáné (Eszenyi Istvánná csúfneve). 1759. 
N y e l v t a n i é r d e k ű a d a t o k : Ha szépség szerint [a. m. 

szépen, önként] meg nem vall-ják. 1744. Hittel mondja, micsoda és 
mennyi szám fejér ruhákat szerzett megholt urával. 1645. Szemmel látott 
tanú is van ellenek. 1759. Vasvári Istvánnak a méheit hordja el, mind 
őreá [a. m. az ő felelősségére, Széli F. ]. 1757. Orni e h. őrölni, örjön 
e h. Őröljön: 1. a szert fog idézete alatt. [A NySz. az őröl igének ily 
alakjait nem ismeri.] 

ZOLNAI GYULA. 


