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E LŐ S Z Ó. 

A z országosan nyilvánitott közkívánat, miszerint 
édes hazánkban a' közigazgatás' hivatali nyelve, a' ma
gyar legyen, bennünk azon gondolatot ébreszté fel, hogy 
egy l a t i n - m a g y a r m ű s z ó t á r kiadásával a' t. ez. 
közönségnek 's különösön a' tisztviselők' és törvényke
zők' kezébe bár némileg segédeszközt juttassunk. Szán
dékunkat végrehajtván, a' midőn a' kiadó e' jelen mű-
szótárt a' t. ez. közönség elibe bocsátja, (a' dolgozó tár
sak kivánatának e' részben is eleget tenni kötelességé
nek tartván) egyszersmind kinyilatkoztatja, hogy a' jog
tani műszókra nézve a' t.t. Fogarasi János ur' „jogtani 
műszó könyvé-nek" harmadik kiadása követtetett. Az 
erdélyi felséges királyi kormánynál és az alárendelt hi
vataloknál u.m. a' főszámvevő hivatal-, a' hazai főbiz
tosság-, a' köz-épitészi hivatalnál használatban levő diák 
szók, az időhez képest kitelhető szorgalommal ftízettek 
fel 's tétettek magyarra. Nyelvünk' gyors fejlődése a' 
tökélytelen munka tökélyesithetéséhez szép reményt 
nyújt, de mi előtt azt beteljesülve láthatnók, a' jelent 
ne vessük meg. 





A. 

Abactio, elhajtás. 
Abaestimatio, elbecsülés, el-

becsültetés. 
Abalienatio, elidegenítés. 
Abamita, déd-nagynéne (apá

ról). 
Abavia, ös-nagyanya, ük. 
Abavus, üs-nagyapa, déd. 
Abbas, apát. 
Abdicatio, leköszünés. 
Abintestato, végrendeletle

nül. 
Abjudicatio, elitélés. 
Abjuratio, elesküvés. 
Ablegatus, deputatus, kö 

vet , küldött. 
Ablicentiatus, szabadságos. 
Abmatertera, ük-nagynéne 

(anyáról) . 
Abnegatio, kitagadás. 
Abnepos, üs-unoka (fi). 
Abneptis, üs-unoka (leány). 
Abolitio, eltörlés. 
Abortus, éretlen szülés. 
Abpatruus, déd-nagybátya. 
Abrasio, kivakarás. 
Abrogo, erótlenitem, felbon

tom ; abrogare legem, tör

vényt elenyészteni; alkui 
magistratum , tisztétói 
megfosztani; de legibus, 
törvény ellen szegülni. 

Absens, távul levó'. 
Absentare, távul lenni. 
Absolutio, feloldás; absolu-

tionalis, feloldozó-levél; 
absolutus, átalános, föl
tétlen. 

Abstentio, örökség birásá-
toli tiltás. 

Abstractus, elvont, vonult. 
Absurdus, képtelen. 
Abusus, visszaélés. 
Acadetnia, főiskola, egye

tem. 
Acceleratio, siettetés. 
Acceptans, elfogadó. 
Acceptilatio, le nem fizetett 

adósságroli engedmény -
levél. 

Accessista, járulnok. 
Accessorialis fundus, járulé-

k i , vagy mellékpénz-alap. 
Accessorium, járulvány; ac-

cessorialiter, járulatkép-
pen. 
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Accidentalis, mellékes, mel
lesleges, történetes. 

Accidentia, mellék-jövede
lem. 

Accisa, eleség-vám. 
Accludere, adlaterare, mel

lékelni, hozzá zárni , csa
tolni. 

Accomodare, alkalmazni. 
Accorda, egyezés, egyez

mény, egyesség. 
Accuratia, pontosság. 
Accusare, vádlani. 
Accusatio, vádlás. 
Accusator, vádló. 
Accusatrix, vádló nő. 
Acervus, kazal, halom. 
Acquaestus, köz-keresmény. 
Acquisitio, szerzés. 
Acquisitor, szerző. 
Acquisitum, szerzemény. 
Acta, irományok, iratok. 
Actia, részvény ; actiona-

rius, részvényes. 
Actio, 1 , (in genere) pör-

lekedés , törvénykezés ; 
2 , ( in specie ) kereset; 
3 , (specialissime in de-
lictis) vád ; 4 , libellus 
actionalis, 1 , kereset-le
vél v. keresmény; 2 , (in 
delictis) vád-levél, vádol-
vány; actio fiscalis, tisz
ti v. ügyészi vád ; crimi-
nah's, ímn-^ád; cumula-
ta, halmozott kereset; in-
debita, helytelen kereset. 

Active, cselekvőieg, köve
telőleg, nyerőleg, felpe
resként. 

Activisare, meghatalmazni, 
megbízni. 

Activns, 1 , cselekvő (ellen
tétele : passivus, szenve
d ő ) ; 2 , í'ölperesi (e. g. 
causa, ügy) ; 3 , követe
lő (passivus, tartozó, e. 
g. activum, passivum de-
bitum); 4 , tevó's, tevé
keny (t&átt'g); 5 , tehető. 

Activitas, 1, cselekvőség, 
hatóság, hatás (e. g. sphae-
ra activitatis, hatáskör). 
2 , tevőség, tevékenység' 
3 , tehetőség, e. g. activi
tas testandi. 

Actor, fölperes, vádló. 
Actoreus, fölperesi. 
Actoratus, fölperesség. 
Actrix, fölperes nő. 
Actu, 1., je len, jelenleg; 

2 . , tettleg; actualis, je
len , jelenlegi, mostani, 
valóságos; jus actuale, je
len jog; actualitas, 1 , 
mostanság; 2 , hatóság. 

Actuarius, jegyző, tollvivő. 
Actus, 1, ( actus) cselek

vés ; 2 , (res) cselekedet, 
cselekmény, tétemény, 
(factum , tény , te t t ) ; 
actus judiciarius, pörbeli 
cselekmény; actus jttdi-
cialis, birói cselekmény; 
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actus poteutiarius, hatal
maskodás ; actus violen-
tialis, erőszakoskodás; 
actus majoris et miiioris 
potentiae, nagyobb és kis-
sebb hatalmaskodás. 

Adaequatus, teljes, kimerí
t ő , kimerített; adaequa-
te, kimeritőleg. 

Adaptatio, hozzáalkalmazás. 
Adauctio, sokasitás. 
Adaugere, sokasitni, hoz-

záadólag. 
Addictus, kötelezett. 
Adimplere, teljesitni. 
'Additamentum, toldalék. 
Adeptio bonorum , jószág

nyerés, jószágszerzés. 
Adhaerens, párthív. 
Adhibere, használni, alkal

mazni. 
Adjudicare, odaítélni, meg

ítélni; (abjudicare, elitél
n i ) ; adjudicatoriae, íté
let-levél. 

Adjunctus, assistens, adju
táns , coadjutor , secun-
dans, sögéd-társ, sögéd , 
segéd; adjuncta rerum, 
körülmények. 

Adjurare, megesketni, meg-
hiteltetni. 

Adjustatio, 1 , hozzáigazí
tás ; 2 , eligazítás , ki-
egyengetés; 3 , fölkészí
tés. 

Adlaterare, lásd accludere. 

Adlateratus, inellettes. 
Admensurare, hozzámérsé

kelni. 
Admimculator, szegények 

ügyvéde. 
Admimculum, segéd-eszköz. 
Administrare, 1 } gondját 

viselni (va laminek) ; 2 , 
igazgatni; 3 , kiszolgál
tatni (e . g. justitiam); 
4 , szállítani (e . g. na
túr alia ) ; administrator, 
1 , gondviselő'; 2 , igaz
gató ; officii supremi comi-
tis administrator, főis
páni helytartó. 

Administratio publica, köz
igazgatás. 

Admissarius, ménló; admis-
sariale institutum, mén
telep. 

Admonitio, megintés, intés, 
kínálás; admonitoriae, 
intő-levél, intvény. 

Adnectere, hozzá-, mellé
kapcsolni ; adnexum, kap-
csolmány; (copula) kap
csolat, melléklet. 

Adoptare, örökbe fogadni; 
— infilium, fiává fogadni; 
— in fratrem, testvérré 
fogadni; adoptio, örök
befogadás ; adoptatus v. 
adoptativus filius, foga
dott fiu; adoptativus frá
ter , fogadott testvér ; 
(örökbe fogadottak). 
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Adorno, felékitem, elkészí
tem. 

Adsistens, lásd adjunctus ; 
assistentia , 1, segély, 
(e. g. secularis, militaris) ; 
2 , oltalom, (e. g. fiscalis, 
ügyvédi) segedelem, párt
fogás. 

Aduit er, nősparázna. 
Adulterare, meghamisitni. 
Adulterium , paráznaság, 

házasságtörés. 
Aduitus, értkor. 
Adurgeo, sürgetem. 
Advena, jövevény. 
Adventitia hona, szerzemé

nyi jószág. 
Adversa pars, 1.) fonákja, 

visszája (valaminek) ; 2. , 
ellenkező fél, ellenfél (ad-
versaria pars, adversa-
rius) ; in adversum, da-
ezára. 

Advocatio, ügyvédség. 
Advocatus, procurator, ügy

véd ; (fiscalis, ügyész, 
ügynök; ágens, ügyvivő); 
advocatia , ügyvédlet ; 
(fiscalatus , ügyészet ; 
agentia, ügyvitel). 

Adjunctus protocolli, igtató 
hivatali segéd; —- expedi-
turae, kiadó hivatali — ; 
aedilis --r , épitészi. 

Adjutum , segélem ; adju-
tum grationale, kegybeli 
§egelem - pénz ; adjutum 

salariale, hó-pénz pótléki 
Aedilis vitricus ecclesiae, 

egyházfi. 
Aedilis directio, épitészi hi

vatal. 
Aequalis, egyenlő, egyará-

n y u , egykorú. 
Aequalitas, egyenlőség, egy-

arányuság. 
Aequilibrium, egyensúly. 
Aequitas, egyenesség, illen

dőség, igazság. 
Aequivalens, anyit é rő , ha

son értékű, egy értékű ; 
aequivalentia, hason érték. 

Aequus, egyenes, méltányos; 
aequitas, egyenesség, mél-
tány. 

Aer, levegő, lég. 
Aera, évszám, évsór, kezdet. 
Aerarium, kincstár; (cassa, 

pénztár); aerarialis, kincs
tári. 

Aestimatio, beesü, (valor, 
becs; existimatio, becsü
let) ; aestimationalis, be-
csüszerü, becsű szerinti. 

Aestiva, nyári , katonai szá
las. 

Aestivalis computus, nyári 
számvétel. 

Aetas, kor ; aetatis venia, 
kor engedelem, kor en
gedély. 

Aetasperfecta, teljes kor;—• 
imperfecta, nem teljes ;—? 
legitim® , törvényszerű , 



törvényes; illegiiima, nem 
törvényszerű. 

Aetemus, öröklétű; aeter-
iiitas, öröklét. 

Affectatio, 1 , negéd, negé
desség; 2 , szinlés; (simu-
latio), szineskedés. 

Affectio, szenvedély; (pas
sió , szenvedelem; luben-
tia, kény; deliciae, kéj); 
pretium v. valor ajfectio-
nis, szenvedély böes. 

Ajfectus, indulat , gerjede-
lem. 

Affinis, sógor, sü; lásd levir. 
Affinitás, sogorság. 
Affirmare, állítni, igénleni. 
Affirmatio, erősités, bizo

nyítás. 
Affirmative, állítólag; (ne

gatíve , tagadólag); affir-
mativus, v. assertorius, 
állitós, állittólagos. 

Agatnus, nőtlen. 
Agazonum magister , lásd 

magister. 
Agenda, egyházi rendsza

bály, ügyvédi müködmény. 
Ágens, lásd advocatus. 
Agere, cselekedni, tenni, 

munkálódni , ügyködni , 
törvénykezni; de eo agi-
tur, arról van a' szó. 

Jígger, töltés, gát, sáncz;— 
vimineus, font sövény gát; 
-—percussorius, csapó gát; 
— defensorius , oltalom-) 

gát; — molarius, malom-
gát. 

Aggratiatio , megkegyel-
mezés, kegyelmezés. 

Aggravare, terhelni. 
Aggressio, megtámadás. 
Agilis, v. libertmiis, szaba

dos. 
Agilis, gyors, könnyű, se

rény, székely gyalog, és 
lófo czime. 

Agnatus, aparokon, firokon; 
(cognatus, nő v. anyaro
kon.) 

Agnomen, melléknév. 
Agrárius, lex agraria; me

zei törvény. 
Agricola, fóidmivelő; agri-

cultura, földmivelés. 
Agricultor, földmivelő. 
Agyrta, kószáló, kontár , 

kóborló. 
Álba charta, v. bianca, fe

hér levél, puszta v. üres 
levél. 

Aleatorius contractus," sze
rencse-kötés. 

Alienare, elidegenitni. 
Allatura , nőhozomány , 

hozomány ; allaturalis , 
hozományi. 

Allegare, előhoz ni , felesel
ni ; (producere, felhoz
ni , előállitni); allegatio, 
1, előhozás; 2 , szóvál
tás , (relatio, előadás \ 
expositio, előterjesztés; 

5 
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inspectio, ügyelés , ügye
let ; replicatio, szóváltás); 
allegatum, előhozat; al-
legata et probata, előho
zatok 's bizonyitmányok; 
allegative, előhozólag. 

Álleviare, könnyebbitni. 
Alliancia, szövetség, szö

vetkezet. 
Allodium, allodiatura, ma

jorság; allodialis, major
sági ; — ratio, számadás; 
instructio, utasítás. 

Allonge, toldat. 
Alluvio , vizhozás , hozzá 

iszapolás, iszapolat. 
Alpliabetum, betűrend. 
Alterare, megmásitni, (mű

tőre, változtatni, megvál
toztatni; variare, soksze-
rüsitni). 

Allernative, felváltólag; al-
ternatwus, felváltőlagi. 

Altitudo, magosság, fön-
ség; ( celsitudo, herczeg-
ség czim). 

Alveus, vájt üreg, tekenő, 
yálu, meder, árok. 

Ambitio, nagyravágyás. 
Ambitus, 1, tisztvágy, tiszt-

vadászás ; 2 , kör , (e. g. 
intra suum ambitum; kö
rében). 

Amblotica, abortiva, gyer
mek vesztő orvosságok. 

Arnbrex, esztesha, fedél cse
pegés. 

Amens, demens, esztelen, 
(mente captus , tébolyo
dott ; furibundus, örjült). 

Amica, vei amicabilis com-
positio, barátságos egyez
mény. 

Amicitia, barátság. 
Amictus, öltözet, ruha, mez. 
Amita, (apai) nagy néne; 

amitina, unokanéne, uno
ka húg; amita major, 
ösnéne; amitinus, unoka 
tes tvér , (unokabátya v. 
unokaöcs). 

Amissio, elvesztés, vesztés. 
Amnestia, bünfeledés, bo

csánat, közbocsánat. 
Amortisatio, 1 , holt kéz

től t i l tás; lex amortisa-
tionis, holt kéztől tiltó 
törvény, szerzés tiltó tör
vény; 2 , enyésztés, sem-
mités (annihilatio). 

Amotio, elmozdítás. 
Anababtista, kétszer keresz

tel t , uj keresztény. 
Analógia, hasonlatosság, har 

sonszabály. 
Analogus, hasonló, hason-

szerü. 
Analysis, taglalat. 
Anarchia, fejetlenség, (li-

centia, korlátlanság, fék
telenség). 

Anathema , egyházi átok ; 
szentségtőli eltiltás, egy
házi száműzetés. 
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Ancilla, szolga leány. i 
Ancora, horgony. j 
Augaria, v. trimestruum, 

trimestre, évnegyed; ne
gyedszak ; (semestruum , 
félév); angarialis, évne-
gyedi; angariatim, évne
gyedként, negyed szakon
ként. 

Angiportus, sikátor, torku-
la t , tenger-torok, szoru
lat. 

Anitnadversio , észrevétel , 
megfenyités. 

Annát a, egyházi adó, első 
év jövedelme a bulláért. 

Annales, v. cronica, évkönyv, 
évlapok. 

Annihilare, megsemmitni. 
Annonaria domus, élelem

ház, magtár (granarium) 
Annunciatio, 1 , hirdetés 

2 , hirdetmény, (publica 
tio, közhirdetés; edictiim, 
hirdetmény. 

Annullare, megsemmisitni 
Annus, esztendő, év. 
Anomália, szabálytalanság, 

szabályszerütlenség. 
Ansa litis, viszály, pör' ok. 
Antecedens, 1 , előzvény ; 

2 , előmondat; 3 , elő ; 
(consequens, 1 , követ
kéz vény; 2 , utómondat; 
3 . , utó). 

Antecessor, előd; successor, 
utód; majores v, antenati, 

v. prisci, clődek, ősök, 
dédősök. 

Antecreticus contractus, va
lakivel p. o. épités felett 
úgy egyezni, hogy bizo
nyos idő teltével az épü-
lethezi tulajdonságról az 
épitő lemond. 

Antemurale, elővár. 
Antenati lásd antecessor. 
Antesignanus, zászló előtti 

vitéz; antesignanus cri-
minum, fővétkes. 

Anticipatio, előlegezés. 
Anticipare, 1 , előre, elő

leg fölvenni, előlegezni, 
2 , megelőzni (praeveni-
re); anticipando, v. anti-
cipato, v. anticipative, 
előleg ; anticipationalis 
schedula, előlegező levélke. 

Antipathia , ellenszenv ; 
(sympatltia, rokonszenv). 

Antistes, előljáró, főpap, 
püspök, praepost; antis
tes jurts, főtörvénytanár. 

Antithesis, ellentétel, ellentét 
Antiquus, o , avas, avult ; 

(vetus, régi; priscus, ös); 
antiquitus, hajdon, haj-
donában, hajdantan, ré-
genten; (olim egykor); an-
tiquatio, avitás, avulás. 

Apanagium , utószülöttek 
jövedelme. 

Apertatio, fölnyitás. 
Apertus, nyilvános, nyilt. 



Apocha, nyugtatvány, an-
tJiapoclia, ellennyugtat 
vány. 

Apographus, másolat, más 
Apológia, ünmentség. 
Apostillae, kérelem levél há

tára irt felelet. 
Apotheca, pat ika, gyógy

szertár ; apothecarius , 
gyógyszerárus. 

Apparátus, készület. 
Apparens, látszó, apparen-

ter, látszólag; apparen-
tia, látszat. 

Apparitor, udvarló, szolga. 
Appellare, 1 , rá hivatkoz

n i ; 2 , folhivatkozni, v. 
fülebbvinni, fülvinni, (in 
foris inferioribus), fel
hozni, (iuforis revisoriis). 

Appellata, fölebbvitel, v. 
fölhozatal, fölhivatkozat. 

Appellatoriumfórum, feltör
vényszék (v. revisorium). 

Appendix, toldalék. 
Appertinentia, tartozvány, 

tartozóság ; (praestatio, 
tartozat). 

Appladdare , megengedni, 
helybenhagyni ; (consen-
tire, jóváhagyni; appro-
bare, javalni; svadere, 
javaslani). 

Applicatorium decretum, ki
nevezési végzemény. 

Apprehendere, birtokba ven
n i , megragadni. 

Approbata compilata, érdé* 
lyi törvénykönyv. 

Approbatio, helyeslés. 
Approbare, helyesleni, ja

valni, jóváhagyni, hely
benhagyni. 

Appropriare, elsajatitni, sa-
ját i tni , magának tulajdo-
nitni. 

Approximatio , közelítés , 
közeledés; approximative, 
közelítőleg. 

Aquatio, itatás. 
Aquae ductus, víz folyam , 

csatorna. 
Aquagium, vízárkolási jog. 
Aquilegium, vízgyüjtelék. 
Arat rum regale, királyi eke

mérték v. ekealy. 
Arbiter, választott biró (ju-

dex compromissionalis) ; 
arbitrium, 1 , választott 
bíróság ; 2 , tetszés; 3 . , 
önkény (i»tUf«{ií); arbitri
um prudens judicis, a' bi
ró bölcs tetszése; arbi-
trarie, önkényesen. 

Arbitrarius, önkényes. 
Archicamerarius , főkama-

rás. 
Archicancellarius, főkorlát-

nok. 
Archidapifer, főét - mester. 
Archidiaconus, főesperest. 
Archidux, íoherczeg. 
Archiepiscopus, érsek. ' 
Archimandrita, főpap. 

8 
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Archipincernariiis, főpincze 
mester. 

Architectus, építőmester. 
Archívum, levéltár. 
Archivarius, levéltárnok. 
Arcus, í v , bolthajtás; ar-

cuatus, bolthajtásos. 
Ardor, buzgalom, buzgóság. 
Arenda, v. census haszon

bér ; arendare, exaren-
dare, kibérleni ( 1 , bér
be adni , locare; 2 , bér
be venni , conducere); a-
rendator, haszonbérlő: 

Areopagus, athenaei törvény
szék. 

Arestum, arrestum, fogház, 
fogság; (carcer, tömlöcz); 
arestatio , letartóztatás , 
fogházba zárás, béfogatás. 

Argentt morca, levis, 1. m. 
forint, gr ovis, 4. m. forint. 

Argenteria, ezüst neműek. 
Argumentum, 1 , támogat-

vány, tárnok, gyámok {mo
tívum) ; 2 , foglalat (con-
tinentia ) ; argumentari, 
okoskodni ; ( motivare , 
támogatni). 

Arha, eló'pénz, fölpénz, fog
laló , jegy-adomány. 

Aries, berbécs, kos , czö-
vek verő berbécs; —gla
ciális , jégtörő. 

Aristocrata, jobbág, főren-
dü; aristocratia, jobbági
ság, főrend urasárg; arh-

tocraticus, jobbági. 
Anna, 1 , fegyver; 2 , czi-

mer; armales, nemes le
vél ; armalis nobilis, czi-
meres nemes, levél ne
mes, (donatarius, adomány 
nemes); armamentarium, 
fegyvertár, (arsenale); ar-
mistitium , fegyvernyug
vás , fegyverszünet. 

Armorum praefectus, had
vezér, supremus,— főhad-, 
vezér. 

Aroma, zamat, illat. 
Ars, 1 , mü , miv, mester

ség ( funst); 2 , ravaszság, 
fortély ( funetflriff); artifex, 
mivész; (opifex) mives; 
artisperitus, műér tő / ar-
tificium, mű, mivészetj 
artefactum , niűkészit-
mény, mivelmény, (opi-
ficium) mivészségj manu-
fadura, kézmű, kézmu-
gyár. 

Articulus, 1, (legis ) czik-
kely , czikkj 2 , (corpo-
ris), iz ; 3 , (temporis ) , 
perez ; 4 , (mortis), vo
naglás , articularis, tör
vénybeli. 

Artilleria, pattantyusság; 
artilerista, pattantyús. 

Arx, vár. 
Assasinii, fogadott gyilkosok. 
Assasinium, alattomos gyil

kosság, orgyilkosság. 
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Ascendens, felmenő. 
Ascendentes, nemzők, (de-

scendentes, nemzettek). 
Assecla, párthív. 
Assecurare biztositni', 2 , 

bizonyossá tenni , bizo-
nyositnij assecuratoria so-
cietas, biztosító társulat; 
assecuratoriae litterae, 
biztositvány; assecuratio, 
biztosítás. 

Assentare v. adsentare (mi-
litem), bevenni, befogad
ni ; (praesentare bemu
tatni ; im'tiare, beavatni. 

Asseramentum, deszka ker
telés ; asser, deszka. 

Assertum simplex, puszta 
állitvány. 

Assessor, közbiró, táblabí
r ó , ülnök. 

Assignare, ki-megrendelni; 
assignare rationes, oko 
kat adni elő. 

Assignatio, lásd exassigna 
tio. 

Assistens lásd adsistens. 
Associatio, 1, (actus) egyesí

tés , egyesülés; 2 , (res) 
egyesület, egyület. 

Assumere onus, terhet ven
ni v. vállalni. 

Assumtus, fölvett, mellé vett. 
Asylum, menedék, jus asy-

li, menedék-jog. 
Astrea, igazság istennője. 
Astrologus , csillag-jósló , 

(astronomus, csillagász). 
Astutia, ravaszság. 
Atavia, déd nagyanya; ük-

nagy-anya. 
Atavunculus, déd ős - nagy

bátya (anyáról). 
Atavus, déd nagy-apa; ük-

nagy-apa. 
Atmospliaera, légkör; a'ér, 

lég. 
Atnepos, atneptis, ős kis-

unoka. 
Jttingere, i l letni , tárgyaz-

ni. 
Attribútum , tulajdonság ; 

(proprietas, sajátság). 
Attentare, merészleni; at-

tentatum, merészLet, ine-
rény. 

Attestari, bizonyitni, tanu-
sitni; attestatiö, bizonyí
tás, tanúsítás; attestatum, 
bizonyságlevél , tanule-
vél. 

Attestor, tanúsítom. 
Attractus in causam, alpö

rös. 
Aucarius, hitszegett. 
Auctio, 1, nagyobbitás (au-

grnentatio); 2 , zálogpót
lék, zálogtóldalék, tolda-
lag; 3, árverés (licitatio) 
kotyavetye; auctionales, 
tóldalaglevél. 

Auctor (libriv.facti), szerző. 
Auctoritas, tekintet, (re-

spectus); hitelség, háta-
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lom , hatóság (potestas )$ 
publica v. privata, köz v. 
magán hatóság; 3 , példa, 
tekinte t , tekintély. 

Audientia, meghallgatás, ki
hallgatás. 

Auditor, 1 , hallgató; 2 , 
hadi ügyész; 3 , ügyhall
gató (az egyházi pórok-
ben ) ; auditoriatus, 1 , 
hadi ügyészet; 2 , egyhá
zi törvényszék; auditóri
um, hallóterem. 

Auditus, 1 , hallás (setisus); 
2 , hallomás (modalitás 
in teste). 

Aula, udvar; aulicus, ud
vari ; supremus aulae prae-
fectus, fő udvarmester. 

Aulae familiáris, udvarnok. 
Aulicus exactoratus, udvari 

számvevőség. 
Aurarius, dicsvadász; au

ráé popularis, captator 
pordicsvadász. 

Aurea bulla, IV. Károly né
met császár törvénye, a' 
választó fejedelmek és csá
szárságról ; András ma
gyar király rendelete. 

Auri marca, 72 mforint. 
Auscultator, i rnok, fülelő, 

gyakornok a' városi taná
csoknál. 

Authentia, authenticitas, 
hitelesség, közhitelüség; 
autnenticus, hiteles , tel

jes hitelű , közhitelű ; 
authenticatio, hi tel i tés, 
hitelesités; ( verificatio, 
igazlás). 

Authenticare, hitelesitni. 
Authenticae Justiniani, Jus-

tinianus utóbbi törvényei. 
Authographum, saját kéz

levél. 
Aversionalis, általános; aver-

sionaliter, általában, ál
talánfogva , egyremásra. 

Avia, nagyanya. 
Avus, nagyapa; avunculus, 

anyám bátyja; avunculus 
major, nagyanyám bátyja. 

Acis, aviso, tudósítás. 
Aritus, aviticus, ősi; aviti-

citas, ősiség. 
Axióma, alapmondat. 
Axiomaticus, tisKtségbeli 

egyén. 

B . 
Bajonetum, szurony. 
Ba/iatus, bánság, uraság. 
Bandérium, zászlóalj, dan

dár. 
Baunum ecclesiasticum, egy

házi kihirdetés (promul-
gatio ). 

Banus, bán. 
Banus Croatiae, horvátor

szági bán. 
Bannisatio, száműzés. 
Baro regni, zászlós-ur, or

szágbáró. 
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Basis, ta lp, alap, fenék. 
Bastardus, fattyú. 
Bellicus commissarius, hadi 

biztos; bellica cassa, ha
di pénztár. 

Beneficium, 1, jótétemény, 
jótékonyság; 2 , haszon
vétel; 3 , jövedelem, ja
vadalom (e. g. ecclesiasti-
cum). 

Benemeritus, érdemteljes. 
Benevola fassio, önkénti 

(nem: önkéntes vallomás, 
v. vallomány; benevolum 
examen, önkénti val
latás. 

Bes, férjet illető két rész, 
az erdélyi szászoknál, és 
Kolozsvárit. 

Bestialitas, baromiság. 
Bigámia, két nejüség, két 

férjüség .(két hitves tár-
suság ). 

Bigamus, két nős , két nőü, 
két férjü. 

Bilaterális, két oldalú. 
Bilanx , mérőserpenyő , 

egyensúly. 
Bilingvis, két nyelvű, ha

zug. 
Bilichus, szolgabíró. 
Birsagium, birság. 
Birsagialis fundus, birsági 

pénzalap. 
Bladum, gabona. 
Blaspliemia, istenkáromlás. 
Bloquada, várostrom. 

Bolleta, u t i , vámjegyzék. 
Bonafide, jó lélekkel; bo-

nae fidei, jó lelkű; bona 
fides, jó lelküség. 

Bonificatio, 1, javítás; 2 , 
kártalanítás, megtérítés, 
kárpótlás ; (melioratio, 
jobbítás, jobbitmány. 

Bonum, l , j ó ; p . o. bonum 
publicum, közjó; 2 , jó
szág; (bona, jószágok, ja
vak; res, vagyon; posses-
sio, birtok; facultas, te
hetség , érték) ; bonum 
beneficiale , egyházi jó
szág. 

Brachium, tiszti erő , hata
lomkar; (manus milita-
ris, katonai erő). 

Braxatorium, serfőzőház. 
Breve, pápa levele, főpász-

tori, levél. 
Breves, brevia judicia, rö

vid szék. 
Breviárium, rövid foglalat. 
Brevis litis processus, rövid 

folyamatu per. 
Bulgári, bolgárok (Erdély

ben Alvinczen és Déván. 
Bulla, 1 , függő pecsétü 

oklevél; 2 , (species pro 
genere), oklevél (diplor 
ma) ; 3 , pápalevél; bul
la aurea, arany pecsétü 
levél. 

Bulla, pápa onpecsétes \e= 
vele. 



Bullarium, pápai onpecsé-
tes levelek gyűjteménye. 

Bursa, erszény; poena bur-
salis, pénzbeli büntetés. 

Cabinetum, fejedelmi titkos 
tanács. 

Cacabus, testa, kálim. 
Cadaver, holttest. 
Caducaria leac , magszaka-

dási törvény. 
Caducus, mulandó , veszen

dő ; caduca haereditas, 
magvaszakadt örökség. 

Caducitas, 1 , (actus) kiha
lás, magszakadás ; 2 , (res) 
kihalásbeli jószág; cadu
ca bojia, magszakadási 
jószág. 

Caelebs, társatlan, ( 1 , nőt
len, 2 , hajadon). 

Caerimonia (solennitas) , 
szertartás. 

Calcatura, ve tő , nyomás. 
Calculierror, számolati hiba. 
Calculus, 1 , számvetés, szá

mítás; 2 , szavazat, p . o. 
calculus Minerváé, Miner
va szavazata; elnöki el
döntő szavazat ; liquida-
tio, számolás; computus, 
öszveszámitás; rationes, 
számadás; calculare, szá
mi tn i ; inventare, számba 
venni; rationes reddere, 

számot adni; rationes em-
gere, számot venni; liqui-
dare, számolni, beszámol
ni ; computare, számot vet
n i , öszveszámitni; impu-
tare, bészátnitni, feküd
n i ; numerare, számlálni. 

Calculus praeliminaris, elő
leges számítás ; sumptu-
um-~, költségszámítás; 
ideális — , képzeti. 

Calcus, borzsák, melybe a' 
bűnös bévaratván, vízbe 
vettetett. 

Calefactor, melegítő, túz-
csináló. 

kalendárium, naptár. 
Calumnia, rágalom, hamis

vad ; calumniari, rágal
mazni ; (cavillari, fondor
kodni). 

Cambium, 1, (permutatio) 
csere, jószágcsere; 2 , (in 
jure cambiali) váltó; cam-
biare , cserélni ; cambio 
mercantile judicium, vál
tó kereskedési törvény
szék ; jus cambiale, váltó 
jog ; litterae cambiales , 
váltó-levél, csere-levél. 

Cambuca ferrea, buzogány, 
vasbot. 

Camera, kincstár. 
Cameralis exactoratus , 

kincstári számvevőség. 
Cmneralis taxa , kincstári 

díj 

13 

<c. 



14 

Camerarius , i , kamarás, 
aranykulcsos; 2 , komor
nyik. 

Campamentum, táborozás. 
Campestre exercitium, ka

tonai gyakorlat, hadi gya
korlat. 

Campi mareschallus, tábor
nagy. 

Campsor, váltó űzér , váltó 
árus. 

Canalis, csatorna. 
Cancellaria, 1 , iróház, ir-

nok-szoba, irnok-terem; 
2 , irnok hivatal; 3 , fő 
igazgató-szék, cancellaria. 

Cancellarius, korlátnok; — 
provinciális, tartományi; 
— aulicus, udvari korlát
nok. 

Cancellista, (scriba) irnok. 
Cancellista salarisatus, hó-

pénzes irnok; — honora-
rius, tiszteletbeli irnok. 

Cancellus, sorompó ; — hi-
spanicus, körül, vagy el-
czöveklés. 

Cancello, kihúzom az irást. 
Cancellus, sorompó, rekesz. 
Candens ferrum, hév vas , 

hajdoni türvénypróba. 
Candor, 1 , fehérség ; 2 , 

őszinteség; candidus, fe
hér , őszinte. | 

Candidare, kijelelni (hiva-j 
tálra ). 

Candidafus, 1 , kijelelt, je

lelt; 2 , kikészült; candi
dafus matrimonii, háza
sulandó. 

Canon, 1, szabat, szabály, 
(regula); törvény (lex); 
2 , egyházi törvény; ca~ 
nonicus, adj. egyházi ; 
subst. kánonok; canoni-
sare, szentek közé szám
lálni, szentté tenni, szen-
titni. 

Canon , szabály , törvény
büntetés, évibér, fizetés. 

Cantherius, szarufa. 
Capacitas, férőség, tehetség. 
Capax, 1 , fogékony; 2 , ké

pes ; capacitas, fogékony
ság, képesség; capacitas 
possessorii, jószág birha-
tás , birhatóság ; capax 
possessorii, birhatós; est 
capax possessorii, bírhat; 
capax judicatus, birálha-
tós ; s a t. capacitare , 
megértetni (va lak ive l ) ; 
capacitari, megérteni , 
megfogni, meggyőződni. 

Capecia, kéve, kepe. 
Capecium, láncz-váltság. 
Capillare jus, hajadoni jog. 
Capitalis, fő, je les , főben

járó. 
Capitalis summa, v. capita-

le, tőkepénz. 
Capitaneus, kapitány, szá-̂  

zados. 
Capitis taxa, fődíj. 



1 

15 

Capitulatio, 1 , hadi alku; 
2 , katonai évkötés; 3 , 
feladás, magamegadás. 

Capitulum, 1 , káptalan ; 2 , 
fejezet; homo capitularis, 
káptalani ember. 

Capreolus, fedélkötés. 
Captivus, fogoly, rab; capti-

vitás , fogság , rabság ; 
captivare v. iucaptivare , 
fogolylyá v. rabbá tenni , 
el-, befogni, befogatni. 

Caput, 1 , fej v. fő; capitis 
emenda, fejváltság; (nem 
fő váltság, emenda princi
pális) capitis aestimatio, 
fej becsű; s a t. 2 , feje
zet , (in libro); capite mi
mitus , fej vesztett; caput 
bonorum, jószág feje. 

Carcer, tömlöcz , börtön; 
carceris custos, tömlöcz-
tar tó , börtönös; incarce-
ratio, tömlüczözés, töm-
lüczöztetés. 

Cardo, sarkalat; cardinalis, 
adj. sarkalatos; subst. bi-
bornok. 

Carentia, nélkülözés. 
Carentiae taxa, nélkülözé-

si díj. 
Carmen ferreum, rekesztő, 

rekesz. 
Camalis fráter v. soror, 

apatestvér, apáról v. apá
ul testvér ; (uterinus , 
anyatestvér ). 

Cartello, fogolycsere, egyes-
ség. 

Casus, eset , történet. 
Castitia, Kolostor szószol

lója. 
Cassa, pénztár. 
Cassa allodialis, majorsági 

pénztár ; — bellica, hadi; 
— cameralis , kincstári ; 
— domestica, honi; — ma
nuális , kézi; — generális, 
fő; —provinciális, tarto
mányi ; — tricesimalis , 
harminczadi; — parsimo-
nialis, takarék; —funda-
tionalis, kegyintézeti, ala
pítványi. 

Cassae officialis , pénztári 
t iszt ; — visitatio, vizsgá
lat ; — defectus , hiány; 
—falcidia, hiány. 

Cassare, 1 , megsemmitni 
( p . o. az ítéletet); leten
ni (p . o, a hivatalból), 

Cassir, pénzkezelő, pénz
tar tó , pénztárnok, pénz
szedő. 

Castellum, kastély; castel-
lanus, várnagy. 

Castrum , vár ; castra — 
orum, tábor; castrensis, 
tábori; bonum castrense, 
hadi érdemmel szerzett 
jószág. 

Casualitas , történetesség , 
véletlenség. 

Casm, eset; (lapsus, esés). 
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Cataracta, vízesés. 
Catasta, kaloda. 
Catastrum , catalogus , se

rtés, regestrum, sor , so
rozat, (p . o. névsor, pör-
sor, s a t . ) . 

Categoria, sorozat. 
Catena, láncz. 
Cathedraticus census, egy

házi adó. 
Caupona, csapszék, korcs

ma. 
Causa, ok, per , pör ; cau-

sa activa, kereső' pe r ; 
causapassiva, terhelő per ; 
pars causans, pörös fél; 
causatum, okozat; incau-
sam attractus, alperes. 

Causae condescensio, pör le-
szálitás. 

Causans, peres. 
Causare, törvénykezni, ügy

ködni. 
Causidicus, ügyész. 
Cautela, ügyelet, vigyázat. 
Cautus, ügyes, körülnéző. 
Cavens, kezes. 
Cavere, 1, kezeskedni,jót-

állani; 2 , óvakodni; cau-
tio, 1, kezeskedés (actus); 
2 , kezesség (res); 3 , biz
tosítás ; reális cautio, zá
loggal biztosítás, zálog; 
cautionoles, jótálló levél; 
(cautela, óvás, óvakodás, 
óva t ) ; cautus, vigyázó, 
szemes. 

Cavillatio , fondorkodás ; 
fondorság. 

Cedere, 1 , átengedni, (p. o. 
az adósságot, debitum); 
2 , elállani ( p . o. a kere
settől , actioni); cessio, 
1, (actus) engedés; 2 , 
(res) engedmény; 3 , el
állás, cessionales, engedő 
levél, v. engedvény; ces-
sionarius, engedményes; 
cessionatum, engedmény. 

Celsissimus , főméltóságu ; 
( excellentissimus , nagy
méltóságú , kegyelmes ; 
serenissimus, fönséges). 

Celsitudo vestra, herczegsé-
ged, főméltóságod. 

Censor, birságló, büntető; 
— librorum , könyvvizs
gáló. 

Censura, 1 , vizsgálat; — 
librorum , könyvvizsgá
lat ; 2 , fenyíték; (recen-
sio, könyv v. mű bírálat); 
censor, könyvvizsgáló. 

Censura, vizsgálat, midőn 
ügyész kíván valaki len
ni ; — domestica , honi 
vizsgálat, bízottság. 

Censurale fórum , vizsgáló 
bírói szék. 

Census, 1 , haszonbér (aren-
da); 2 , jövedelem (pro-
ventus) ; 3 , házbér; 4 , 
bér. 

Centrum, középpont, köz-
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pont ; centrális, közpon
t i ; centralisare, közpon-
tositni. 

Centumvir, száz férfi a' vá
rosokon. 

Ceuturio, százados. 
. Certificatio, pörbe hivás , 

bizonyositás. 
Certificatum, bizonyítvány. 
Cessio, engedmény; cessio-

nalis, engedményi , ces-
sionales litterae, enged-
vény ; cessiouarius , en
gedményes. 

Ceteris paribus, másként ha
sonló lévén, többnyire ha
sonló körülményekben. 

Chantus, pánt. 
Character, 1 , bélyeg, jel

lem ; 2 , szivbélyeg, lel
kület; 3 , erényzet, (cha
racter morális), 4 , bé-
lyegzet, jellemzet, (cha
racter artisticus ) ; 5 , 
rang, hivatal; characte-
ris taxa, rang-dij. 

Characterisare , jellemze
ni. 

Charta bianca v. álba, fe
hér levél, üres levél. 

Chemico rnet allűrgicus fun
dus, végy- és ásványtani 
pénzalap. 

Chiragra, kézköszvény; po-
dagra, lábküszvény. 

Chirographum , saját kéz
levél, kötelezvény ; chi-

rographarius, kézleveles, 
hitelező. 

Chirographia, kézirat. 
Choripheus, fó'czinkos. 
Cibrio, cseber. 
Circuitus, körzet. 
Circularis geometra, megyei 

kerületi mérnök. 
Circulus, 1, kör, 2, kerület 

(districtus); circnlares lit
terae, körlevélj circnla
ris, kerületi, kerületbeli; 
circidator, kerülő. 

Circumferentia, kerület, kör
zet. 

Circumforaneus quaestor , 
házaló kereskedő. 

Circumspectus, körülnéző, 
vigyázó, (erdélyi szászok, 
és városiak czime). 

Circumstantia, kürnyülállás, 
körülmény; — allevians, 
könnyebbítő ; — aggra-
vans, súlyosbító, terhelő. 

Cir cumv állat io, körül sán-
czolás, árkolás. 

Cii 'cumveuire, rászedni, meg
csalni , elámitni. 

Cista caementaria, meszes 
láda. 

Citatio, 1 , (actas) idézés; 
2, (res) idézet; -—perso-
naliter facta, személyes 
idézet', — de domo facta, 
háznál, v. lakhelyén , v. 
lakból történt idézet; — 
de bonis facta, birtokbóli 

3 
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idézet 5 citatoriae, idéző 
levél, idézvény) citátum, 
idézmény; citatus, idé
zett fél, idézett. 

Citationis exhibitio, idézet 
megadása. 

Civica taxa, polgári díj. 
Cívis, polgár5 chilis, pol

gári 5 civitas, 1 , polgári 
társaság, polgárzat ; 2, ki
rályi város ; civicus, ki
rályi városi; civitateusis, 
királyi városbeli ;\ civilis-
ta, 1, világi ember, vi
lágfi, (ellentétele az egy
házinak^ 2 , polgárfi (el
lentétele a' katonának); 3, 
polgár jogász; civilisatio, 
mivclődés, polgárisodás 5 
libera regia civitas, sza
bad királyi város , mon-
tana civitas, bánya város) 
civitate donare; 1, hono-
sitni ', 2 , polgárrá tenni, 
polgárositni. 

Civitas, város. 
Clandestiuus, alattomos. 
Classis , osztályrend, osz

tály ; classicus, elsőren
dű, jeles, kitűnő ; classi-

ficare, osztályozni ) clas-
sificatio, 1 , (actus) osz
tályzásai, (res) osztályzat. 

Clatrum, rostély. 
Claitsula, záradék, kitétel) 

(articuhis, czikkelyj pá
ra gr aphus , szak) sectio , 

szakasz ; conditio, kikö
tés ) additameutum, tol
dalék). 

Clausura, zárda. 
Claustrum, kolostor. 
Clavis, kulcs. 
Clavus, szeg)—trabalis, szá

rú ; — tigillaris, lécz ) — 
scaudularis, zsendelyszeg. 

Clenodium, ékszer. 
Clerus, papirend , egyházi 

rend, papság ) — junior, 
növendék p a p s á g ) — su-
perior, fő 5 — inferior , 
alpapság. 

Cliens, védett, védencz. 
Clima, éghajlat) (regio coeli, 

ég-táj, ég-szak) tempera-
tura coeli, égmérséklet) 
zóna, ég-öv. 

Coacervatio , öszvehalmo-
zás, halmozat. 

Coactio, kinszer, kinszeri-
tés. 

Coacquisitio, coacquisitum, 
küzkeresmény) coacquisi-
tor, coacquisitrix, köz-
kereső, kereső társ. 

Coadjutor, lásd adj/mctus. 
Coaevus, egykorú, kortárs. 
Coalitio, egyesület, egyület, 
Codicillus, fiók-végrendelet, 

fiók - végintézet , mellék 
végrendelet. 

Coelebs, lásd caelebs. 
Coementum, vakolómész. 
Codex (légiim) , törvény-
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könyv j—criminalis ^ bün
tető törvénykönyv; codi-
ficatio, törvényszerkezés. 

Co'étntio, öszvevásárlás. 
Coetus, czéh. 
Co'évictor , szavatostárs , 

együtt szavatos. 
Coexistentia , együtt - lét , 

egykorúság. 
Cognatus, anyarokon. 
Cognitio, ösméret, ismeret. 
Cognomen , vezeték-név 5 

praedicatum, elő-név). 
Cohabitatia, együtt lakás. 
Coincattus, alperes társ. 
Coi/icidens, üszveeső, ösz-

veötlő. 
Coinspector, ügyelő társ. 
Cointelligenter, egyetértőleg 
Cointelligentia, egyetértés. 
Cointeressatus , érdektárs, 

közöstárs, (subst); érdek-
társi (adject). 

Collaterctlis, mellékes, mel-
lékj. linea collateralis, ol
dal-ág , mellék-ág 5 fra-
tres t\ sorores collatera-
les, óldalrokonok, mel
lékrokonok. 

Collatio, v. donatio regia, 
királyi adomány: 

Collationalis, adománylevél, 
hivatallevél, kinevczőok-
levél , kinevezvény. 

Collator, öszvehordó, olvasó. 
Collectaculum militare, to

borzás. 

Collectio, gyűjtemény. 
Collectivns, öszves. 
Collega, t iszttárs, ügytárs 5 

collegium, 1, gyülekezet, 
társulat 5 2 , anyaiskola ; (acadeinia, főiskola)} jus 
collegiale, egyenlő t á r s i , 
társulati törvényj collegia-
ta ecclesia. társulati egy
ház. 

Colliquiae, fedélcsatorna. 
Collisio. öszve v. egybeüt-

közés. 
Colludere, egykézre játsza

ni , összeszövetkezni. 
Collusio, összeszövetkezés, 

czimborálás. 
Colonellus, ezrede*. 
Colonia, gyarmat , telep , 

szállás. 
Colonus, 1 , földmivel© (a-

gricola); 2 , jobbágy (sub-
ditus); 3 , telkes jobbágyj 
colonicalis, jobbágy i;—ses-
sio, jobbágytelek. 

Colonicalis praestatio, jobbá
gyi szolgálat. 

Coloratus, színlelt; colwa*-
tum camhiiim színlelt esere 

Colossalis, nagyszerű. 
Columen, fedél tető. 
Columna, oszlop, hasáb',— 

infamis, pelengér. 
Combinare, ősze illeszteni, 

illesztgetni. 
Comes, %xúí,~—siipremus, főr 

ispán ; vice—, alispán, r 
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Comes, útitárs; — camerae, 
fdkincstartdj—castri, vár
nagy, várbíró; — curialis, 
udvarmester; —palatínus, 
nádorispán;—-parochialis, 
megyei ispán;—siculorum, 
székelyek grófja ;— $axo-
num, szászok ispánja. 

Comitaius, 1 , kíséret ; 2 , 
vármegye. 

Comitia, v. congregatio re-
gni, országgyűlés, hon-
gyülés. 

Commassatio , öszvesités , 
tömegités, tagosítás. 

Commeatus , tábori élelem, 
szabadmenetel. 

Commendans , parancsnok; 
(gubernátor, kormányzó). 

Commendans arcis, várnagy. 
Commendator ordim's alicu-

jus equestris, közép ke
resztes vitéz. 

Commensurare, 1, fölmérni; 
2, hozzá mérsékelni. 

Commentatio , értelmezés, 
felfejtés, rövid magyará
zat , elósorolás. 

Commercium, kereskedés. 
Commercialis taxa, keres-

keddi díj. 
Commetaneus, határos szom

széd. 
Coiwmínatio , fenyegetés , 

agyarkodás. 
Commissio, biztosság, bi

zomány. 

Commissarius, biztos; — su-
premus provinciális, tar
tományi főbiztos;—distri-
ctualis provinciális , tar
tományi kerületi; —stati-
onalis , állományi; — ma
gazinalis , raktári; —belli-
cus, hadi;—contractiona-
lis, központi; —praejun-
cturalis, eldfogatási. 

Commissariatus provinciális, 
tartományi biztosság; —• 
bellicus, hadi. 

Commissariatica assignatio, 
biztossági utalvány;—re-
monstratio , kimutatás , 
számadás. 

Commissarialis referens, biz
tossági előadó;—cancellis-
ta, — irnok. 

Committere, 1 , megbízni; 
2 , megrendelni; 3 , meg
hagyni; commissarius, biz
tos, commissio, biztosság, 
bizomány; commissionalis 
v. commissariaticus, biz-
tosságbeli, biztossági; com
missio neo acquisita, uj ke-
resményi biztosság; com-
missionarius, bízott, meg
bízott , bizományos; com-
missum, bizomány; fidei 
cornmissum, hitbizomány; 
committens, bízó, küldd, 
meghagyó ; commissiona-
tus, bizományos, bízott, 
megbízóit. 
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Commodare, használatra ad

ni. 
Commodum, haszon, com-

modatum , haszon köl
csön ; (mutuum , pénz 
kölcsön); commodans, ha
szonhitelező, haszonköl
csönöző ; commodatarius, 
haszon kölcsönvevő. 

Commodus, kényelmes; com 
moditas, . kényelem, ké 
nyelmesség. 
wimnnicatio, közlekedés; 

közleni ; 
közle-

Commtmicatio, 
communicare , 
conimunicatum , 
meny. 

Communio, egyesség; com 
munio juris, azon egy tör 
vényi jog, közösség. 

Communis, 1, közös; 2, köz 
(publicus); 3, közönséges, 
(generális); communitas, 
közönség, község. 

Compages, fedélszék. 
Comparitio, megjelenés. 
Compascuum, közlegelő. 
Compassus, compassuales lit-

terae, átküldőlevél, meg
keresőlevél , megkeres-
mény. 

Compatibilis, öszveférhető; 
compatibilitas , öszvefér-
hetőség, megférhetőség. 

Compendium, rövidlet, ösz-
vevonat. 

Compensatio , beszámitás 
betudás, kipótlás. 

Compes, békóVas. 
tompétens, illető; (incom-

petens, n e m ÍUettf. 
Competentia, 1, illeték ( W s 

competens); 2 , illetőség, 
(p. o. bíró illetősége, com-

petentia judicatus); ^ v e 
télkedés. 

Competitor, vetélytárs, ver
senytárs, 

Complaeens, tetszékeny, tet
sző ;—centia, tetszékeny-
S e g , tetszés. 

Complanatio, 1, elsimítás, 
elegyengetés; 2 , mege-
gyeztetés, elintézés (com-
positio), kiegyenlítés: 3, 
kibékülés. 

pompletatio, 1, pőtlás, 2 , 
Pótlék (res). 

Complev, vétektárs, bűn
társ , czimbora. 

tomponere, megegyeztetni, 
elintézni; amicabilis com-
positio, barátságos meg
egyezés. 

Compositusy összetett, több-
szerü. 

Compossessor, közbir tokos, 
birtokostárs; compossesso-
rium, közbirtok; compos-
sessoratus , közbirtokos
ság. 

Comprivignus, mostoha ro
kon. 

Comprobatio, tanúsítás. 
[Gompromissum, biró válassz 
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mány ; compromissionale 
judictum, választott bíró
ság ; compromissiotialis ju-
dex, választott biró (ar-
hiter); partes compromit-
tenteSi birót választó fe
lek. 

Compromittere in áliquem, 
valakit bíróul választani; 
compromittere áliquem, 
kétes helyzetbe h o z n i , 
kétesitni valakit. 

Computus, számvétel; — ae-
stivaltSy nyári ; —- hiber-
nalis, téli ; — militaris, 
katonai ; -— annualis, évi 
számvétel; semestralis —, 
félévi; computualis acta, 
számolati iromány; — ex-
tractus, számolati kivo
nat. 

Compulsorium mandátum, 
vallató parancs. 

Concambium , jószágcsere, 
kölcsöncsere, viszoncsere. 

Concameratio, boltozás. 
Coneeutratia , központosu

lás , központosítás. 
Conceptus, fogalom; conci-

pere , fogalmazni , méh
ben fogadni ; concipista, 
fogalmazó. 

Conceptuum practicans, fo
galmazó gyakornok. 

Conceruens, illető. 
Coucertatio, 1, vetekedés; 

{contentio, síréit); 2 , vi

tatás, vita; 3 , értekezés, 
tanácskozás. 

Concessio, engedély, enged
mény. 

Conciliare, összeegyeztetni, 
egyeztetni. 

Concilium, gyűlés, egyházi
gyűlés, zsinat. 

Concivis, polgártárs, honfi
társ , honos. 

Conclave consilii , tanács -
terem ; — laboratórium , 
dolgozó szoba , hivatal -
szoba (bureau, olv. büró). 

Conclusio, 1, befejezés, be
zárás; 2 , végzet. 

Conclusum, határozat. 
Concubina , ágyas , ágyas

hölgy. 
Concubitus, elhalás. 
Concurrens , 1 , csődülő ; 

2 , pályázó, versenyző'. 
Concurrentia, pályázás, ver

senyzés. 
Concursus, 1, csőd, csődü

lés ; 2 , pályázás; — cre
dit or ura , csődület; con-
cursuális (processus, más
sá) csődületi (per, tömeg). 

Condecoratus, megtisztelte
tett. 

Condemnare , kárhoztatni ; 
(cojivincere, marasztalni). 

Condescendentia, leszármo-
zás. 

Condescendere, beszállani, 
leszállítani. 
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Condescen&io, 1 , leszállitás, 
(e. g. citationis judicatus); 
2 , beszállás, szállásolás, 
(e. g. militum). 

Condignus, illő , illendő. 
Conditio, 1 , állapot (stand); 

2 ) föltétel, k ikötés , (be-
dingung); conditionatus, 
föltételes ; conditionate, 
fültételesen; conditio sitié 
qua non, kizárd föltétel. 

Condividens, condivisionalis, 
osztálytárs, osztályos ro
kon. 

Conducere , bérbe venni ; 
(locare, bérbe adni). 

Conductor, vezető gazda. 
Confessio, 1 , vallás, (fas-

sio, vallomás); 2 , (in fű
re ecclesiastico), gyónás. 

Confinium, határszél , vég
hely, határvidék ; confi-
niarius, véghelyi; confi-
niarius miles, vég-őr, ha
tár-őr ; confiniaria rnilitia, 
véghelyi v. határ-örző ka
tonaság, határőrség, vég
őrség, szélbeli őrség. 

Confirniare , megerősitni , 
bérmálni. 

Confiscare , elfoglalni , el
kobozni. 

Confiscatio, büntető fogla
lás , elfoglalás, elkobozás. 

Cenfoederatio, (actus) szö
vetkezés ; (res) szövetség, 
szövetkezet; confoedera-

tus, szövetséges; confoe-
derativus, confoederatio~ 
nalis, szövetségi. 

Conf ormit as, egyezőség; in 
conformitate, conformi-
ter, egyezőleg. 

Confrontatio, szembesítés. 
Conf ront are, szembeállitni, 

egybevetni. 
Confusio, aavar, zavarodás, 

háborodás. 
Congregatio, gyűlés ; — ge

nerális, köz- vagy nagy 
gyűlés ;—part ia l i s . , kis 
gyűlés. 

Congregatio marcalis, köz
gyűlés. 

Congressus, gyűlés. 
Conjectura, hozzávetés; su-

spicio, gyanú; praesagi-
um, sejtés; confecturali-
ter, hozzávetőleg. 

Conjuratio, összeesküvés. 
Conjurator, 1 , összeeskü

vő ; 2 , mellette esküvő, 
eskütárs. 

Confux, hi tves, házastárs; 
conjugalis, hitvesi , há
zastársi ; conjugium, há
zasság. 

Connexio, összeköttetés. 
Conniventia, egyetértés. 
Connubium, összekelés. 
Consangvineus, rokon, vér

rokon ; — neitas, rokon
ság, verség. 

Conscientia , lelkiösméret, 
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lelkiérzet, öntudat , tu
dat. 

Conscientiosus, lelkiösmére-
tes. 

Conscius, 1 , tudó (valami
ről ) — rei ; 2, czinkos; 
comciiis v. consocius eri
minis, bűntárs. 

Conscriptio, öszveirás, ösz-
veirat; — dicalis, rovatos; 
— regnicolaris, országos. 

Co, iSectarium , következ
mény, (praemissae, előz
mények ). 

Consensus, 1, megegyezés; 
2 , (regtus, k i rá lyi ) , jó
váhagyás ; consemuales, 
jóváhagyó-levél. 

Consequens, subst. 1 , kö
vetkezmény ; 2 , utómon-
datj (antecedens, 1, előz
mény ; 2 , előmondat) ; 
consequenter, következő
leg 3 consequens, (adjecti-
re), következetes, conse-
quentia , 1 , következés 
(sequela); 2 , következe
tesség; inconsequens, kö
vetkezetlen ; inconsequen-
tia, következetlenség. 

Conservator, (custos) coro-
nae, korona-őr. 

Conservator litterarum, le
velek gondviselője. 

Consessus, üszveülés. 
Consignatio , jegyzés , föl

jegyzés , jegyzék, átadás. 

Consiliarius, tanádsos, —gu-
bernialis, kormányi;— re-
gius, királyi ; — aulicus, 
udvari; — thesaurarialis, 
kincstári tanácsnok v. ta
nácsos. 

Consilium montamim, bányá
szati tanács. 

Consilium regium loc. liung., 
magyar királyi helytartó 
tanács. 

Consistorium, egyházi gyű
lés ; sedes consistoriales, 
egyházi szék. 

Consonantia, egybehangzás. 
Consors, részestárs, házas

társ. 
Conspectns, kimutatás. 
Conspiratio, összeesküvés. 
Constitutio , 1 , rendelés 

(actus ) ; rendelet ( r e s ) ; 
2 , (corporis), alkat; 3 , 
(reg/ii), alkotmány; 4 , 
(procuratoria, ügyvédi), 
vallomás (actus) \ vallo-
mány (res); constitutio-
nalis, alkotmányos, al-
kotmánybeli, alkotmányi. 

Constitutivum , állomány ; 
constitutiva pars, alkotó 
rész, alkat-rész. 

Consul, tanácsfő, polgármes
ter , ügyvivő. 

Consultare, tanácskozni, ta-
. nakodni. 

Consultor, számtanácsnok. 
Consummare , bevégezni ; 
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consummatutn matritnoni-
tim, lásd matrimonium. 

Consretudo, gyakorlás, szo
kás ; lex consvetudinaria, 
szokás törvény; approba-
ta consretudo , jóváha
gyott szokás. 

Con^nbulatio, dészka-pado-
lat. 

Contagio , ragály , ragad
vány. 

Contentio, vetekedés, ve-
tély. 

Contentum, continentia, fog
lalat; (occupatio, foglal-
mány). 

Conterminium, határosság. 
Contestari , bizonylani ; — 

litem, elvállalni a' pe r t ; 
litis contestatio , per el
vállalás. 

Contextus, textus, szöveg; 
( argumentum, tartalom; 
continentia, foglalat. 

Contiguus, tőszomszéd. 
Continens, száraz föld. 
Continentia, lásd conten

tum. 
Contingens, 1 , történhető ; 

— tia, — ség; 2 , contin-
gentia, illetőség. 

Continuative , folytatólag; 
continuatorius , folytató-
lagi. 

Continuus, folyto n o s. 
Conto, contualis, árjegyzék, 

hiteljegyzék, számvitel. 

Co7itraagens, contrarotula-
rius, ellenőr. 

Contrabanda , • vámszökés 
büntetése. 

Contractio, összevonás. 
Contractus, l , (actus) kö

tés ; 2 , (res ) kötvény ; 
3 , litterae contractuales, 
kötlevél; (pactum, szer-
ződmény; pactatio, szer
ződés ; conrentio, szegő-
dés ; tractatus , alku ; 
viuculum, kötőlék); quasi 
contractus , költött kö
tés ; contractus contra-
hentibus legem ponit , a' 
kötés törvényt szab a' kö
tő feleknek; contractua
les litterae, kötlevél. 

Contractus arendalis , ha
szonbéri kötlevél. 

Coutradictio, ellenmondás; 
(protestatio, ellenszólás); 
processus ad dandam ra-
tionem contradictionis, el
lenmondás okát követelő 
per ; processus ad recipi-
endam rationem contra
dictionis, ellenmondás oka 
elfogadását követelő per. 

Contradictor, ellenmondó. 
Contrados, viszon hitbér. 
Contraquietantia , ellen-

nyugtatvány. 
Contrapars, ellenfél. 
Contraseratura, ellenzár. 
Contraso, só-őr, kontrás. 
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Contributio, adó, közadó ', 
— regia , királyi adó ; 
coutribuej'e, adózni. 

Contributioualis impositio, 
adórovatai ; — tabella , 
adósorozati jegyzék; — in-
cisura, adórovás ; — re-
laxatio, adó-leengedés. 

Contributionale quantum , 
adómennyiség ; — systhe-
ma, adórendszer. 

Contribnens , adózó , adó
fizető. 

Contributionis collector, 
adószedő. 

Controllerisans, controllor, 
ellenőr; controlleria, el-
lenórség. 

Controversia , egyenetlen
ség ; metalis controversia, 
határvonal feletti egye
netlenség. 

Controversus, kérdéses, pe
res. 

Controvertere, ellengördit-
ni. 

Contubernium, czéh, egye
sület , (mesteremberek' 
czéha, egyesülete). 

Conttimacia, 1 , veszteglés 
helye, veszteglő intézet; 
contamacialis servus, vesz
teglő intézeti szolga; do-
mus contumacialis, vesz
teglő ház; 2 , makacsság,, 
contumacia per non venit, 
meg nem jelenési makacs-| 

ság; contumacia per non 
defendit, védelem mulasz
tási makacsság. 

Coutumax, makacs. 
Contumelia, rágalmazás, gya

lázat; (infamia, Tböcsület 
vesztés ; dehonestatio , 
höcstelenités). 

Convalescere, érvényesülni; 
reconvalescere, egésségét 
visszanyerni. 

Conveniens, i l lő, illető. 
Conventio, 1 , (actus) sze-

gődés ; 2 , (res), szegőd-
mény; couventionalis mo-
neta, ezüst pénz. 

Couventus, subst. convent, 
szerzet ; adj. (reus con-
ventus), panaszlott, idé
zett. 

Conventus de Jiólosmonos-
tra , kolozsmonostori 
közlevéltár. 

Convictio, legyőzés, Ítélet. 
Convivium, lakoma. 
Convocatus, hivatalos. 
Coobligatus , együttkötele

zett. 
Cooperari, együttmunká

lódni. 
Cooptare, e l - , befogadni. 
Coordiuare, rendbeszedni, 

rendezni ; coordinatio, 
rendbeszedés, rendezés. 

Coperta, boríték. 
Copia, 1 , bőség; 2 , máso

lat; copiu vidimata, lát-
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tasitott v. igazlott máso
lat ; (transumtum, hiteles 
másolat); copiare, lemá
solni, másolni. 

Copula, kapcsolat; copula 
camalis, elhalás ; copula-
re, öszvekapcsolni, ösz-
veadni (a ' házasulandó
k a t ) ; copulari, öszvekel-
n i ; copulatio, öszveadás 
vagy öszvekelés, üszve-
esketés. 

Coramisare, előttözni, hi-
telesitni. 

Corbis, kosár ; — vtmineus, 
vesszőből font ; — fer-
reus, vasbocskor. 

Cordon, vonal , cordonalis 
linea, zárvonal. 

Corollarium , folyomány ; 
{fluidum, folyadék ). 

Correctio, 1 , igazítás; 2 , 
fenyítés, fenyíték; cor-
rectoria domus, fenyíték-
ház. 

Corporatio, testület. 
Corporeitas, tagosság. 
Corpus, test , egy tag; in 

corpore , egy tagban. 
Corpus delicti, 1, vétekjel, 

( in crim inalibus ) , bűnj el. 
Corpus juris, törvénytár. 
Corpus legislatirum , tör

vényhozó test. 
Correlatio , viszony , vi-

szonyzat; correlationes pe-
cuniariae, 'pénzyiszonyok. 

Correspondentia, levelezés. 
Corruptio, megvesztegetés. 
Cortesia, levélczim. 
Cosmopolita, világpolgár. 
Crater, rostély; —ferreus, 

vas ; —fileus, drotrostély. 
Credentionales, megbizó-le-

vél , bizovány. 
Credibilis, hiteles, közhite

lű (authenticus); credibi-
Utas, hitelesség, közhite-
lüség. 

Creditor , hitelező , köve
telő. 

Creditum, 1, hi tel , (fides); 
2, hitelezmény. 

Credulitas, hitelesség. 
Crida, bukás; cridatarius, 

bukott ; eridalis massa, 
bukási vagyon. 

Crimen, bűn, bűntény (de
lid um , vétek) ; crimen 
laesae majestatis, felség
sértés , (lásd : nóta i/ifi-
delitatis); crirninalis, 1 , 
bűnös; 2 , bűnbeli (poe-
nalis, büntető; capitalis, 
főbenjáró; fiscalis, fenyí
t ő ) ; criminalitas , bűn
tett , bűnösség; crirnina
lis codex, büntető törvény
könyv. 

Critica, bírálat; criticidies, 
megválasztó napok; eriti-
sare, bírálgatni. 

Cruciata expeditio, keresz
tes had. 



28 

Cruciatus, kínzott; 
tusmiles, keresztes kato
na , kurucz. 

Crudelitas, kegyetlenség. 
Cubulus, köböl. 
Cubus, köb , küb ; cubicus 

pes, köbláb. 
Culmen, tetőpont. 
Culpa, hiba, (error, téve 

dés ; culpa lata, tetemes 
hiba; — levis, csekély hi 
ha ; — levissima , legese 
kélyebb, v. igen csekély 
hiba ; culpae obnoxius , 
vétkes, bűnös; culpae in 
sons, bűntelen. 

Cultivatio, 1 , mivelés (acti 
ve); 2 , mivelddés, (nett-
traliter); cultus, mivelt; 
cúltura, miveltség. 

Cultus, tisztelet, istenitisz
telet, h i t ; — disparitas, 
hitkülönbség. 

Cumulativus, öszves. 
Cumulatus, halmozott. 
Cupiditas, kívánság. 
Curatela , gondviseldség , 

gondnokság ; (providen-
tia, gondviselés. 

Curatelatus, gyámgyermek. 
Curator, ügyeld, gondvise

ld , gondnok, gondapa ; 
curatrix, gondanya; cu 
rator sequestri, zárnok. 

Curia, 1, udvar; 2 , udvar
telek , udvarhely; (fun
dus exemtus, szabad te

lek ) ; 3 , curia regia, ki
rályi törvényszék, fdtör-
vényszék (fórum appella-
torium , v. revisorium , 
feltörvényszék; fórum su-
perrevisorium, legfelsőbb 
törvényszék ). 

Curialista, udvari , udvar
telkes. 

Curiosus, kíváncsi, vizsga. 
Curirius, h í rnök; cursor, 

futár. 
Currens, folyd ; currenta-

les, futdlevél, futó hirdet-
vény; currentare, hirdet
n i ; currentatio, közhir
detés. 

Currus diligentiae , gyors 
szekér. 

Cursor, futd, levélvivd. 
Cursus, folyam ; — proces-

sus, perfolyam. 
Cusor falsarum monetarum, 

hamis pénzverd. 
Custodia, őrizet. 
Custos canonicus, dreanonok. 
Cynosura, sinormérték, sza

bály. 
Cyppus, kaloda. 

Damnare, kárhoztatni. 
Damnificatio, 1, (active) 

kártétel , károsítás ; 2 , 
(passive) kárvallás, káro
sodás^ damnificatus, kár? 
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vallott, károsodott, káro
sult , kárositott. 

Damnum, kár ; — f a c t u m , 
megtörtént kár ; — infe-
ctum, megtörténhető kár. 

Dardauarius, árnevelő, ár-
verő , árhágtató. 

Dataria, pápa cancellariá 
j a , melyben kelnek a' füg 
gő pecsétes levelek. 

Dativus tutor, adott v. ren
delt gyám. 

Datia, adózás, adőzat. 
Dátum, 1 , adat; 2 , dátum 

litterarum, levél - kelte, 
kelet. 

Debitor, adós; —principá
lis , foadós ; minus prin
cipális, mellék-adós. 

Debitum, adósság, tartozásj 
— liquidum , világos ; — 
illiquidum, nem világos; 
— activum, követelő; — 
passivum, tartozó. 

Decanus , tizedes ( k i alá 
tíz katona volt rendelve) 
dékán. 

Decapitatio, fejvétel. 
Decas, decenninm, évtized. 
Decentia , illőség , illede

lem , üledék. 
Deceptor, csaló. 
Decima, t ized, dézma; (no

ná , kilenczed); decima-
re, tizedelni, dézmálni. 

Decisio, determinatio, 1 , 
(actus) határozás; 2 , (res) 

határozat; 3 , (decisib cu-
rialis, felső Ítélet, Ítél
ni ény); decisivus, deciso-
rius, elhatározó, eldön
tő ; litis decisorius, ügy
döntő. 

Decisiofinalis, véghatározat. 
Declarare, nyilvánitni, ki

jelenteni; semet — nyilat
kozni. 

Declaratio , nyilatkozás , 
nyilatkozat. 

Decollare, lenyakazni. 
Decoctor, csaló, hamis hi

tű kereskedő. 
Decoratio, díszlet. 
Decorticatio, fahántás. 
Decorticator, fahántó. 
Decretum, 1, végzemény, 

országgyűlési végzemény; 
2 , rendelvény, (p . o. ud
vari rendelvény); 3 , irott 
törvény; dies decretalis, 
törvénybeli szünnap; de-
cretale juramentum, tör
vénybeli eskü; decretori-
us, elhatározó ', decisori
us, eldöntő. 

Decretum applicatorium, 
kinevezési rendelvény. 

Decreta regum hungariae, 
magyar királyok' határo
zatai. 

Decretales, pápák rendelem 
teiből szerkezett könyv. 

Decumanus, tizedlendő. 
Deciersus litis, pejíoJyás, 
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perfolyta , perfolyam ; 
procedúra judiciaria, per
lekedés , törvénykezés. 

Dedecus, gyalázat. 
De eo utrum, ha valljon ? 

deutripuncta, kérdő pon
tok ; deutralis , kérdet-
beli. 

Defalcatis, defalcandis, le
róván a' lerovandókat. 

Defamo, gyalázom. 
Defectus, 1, hiány, hijány; 

2 , defectus seminis, mag-
szakadás, kihalás ; defe-
ctuiproximus, magszaka
dáshoz közelgető ; defe
ctus fundi, vagyon hiány; 
ultimus deficiens , utolsó 
magvaszakadt. 

Defectus cassae , pénztári 
hiány. 

Defensa, védők, védelem. 
Defensio, védelem, oltalom. 
Defensor, oltalmazó, védő; 

defensivus , oltalmazói , 
oltalmazólagi; defensive, 
oltalmazólag, védőleg. 

Deferre, 1 , bevádolni; 2 , 
deferre juramentum, át
engedni az esküvést vagy 
esküt; 3 , deferre alicui, 
valakit megtisztelni, va
lakinek elsőbbséget adni. 

Deficere , kihalni , megfo
gyatkozni. 

Deficit, hiányzik, lásd de
fectus. 

Definire, meghatározni, le
írni ; dejinitiva sententia, 
végső ítélet. 

Definitio, határozás, hatá-
rozvány, leírás. 

Defloratio, szeplősités. 
Defraudare, megcsalni. 
Degradare , hivatalától v. 

rangjától megfosztani, le
léptetni. 

Dehonestatio, böcstelenités, 
gyalázás. 

Delatio, árulkodás. 
Delegare judicem, birót kül

deni vagy nevezni; (com-
promittere in judicem » bí
rót választani); delegaiio, 
biró küldés; jus delegan-
di, biró küldési jog ; de-
legatum fórum v. judici-
um, küldött bíróság. 

Delegata cassa, fiók-, mel
lék-pénztár. 

Deliberatio, 1 , tanácskozás, 
(consultatio); 2 , határo
zás, (determinatio); 3, ha
tározat, ítélet, (sententia) $ 
deliberatio sut, eltükélés ; deliberatum est, ítéltetett; 
deliberatire, 1, tanácsko
zásképpen; 2 , ítéletkép
pen, deliberatus, eltökélt. 

Delicatus, gyöngéd, kéjes. 
Deliciae, kéj. 
Delictum, vétek; delictum 

civile v. politicum, polgá
ri vétek ; delictum crirnfc 
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, nale , bűnvétek } delin-
quens , vétkes ; delicti 
auctor, vétek szerző, fő-
vétkes ; delicti^particeps 
i\ socius, vétektárs; locus 
delicti, vétekhely; (in cri-
minalihus, bűnös, főbtí-
nüs , bűntárs, bűnhely) 5 
delictum carnis, testi vé
tek , bujaság. 

Delineat io, raj z. 
Demagogus, népizgató. 
Demarchus, köznép-főnök. 
Demeritum, vétség, érdem

telenség. 
Democratia, népuralkodás; 

democraticus, népuralko-
dási. 

Demonstrare, megmutat
ni. 

Demonstratio, kimutatás. 
Denominare, kinevezni. 
Dentale, fogas. 
Deimbo, férjhezmegyek. 
Denunciare , feljelenteni , 

feladni, beárulni; ( accu-
sare, vádlani). 

Departamentum , osztály 
(hivatali ) 3 —perceptora-
le, pénztári; — allodiale, 
majorsági ',— contributio-
nale, adói; —pupillare, 
árvái. 

Depeculor, közjótól lopok. 
Dependentia , v. subordina-

tio, függés, függelem. 
Deperdere, elveszteni. 

Depopulor, elpusztítom, ki-
rablom. 

Deporto, elviszem, elhor
dom ; deportatio, elhor-
dás, száműzés (a ' római 
császárok alatt valamely 
szigetre). 

Deportusjus, űrjog, (minél 
fogva ürességbe jött hiva
tal' jövedelmét vehetni). 

Depositio, letétel', causae, 
perletétel. 

Depositorium, rakhely. 
Depositum, letétemény, ér

zemény; depositarius, le
tétemény őrje; deponens, 
letevő. 

Depraedor, pusztítom. 
Deprecatio, kérés, bocsá

natkérés , megkövetés. 
Depretiatio , árleszállítás, 

árcsökkenés , árcsökken
tés. 

Depramo , 1 , előveszem 5 
előhozom ', 2 , megmon
dom 5 opinionem deprome-
re, véleményt adni , mon
dani ; pro depromenda 
opinione, véleményadás 
végett. 

Depurare, leróni, lefizetni. 
Deputare, küldeni ; depu-

tatus, küldött; (legátus,, 
köve t ) ; deputatio, kül
döttség. 

Deputatum, élelembér, ter
mék-bér-rész. 
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Derelinquo, elhagyom; de-
relictus, elhagyatott. 

Derivatio, származás. 
Derivativus, szármozatos. 
Derivo, elfolytatom, más

felé veszem (p . o. a' vi
zet ). 

Derogare, letöri eni , (a ' tör
vényből); levonni (becsé
b ő l ) ; kisebbitni. 

Descendens , nemzedék , 
nemzett. 

Deserta sessio, elhagyott te
lek , puszta telek; deser-
tum, puszta. 

Desertor, szökött katona, 
szökevény. 

Desolatio, elpusztítás, pusz
títás. 

Desoiatus, elpusztított , 
puszta. 

Despomatio, eljegyzés, mát-
kásitás. 

Desponsatus, — a, mátkás. 
Despota, kény-ur, (tyran-

nus, zsarnok). 
Despotismus , kény-uraság, 

zsarnokság. 
Destinatns, elszánt 5 desti-

natio, 1 , elszántság 5 2 , 
rendeltetés; 3 , elhivatás. 

Detentio, letartóztatás. 
Deterioratio , 1 , rontás , 

rosszabbitás (active); 2 , 
rosszabbodás (neutrali-
ter)', 3 , (res) rosszab-
bitmány. 

Determinatio, (actus) hatá
rozás , (res) határozat. 

Detractis detrahendis, le
húzván a' lehuzandókat. 

Detritnentum , kár , árta
lom , csonkulás , rövid
ség szenvedés. 

Devalvatio, böcsleszállitás, 
böcsleszállás , bücscsök-
kenés. 

Devastatio, pusztítás. 
Devolvere, hárítani', devol-

vi, háromlanij devolutio 
bónorum , birtok átszál
lás. 

Diaetales articuli, ország
gyűlési törvényczikkek. 

Diacomes, egyházi szolga. 
Diadetna, fejékszer. 
Diameter, átmérő', közép

mérő 3 calculus diametra~ 
lis, közép-számítás. 

Diarium, napló; diarii ar-
ticulus, napló-czikk. 

Dica, perj dicam alicui im-
pingere v. serihere, vala
kit perbe idézni. 

Dica, rovat; dicatio, róva-
talás; dicator, adóróvó. 

Dicasterium, igazgatószék 5 
dicasterialistu, igazgató
széki tiszt. 

Dictare, előmondani, mon-
dogálni; 2 , (legem ) tör
vényt szabni ; dictatorius, 
parancsnoki. 

Dictator, főparancsnok-
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Dictatura, 1 , ügyészi szék, 
2 , küzirás. 

Dictio, v. oratio, beszéd , 
(sententia, mondat). 

Dies relati, elláttatás nap
ja ; —fatales, határnapok. 

Diffamo, gyalázom. 
Differentia, különbség, kü-j 

lönbözés. 
Diffessio, tagadás. 
Difficultare, neheztelni, el

lenzeni ; (improbare, rosz-
szalni). 

Difficultas, nehézség. 
Digesta , római törvény

könyv. 
Dignari, 1 , (active) mél-

tánylani; 2, (neutr.) mél
tóztatni. 

Dignitarius, főhivatalnok. 
Digressio, eltérés. 
Dilatio, perkéslemény; pro-

rogatio, perhaladék; sen-
tentia dilatoria, késlelte
tő' ítélet. 

Dimachae, lován és gyalog 
harczoló vitézek. 

Dimeusio, felmérés;—prae-
liminaris, előleges. 

Dimissionales, elbocsátvány. 
Dioecesis, püspöki v. egy

házi megye ; dioecesa/ms, 
megyés. 

Dioecesanm exactoratus, 
egyház megyei számvevő
ség. 

Diplonm, oklevél, hitlevél 

j (documentum, bizonyit-
| mány5 litteraria instru-
I menta , levél neműek) ; 

diplomaticus, (subst.) ok-
levelész; diplomatica, ok-

I levelészet; diplomaticus, 
(adj.) oklevelészi, okle-
velészetij diplomata, (dt-
plomate) országnok; di-
plomatia , országnokság; 
innen: diplomaticus, (adj.) 
országnoki, országnokos, 
p. o. stylus diplomaticus, 
corpus diplomaticum, or
szágnoki Írásmód, ország
nokos test; via diploma-
tiae, országnokság útja; 
diploma inaugurale, (k i 
rály) igtatási hitlevél. 

Directe, egyenest, közvet
lenül, tulajdonképpen. 

Directio, 1, igazgatás; 2 , 
i rány; (proportio, arány), 

Director, igazgató; jurium 
director , jog vagy ügy 
igazgató; bonorum dire
ctor, jószágigazgató; di-
rectoratus, igazgatóság; 
directoralis, igazgatósági ; directorium, 1 , igazgató 
tanács ; 2 , útmutatás. 

Director fiscalis, közügyi; 
— aedilis, épitéiszi igaz
gató;—protocolli , igtató 
hivatali; — archivi, levél
tári ; — expediturae, ki
adó hivatali igazgató. 

5 
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Directoratus fiscalis, köz
ügyi igazgatóság. 

Directus, egyenes. 
Disceptatio , discussio , 1, 

vetélkedés ( contentio ) ; 
2, vitatás, (disputatio). 

JDiscipUna, 1 , tanulmány, 
tudomány, mesterség 3 2 , 
fenyíték. 

Discretio, 1 , méltatlan kí
mélet ; 2 , megválás, (cri-
sis), aetas (v . anni) di-
scretionis, meg- vagy ki
válás kora. 

Discretus, méltalmas. 
Disgustatio, untatás, unat

kozás. 
Disinteressatus, részrehaj-

latlan ; disinteressentia, 
részrehajlatlanság. 

Disjunctive, különleg, kü
lönlegesen. 

Disjunctivus, különleges , 
különszerü. 

Dislocatio, elhelyezés, hely-
heztetés. 

Dismembrare, el- , szétta 
golni- vagy darabolni. 

Dispensare , fölmenteni ; 
dispensationales, fölmen
tő levél , fölmentvény ; 
dispensatio, 1, fölmentés, 
2 , fölmentvény, 

Dtspensatio, egyházi enge
delem ; — in bannis, egy 
házi hirdetéstöli főimen 
tés. 

Dispensationalis taxa , föl
mentő levél díj. 

Dispositio, 1 , (actus), ren
delés , rendelkezés ; 2 , 
(res), rendelet. 

Disproportio , 1 , arányta
lanság; 2 , idomtalanság. 

Disputatio, vitatás, szóvi
ta, vitatkozás, vetélkedés. 

Disputo, vetélkedem, vitat
kozom. 

Dissertatio, elbeszélés, ér
tekezés. 

Dissimulator, tettető. 
Districtus, körület , kerü

let , vidék ; districtualis 
tabula, kerületi tábla, — 
vidéki tábla. 

Diurna nierces , diurnwm 
honorárium , napi díj ; 
diurnista, díjnok. 

Diversorium , korcsma , 
csapszék. 

Diverticulum, dülőföld, dűlő. 
Divinari , jőslani ; divina-

tor , jósló ; divinatio , 
jóslat. 

Divisio, osztály, (dividen* 
dum, osztalék; rubrica, 
rovat); nova divisio, osz
tály újitás ; rectificatio 
dimsionis , osztály-igazi-
tás, egyenlítés; divisiona-
lis, osztálybeli ; — ráta, 
osztály-rész; —processus, 
osztály-per; successionali 
divisionalis processus, örö~ 
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külési osztály-per; diri-
sus, osztott ( javak), osz
tozott (testvérek); indivi-
sus, osztozatlan (testvé
r e k ) , osztatlan ( javak). 

Ditisorale fórum, osztály
szék ; divisionalis, osz
tálylevél. 

Divortium, elválás 3 — to
tálé, teljes ; — partiale, 
részbeli elválás. 

Doctor, tudor , (professor, 
tanár) . 

Documentum, bizonyítvány, 
tanúsítvány, oklevél, ok
irat. 

Dolus, csalárdság, rósz in
dulat, csel ; (fraus, ra
vaszság); dolosus, csalárd. 

Domesticus, házi , honi , ke
belbéli 3 — fundus , házi 
adótár; domestica cassa, 
kebelbéli pénztár, dome
stica revisio , kebelbéli 
vizsgálat. 

Domicilium , hajlék , lak
hely, l ak , telep; (quar-
tirium), szállás. 

Domina, ú rnő , hölgy. 
Dominalis, uradalmi, úri3 

— sedes, uradalmi szék. 
Dominatus, uraság. 
Dominica (dies) vasárnap. 
Dominica potestas, úri ha

talom. 
Domínium, uradalom; bir

tok, (possessorium); bir

toklás, (possessio); extra 
domínium , birtokon ki-
vűl ; intra domínium, bir
tokon belől3 domínium di~ 
rectum, tulajdoni, v. fő , 
v. egyenes birtoklás; do
mínium titile, haszon bir
toklás. 

Dominus terrestris, földes
úr 5 domina terrestris, 
füldesasszony. 

Domus, ház 3 —fiduciaria, 
zálogház 3 — laboratoria, 
dolgozóház; — excubato-
ria, őrház ; — correcto-
ria, fenyitékház 3 —prae-
torialis , megyeház 3 — 
regnicolaris, országház 3 
— religiosorum, szerzeti 
lak ; -— educatoria, neve
lő- 3 — orplianotroj)hialis, 
árva nevelőház. 

Domus taxa, házdíj. 
Donatio, collatio {priváta) 

ajándékozás , ajándék ; 
(jmblica e. gr. regia), 
adományozás, adomány 3 
donatarius v. impetrator, 
adományos; douans,aAo~ 
mányzó ; donationalis , 
adományi, adomány bel 13 
donationales litterae , 
adománylevél. 

Donatio inter vivos , élők 
közti ajándékozás. 

Donatio mortis causa, ha
lál esetére ajándékozás. 
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Dos, 1 , nósz-ajándék, hit-
bér, jegy bér; 2 , ajándék; 
3 , tehetség, (e. g. ingenii 
dotes); contrados, viszon-
hitbér. 

Dotah'sta, hitbérnük. 
Dotalitium, hitbér. 
Dotare, hitbért adni , ki-

házasitni, felsegélni, jö
vedelmet adni. 

Dotatio , 1 , kiházasitás ; 
2 , hitbér ; 3 , ajándék j 
4 , jövedelem adás. 

Dubius , ambiguus , kétes; 
dubitare, kétkedni , ké
telkedni. 

Ductor, vezető, hadnagy. 
Ductor nobilium, nemesek 

hadnagya. 
Ductus, vonal; — viae, út

vonal. 
Ductus tnetalis, határvonal, 

határfolyás. 
Duellum, párviadal. 
Dullo, székelyeknél annyi, 

mint vármegyéken a' szol
gabíró (Erdélyben). 

Dupplex, kettős, kétszeres, 
kétféle. 

Dupplica , másod felelet , 
vagy másod kifogás. 

Dupplicatuni, 1 , kettős pél
dány; 2 , másod példány; 
másodlat; (copia, másolat) 

Dupplum, kétannyi , kettő-
zet ; poena duppli, kétan
nyiban büntetés. 

E. 
Ecclesia, egyház; — metro-

politana, foszékesegyház; 
— cathedralis, székesegy
ház ; — collegiata, társas 
egyház; mater ecclesia, 
anyaegyház; filialis, fiók
egyház. 

Ecclesiasticus , egyházi ', — 
ordo, egyházi rend ; ec-
clesiasticum servitiunt , 
egyházi szolgálat ; — offi-
ciutn, egyházi hivatal. 

Edecimare, edecumare, 1 , 
megtizedelni ; 2 , kivá
lasztani , kiszemelni. 

Edictio, felmondás. 
Edictum , 1 , hirdetmény, 

bocsátmány ; 2 , kény
parancs ; edictalis termi
nus, hirdetményi határ
idő ; edictale mandátum, 
hirdetményi parancs. 

Edocere, megtanitni, meg
mutatni , tanusitni, érte-
sitni. 

Educationale institutum, ne
velő-intézet 5 — subsidium, 
segedelem-pénz. 

Educillum, korcsma, csap
szék; educillatio, italmé
rés , vagy italméretés. 

Effectivus, lásd effectus. 
Effectuare, 1, eszközleni, 

foganitni, létesitni, telje-
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sedésbe venni; 2 $ ( esce-
qui), végrehajtani; effe-
ctuari, létesülni. 

Effectus, foganat, végbevi
tel , süker ; effective v. 
realiter, voltaképpen, va
lósággal $ effectivus, való
ságos. 

Efficax, foganatos, sükeres, 
hathatós. 

Efficere , eszközleni , léte-
sitni $ causa efficiens , 
szerzóok. 

Egoistnus, önzés ; egoista, 
önző. 

Egregius, jeles. 
Egregius ac nobilis, neme

sek czimzete : jeles és 
nemes! 

Electio, választás. 
Elementum, elem ; elemen

táris, elemi. 
Elenchus, sor, sorozat, sor-

jegyzék, lajstrom. 
Eliminatio, kiküszöbölés. 
Elibertatio, 1 , (militis), sza

badulás; 2 , (a contribu-
tione, adó alól kiszabadí
tás , kiszabadulás; (eman-
cipatio), fölszabadítás , 
felszabadulás, felmentés. 

Elocatio, 1 , exarendatio, 
kibérlés , bérbeadás ; 2 , 
kiházasitás; 3 , kölcsönö-
zés. 

Elucubrare, felvilágositni, 
kifejteni. 

Elusio, kijátszás, megcsalás. 
Elusorius, kijátszólagos. 
Emanatio , v. dátum litte-

rae, levélkelte, kelet. 
Emancipatio, fölszabadítás, 

(act.) felmentés, fölszaba
dulás (neutr.) 

Embrió, időtlen magzat. 
Emenda lingvae, v. capitis, 

nyelv-, v. fej váltság. 
Emendare, megjavitni. 
Emere , venni , vásárlani ; 

emtio, vétel, vásár; em-
tor, vevő, vásárló ; em-
titius , v e t t , vásárlott , 
vételbeli. 

Emeritus, kiszolgált, szol
gált, (volt t iszt) . 

Eminens, k i tűnő, jeles; — 
jus, íojog. ^ 

Emporium, vásárhely, piacz. 
Emtionale pretium, vételár. 
Emtio venditio, adás-vevés. 
Emtor, vevő. 
Energia, hatály. 
Energicus, hatályos. 
Enodare, feloldani, felfej

teni. 
Enormis, szertelen, szerfö

lötti. 
Ens, lény; non ens, l , (per^ 

sona), senki; 2 , (res), 
semmi. 

Enucleare, kifejteni. 
Emmcio , kihirdetem , ki

beszélem , kimondom s 
nyilvánítom. 
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Ephorus, népfőnök. 
Epidémia, járvány nyavalya; 

( coutagium, ragály ). 
Episcopus, püspök. 
Epistates, epistata, felügye

ld, felvigyázó. 
Epocha , időszak ; aetates 

diversae apud homines, 
korszak; aetates v. tem
póra in anno, évszak. 

Epociüatio, italmérés, ital
mér etés. 

Equatium, ménes. 
Eques, 1 , lovas, 2 , lovag; 

3 , (ordinis alicujus), vi
téz ; eques inagnae crucis, 
nagy keresztes vitéz ; — 
parvae crucis, kis keresz
tes ; commendator, közép 
keresztes vitéz; eques au
ratus , aranysarkantyús 
vitéz ; equitatus , lovas
ság. 

Equestris, lovagi; equestris 
ordo, nemes lovagi rend. 

Equitum magister, lovas szá
zados , — kapitány. 

Ergastulum, fogház. 
Erogatio, kiadás; erogatio-

nis liber, kiadási könyv. 
Error, vétek, tévedés, té

velygés , elvetés, tévesz
tés , hiba, 

Eruere, kinyomozni. 
Essentia, lényeg; essentt'a-

lis, lényeges; essentiali-
tas, lényegesség. 

Evaginare glailiutn, kardot 
vonni. 

Evanescere, elenyészni, el
tűnni. 

Eventus, 1 , kimenetel; 2 , 
történet (casus); eventua-
lis, történetes, történeti , 
történhető, előfordulható, 
leendő. 

Evertere , fel-, ledönteni , 
felforgatni, lerontani. 

Evictor> szavatos ; evictio, 
szavatolás ; evictoratiis, 
szavatosság; superevictor, 
másod szavatos, felszava-
tos ; evincere, szavatolni; 
evincendus, szavatolandó. 

Evidens, nyilvánságos. 
Evideutia, nyi 1 ván ság. 
Evocatio , felhívás ; (cita-

tio, idézés; certificatio, 
perbehivás); etocatorium 
mandátum , felhívó pa
rancs. 

Exactio, zsarolás, kicsiko-
rás. 

Exactitudo, accuratia, pon
tosság. 

Exactor, számoltató;—pro
vinciális, tartományi ; — 
montanus, bányászati ; — 
cameralis, kincstári; exa-
ctoriae praeses, számve
vőség elnöke. 

Exactor rationum , szám
vevő. 

Exactoralis, számvevői. 
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Exactoratus, számoltató hi
vatal , számvevőség ', — 
aulicus, udvari ; — came-
ralis, kincstári; -— diaece-
sanus, egyházi; — monta 
nus , bányászati 5—pro 
vincialis, tartományi ; — 
hungarico tramsilvtmico 
aulicus miitus , magyar 
és erdély országi egyesült 
udvari számvevőség ; — 
fundatiqnalis , kegyinté
zeti , alapítványi. 

Exaequare, kiegyenlitni. 
Exaggerare, nagyitni. 
Examen, vizsgálat; examen 

benignnm, szelid vallatás; 
(tanú) kihallgatás, kikér
dezés ; examinare, vizs
gálni, vallatni, kihallgat
ni , kikérdezni. 

Exarare, kiszántani; — lit-
teras, levelet irni. 

Excellent ia vestra , nagy
méltóságod, főméltóságod. 

Excellémtissimus, nagy v. fő-
méltóságu , (cehissimus, 
magasságos ). 

Excensuare , lásd exaren-
dare. 

Exceptio , v. exceptivum, 
kifogás, (disvasio, ellen
zés ; exemtio, kivétel)3 
— vana, kopasz; — meri-
toria, derék; —protela-
toria , késleltető ; —pe-
remtoria, ügydöntő. 

Excerpere , kiszedegetni , 
kiszaggatni. 

Excessus , 1 , kicsapongás, 
kihágás, 2 , túlság ; ex-
cessuosus, 1 , kikapó, ki
csapongó '; 2 , túlságos 3 
( exlravagantia , túlcsa-
pongás ). 

Excipere, kifogást tenni. 
Exarendare, v. excensuare, Exclusio, kizáratás3 exclu-

kibérleni. 
Exarendatio, haszonbérlés, 

bérbeadás, kibérlés. 
Exasperatio poenae, bünte

tés sulyositása. 
Exassignare, assignare, ki 

rendelni, p. o. a' fizetést 
vagy a' lovakat; commit-
tere , megrendelni ; ex-
assignatio , assiguatio , 
kirendel vény. 

Exauctorare , hivataltól 
megfosztani 

sivum privilégium, kizáró 
szabadalom. 

Exclusive, kizárólag, (inclu-
sive, bezárólag); exclu-
sivus, kizáró. 

Excommunicare , kirekesz
teni , (valamely gyüleke
zetből ). 

Excommmiicatio, (egyházi) 
kirekesztés. 

Exconsul, volt polgármes
ter. 

Excontentatio, kielégítés. 
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Excruciare, gyötreni, kin-
zani. 

Excusare, kimenteni, ( di-
spensare, fölmenteni). 

Excusatio, mentség. 
Excussio, kivetkeztetés, ki

vetés, kiütés. 
Exequi, (exsequi) legem, 

v, sententiam, végrehaj
tani a' törvényt, vagy Íté
letet; exequi aliquem, va
laki jószágát bíróilag el
foglalni ; executio, birói 
foglalás, végrehajtás; exe-
cutivapotestas, végrehaj 
tó hatalom ; executiona-
les, végrehajtási jelentés ; exequens judex , foglaló 
birój exequens pars, fog
laltató} exequendus, vég
rehajtást szenvedő} execu-
tionem passus , végrehaj
tást szenvedett. 

Exemplar, példány. 
Exemtio, kivétel, váltság. 
Exemtus, kivételes, váltsá-

gos. 
Exequiae , halotti végtisz

telet. 
Exercitiutn , gyakorlat 5 — 

campestre, katonai. 
Exhaereditare, örökségből 

kirekeszteni. 
Exhibere, beadni, kézhez

adni , benyujtni. 
Exhibitio, benyújtás, beadás, 

megadás „ kézhezadás. 

Exhibitum, béadmány, be-
nyujtmány. 

Exigere , beszedni , behaj
tani. 

Exilium, száműzés. 
Existere, létezni. 
Exitus, kimenetel; — litis, 

per kimenetele. 
Exmissio, kibocsátás; — ad 

probandum vei evictorent 
statuendum , tanusitás , 
vagy szavatos előállítás
ra. 

Exoperari, kieszközleni , 
kimunkálni. 

Exorare, könyörögni , es-
dekleni. 

Exorcismus, ördögűzés. 
Exorcista, ördögűző; exor-

cisare, gonosz lelket, ör
dögöt kiűzni. 

Expediens, segitvény, se
géd-eszköz. 

Expeditio, kiadás, kiadmány; 
hadküldmény, had. 

Expeditor, k iadó; expedi-
toratus, kiadó hivatal. 

Expediturae officium, levélr 
kiadó hivatal. 

Expeditoriae , negyed-kia-
dásroli nyugtatvány. 

Expensae, kiadás, költség. 
Experientia , tapasztalás , 

tapasztalat ; experimen
tum , tapasztalmány. 

Explicitus, kifejtett, kifeje
zett , nyilvánlevő; (impli-
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citus, bennfoglalt, magá
ban értet t , gondolt). 

Explorator, kém; explora-
re, kémleni. 

Exponere , előterjeszteni , 
kitenni 5 expositio acto-
rea, felperesi előterjesz
tés , ( referre, előadni; 
remonstrare , felterjesz
teni) . 

Expresse, nyilván. 
Expressio, (actus) kifeje

zés ; (res), kifejezet. 
Expressus, v. ablegatus, kül 

dütt ', expressus , ( adj.) 
nyilvános. 

Expromissor, átvállaló; (ca 
vens, kezes ; Jidejussus, 
jótálló ) ; expromissiona 
les, átvállalvány. 

Expropriare , kisajátitni ; 
expropriatio, kisajátí
tás. 

Expungere, kitürülni , ki
húzni. 

Exscitidere, hihasitni , ki
szakasztani. 

Exspirare, elenyészni 
Exstirpatura , irtomány 

(nem: irtovány). 
Extabulare, kitürleni ( az 

adósságot). 
Extempore, rögtön; extem-

porisare, rögtünüzni. 
Extensio, kiterjedés, kiter

jesztés , terjedek , terje
delem, terjedség. 

Exterminari, kiűzni , ki
zárni , kirekeszteni. 

Extractus, kivonat; extra-
ctive, kivonatképpen, ki-
vonatilag. 

Extradata notarialis, jegy
zői kiadat. 

Extradomimum, birtokon 
kivűl , (fogságból). 

Extradonationalis, ado-
mánykivtili. 

Extranem, 1 , idegen; ( a 
patria), külföldi; 2 , ( a 
sangvine), külvéri. 

Extraordinarius, rendkí
vüli. 

Extraprocessualis, perkivü-
li. 

Extraserialis , sorkivüli ; extraserialitas, sorkivü-

liség. 
Extravagantia , túlcsapon-

gás , túlság ; (excessus , 
kihágás). 

Extravagantes, 22-dik Já
nos pápa rendeletei. 

Extravillanum, külbirtok; 
(intravillatium, belbirtok). 

Extremitas v. extrernwm , 
szélsőség , ( ultraismm, 
túlság ). 

Exul, számüzütt. 
Exundatio, áradás ; exunda-

tione damnificatus , ára
dás által károsított. 
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F 
Fabrtca, gyár; fabricans, 

gyáros, gyártó; fabrica-
tum, gyártmány, gyáram, 
gyárkészitmény. 

Facies judicii , a' törvény 
színe; facies loci, hely 
szine. 

Facinorosus, gonosztevő*. 
Factor, ügyelő, sáfár. 
Factum, te t t , t ény , önha

talom; (eventus), törté
net ; de facto v. facto, 
tett szerint, tettlegesen, 
tettleg; (dejure, törvény 
szerint, törvényleg); via 
facti , önhatalom útja ; 
ipso facto, legott. 

Factio, párt ; factiosus, pár
tos ; factiositas, pártos
ság. 

Facultas, 1 , tehetség; (pa
tent ia, hatalmasság; po-
testas, hatalom); 2 , (ho
na) , vagyon, érték; 3 , 
(tudós) kar. 

Falcastrum unum, egy ka
szavágó. 

Falcidia, levonat, veszte
ség, hiány. 

Falconarius, solymász. 
Fallax, csalárd. 
Fallimentum, crida, bukás; 

fallimentarius, bukott. 
Falsus, á l , hamis ; crimen 

falst, hamissági bűn. 

Falsarius, hamisító. 
Fáma, h i r , egyeshir, nesz, 

(rtimor, közh í r ) ; farno^-
sus, hírhedt, híres. 

Família, 1, nemzetség, csa
lád ; 2 , háznép ; 3 , cse
lédség ; familiáris , cse
léd ) familialis, nemzetsé
gi , családi ; paterfami- \ 
Has , család-atya ; jilius 
familias, családi!. 

Familiáris, atyafi, családi. 
Fanatismus , vakbuzgóság , 

vakbuzgalom. 
Fas, szabad, illő. 
Fasciculus, csomó. 
Fascinatm , igérés , meg

vesztegetés. 
Fassio, 1 , (uctm) vallo

más , bevallás, átváltás; 
2, (res) vallomány; —pe-
rennalis , örök ; — ratio-
nabilis, okbeli, okszerű; 
necessaria , szükséges , 
szükségbeli; simplex, ok-
nélküli , egyszerű; irra-
tionabilis, okellenes, ok- •> 
talán, alaptalan. 

Fassionales , be- , átvalló-
levél , vallomány-levél , 
örök-levél. 

Fassionarius, vallományos. 
Fatens, valló, bevalló, át-

va l ló ;—pars , valló-fél. 
Fatigium, fáradság. 
Fátum, 1 , végzet; 2 , bal

ság , balsors , baleset, 



veszély ; fatális, veszé
lyes , veszedelmes; fata-
lesdtes, veszélyes napok; 
fatalitas , sorsveszély , 
baleset, balság. 

Fautor, pártfogó, jóakaró ; 
— f u r u m , orgazda. 

Favor , kedvezés , jóaka
rat. 

Favorabilis (sententia v. re-
solutio), kedvező (ítélet 
vagy válasz). 

Fenerator, v. foenerator, 
kamatra pénzt kölcsönö
ző , hitelező, (creditor); 
uzsorás, (usurarius). 

Fenus, kamat, uzsora. 
Feria, szünnap, szünet. 
Ferire, sújtani. 
Fervor , hév , buzgalom ; 

fervidus, heves , buzgó. 
Festum, ünnepj festum fó

rt, sátoros ünnep $ festi-
fragium, ünneptörés, ün-
nepszegés. 

Feudum, bér föld, hűbér. 
Fictio juris, jogképzés. 
Fidedignus, hitelt érdemlő, 

hiteles. 
Fidefragus, hitszegő. 
FideSf h i t ; (creditum, hi

tel ) , bouae v. malae fidei, 
jó vagy rósz lelkű; hona 
fides, jó lelküség ; fidem 
facere, v. habere alicui, 
hitelezni, hitelbe adni va
lakinek. 
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Fidei cotmnissum , hitbizo-
mány. 

Fidejussio, jótállás; (expro-
missio, átvállalás; cautio, 
kezeskedés , kezesség ) ; fidejussor, jótálló ; Jide-
jussionales , jótállvány, 
jótálló-levél. 

Fidelis, h ű , hív. 
Fiduciaria domus, zálogház. 
Fiduciarius, bizott. 
Figura, kép. 
Figura judicii, törvény szí

ne. 
Filialis, fiók, fiií. 
Filialis sedria, fiú vagy al-

szék. 
Finalis, végső, vég. 
Finalis decisio , véghatáro

zat. 
Finantia, közpénz, pénz

ügy, pénzállapot. 
Finis, vég, határ, czél. 
Firma, aláírási czim, czim. 
Firmiter, erősen, érvénye

sen, szorosan. 
Firmus, erős, érvényes. 
Fiscus, 1 , ügynöki v. ügy

védi hivatal; 2 , ügynök, 
ügyvéd ; -— magistratua-
lis, t iszt i ; — regius, ki
rályi ; —- domi/ialis, ura
dalmi. 

Fiscalis, 1 , (subst.) közügy
v é d , — ügynök ; 2 , (adj.) 
ügyvédi, ügynöki; bona 
fiscalia, (idest; adfiscuiQ 
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regium devoluta), királyi 
közjavak, uravesztett ja
vak ; (hona coronalia, ko
ronái javak; hona patri-
monialia, király nemzetsé
gi javak ) ; fiscalitas, 1, 
királyi öröklés (acttis); 
2, királyi örökség , ki
rályi szállomány (res)', 
fiscalatus, közügyvédség, 
— ügynökség, ügynöki hi
vatal ; fiscalis director , 
közügyigazgató ; fiscalis 
directoratus, közügyigaz
gatóság; vice fiscalis, al-
közügyvéd. 

Fistuca, sujokbot. 
Fixus, állandó, határzott. 
Flagito, kérem, esdeklero. 
Flagranti, in flagranti, he

venyében. 
Flagrans, égő, lángoló. 
Fluctuans, ingadozó, habo

zó. 
Bumen\M f , 
Flutnus) J ' J 

Foedus , szövetség, frigy; 
foederatus, v. confoedera-
tus, szövetséges, frigyes', 
foederativum systema , 
szövetségi rendszer. 

Fpemina v. mulier, ne*, ném
ber ; (domina , asszony, 
úrné , hölgy; uxor, n ő , 
feleség , hitves , hitves
társ. 

Foenetum, kaszáló. 

Foetus , magzat , méhgyü-
mölcs. 

Fodina , bánya ; — ferri, 
vas-, — salis, sóbánya. 

Folium, levél, levelegj in 
folio, levelegben, másod
rétben. 

Fons, kútfő, forrás. 
Forensis, törvényi, piaczi; 

forensepretium, piaczi ár. 

Forma, 1, kép, alak, idom ; formare, 1, képzeni, ala-
kitni (physice) ; idomit-
ni (moraliter intellectua-
liter)', 2, forma, v. for
malitás (in jure v. pro-
cessu), szeresség, szerű
ség, formaság, alakj for
mális , szeres, alakszerű, 
alaki, formaszerü, forma
szerinti , valóságos. 

Formulare v. exemplar, pél
dány; (modella, minta, 
példa-kép ). 

Fornix, bolthajtás, bolto
zat. 

Fornicatio, paráználkodás. 
Fomix materialis , anyag

tár ; materialista, anyagr 
árus. 

Fortuitus, véletlen , törté
netesen. 

Forum, 1 , piacz, vásártér; 
2 , piacztér ; (planities, 
síkság, rónaság); 3 , bí
róság, törvényszék (judi-
cütm); fórum pedaneum, 



altörvényszék ; fórum 
contradictorium , vitató 
törvényszék ; forensis , 
piaczi, törvényszéki. 

Fossatum, árkolat, sáncz. 
Fragmentum, töredék. 
Fráter, fitestvér, fivér, ro

kon ; — natu major, bá
tya ; — natu minor, öcs. 

Fratres gemini, ikrek. 
Fratria, ángy. 
Fratricida, lásd homicidi-

um. 
Fraus, csel , csalás , lásd 

dolus. 
Frivolus, hasztalan, semmi

rekellő. 
Fruetus, 1 , gyümölcs; 2 , 

haszon ; — percepti, be
vett haszon ; — pendens, 
függő haszon; fructuosus, 
gyümölcsöző, haszonhaj
tó ; fructificare, gyümöl
csözni, hasznothajtani. 

Fugitivus, szökevény, szö
kött. 

Fullonium, ványaló. 
Functio, működés, foglal-

kodás, eljárás. 
Fundamentum, alap, talp. 
Fundamentális, alapos ; — 

causa v. processus, anya
per , alapper ; — (lex), 
alaptörvény. 

Fundwe , alapitni ; fun-
datio , (acttisj alapítás ; 
(res), alapitmány; fun-\ 
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dationalis, alapitmányi • 
fundationales litterae , 
alapítvány; fundari, ala
pulni ; futidatus, alapos. 

Fundator, alapító. 
Fundatrix, alapitónő. 
Fundus, 1, fenék , alap ; 

2 , házhely; 3 , telek ; (sessio nobilitaris , colo-
nicalis, nemesi jobbágyi 
t e lek) ; 4 , (bonum), va
gyon, érték, jószág; fun
dus religionis, egyházi va
gyon , v. érték ; — stu-
diorum, iskolai vagyon; 
defectus fundi, vagyon-
hiány; fundus instructus, 
jószágkészület, gazdasági 
készület; fundum denomi-
nare, vagyont nevezni; 
5 , fekvőjószág ; 6 , ér
t ék , alappénz, pénzalap. 

Fundualis liber, telekkönyv, 
földkönyv. 

Fundus praetorianus, test
őri pénzalap. 

Fungens, mü ködő, eljáró. 
FungibUis , elhasználható, 

elélhető. 
FUÍIÍS, restis, kötél. 
Fur, tolvaj, orzó; furtum, 

tolvajság, orzás. 
Furihundus, örjült, dühöngő, 
Furiosus, dühös. 
Fustigatio, botozás. 
Füst is, bot. 
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G. 
Galéria, karzat. 
Garantia, kezesiét; garan-

tire, 1, (activ.) kezesié 
n i ; 2 , (neutr.) kezes
kedni. 

Garrulitas, csevegés, csá-
csogás. 

Gemma, drága kd. 
Genealógia, származási rend, 

származat; gradus getiea-
logicus, szármozat-iz; ge-
nealogicus, szármozati. 

Gener, vd; progener, kisvd. 
Generális (subst.), tábor

nok. 
Generális (adj.), közönsé

ges; (partictdaris), rész
szerinti , részleges ; spe
ciális, különös; generális 
perceptor, fdpénztárnok; 
generális congregatio , 
közgyűlés, nagy gyűlésj 
(particularis congrega-
tio), kis gyűlés. 

Generális sedria, derék
szék. 

Generatio, 1 , (actus) nem
zés ; 2 , ( res) ivadék , 
nemzedék; (posteritas ) , 
maradék; ( remanentia ) , 
maradvány. 

Generipus, nemszerinti, áta-
1ÚI1QS. 

Gens, 1 , ( natio ) , nemzet; 
jus gentium, nemzetek 

jogai 2 , had; 3 , (gen~ 
tes regis, comitatus, ki
rá ly , megye ereje). 

Genuinus, valóságos. 
Genus, nem. 
Geotnetra, földmérd, mér

nök ; —provinciális, tar
tományi —; — circularis, 
kerületi, megyei mérnök. 

Geometria, ürtan. 
Germanus fráter, iitestvér; 

germana soror, nd-test-< 
vér. 

Gira, 1 mforint; nehéz gi-
r a , 4 mforint; székelyek
nél 50 pénz. 

Gleba, göröny. 
Glóbus, t eke , golyd, gömb* 
Glossa, magyarázat. 
Gradus , 1 , lépesd , fok; 

2 , (genealogicus, szármo
zat i ) iz ; gradualis, 1 , 
lépcsdnkénti, fokonkénti; 
2 , izenkénti ; gradatio , 
előlépés , föllebblépés ; 
graduatio , előléptetés, 
(avancement); gradatim, 
v. gradualiter, lépcsőn
ként , fokonként, izen
ként. 

Granarium, gabonatár, ga
bonás, magház, magtár. 

Grandaevus, koros. 
Grando , jégverés , jégeső', 

grandine damnificatus ,. 
jég károsított. 

Grassari, dühöngni. 
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Granum, mag, szem; cum\ 
grano salis, megszorítás
sá). 

Gratia, 1, kellem; 2, kegy; 
3 , kegyelem (clementia); 
via gratiae, kegyelem út
ja ; litterae grationales, 
kegyelem-levél; gratiose, 
kegyesen; (clementer, ke-

«^elmésen ) ; gratiosus , 
egyes; Dominemihigra-

tiosissime, Nagy kegyes-
ségü Uram; (pius) iste
nes ; nóvum gratiosum , 
lásd nóvum. 

Gratis, ingyen; gratuitus, 
ingyeni, ingyen. 

Gravamen, 1 , (praejudici-
nm), sérelem; 2 , (dijffi-
cultas), nehézség; (gra~ 
vitatio, nehézkedés; pon~ 
dus, súly ) ; gravamina, 
et pastulata regni, ország 
sérelmei, és kivánatai. 

Graeco catholicus , görög-
egyesült (vallás); graeco 
non unitus , görög nem
egyesült. 

Gregarius, közvitéz. 
Grémium, kebel, czéh, tár

sulat ; — comitatus , me
gye kebele ; gremialis , 
megyebeli ; ingremiatus, 
keblezett, megyebeli; (co-
mitatensis), megyei. 

Gubernátor, kormányzó. 
Guber'ninm , 1 , országlás; 

2 , (ministerium), ország-
1 őszek , kormányszék , 
kormány; gubernialista, 
kormánytiszt. 

Gúla, torok, torkosság, tel-
hetlenség. 

Gvardianus , zárda-főnök, 
zárda-dr. 

Gymnasium, aliskola, kö
zépiskola. 

Gyro, forgok; gyrum age-
re (act.), forogni; gyra-
re rem, tekervényeskedni. 

H. 
Habitus, szokás, rögzött-

ség; habitualis, megrög
zöt t , rögzött. 

ffaeres, örökös, ősR',-—uni-
versalis, egyedüli örökös; 
— test áment arius , vég
rendeleti ; — immediatus, 
közvetlen ; — substitutus, 
helyettes; — virtuális, vá
randó ; — propagativus , 
vérszerénti; haeredes, et 
posteritates , örökösök , 
és maradékok. 

Haereditas, örökség. 
Haereditare, örökleni, 
Jlaereditatio, öröklés, 
Jlaereditarius , örökösi , 

örökségi s (p . o. öröksé
gi j o g ; üjöküs tartomá
nyok) . 

Hajd®% poroszló, hajdú, 
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Hajdonicale oppidum , haj-
duváros. 

Harmónia , összehangzás, 
üszhang ', (cointelligen-
tia), egyetértés; (concor-
dia, egyesség; consonan-
tia, egybehangzás). 

Heros, hős. 
Heterogeneus, különnemű. 
Status, hézag. 
Hierarchia , egyházi ural

kodás, papúrság. 
Hierocomtum, egyházi vagy 

szerzeti korház. 
Homagiale instrumentum, 

hódolat-levél. 
Homagium , 1 , emberdíj ; 

(pretium hominis), fejdíj, 
d í j ; — vivum, élődíj ', — 
mortuum, holtdíj ; 2 , hó
dolat; homagialis, hódo
ló díji. 

Homicidium , emberölés , 
gyilkosság ; homicida , 
gyilkos ; patricida, szü
le- v. apagyilkos; fratri-
cida, vérgyilkos ; uxori-
cida, nőgyilkos; infanti-
cida, magzatgyilkos, s a t. 

Homogeneus, hasonnemü. 
Homo regius, király embe

re ; — capitularis, kápta
lani ; —palatinalis, nádo
ri ; — impossessionatus , 
birtoktalan ember. 

Honestas, tisztesség, 
Honor, lásd honos. 

Honorabilis, nagytiszteletü. 
Honorárium , becsület-díj ; 

honorárium, regis, v. re
gináé, király vagy király
né hódolat-díja. 

Honorarius, tiszteleti, be
csületbeli; honoratus, v. 
honestus, tisztes. 

Honoratior, tisztesb; hono-
ratioris ordinis, tisztagb 
rendű. ™ 

Honos, 1 , tisztelet; (existi-
matio , becsület ; decus, 
dísz ; decentia, illőség; 
elegantia, csin); 2 , sze
rencse. 

Horizon, láthatár, látkör. 
Horizontalis , fekirányos ; 

horizontaliter, fekirány-
lag. 

Homotinus, idei. 
Hospitale, korház. 
Hospites, újlakok , vendé

gek ;— t eu ton ic i , erdélyi 
szászok. 

Hospitium, szálas. 
Hutnilitas, alázat. 
Humor, szeszély, (laune), 

kedv; humoristicus, sze
szélyes. 

Hungária, magyarhon. 
Hyberna, téli szálas (kato

náké) ; hybemalis compu-
tus, téli számvetés, szám
bavétel. 

Hypotheca, hitelzálog, fek
vő zálog, zálogjel, kézbe 
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ado t t , lekötött jószág , 
zálog ; — generális, kö
zönséges ; — speciális, kü
lönös ;— optionalis, v. se-
lectiva, választási; inhy-
pothecare, elzálogositni. 

Hypothesis, föltét. 

I. 
Idea, észkép, eszme, kép

let ; ideale, képfő, esz
mény ; ideális , eszmei, 
eszményi. 

Identicus, azonos. 
Identitás , ugyanazonság , 

azonság. 
Ignobilis , nemetlen , nem 

nemes, nemtelen. 
Ignominia, gyalázat. 
Illegális, illegitimus, nem 

törvényes, törvénytelen, 
törvényellenes , törvény-
elleni, törvénykivűli, tör
vényszerűden. 

Illibatns, szeplőtlen. 
lllicitus, tiltott, nem szabad. 
Illimitatus, korlátlan , ha

tártalan; (limitatus, kor
látolt) . 

Illocatio, behelyezés. 
Illuminatio, 1, (active), ki

világítás; 2 , (neutr.), vi-
lágosodás, világolás. 

Illustris, világos , fényes , 
méltóságos. 

Imbrex, cserép; — concava, 

kupás ; — plana , lapos 
cserép , ( a' fedelén ). 

Imitari, utánozni; (succe-
dere, követni , öröküd-
ni ) ; natúrom imitári , 
természetével birni; imi-
tatur naturam, successio-
nis, örüködés természeté
vel birni. 

Immatriculare , egyház
könyvbe i rn i , igtatni. 

Immediatus, közvetlen, esz-
közetlen; immediate, esz-
közetlenül, közvetlenül. 

Immemorialis , emlékezet
haladó. 

Immobilis , mozdithatlan ; immobilé bonum, fekvó- jó. 

Immodicus, szertelen. 

Immúnis , m e n t , mentes ; immunitare, mentesitni; 
immunitás, mentesség; — 
reális, vagyoni; — loca-
lis, helyi; —- personalis, 
személyi ; (dispensatio , 
fölmentés ; excusatio) , 
mentség. 

Impalatio, czöveklés. 
Irnpar, páratlan , egyenet

len. 
Impartialis, részrehajlatlan; 

impartialitas , részrehaj-
latlanság ( disiut éress en-
tia ). 

Impedimentum , gát , aka
dály ; impediens , gátló ; 
dirimem, bontó akadály. 

7 
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Impendere judicium , tör
vényt tenni , törvényt 
szolgáltatni; impeusio ju-
dicii, törvényszolgálta
tás , úri törvényszolgál
tatás ; processus impensio-
nalis, úri törvényszolgál
tatási per. 

Imperátor, császár ; impé
rium, birodalom, császár
ság, uralkodás, parancs. 

Imperturbatus , háborítat
lan. 

Impetitor, megtámadó, tá
madó. 

Impetrare, adományt nyer
ni , felkérni; impetrator, 
felkérő', adományos ; — 
principális, főadományosj 
— primus , első' adomá
nyos ; impetratio , 1 , 
(actus) , nyerés , ado
mánynyerés ; 2 , (res) , 
adomány, (donatio). 

Impignorare, elzálogitni. 
Implementum , teljesülés , 

teljesülét; implementalis, 
teljesitési (p . o. per) . 

Implicite, befej tőleg, benn-
értőlegj (explicite, kifej-
tőleg ; inclusive, bezáró-
lag). 

Imponere, kötelességül ten
n i , kiszabni. 

Impopulatio, népesités, né
pesülés , népesület, né
pesség. 

Imposita (contributio), ki
vetett adó. 

Impossessionatns, birtokta-
lan. 

Impostor, álnok ; impostu-
ra, álnokság. 

Importat, behoz, hajt , jö
vedelmez ; import antia, 
v. proventus, jövedelem. 

Impotens, erőtlen, magával 
nem biró, tehetetlen. 

Impotentia , tehetetlenség , 
férfitlanság, nősztehetlen-
ség; — antecedens, előző; 
— subsequens, következő; 
— respectiva, ráviteles. 

Impraegnatio, teherbe ejtés, 
szeplősités, megterhesités. 

Improbare, roszalni, hely
ben nem hagyni. 

Improlis, magtalan. 
Improtocollare , jegyző

könyvbe igtatni , beje
gyezni. 

Improvisator , rögtönöző ; 
irnprovisare , rögtönözni. 

Impuber, serdületlen. 
Impulsio, v. inpulsio, 1 , be

hatás, (külső ok); 2 , ösz
tönzés , serkentés (vala
mire) ; 3 , behajtás ; -+ 
simplex, tilalmasbóli be
hajtás, puszta vagy egy
szerű behajtás; ( invagia-
tio, bitangbehajtás, kar
beli behajtás; abactio, el
hajlás, peresbőli behajtás). 
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Impunis, büntetlen; impune, 
büntetlenül. 

Imputare, beszámitni, be
tudni , feltudni; itnputa-
tio, 1 , beszámítás, betű 
dás; 2 , kárhoztatás, hi-
báztatás; imputatis impu-
tandis, beszámítván a' be-
számitandókat ; imputare 
in, sortem contributionis, 
adójába feltudni. 

Imus, legalsó, legmélyebb. 
Inactionatus , v. Jitigiosus, 

peres, kereseti, (p. o. jó
szág). 

liiaequalis, egyenetlen, nem
egyenlő; liuea eallatera-
lis,, inaequalis, nem-egyen
lő oldal-ág. 

Inarticulatio, törvénybe ig-
taias. 

Incaminare causam , el-
ke&deni , ineginditni a 
p e r t 

Incantare, megigézni, bű
völni , bájolni. 

Incapax possessorit, jószá
got nem bírható; (incapax 
judicatus, nem bírálható); 
processus ex incapacitate 
possessorii, nem birhatás-
beli per. 

Incaptivatio, befogatás, el-
záratás. 

Incarceratio, tömlöczözés, 
(active), ttimlüczöztetés, 
(passive ) , incarceratus, 

imaptimtus, rab, rabos
kodó, fogoly. 

Incattus, in causam attra-
ctus, inctus, alperes, pa-
naszlott, perbe idézett. 

Incendiarius , gyújtogató , 
( incensor ). 

Incendiorum indemnisato-
ria, v. assecuratoria $ó~ 
cietas, ttízkármentő tár
saság. 

Incestus , vérfertózet ; *»-
cestuosus, 1 , vérfertőzte-
t d ; 2 , vérfertőzeti. 

Incidens, 1 , ötlet; 2 , köz
bejövet ; 3 , ok ; inciden-
tia, ötlet. 

Incisura, rovás, 
luciavare, bekapcsolni, be-

szegezni, 
Indusive, bezárólag; (exclu-

sive, kizárólag). 
Inclytus, tekintetes, nemes $ 

inclyta universitas, tekin
tetes közönség} inclytum 
regrmm Hungáriáé , ne
mes Magyarország. 

Incola, lakó ; — ab incolatu 
arcere, kitiltani lakhelyé
ről. 

Iucommoduin , alkalmatlan
ság , kényelmetlenség. 

Incompatibilis , üszveférhe-
tetlen, kiálhatlan ; itivom-
patibilitas , öszve- vagy 
megférhetlenség. 

Incompetens, nem-illető. 
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Incompetentia , nem-illető
ség. 

Inconsequens , következet
len. 

Inconsequentia, következet-
lehség. 

Inconsulte , megfontolás- , 
meggondolás nélkül. 

Inconvenientia, illetlenség, 
meg nem férhetőség, — ál
hatóság. 

Incorporatio, egyesítés, tes-
tesités. 

Incorporeus, testetlen. 
Inórustatio, vakolás. 
Inculpatus, hibátlan ; (de

lhii expers , vétektelen; 
céiminis expers, bűntelen; 
it^punis, büntet len); mo-
deramen inculpatae ttite-
Xtíe, hibátlan védelem mér-
séke. 

Incéria, gondatlanság. 
Incurrere notam (infideli-

tatis), hűtlenség vétkébe 
esni. 

Incusatio, vádlás ; incusa-
ttes, vádlott. 

Indebitus, tartozatlan, hely
telen ( kereset, v. fizetés); 
poena indebitae actionis, 
méltatlan kereset bünte
tése ; processus indebitae 
solutionis, v. indebite so-
luti, méltatlan fizetési per. 

Indemnis , v. indemhisatus, 
kármentés , kármentesí

tett ; indemnisatio, kárta
lanítás , kármentés ; in-
demnitas f kartalanság 5 
indentnisare, kártol men
teni , kártalanitni. 

Independentia f független
ség ; dependentia , füg
gés. 

Index, mutatvány, muta
tó-tábla , mutató-könyv; 
( exemplar, mutatrnány, 
példány ). 

Indicium , jelenség, jel. 
Indictatio, bemondás. 
Indijferenter, egykedvüleg; 

indifferens , egykedvű , 
részvétlen , hidegvérű , 
egykedvüleges, közönös; 
indifferentia , egykedvű
ség , közönösség ; (neu-
tralitas, közömbösség). 

Indigena, 1, honfi, 2 , ho
nosított; indigenatus, ho
nosítás, honositrnány, ho
nosság. 

Indirecte , nem egyenest , 
közvetó'leg. 

Indiscretus , méltalmatlan ; 
discretus, méltalmasj (im-
modestus , szerénytelen ; 
inhonestus , böcsületlen 3 
inhumánus, embertelen ) ; 
indiscretio, méltalmatlan-
ság. 

Individuum, egyén ; indivi
duális, egyéni; individua
litás , egyéniség. 
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Indivisus, osztatlan (javak), 
osztozatlan (testvérek). 

Indoles, mivolt , minőség, 
hajlam, indulat; (malae 
indolis , rósz indulatú , 
hajlamú ). 

índorsare, (valaminek) há
tára i rni ; indorsata, hát
irat. 

Inducere, bevezetni, beten
n i , rávenni. 

Indulgentia, 1 , engedékeny
ség, engedvéiiy; 2 , bün-
engedvény, búcsú; 3 , bú
csú-levél (indulgentiales). 

Industrta, ipar , (diligentia, 
szorgalom) $ industriosus, 
iparkodó. 

Inefficax , foganatlan , ér
vénytelen. 

Inexigibilis , beszedhetlen , 
felvehetetlen. 

Infamia, gyalázat, böcste-
lenség; infamia juris, tör
vénybeli ; infamia facti, 
tettbeli gyalázat ; infamis, 
gyalázatos, böcstelen. 

Infans, csecsemő. 
Infanticida, csecsemő-gyil

kos. 
Infidelis, 1 , hitetlen, v. hit

len ; 2 , (perfidus), hűtlen. 
In flagranti , hevenyében, 

rögtön. 
Informatio, 1 , (actus), ér

tesítés; 2 , (liiteraé), ér-
ttsityény. 

Inforlunatus, szerencsétlen. 
Infortuniwm, szerencsétlen

ség. 
Infundatus, alaptalan. 
Ingerem, (perbe) avatkozój 

ingessio, avatkozás. 
Ingredi, belépni, bemenni. 
Ingrossista, számjegyző. 
Inhaerens, benfekvő, rajta

fekvő. 
Inhibitio , megtiltás , tilta

kozás ; (prohibitio), el
tiltás ; prohibita, bentil-
tás. 

Inhypothecare, hitelzálogul 
lekötni. 

Inimicus, ellenség, ellenfél. 
In instanti, tüstént, nyom

ban, legott, rögtön. 
Initiativa, kezdés , kezde

mény, 
Iniquus ) . , , , 

Injuria, 1, boszúj 2 , mél
tatlanság, bántalom; vo-
lenti non fit injuria, meg
egyezőnek nincs bántal-
ma ; summáim jus, summa 
injuria, legnagyobb jog , 
legnagyobb bántalom ; in-
jurius y. injariosus, bán
tó, bántalmas; (praejudi-
cium , sérelem ; indigni-
tas , méltatlanság ; iudi-
gnatio, boszankodás, bo-
szuság) ; injuriatio, v. iti-* 
fesfafio, boszantás. 
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ínnocens, ártatlan. 
Innocuus, ártalmatlan 3 in-

noxius, ártatlan. 
Innominatus, nevezetlen. 
Jnoculo, dltok (himlőt vagy 

fá t ) ; inoculatio, oltás. 
Inofficiosus, tisztetlen, kö-

telességtelen; inofficiosum 
testamentum , kötelesség 
elleni, vagy törvénytelen 
végrendelet. 

Inproprie, nem tulajdonké-
pea. 

Inprotocollare, lásd impro-
tocollare. 

Inprovisator, rögtönző; in-
provisare, rögtönözni, 

Inquillinus, zsellér, lakó 5 — 
domiciliatus, házas zsel 
lér ; subinquilinus, alzsel-
lér, hazátlan zsellér. 

Inquisitio, 1 , vizsgálat; 2 , 
(injure ecclesiastico), hit 
vizsgálat ; 3 , ( in jure 
hung.), tanú vallatás ; — 
autlientica , hiteles ; — 
authenticata, hitelesitett ; — collateralis, oldal-val
latás ; ( examen, biín-val-
latás ). 

Inscriptio, 1 , feljülirat, föl-
i ra t ; 2 , beirat; —profide-
libus servitiis, hűszolgálat-
bév; 1 , hiíségdíj, érdem-
díj ; 2, díjjószág, díjjavak; 
(inscriptiaualis, htíszolgá-
Jati , huségdiji, (p . o. bir

tok , vagy pénz - öszveg. 
Insidiae, les; insidiari, le

selkedni. 
Insigne, czimer ; insignis, 

czimes, jeles. 
Insinuare, be-, feljelenteni. 
Insinuatio, 1, be-, feljelen

tés , előjelentés ; 2 , be-
szinlelés; 3 , insinuatum, 
jelentmény. 

In solidum, egymásért, együtt 
egymásért, egyetömleg. 

Tnspector, felügyelő, ügye
lő , felvigyázd, ( p . o. ju-
rium inspector , jogok 
ügyelője); inspectio, fel
vigyázás, ügyelés, meg
tekintés. 

Inspectoratus, ügyelőség, 
Installatio, hivatalba igta-

tás. 
Instanttá, kérelem , kére-

mény, folyamodás ; via 
instantiae, kérelem útja} 
príma instanttá, első fo
lyamodás , első bíróság; 
in instanti , nyomban , 
legott , töstént. 

Instinctor , késztető., buj
togató. 

Institutum, 1 , intézet 5 2 , 
per-intézet ', (institutum 
cattsae), per-út, per-czím. 

Imtruct io, ( ahlegatorum ) , 
1 , utasítás ; 2 , útasit-
mány', 3 , (litterae), úta-
sitvány; 4 , (oeconomica), 
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gazdasági készület ; (in-
strnctus fundus). 

Instrumentum, műszer; (mé
dium, eszköz); instrumen-
ta litteraria, oklevelek, 
levélszerek, levélnemüek, 
iratok. 

Insurectio, 1 , fölkelés; 2 , 
(fölkelő) nemesi sereg; 
3 , ( in jure politico ) , lá
zadás , zendülés ; insur-
gens, fülkelt nemes. 

Intahulare, bejegyezni, be
táblázni (az adósságot); 
extabulare, kitörleni; in-
tahulatio, betáblázás, be
jegyzés. 

Integer, ép, egész; integri
tás, épség; integrare, v. 
redintegrare, egészitni , 
kiegészitni; rem integram 
relinquere, a' dolgot ma
ga voltában hagyni. 

Intelligentia, értelmesség. 
Iutemeratus, intaminatus, 

sértetlen, fertőtlen, tiszta. 
Intentare , czélbavenni , 

szándéklani. 
Iutentio , szándék , czél-

zás. 
Intercessio, v. intermedia-

tio, közbenjárás. 
Interdictum, tilalom. 
Interemtor , interemtrix , 

gyilkoló, gyilkos. 
Interessé , jelenlenni ; in

terest, (mea, tua, etc.) 

hasznom, hasznod forog 
benne ; interessentia, 1 , 
haszonkeresés , haszon
lesés ; 2 , részrehajlás ; interessatus, haszonkere
s ő , részrehajló, érdeklett 
fél; interessans, érdeklő, 
érdekes; (interessé, subst. 
érdek ). 

Interfector, gyilkos, ölő. 
Interimalis, v. provisorius, 

v. temperaneus , ideigle-
ni, időlegi; int erimalit er, 
ideiglen, időleg. 

Intertocutoria ( sententia ) , 
közbenszóló (ítélet) . 

Intermediator, közbenjáró; 
intermediatio, közbenjá
rás. 

Intermedius, közbelső; in-
termedio tempore, idő
közben. 

Interponere, közbeigtatni , 
közbevetni ( p . o . magát). 

Interpres, tolmács. 
hiterpretatio, (actus), tol

mácsolás , magyarázás , 
( res ) , tolmácsolat, ma
gyarázat. 

Interregnum, királyságszü
net. 

lnterstitium, időköz. 
Intertentio, kitartás, tar

tás , élelmezés, 
Interusurium, kamat. 
Intervallum temporis, idő

köz. 
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Interveniens , közbejövő , 
közbenjáró. 

Intervenire , közbejőni , 
közbenjárni. 

Interventio , közbejövés , 
közbenjárás, segédhatás, 
nyújtás. 

Intimare, tudatni , intézni, 
kötelességgé tenni. 

Intimatum, intéző-levél, in-
tézvény, tudatvány; in-
tirnatio, intézés, tudatás. 

Jntoxicatio, megmérgezés, 
megétetés. 

Intraregnanus , belföldi , 
honi. 

Introducere, bevezetni. 
Intuitus, nézet 5 respectus, 

1, tekintet; 2 , rávitel. 
Invagiatio, behajtás, — bi-

tangbehajtás. 
Invalidus, 1 , érvénytelen; 

2 , béna, erőtlen, nyomo
rék , rokkant. 

Iiivalidare , érvénytelenit-
ni$ invalidabilis, érvény
teleníthető ; invalidatori-
us processus, érvénytele
nítő per. 

Jttvfídere, rámenni, rátör
ni , megtámadni. 

Imasor, rohanó, támadó. 
Jmentio, 1 , lelemés, talá

lás , (actus) ; 2 , lele
mény , ( res ) . 

Jnventare, számbavennij in-
ventarium, lelettár, leltár. 

Investigatio, nyomozás. 
Investire, bekölteni (a ' jó

szágba), beruházni , be-
áruzni; intestitio, (actus), 
beköltés, beruházás, be
árazás ; (res), beköltött 
pénz, áruzatj investitus, 
belekültött } ( inhaerens, 
bennefekvő); iuvestitura 
ecclesiastica, beöltüztetés. 

Inviatio, 1 , útmutatás; 2 , 
(instructio), utasítás. 

Tntidia, irigység. 
Invigilare, fel vigyázn i. 
Invigorosus, érvénytelen. 
Fnvincibilis, győzhetlen, fel-

jiilmulhatlan. 
Invinculatus, lásd incarce-

ratus. 
Invitatio, meghívás. 
Invitatus, hivatalos. 
Involucrum , takaró, borí

ték , hé j , lepel. 
Tnvolutio, bonyolodás. 
Involvit, 1, benfoglal, (con-

tinet)\ 2 , bonyolít; in-
volutm , 1 , benfoglalt ; 2 , bonyolódott. 

Tra, harag. 
Irrationabilis , oknélküli , 

helytelen, okellenes, ok-
elleni. 

Irreális, valótlan , nem va
lódi , valódiatlan. 

Irrealitás, valótlanság. 
Irrefragabile , ellenmond-

hatlan, kétségbevonhatlan, 
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Jrregularitas, 1, rendetlen
ség ; 2 , (in jure ecclesia-
stico), törvényelleniség. 

Irrevocabilis, visszahuzhat-
lan, megmásithatlan. 

Irrotulatio actorum , per
kezelés. 

Isolare, elszigetelni, szige
telni. 

Ister, (Danubius), duna. 
Iterare, v. repetere, ismé

telni; iterata vice, má
sod izben; iteratis vici-
bus, több izben. 

Irónia, gúny. 

J. 
Jactura, ká r , veszteség. 
Janitor, ajtónálló. 
Jobbagio, jobbágy. 
Jubeo, meghagyom, paran

csolom. 
Jubilare , nyugalomra bo-

csátni, nyugalmazni, 
Judaizans, szombatos. 
Júdea;, bíró ; — pedaneus, 

albíró ; judex appellato-
rius, felsőbríó; judicatus, 
bíráskodás, bíróság. 

Judicium, 1, í télet, (sen-
tentia); 2 , törvényszék, 
ítélőszék; judicare, ítél
ni ; judicialis, bírói, tör
vényszéki ; judiciarius , 
törvénykezési , perbeli ; 
p. o. actus judiciarius , 

perbeli cselekmény ; ju-
dicialiter, bíróiképen, bí
róilag; judex curiae, or
szágbíró ; — Curnanorum, 
Kunoké ; — regius , ki
rálybíró ; vice judex nobi-
lium (judlium), szolgabí
ró ; supremus judex nobi-
lium, főbíró. 

Judicatus, bíróság. 
Jugalis labor, igás munka. 
Jugamentum sublicium, hid-

járom. 
Jugum, járom. 
Jurare, esküdni; juratio, 

esküvés; adjuratio, meg-
esketés , felesketés, fel-
esküvés; juramentum, es
kü , esk; juramentum vo-
luntarium, önkényti es
kü ; —judiciale, birói; — 
purgatórium, t isztító; — 
suppletorium, pótló; — re-
velatorium, felfedező; — 
litis decisorium, ügydön
tő ; — corporale, testi es
kü ; juramentum depone-
re, megeskünni,. hitet le
tenni ; — offerre, ajánla
ni ; — deferre, átenged
ni ; — referre, visszaen
gedni ; — acceptare, elfo
gadni. 

Juratus, hites ; juratus nó
tárius , hites jegyző. 

Jurassor, h. e. juratus as-
sessor, esküdt táblabíró. 
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Jttri&dictio, hatóság. 
Juristitium, törvényszünet. 
Jus, j og , törvény5 

jus actuale, jelenjog; 
jus eventuale, leendő 

j o g ; 
jus armorum, fegyver

jog ; 
jus gladii, pallosi jog , 

vérhatóság ; 
jus aviticum, dsi j o g ; 
jus belli et pacis, had-

és békejog ; 
jus cambiale, v. cambio 

mercantile, váltó-jog, v. 
váltó kereskedési jog. 

jus canonicum, egyházi 
jog 5 

jus civile, polgári jog ; 
jus coacquisitum, küz-

keresményi jog; 
jus commune, közös jog; 
jus conjugale, hitvesi 

j o g i 
jus consvetudinarium, 

szokás-jog. 
jus criminale, büntető 

törvény j 
jus exclusivum, kizáró 

j o g ; 
jus gentium, nemzetek 

joga; 
juspopuli, népjog; 
jus latens, lappangó 

jog ; 
jus majestaticum, fel

ségi jog ; 

jus montamim, 1, bá
nya-jog , 2 , bányászati 
törvény; 

jus municipale , tarto
mányi jog; kebelbéli jog; 

jus naturae, természe
ti jog ; 

jus naturae politicum, 
természeti ország-jog; 

juspatrium, honi jog; 
jus patrium hungariae, 

magyarhoni jog ; 
jus personale, személyi 

jog 5 
jus politicum, ország

j o g ; 
jus positivum, szerzett 

j o g ; 
jus praetensum , köve

telt jog ; 
jus privatum, magános 

jog , magánjog; 
jus privativum, magány-

z ó j o g ; 
jus publicum, nyilvános 

jog; nyilvánjog; 
jus publicum universale, 

(jus naturae 'publicum) , 
egyetemi nyilvános jog. 

jus quaesitum, keresett 
jog ; 

jus radicale, gyökeres, 
v. gyökös jog ; 

jus reale, vagyoni jog; 
jus ad rem, (jus perso

nale), személyi jog, va-
gyonhozijog, kereső jog ; 
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jus in re, (jus reale ) , 
vagyoni jog , vagyonbani 
j o g ; 

jus regium, királyi jog; 
(jus regium actuale, even-
tuale, etc. lásd magok 
helyén ) ; 

jus regale iniuus, kirá
lyi haszonvétel; 

jus scriptum, irott jog; 
jus sperativum, remény

beli jog ; 
jus successionale, örök

lési j og ; 
jus tavemicale, tárnoki 

jog 
jus viduale, özvegyi jog j 
jusvirtuale, várandó jog} 
juris alieni, idegen jo

gú, függő; sut juris , ön-
jogú , független , önállású; 

juris aequalitas , jog 
egyenlősége; 

juris doctor, jogtanár ; 
juri stare, törvény elé

be , v. törvényt állni; 
juri statuere, törvény 

elébe állítni; 
jurisdictio, 1, törvény-

tétel; 2 , törvényhatóság, 
tiszthatóság, hatóság; ju-
risdictiouatus, alattlévőj 

juris peritus, jog , vagy 
törvénytudós; 

juris prudeutia, jog , v. 
törvénytudomány, jogá
szat • 

jurídicus, 1 , törvény
tudományi ; 2 , törvény
kezési ; 3 , törvényi; ju-
rista, jogász; juristitium, 
per szünet; 

Jusjurandum, esküvés, eskü. 
Justus, jogos; (verus, igaz; 

reális, való ) ; justitia, jo
gosság; (veritas, igazság; 
realitás, valóság). 

I,. 
Lacunar, házpadlás, 
Laedere, sérteni, bántani 5 

laedi, sérülni. 
Laesio , sérület , sérelem , 

sérv. 
Laquear, szoba felső pad

lása gerendából, (stocka-
tur). 

Laqueus, tor , csel, kötél. 
Lárva, álorcza ; larcatus , 

álorczás, alakos ; (prodi-
tor fráter ni sangvinis, 
vértagadó). 

Latens, lappangó; (clande-
stinus, alattomos). 

Lateraliter, oldalaslag, mel
lesleg. 

Lat eres, tégla ; latericida, 
téglavető. 

Lator, hozó, vivő; legisla-
tor, törvényhozó. 

Latrina, szükségszék, árT 
nyékszék. 

Latro, lásd paeda, 
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Latrocinium, 1 , tolvajság; 
2 , hadiszolgálat ; apud 
regem in latrocinio fűit, 
testőrző seregnél volt. 

Lazaretum, korház. 
Lector, olvasó, olvasást ren

deld; lector kanonok, ol
vasó kanonok. 

Legare, l , végrendeletben 
hagyni ; 2 , követségben 
küldeni. 

Legatarius, hagyományos. 
Legatio, követség. 
Legatum, hagyomány. 
Legátus natus, örökös kö

vet ; legátus a latere, el
ső rendű követ; (nuncius 
apostolicus, apostoli kül
dött. 

Legitimare, lásd lex alatt. 
Levare, (causam v. pecuni-

am), fül venni ; levata , 
perfelvétel; — ex paribus, 
másolatbei i ; — continua-
tiva, folytatói agi; levare, 
( infantem ) , keresztvízre 
tar tani ; levans, kereszt
apa v. — anya ; levatus, a, 
keresztgyermek. 

Lem'r, si í , sűv; (sűbátya, 
suöcs ). 

Lex, törvény; legális, tör
vényes ; legitimus , tör
vényszerű ; legalitás, tör
vényesség ; legitimitás, 
törvényszerűség; legisla-
tqr, törvényhozó, v. tör

vényszerző ; legislativus, 
a, um, (corpus, potestas), 
törvényhozó (test, v. ha
talom ) ; legitimare, tör-
vényesitni, igazlani; lé
git imát io, törvényesités, 
igazlás ; legitimatorius 
processus, nemesség vita
tó , vagy nemesség igaz-
ló per. 

Libellus actionalis, kereset
levél, keresvény, (in cri-
minalibus), vád-levél, vá-
dolvány. 

Liber, szabad; liberális, sza-
badelmu; liberalitas, sza-
badelmüségj libertás, sza
badság; (licentia, féket-
lenség, korlátlanság); li-
bertinus, szabados. 

Liber perceptionis, bevételi 
könyv; — erogationis, ki
adási — ; •— praenotatio-
uis , jegyzeményi — ; — 
salariulis, hópénzi —; —• 
contualis, számjegyzéki ; 
— competentionalis, ille
tőségi könyv. 

Liberi, magzatok. 
Libertinus, szabados} liber-

tinalis taxa, szabadó si díj. 
Licitatio, árverés, kótya-

vetye , kótya ; licitatio-
nalis, árverési; licitáré, 
árát verni (valaminek) , 
kótyavetyélni , kótyázni 
(valamit); (subhastafio). 
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Ligámén vimiueum, sövény-
fonás. 

Ligameutum ferreunt, fal
kulcs. 

Ligatura, kötés. 
Lignatio, erdölés; — libera, 

szabad erdölés. 
Limen , küszöb ; in limine 

processus, perkezdetben. 
Limitatio, árszabás, becs

szabás. 
Linea, 1 , hosz, vonal; 2 , 

{ in genealógia ) , ág ; — 
recta, egyenes ág; — col-
lateralis, oldalág ; — ae-
qualis , et inaequalis , 
egyenlő és nem egyenlő 
ág 5 — ascendens, et de-
scendens, felmenő és le
menő ág. 

Liquidfre, számolni, fel-, 
kiszámolni, kivilágositni. 

Liquidator, számvevő ; li-
quidatura, számvevőség. 

Liquidatitius processus, szá-
moltatási ügy, kereset. 

Liquidum debitum , világos 
adósság. 

Lis, per $ brevis litis pro
cessus, rövid folyama per; 
lotigae litis processus, 
hosszxí folyamú per. 

Litterae adjudicatoriae, ité-
let-levél; — credentiona-
les , plenipotentionales , 
megbízó, hatalmazó levél; 
litterae metales, határ— j 

— statutoriales, igtatő—; 
— trausmissionales, átbo
csátó levél. 

Litterarum conservatio, le
velek gondviselése; — re-
petitio , — visszakiváná-
sa , fel- v. kikérése. 

Litis coutestatio, per érde
kéhez, derekához, kérdé
séhez szólás , ügyelfoga
dás ; —pendentia, függés. 

Littorale huugaricum, ma
gyar tengermellék (mejék). 

Localis, helybeli; localüas 
v. situs, helyezet. 

Locatio, bérbeadás, (con-
ductio, bérbevétel); loca
tio, conductio, kibérlés. 

Loco, helyett. 
Locumtenens, helytartó, he

lyettes ; locumtenentialis, 
helytartói. 

Locumtenentiale consilium, 
helytartó tanács. 

Locnplex, gazdag, dús. 
Locus expositus , kizártak 

helye (a ' veszteglő inté
zetnél ). 

Locus supplicii, vesztő hely. 
Lorica, 1 , pánczél; 2 , (in 

aedilibus), zárvonal. 
Lotteria, sorsjáték. 
Lubitus, kény. 
Lucrum, nyereség. 
Luere poenas , bűnhődni } 

lakolni. 
Limbus, ágyék. 
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Lunaticus, holdos. 
Lustramen , czirkálás , ki

választás , tisztálás ; lu-
stralis liber, székelyek 
felszámitásáróli könyv. 

Luxus, fényűzés. 
Zyceum, egyetem. 

M. 
Macellum, mészárszék, vá

gószék ; macellatio, hus-
mérés, husméretés. 

Machina, 1 , erőmű, gépely, 
gépj 2 , ( instrumentum), 
műszer; mecham'cus, (adj.) 
erőmüves, műszeres; 2 , 
(subst.), erőművész ; rne-
chanismus, erőmüvesség, 
mtíszeresség , gépezet ; 
(autumatum, mozgony). 

Machinatio, fortélyos csel
szövés , törekvés. 

Magazinum, tár, raktár; — 
ligni, faraktár; — merci-
um, árúraktár; —frumen-
ti, gabona- vagy magtár. 

Magistratus, 1, t i s z t ; 2 , 
(collective), tisztség, tiszt
kar ; 3 , — civitatensis, vá
rosi tanács, (senatus); ma-
gistratualis, 1, ( subst.), 
tisztviselő; 2 , (adj.) tiszti. 

Magister, mester ; agazo-
Ifum magister, főlovász
mester ; tareruicorum re~ 
galium magister, tárnok

mester} janitorum rega-
lium magister, főajtóálló; 
curiae regiae magister, 
főudvarnok; pincemarum 
magister , főpohárnok ; 
dapiferorum — , főasztal-
nok ; cubiculariorum — , 
főkamarásmester. 

Magnas, országnagy; titu-
lo magnas, czímmel or
szágnagy ; qfficio — , hi
vatalból , hivatalnál fogva 
országnagy ; (proceres , 
főrendek; praelatus, fő
pap , egyháznagy. 

Magnificus, nagyságos, (il~ 
lustrissimus, méltóságos). 

Majestas, felség; altitudo, 
magasság; serenitas, fen
ség ; Majestas vestra, Fel
séged ; majestaticus, 1 , 
felségi; 2 , felséges; cri-
men laesae majestatis, fel
ségsértés; jus tnajestati-
cum, felségi jog. 

Majorátus, eló'fiseg, elsó-
szülötség , előfiségi bir
tok ; (senioratus), idősbfi-
ség, idősbfiségi birtok. 

Majoreunis, nagykorú, tel
jeskorú ; (minoreunis, kis
korú, gyámkorú). 

Majores, lásd autecessor. 
Majoresco, előfij (senior), 

idősbfi. 
Majoritás , v. pluralitás , 

többség. 
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Malae fidei possessor, rosz-
hitü birtokos. 

Maleficium, 1, gonosztett, 
goriosztény, rosztett , bű
nösség; 2 , kárszenvedés. 

Maleversatto, gonosz ügye
kezet. 

Maiitta, gonoszság. 
Mailem, csákán, kalapács. 
Manceps, haszonbérlő. 
Mancipare effectui, teljese

désbe venni , vétetni. 
Mandare, 1 , parancsolni 5 

2 , megbízni ; mandata-
rius, megbízott, bízott. 

Mandátum, parancsolat, pa
rancs ; (decretum, rendel
vény, végzemény; rescri-
ptum, leirat; intimatum, 
v. intimatio, intézvény, 
tudatvány; edictum, bo-
csátrnány , hirdetmény ; 
(mandátum sequestrato-
rium, záróparancs; — se-
questrireseratorium, zár
nyitó ; — compulsorium , 
tanú-vallató; — növi cum 
gratia, kegyelemmel per-
újitó; — extraseriale, so
ron kiviil tevő; — trans-
missionale, feljebb küldő; 
— executorium, végrehaj
tó ; — salvi conductus, sza
bad menetelt engedő ; — 
delegatorium , birót kül
dő ; -— cassatorio reexecu-
torium, semmisítve visz-

szafoglaló; — cassatorio 
reexecutorio inviatorium, 
semmisítve és visszafog
lalva utasító. 

Manifestans, nyilvánító. 
Manifestus, nyilvánságos ; 

manifestare, nyilatkoz
tatni ; manifestum, nyi-
latkozvány. 

Manipulatio, kezelés. 
Manifactura, kézrmí, kéz

gyár ; merx manufactura-
lis, gyármű. 

Manumissus, felszabadult. 
Manuscriptum, kézirat. 
Manus mortua , holtkéz , 

például: egyházi társula
tok , egyetemek, intéze
tek. 

Manutentio, fentartás, (su-
stentatio). 

Mappa, 1, földabrosz, föld
kép; 2 , jószágkép; map
pátio, jószágmérés. , 

Marca, gira v. gyraj mar-
calis, girás. 

Marca gravis ponderis, ne
héz gira, 4 mforint 5 — le-
vis ponderis, 1 mforint, 
a' székelyeknél 50 pénz 5 
marca auri, 72 mforint, 

Marchalis congregatio, me-
gyegyiílés. 

Mardurinae , martuvinae , 
tengeri vám. 

Maritus, férj ; maritalis,, 
férji. 
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Marschallus, hadvezér. 
Massa , 1 , tömeg , töm ; 

2 , vagyon. 
Mater, anya. 
Matéria, 1, anyag; 2, (ohj.) 

tárgy; 3 , (corpus), test , 
testanyag. 

Matériáié, szer, anyag. 
Materialis, anyagi; mate

rialista, anyagárus. 
Matricida, anyagyilkos. 
Matricula, egyházkönyv. 
Matrimonium, házasság; — 

validum , v. legitimum , 
törvényes; — ratum , ér
vényes , — consummatum, 
elhált; —putativum, vélt; 
matrimonialis, házassági, 
(p . o. per) . 

Meatus, menés, járás , út. 
Mechanica, lásd machina, 
Medela, gyógyszer, orvos

szer; (remedium, orvoslat). 
Medicus , orvos ; medicum 

institutum, orvosi inté
zet ; medica facultas, or
vosi egyetem. 

Médium , eszköz; (instru
mentum, műszer). 

Medius, középső, közép. 
Melioratio, 1, (actus), job

bítás ; 2 , (res), jobbit-
mány ; bonificatio, javi-
tás , megjavitás , megté
rítés. 

Memorialis , (seriptura) , 
emlékirat, emlékszó. 

Mendacium, hazugság. 
Mendum, vétek, hiba. 
Mensis, holdnap, hónap, hó. 
Mensura, 1 , mérték"; 2 , 

rendszabás; mensura re
galis, királyi mérték. 

Metitecaptus, őrült; mente-
captorum institutum, őrül
tek háza, intézete. 

Meutecaptorum fundus, ő-
rültek pénzalapja. 

Mercator, kalmár, keres
kedő, árus. 

Merces, munkabér; (cetisus, 
haszonbér); mercenarius, 
bérmunkás. 

Mercenarius , béres , nap
számos. 

Mercipotus, áldomás. 
Mercium revisar, árú vizs

gáló ; — inspector, felü
gyelő. 

Meritum (rei v. causae, do
log vagy ügy) érdeme, 
vagy veleje. 

Meritoria, (sententia, de-
fensa etc.), érdemleges, 
érdemlegi, derék- (Ítélet, 
védelem s a t .) ; merito-
riae , érdemleg , derék-
leg. 

Merx, v. mercimonium, áru, 
(innen: mercator, á rus ) , 
nem.- áros. 

Méta, határ, határjel; (sco-
pus, i rány); metalis pro-
cessus, határperj metalis 
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controversia, határvonali 
egyenetlenség , határve-
tély. 

Metallurgia , ásványtan ; 
tnet allűrgico chemicus fun
dus , ásvány és vegytani 
pénzalap. 

Methodus, módszer; (syste-
ma, rendszer) ; methodi-
ce, módszeresen. 

Metreta, (posoniensis, po
zsonyi mérő) ; modius, 
véka; cubulus, köböl. 

Metus, félelem; —juste in-
cussus, méltán okozott. 

Militare quantum, hadiadó-
öszveg ; tnilitaris cassa, 
hadi pénztár ; militare 
regulament um, katonai 
szabályzat. 

Minist erium, v. gubernium, 
országlószék , kormány
szék; minist er, országlár; 
gubernátor, kormánynok; 
regém, igazgató; (souve-
rain, uralkodó); commen-
dans, parancsnok. 

Minőre/mis, kiskorú. 
Minoritás, kevesebbség. 
Miraculum, csoda. 
Miserabilis (persona), ügye

fogyott, szegény tehetet
len. 

Missi, küldöttek; assumti, 
felvettek ; missio , 1 , 
(actus), küldés; 2 , (res), 
küldemény. 

Missilis, hajtható, küldhe
tő ; litterae missiles, levél. 

Missionarius, (küldött pap), 
keresztyén vallásra téritő. 

Mobile bonum, ingó jó. 
Modalitás, módozat. 
Modella, minta, példakép. 
Moderare, mérséídeni. 
Moderamen, mérséklet; mo-

deratio, mérséklés. 
Modus, mód. 
Modificare, módositni. 
Mola, malom; mola cribra-

ria secernicularis, szitáló 
malom. 

Molendini jus, malomjog. 
Momentum, 1 , szempilanat; 

2 , dologvelő , erősség ; 
3 , befolyás, fontosság. 

Monacha, monialis, apácza. 
Monarcha, 1 , egyúr ; 2 , 

fejedelem; monarchia, 1 , 
urság ; 2 , ország, biro
dalom. 

Moneta currens, folyópénz. 
Monile, nyakék, nyakkötő. 
Monopola, egyedárus. 
Monopólium, egyedárusság. 
Monstrum , szörny, ször

nyeteg , iszony; miracu
lum , csoda; prodigium , 
1 , csodajel, jóslójel, 2 , 
rém. 

Montanus , v. montanisti-
cus, bányaBeli, bányászi j 
jus montatmm, bányajog; 
montanista, bányász ; vi-

9 



66 

vítas montana, bányavá
ros. 

Mont amim judicium, bányá
szati törvényszék. 

Monumentum, emlék. 
Móra, haladék, késedelem ; 

moratorius , késleltető ; 
moratórium, késleltet
vény ; morosus, késedel
mes. 

Mordax, harapós, csipős; 
usura mordax, törvény
telen kamat. 

Morganaticum matrimoni-
tim, házasságkötés, (főbb 
rendek közötti , mely ér
vényes ugyan, de nő és 
magzatok az atyai jele-
mekben nem részesülnek). 

Morganaticum donum, (mor-
gengabe) , reggeli aján
dék. 

Mortis poena, halálos bün
tetés. 

Mos, erkölcs, szokás. 
Mottó, inditmány. 
Motio litis, per-inditás. 
Motívum , inditó-ok, tárn

ok; motivisare, okkal tá
mogatni, támogatni. 

Mulcta, büntetvény, bünte
tés. 

Mulctatus, multatus, bün
tetett. 

Mulier, némber. 
Multiplicare, -szaporitni. 
Munia , t i s z t , szolgálat j 

obire munia, tisztiben el
járni. 

MimicepSy város tagja. 
Municipale, városi, vidéki; 

— jus , — törvény. 
Municipium, 1, város, hely

ség, hatóság, vidék; (ré
gió, táj , tájék; regio coe-
li, égtáj ) ; 2, provincia, 
tartomány, helyhatóság ; 
municipalis, tartományi , 
helyhatósági. 

Munus, ajándék. 
Murarius, kőmives. 
Murus intergerinus, közfal. 
Mutilatio, csonkítás. 
Mutuo, kölcsön', mutuum, 

1 , kölcsöny; 2 , pénz-
kölcsöny ; mutuus, köl
csönös ; mutuare, pénzt 
kölcsönözni ; mutuans, 
pénzkölcsönző; creditor, 
hitelező ; (commodare , 
hasznot kölcsönözni^ com-
modans, haszonkölcsön
ző. 

Mutus regius, halgató bi
zonyság. 

Hí. 
Naevus, hiba, hibázat. 
Natio, nemzet; nationalis, 

.nemzeti; nationalitas, v. 
nationalismus , nemzeti
ség; nationalisare, nem-
zetisítni. 
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Naturalis, természeti, ter
mészetes. 

Naturale, termék; — pro-
ductum , termesztmény, 
termény. 

Naulum , rév ; telonium , 
vám. 

Necessitas, szükség. 
Negatíve, tagadólag; nega-

tivus, tagadólagos, taga
dós. 

Neglecta praemonitio , el
mulasztott clőintés. 

Negotiator, tőzsér, hajhász. 
Negotium, ügy-munka, do

log. 
Neoacquisiticus, újszerzemé 

nyi ( biztosság, vagy jó 
szagok ). 

Neogamus, újházas. 
Nepos, fi-unoka. 
Nepotismus, vérkegyelet. 
Neptis, nő-unoka. 
Neutrális, közönbös ', neu 

tralitas, közönbösség. 
Nex, erőszakos halál. 
Nexus, öszveköttetés, kap 

csolat. 
Nobilis, nemes, jeles. 
Nobilitas, nemesség; — gen 

tilitia, v. familialis, nem 
zetségi; — status, karbe
l i ; — officii, hivatalbelij 
— originaria , eredetiés; 
— derivativa, szármozati. 

Noceus, ártalmas, vétkes, 
bűnös. 

Nomen, név, nevezet. 
Nominális, névbeii, név. 
Noná, kilenczed. 
Norma , regula , szabály ; 

normális, szabályszerű. 
Nosocomium, kórház. 
Nota, jegy, jegyzet, jegy

zék ', hiteljegyzék ; bé
lyeg; notatus, bélyeges; 
bélyegzett. 

Nota infidelitatis, 1 , (in 
genere) , hűtlenségi vé
tek ; 2 , ( in specie), hon
sértés ; ex nóta (infideli
tatis) , hűtlenségnél fogva. 

Notárius, jegyző ; ordina-
rius — , rendes főjegyző ; vice — , aljegyző;— pagi, 
falu jegyzője. 

Notificare, közleni, tudatni. 
Notificatio, közlés, tuda-

tás. 
Notio , ismeret, fogalom. 
Notorietas publica, köztu

domás. 
Notórius , 1 , hűtlenségbe 

esett, hűtlen; 2 , elhire-
sedett. 

Novalia, újólag fogott szán
tóföldek. 

Novatio, újitás. 
Noverca, mostoha anya, 
Novus, új; (digitus, ú j j ) ; 

nova dirisio, osztály-úji-
tás; nóvum judicüim, per
újítás ; nóvum simplex , 
egyszerű per-újitás; no¬ 
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rum cum gratia, kegyel
mi per-újitás. 

Nubo, férjhezmegyek. 
Nuttm, 1 , $«Y»ttav, SftvskVfiis •, 

ipso jure nidlus, törvény-
leg semmis ; 2 , senki ; 
res nulliuS, senki vagyona. 

Nnmerare, számlálni. 
Numerisare, számozni. 
Numerus, szám; numerisa-

tio, számozás, számjegy
zés. 

Nummus, ttumus, pénz. 
Nnncium, üzenet, izenet. 
Nuncius, 1 , hirmondó ; 2 , 

küldött; tiunciatura, kül
döttség; nuncius apostoli-
cus, apostoli küldött, pá
pa követe. 

Nundinae, vásár. 
Nttptiae, 1 , menyegző, la

kodalom; 2 , (matrimoui 
um, házasság. 

Nurus , meny ', pronurus, 
kis meny. 

Nutits, fej-intés, szem-intés 

O. 
Obaeratus, eladósult. 
Obequitatof, szabados. 
Obiter, futólag \svperficia-\ 

liter, felülegesen. 
Objectio, ellenvetés, ellen

szó ; disvasio , ellenzés. 
Objectum., tárgy; objective, 

tárgyüagj objectivus, tár 

gyilagos; objectivitas, tár
gyiság. 

Oblatum, áldozat, ajándék, 
igévet, ajánlat. 

Obligatio , 1 , kötelesség ; 
kötély, t iszt; 2 , kötele
zés; 3 , kötelezvény, (ob-
ligatoriales); 4 , obliga-
tum, kötelezmény, tar-
tozat. 

Oblitero, kitörlöm, elenyész-
tetem. 

Observatio, észlelés, észle
let , észrevétel. 

Obsoletus, elavult, avult. 
Obstiuatio, makacsság, el

szántság. 
Obtiugeus, obveniens, járan

dó , járó ; obtingentia , 
obvenientia, obventio, já
randóság, járóság. 

Obtruncatio, megcsonkítás. 
Obrertere, elógörditni. 
Occasio, alkalmatosság, al

kalom. 
Occultator, re j tő , elrejtő. 
Occupatio, 1 , (actus), fog

lalás ; 2 , (res) foglal-
mány; 3 , ügy, foglala
tosság. 

Octava, nyolczadj eciová
lis , nyolczados. 

Oculata, v. ocularis revisio, 
látomás , szemlátomás , 
szemlélet. 

Ódium, gyűlölség. 
Offenske, támadólagj offen¬ 
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sivíts , támadólagos , tá
mad ós. 

Officium, tisztség, hivatal; 
ojficialis, t i sz t , t isztnök, 
hivatalnok; officiosus, hi
vatalos, t iszti; officiola-
tus, tisztség. 

Oligarchia , kevés-úrság , 
kevesek uralkodása. 

Onania, néma-bűn. 
Onus, teher, tereh; d í j ; — 

reale, vagyoni;—perso-
nale, személyi. 

Operarius; munkás. 
Operát io, munkál ódás, mun

kálat ; operát um , opus, 
munka, munkálat. 

Opifex, mives ; ( artifex, 
mivész). 

Opilio, juhász. 
Opinio, vélemény, vélekedés. 
Oppignorare, elzalogositni. 
Opponens , ellenvitató , el

lenfél. 
Opponere , ellenvetni , el

lentenni. 
Oppositio, ellenállás, ellen

szegülés, ellenzék, ellen
vitatás ; (repulsio, vissza-
űzés; reverberatio, visz-
szaverés); — binaria, má
sodszori ; oppositionalis, 
ellenállásbeli; oppositus, 
ellenes, elleni. 

Optio, választás ; — nalis, 
választási; — naliter, vá-
lasztólag. 

Opus, mű , csinálmány. 
Oratio , beszéd ; arator , 

szónok. 
Orbis terrarum, földkör. 
Orbitas, özvegység, árva

ság. 
Orbus, árva. 
Ordinare, 1 , rendelni; 2 , 

felszentelni ( p a p o t ) ; or-
dinatio, 1 , (actus), ren
delés; 2 , (res), rendelet; 
3 , papszentelés ; ordina-
tus, 1 , rendkedvelő ; 2 , 
felszentelt ; ordinarins, 
rendszerinti, rendesj or-
diuarie, rendszerint. 

Ordo, rend, rendelet, papi
rend. 

Ordalia, („ordall" régi szász 
szóból, mely „tisztulást, 
kitisztítást" j e len t ) , ele
mek , 's párviadal általi 
törvényes bizonyítás a' 
közép-korban, a' mit „is
ten Ítéletének" neveztek. 

Orgánum , létszer , léteg } 
organicus, létszeres, non 
organicus, nem létszeres ; organisare, létszeresitni; 
organisatio, létszeresités. 

Orgia , öl ; — quadrata , 
négyszögös $ — cubica , 
köbös. 

Origó, eredet; (derivatio, 
származat). 

Originális, eredeti ; origf 
narius, eredeties. 
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Orphanus, árva. 
Orphaualis deputatio , ár

vákra ügyelő küldöttség, 
gyám-küldöttség. 

Orthodoxus, igaz hitű. 
Otium , nyugalom , nyűg, 

(quies). 
OtPomanica porta , török 

császári udvar, — tanács, 
(török porta) konstánczi-
nápolyban. 

Pabo, targoncza. 
Pabulatio, etetés ; (pascua-

tio, legeltetés). 
Pacificatio, 1 , (actus), bé

kekötés ; 2 , (res), béke
alku. 

Pactatio, szerződés; pactum, 
szerzddmény, szerzddség, 
szegődség-alku. 

Paganus, falusi. 
Pagus, falú. 
Palatínus, nádor-ispán, ná

dor; palatinalis, nádori ; vice palatínus, alnádor. 

Palatium, palota. 
Palinódia, visszatérés, visz-

szamondás, megmásolás, 
( szó) visszahuzás. 

Palliativus, leplezd. 
Palliatus, leplezett. 
Palus, karó. 
Pqndectae, római törvény

könyv, gyűjtemény-könyv. 

Pattdere, feltárni. 
Papa, római legfőbb p a p , 

pápa. 
Papíracea pecunia, papiros

pénz. 
Paragraplms, szak, (sectio, 

szakasz). 
Paralellus, egyirányú, egy-

közú; parallelismus, egy-
irányuság. 

Paraphernum, jegy-ajándék. 
Parens, szüld, szüle ; pa-

rentalis, szülői. 
Parenthesis, zárjel. 
Pária, pár ; (copia, máso

lat) . 
Pariatio, másolás. 
Parricida , szülegyilkos , 

apagyilkos. 
Parochus-plebanus, lelkész, 

pap. 
Pars, 1 , rész; 2 , fél; — 

actorea, felperes; 3 , (mu-
nicipium), vidék; in par-
tibus, vidékeken; judices 
in partibus, vidéki birák. 

Parsitnonia , takarékossága 
parsimonialis cassa, taka
rék-pénztár. 

Partes, 1, felek; 2 , rész
megyék ; 3 , rész-székek. 

Partialis, 1, részbeli, (par-
ticeps), részes ; 2 , par-
ticularis , részszerinti , 
részleges; 3 , részrehajló; 
partialitas , v. partiutn 
stúdium, részrehajlás. 
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partialiter, részleg, részen
ként. 

Partitio, felosztás. 
Particularis, részleges, rész-

szerinti ; — congregatio, 
kisgyűlés; —perceptor, 
alpénzsz«dő, alpénztár-
nok. 

Pascuum, legelő; pascuatio, 
legeltetés, legelés. 

Pasquillus, gunyirat. 
Passió, 1 , szenv, 2 , szen

vedelem. 
Passive, szenvedőleg, tarto-

zólag, vesztőleg. 
Passivus, szenvedő, szenve 

dőlegi; passivum debitum, 
tartozó adósság; causa 
passiva, terhelő per. 

Passus, 1 , lépés, ú t , me
net ; passuales, útlevél. 

Pást orális, püspöki levél. 
Pátens, patentales, 1 , nyilt 

levél ; 2 , (in jure publi-
co, — hung.) kényparancsj 
3 , privilégium, kiváltság. 

Pátens, nyilt fejedelmi le
irat 1811-ben. 

Páter, apa; paternus, apai. 
Patibulum, bitófa. 
Patientia, béketűrés, tűrés, 

ttirékenység; (tolerantia, 
türedelem, türelem). 

Patricida, lásd homicidium, 
v. parricida. 

Patrimonium, örökség. 
Patrinus, keresztapa. 

Patrióta, 1 , földi, hazafi, 
honfi ; 2 , honhív, hon
barát. 

Patriotismus, 1, hazafiság; 
2 , honhúség. 

Patrius, 1, atyai ; (pater
nus ) , 1, honi. 

Patronatus, (egyházi) kegy
úrság ; jus patronatus , 
kegy-úrsági jog; (nomina-
tio, kinevezés ; praesen-
tatio, bemutatás). 

Patrónus, kegyúr, véd, se
géd , oltalmazó , gyám ; patrónus causae, szószó
ló , ügyvédő. 

Patvarista, törvénygyakor
ló. 

Pavimentum, padolat. 
Paxillus, karó. 
Peculatus, közkincslopás. 
Peculium , sajátság , saját; 

(proprium ) , szerzemény. 
Pecunia conventionalis, ezüst 

vagy pengőpénz $ (valuta 
Vieunensis, bécsi bocs). 

Pedaneus judex, albíró. 
Pegma, állás (az épitésnél). 
Pendens , függő. 
Pennaticum, irásdíj. 
Pensa, 40 pénz. 
Pensio, hópénz, nyugpénzj 

pensionatus, nyugpénzes; 
pensionalis , nyugpénzi} 
pensionare, nyugalmazni. 

Pentecoste, pünkösd. 
Pera , bör , koldustáska j 
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ad peram et saccutn ex-
cutere , mindemből ki
vetkeztetni. 

Perceptio, bevétel ; per-
ceptionalis liter, bevételi 
könyv. 

Perceptor, adószedő, pénz 
szedő, pénztárnok; — al 
lodialis, majorsági—';' — 
provinciális, tartományi 3 
— generális , főpénztár
ul ok;—salinaris, kamara 
ispán. 

Percussor, öldöklő, gyil
kos , verő. 

Perditio, meg- v. elrontás, 
elvesztés. 

Perdiíor, megrontó, elvesz
t ő , tönkre tevő. 

Perduelis, fejedelem-, haza
áruló. 

Peregrinus, idegen. 
Peremtorius, elhatározó, el

döntő. 
Pere/malis, örök 3 perenna-

liter vendere, elörökitni; 
perennalitas, örökösség, 
örükiség; (successio, örök
lés 3 haereditas, örökség} 
aeternitas, öröklét). 

Perjidia, Mtelenség, hűt
lenség. 

Perfidus, hitszegett. 
Perfungor , tisztemet te

szem. 
Pergama, trójai vár. 
Pergamum, város Myziában, 

hol legelőször készítettek 
bőrből papirost, az úgy
nevezett pergamen-t. 

Periculum in mora , vesze
delem a' halasztás. 

Periódus, kerekbeszéd, tör
vényszak. 

Periódus , 1 , körmondat , 
mondat ; 2 , időszak ; 
(epocha, évsor; temporis 
intervallum, időköz 3 pe-
riodice, időszakonként 3 
(periodicus , időszaki , 
körmondati). 

Peripheria, 1 , körszél; 2 , 
környék. 

Perjurium, 1, hitszegés; 2 , 
hamis eskü, (pejeratio ). 

Permanens deputatio, állan
dó küldöttség. 

Permovere, reábirni. 
Permutatio, csere 3 cambia-

lis permutatio, viszonla-
gos csere ; permutare , 
cserélni. 

Pernicies, veszedelem. 
Perpetuus , örökké tartó 5 

in perpetuum, örökre. 
Persecutor, kergető, üző , 

üzöncz. 
Persona , személy ; perso-

nificare, személyesitni 3 
personalis, (adj.) szemé
lyes , személyi; persona-
litas, személyesség; per-
sonaliter, személyesen , 
személyileg. 
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personalis, (praesentiae re-

giae in judictis locutnte-
nens) , személyes; (kirá-: 
lyi jelenlétnek törvény
székihelytartója) személy-
nökj personalitia sedes, 
személynök szék. 

Perspicuus, világos. 
Pertractare , tárgyalni ; 

pertractatio , tárgyalás, 
tárgyaltatás. 

Petitum, petitorium, kére
lem. 

Petitorio, kéróleg, kereső
ben, támadólag. 

Phylera, ív ;— referendalis, 
előadási ív. 

Physicus, (comitatensis, etc. 
vármegyei) — köz - orvos; 
physicus ordinarius, ren
des orvos 5 (erdélyi me
gyében). 

Pignerare , v. pignorare, 
zálogba vetni; pignerari, 
zálogba venni. 

Pignus, zálog. 
—judiciale, bírdi; 
—legale, törvényes ; —contractuale, kötési ; 
— colligatum, öszvekap-
csolt ; 

pignoris realitás , zálog 
valósága;—quidditas, mi-
sége;—localitas, helyzete; 
—devolutio, háramlása; 
pignoratitius, zálogos; 
processus ad transvestien-

dum pignus, zálogátváltá
s i , v. zálog átváltását kö
vetelő per. 

Pisetum, bánya rész , mel-
lyet kap az esztergomi 
érsek az arany és ezüst 
bányákból, minden már-
cától egy garast; ezüst 
pizét egy garas; arany pi-
zét két forint. 

Pila - unculata, vasbocsko-
ros czövek. 

Pixidariu8, gyalog székely. 
Placetum regium , királyi 
. tetszemény. 
Plaga, földrész. 
Plagiarius , munka lopó , 

martalocz; plágium, mar
talék. 

Plajaso, végőr, határszéli-
őr. 

Planities, térség, lapály. 
Plánum, 1, sikság, rónaság, 

lapály; 2, területj 3, elő-
rajz, terv; 4, alaprajz; 5, 
térkép; plánum tabulare, 
táblai lapok, ítélet tár. 

Planus, 1, sík, róna, lapá
lyos; 2, nyilvánságos (ma-
nifestus). 

Piatea, utcza. 
Plaustrum, szin, szekér — 

fa-szin. 
Plebanus, népész, pap; me

gyés pap. 
Plebs, köznép; (vidgus por

nép). 
10 
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Plenipotentia, teljes hata
lom, meghatalmazás, ha
talmazás; plenipotentialis, 
hatalmazási; plenipotenti-
aríus, hatalmazott, con-
stitutio, v. litterae pleni-
pot. hatalmazvány. 

Plemis, teljes, teljes számú. 
Pluralitás, többség. 
Poena v. nmlcta, büntetés; 

poeuatis, (e. g. processus, 
büntető). 

Politia, 1 , ország; 2 , or
száglat ; 3 , rendőrség ; 
politicus subst. országászj 
adj. országlati; politica, 
országászat; ( 1 , ország
tudomány ; 2 , országlat
tan). 

Pohjcandrum,, üvegből fű
zött függő lámpa (luster). 

Poligamia, soktársuság; po-
lygynaecia , soknőjüség; 
polyandria, sokférjüség. 

Polonia , Lengyelország , 
lengyelhon. 

Ponderosus, nehéz, fontos, 
súlyos. 

Pons, hid; — suhlicius, jár-
mas hid;—trajectilis, ha
jós h id , hidas. 

Pontifex, főpap, pápa. 
Popularis, népkedveit, nép

szerű ; (poplicola , nép
kedvelő). 

Populatio, 1 , népesités; 2, 
népesedés, népesülés, né
pesség. 

Porta y kapu, kapuszám; 
de porta contribuere, ka
puról adózni; porta otto-
manica, a' török porta, 
az az császári udvar Kon-
stanczinapolyban. 

Portio, rész, részlet; adag, 
részjószág; orális, ke
nyér rész; equilis, lórész 
possessionaria, birtok rész 
rész jószág, contributio-
nalis, adórész. 

Portorium, postapénz, vi
teldíj , levélbér. 

Positio, 1 , tétel $ 2 , állás ; 
(állomás, statio). 

Positivus, 1, igenleges, (ne-
gativus, nemleges ) ; 2 , 
szerzett, tevőleges, tény
leges ; (naturális, termé
szeti). 

Possidere, b i rn i , birtokla-
n i ; possessio, 1, (actus), 
birtoklás; 2, (res) birtok; 
3, helység birtok; (prae-
dium), puszta birtok; pos-
sessorium, birtoklás, bir
tok ; possessionatus, bir
tokos. 

Postfundualis, telekutáni $ 
postfundualitas, telek-u
tániság. 

Posteritas, maradék, utó
kor ', (generatio, ivadék, 
nemzedék. 

Posthumus, halálutáni, nvéh-
ben-hagyott. 



Postis, ajtóféL 
Postilio, postalegény. 
Postscripta, utóirat. 
Postulatum, kívánság, kí

vánat} (petitnm, kérelem). 
Potentia, 1 , hatalom; (po-

testas ) ; 2 , potentiarins 
actus , hatalmaskodás ; 
(major potentia, nagyobb 
hatalmaskodás); hatalmas
ság. 

Potestas, 1, tehetség; 2, ha
talom ; e. g. legislativa, 
törvényhozó, — executo-
ria, végrehajtó—\paren-
talis, szülői—. 

Potior, 1, főbb; 2 , több; 
pottoritas, többség, főbb-
ség. 

Practicans, gyakornok; — 
honorarius, tiszteletbeli; 
—stipendiatus, salarisa-
tus, fizetéses gyakornok. 

Praecautio, ovakodás; prae-
cavere, óvakodni. 

Praecedere, megelőzni, e-
lözni , elevetörténni. 

Praecellentia, praelatio, 
elsőség; prioritás, elsőbb
ség. 

Praeceptorie, parancsolólag; 
praeceptorius , parancso-
lólagos, parancsolós. 

Praecipere , parancsolni , 
meghagyni, megrendelni. 

Praecipitantia, hirtelenke-
dés. 
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Praecipitare, elhirtelenitni, 
hirtelenitni, hirtelenked
ni. 

Praecisio , határozottság ; 
szabatosság; praecise, ha
tározottan , szabatosan. 

Praeco, hirnök. 
Praeda, ragadomány, zsák

mány, martalék. 
Praedialista, egyházi nemes, 

(unius sessionis, egyházas, 
telkes). 

Praedicatum, előnév. 
Praedium, puszta. 
Praedo, rabló; (latro, ha

ramia , zsivány; komid
dá , gyilkos ; viarum ob-
sessor, útonálló); prae-
docinium, rablás; (latro-
cinium, haramiaság, zsi
ványság; raptus, szűzra
gadás). 

Praedestinare, előrendelni, 
előre elrendelni. 

Praeetntio, elővásárlat. 
Praefatio, előbeszéd. 
Praefectio, fiúsítás, fiuitás; 

praefecta, fiúsitott, fiúi-
to t t ; praeficere, fiúsitni, 
fhíitni. 

Praefectus, előljáró, főnök, 
tisztartó. 

Praeferenter , előképen , 
előleg; praeferentia, elő-
ség; praeferentialis , elő
kelő, előleges. 

Praefidentia, elbizalíodás ? 

file:///paren
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elbizottság, önhitség. 
Praegnans, terhes, nehézkes. 
Praehabitus, elötenni. 
Praejudtcium, 1, előítélet, 

elfogultság; 2, elübbi Íté
let; (judicium antea la-
tum); praejudtcium curiae 
regiae , a' fő törvény
szék bevett ítélete; 3, jog
sérelem , sérelem, pro-
cessus ex praejudicio, v. 
ad invalidationem ex 
praejudicio, (per excel-
lentiam) örökség sérelem-
beli per. 

Praejudiciosus, 1, előítéle
tes, elfogult; 2, sérelmes; 
praejudicare, sérelemre 
lenni. 

Praejunctura, vontató, elő
fogat; praejuncturalis ta-
wa, vontatóbér, előfogat 
díj. 

Praelatio, lásd praeceden-
tia. 

Praelatus, eleibe tett, egy-
háznagy, főpap. 

Praeliminariter, előleg, elő
legesen ; praeliminaris , 
előlegi, előleges. 

Praeliminare systema, eld-
legesrendszer ; praelimi
naris calculus, előleges 
költségszámítás ; —dimen
zió —. mérés. 

Praemeditor, előre fonto
lom ; praemeditatum ho~ 

micidium, szánszándékos 
gyilkosság, elintézett gyil
kosság. 

Praemium, jutalom, díj. 
PraemissUj elözvény. 
PraemonitiOy előintés, meg-

kinálás. 
Praenotatio, jegyzésj prae-

notationis liher, jegyze-
ményi könyv. 

Praenumeratio , előrefize
tés (actus); elöfizetmény, 
(res). 

Praepositus, előljáró (prae-
post a' Káptalanba). 

Praerogativa, előség, elő
jog; (praelatio, elsőség). 

Praerogativa, szabadalom, 
kiváltság, becsület, mél
tóság. 

Praesagium, sejtés; conje¬ 
ctura , hozzávetés ; su¬ 
spicio, gyanú. 

Praescriptio, elévülés, idő-
sités, idősülés ; praescri~ 
lére, elévitni, idősitni; 
praescribi, elévülni, juri 
illius praescriptum est , 
idősült a' joga; interru-
ptio praescriptionis, idő
sülés félbe szakadása; 
praescriptio dormit, az 
idősülés nyugszik; prae
scriptio medica , orvosi 
rendelet, (recept). 

Praesens tempus , jelei* idő; 
praesens aetas, jelenkor, 
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Praesentans, bemutató. 
Praesentare, bemutatni, be

nyújtani ; praesenta, v. 
praesentatio, bemutatás. 

Praesentatus , bemutatott, 
benyujtatott. 

Praeses, elnök; praesidi-
utn, elnöklet, elnökség, 
elnöki hivatal; vice prae
ses, másod elnök. 

Praesidium, oltalom, véde
lem, őrség, őrsereg. 

Praestaldus , pristaldus , 
közbiró. 

Praestatio, adózás, tarto
zás , tartozat. 

Praestigia,—ae, szemfény
vesztés , varázslás. 

Praestolor, várom. 
Praesul, elöljáró, főpap. 
Praesumtio , elövélemény, 

elöhit; — violenta, erős; 
—gravis , nyomós, tete
mes , fontos ;— levis, cse
kély ; — hominis, emberi 
—juris , törvénybeli; — 
juris, et de jure, tör 
vénybeli , és törvényes 
elöhit. 

Praesumtus, elövélt; e.g.-
consensus , elővélt jóvá 
hagyás. 

Praetendens, követelő. 
Praetendere , követelni ; praetensio, követelés, kö

vetlés , igény; praetensi-
vf, követelve, követőleg; 

praetensus, követelt; prae-
tensivus, követelős. 

Praetensio liquida, t iszta, 
világos követlés. 

Praetextuare, ürügyleni. 
Praetextus, örV, ürügy. 
Praetor, hadi t iszt ; — ur

bánus , városi biró. 
Praetoriana turma, testőr

ség; praetorianus miles, 
testőr. 

Praetorium, közönség- vagy 
megye háza. 

Praevaricator, törvény ron-
tó. 

Praevemre, előzni, mege
lőzni; praeventio, mege
lőzés, előzet. 

Praevie, eleve, előleg; prae-
rius, elevei, előlegi. 

Praevidere, elevelátni, elő
re látni. 

Pragmatica sanctio, orszá
gos szerződmény. 

Pravitas , gonoszság , er
kölcstelenség ; usuraria 
pravitas, lásd usura. 

Praxis, gyakorlat3 practi-
ce, gyakorlólag, gyakor
latilag; practicus, subst. 
gyakoriász ; practicans, 
gyakornok; praxis juri-
dica, per gyakorlatj — 
criminalis, büntető per 
gyakorlat; practicus, a , 
um, gyakorlati. 

Praecarium, kegyadomány, 
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kegybeliség. 
Precarius, kegybelí, kegye-

lembeli, bizonytalan. 
Presbyter, 1, iddsember; 2, 

pap. 
Presbyteratus, presbyteri-

um, papi hivatal. 
Pretium, 1, ár, d í j ; 2, va-

lor, bocs, becs; (praemium, 
jutalom díj); pretium cur-
rens, folyó á r ; pretium 
aestimationale, becsű ár ; 
pretium affectionis, szen
vedély bocs ; pretiosus, 
böcsös; pretiosa, drága
ságok; (galanteriae, ékes
ségek, ékszerek). 

Primarius locumtenens, fő
hadnagy. 

Primipilus, elöseregbeli; ló
id a' székelyeknél. 

Primitiae, zsenge. 
Prirnogem'tus, elsőszülött;— 

gem'tura, előszülöttség. 
Primőr es, főbbek. 
Primordium, kezdet, ere

det ; primordius, eredeti. 
Princeps, 1, adj. fő, első; 

2, subst. fejedelem; 3, her-
czeg ; magnus princeps 
Transsilvam'ae , erdélyi 
nagy fejedelem. 

Principális, fő, föleges (adj); 
főnök (subst.) 

Principaliter, fölegesen. 
jPrincipatus, 1 , fejedelem

ség; 2? hercseg&ég; 3, el

sőség. 
Princípium, elv; (1, kezdet; 

2 , okfő, 3 , alaptétel). 
Prior, kolostor főnöke. 
Prioritás, elsőbbség. 
Privatus, magános, magán; 

pravativus, magánzó; pri-
vative, magánzólag. 

Privilégium, 1 , kiváltság, 
szabadalom ; 2 , (litterae 
ipsae) kiváltvány; privi-
legisare, kiváltságolni. 

Primlegisatus, kiváltságos, 
kiváltságolt. 

Próba, 1, bizonyság, bizo
nyí ték, bizony; 2, kisér-
le t , merény; probatum, 
bizonyitmány ; (testimo-
nium , tanúbizonyság ) ; 
plena próba, teljes vagy 
egész bizonyság; semi-
plena , fél bizonyság ; 
actori incumbit onus 
probandi, a' bizonyítás 
terhe a' fölperesé; próba* 
re, bizonyitni, bebizo-
nyitni ; (helyben hagyni, 
approbare) ; probabilis, 
1, helyben hagyható, 
meglehetős; 2, hihető, 
probabilitas, hihetőség; 
probabiliter, hihetőleg, 
alkalmasint. 

Probléma, föladat, föltét; 
problémát icus, föltétes. 

Procedens judex, eljáró, 
vagy itélq biró. 
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Procedúra, eljárás; — jtt-
diciaria , törvénykezés, 
pereskedés ; (terminus , 
perfolyam ; perszakasz, 
decursus litis, perfolyás) 

Procentum, századrész, szá
zadbér ; procentuare, szá
zadot ni , százaini; sex 
procentum interiisiirium, 
száztól hatos kamat. 

Proceres, főrén dek; ( ma-
gnates, országnagyok). 

Processio, 1 , menet} 2 , 
búcsú (indulgentia). 

Processus, 1 , pe r , pör 5 
2,(in comitatibus), járás ; processus ad—,— kö
vetelő v. végetti pör} 
ad acquisitionem, i\ ac-
quisitorius, követelő V. 
kereső;— ad reacquisitio-
nem v. reacquisitorius, 
vissza - kereső , v. vis
sza szerző; ad poenam, 
büntetést követelő; — ex 
miatt , v .— béli, (a' töb
biek mind — i , v. — ő, — 
ó, v. semmi végtagokkal)} 
p : o: 

ad acquisitionem alla-
turae, hozományt köve
telő v. kereső, v, hozo
mány végetti. 

acttis majoris poten-
tiae, nagyohb hatalmas-
kodásij 

ad aequalitatem juris, 

jogegyenlőséget követe
l ő ; 

contra civitates ad 
poenam 2000 floreno-
rum, királyi városok el
len 2000 forintnyi bün
tetés végetti} 

ad communicationem 
litterarum, levelek köz
lését követelő} 

computualis öszveszá-
mitási} (rationarius, szá
madási)} 

concursualis, csődületi; 
eridalis, bukási; 

ad dandam contradi-
ctionis rationem , ellen 
mondásokat követelő} 

ad recipiendam contra-
dictiotiis rationem ellen 
mondás oka elfogadását 
követelő; 

ad revindicationem bo-
norum perdonatorum ob 
neglactam contradictio* 
nem occupatorum, ellen
mondás elmulasztása mi
a t t , az adományos által 
elfoglalt javak vissza
szerzését követelő; 

eriminalis processus , 
bünper, büntetőper; 

damni processus, kár-
per} 

decimális ex jure, jog-
beli tízed per ; 

suceessionalis ex defe~ 
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ctu, magszakadásbeli, ö-
rökülési; 

dehonestatorius, böcs-
telenitési 5 

divortialis, válóper $ 
contra dotninos terre-

stres ex saevitie, kegyet
lenkedő földes urak elle
niper ; 

ad amissionem dotis, 
hitbér elvesztését köve
telő; 

evictionalis, szavatos
sági; 

ad exclasionem sexus 
foetninei, leányág kizárá
sát követelő, 

fundamentális proces-
sus, alapper, anyaper; 

implementalis , teljesí
tési; 

indehite soluti, tarto
zatlan fizetményi; 

ad invalidationem v. in-
validatorius, érvénytele
n í tő ; 

ad invalidationem con-
ditionumpignoratitiorum, 
zálogi föltételek érvény
telenítését kövj 

ad invalidationem do
tis scriptae excessivae, 
túlságos írott hitbér ér
vénytelenítését küv$ 

ad invalidationem fas-
sionis perennalis ex prae-
judicio, sérelem miatt 

örök átváltás érvénytele
nítését küv; 

ex non attenta prae-
monitione, előintés nem 
ügyelése miat t ; 

ex neglecta praemoni-
tione, előintés elmulasz
tása miatt ; 

ad invalidationem te-
stamenti ex defectu acti-
vitatis, vei solennitaíis 
internae, tehetőség viigy 
belső szertartás luáivya 
miatt végintézet érvény
telenítését köv; \ 

juris processus v. e\v 
jure, jogbeli p e r , j o g p e j ; 

liquidi debiti, valósá
gos adósság pe r ; 

metalis ex jure, jel 
ex usu , jogbeli vigy 
használatbeli határ pór 5 

nonalis ex jure, jogbe
li kilenczed per; 

oppositionalis, ellenállá
s i ; 

productionalis vei legi-
timatorius, nemesség vi
ta tó , v. igazló; 

proportionalis ex usu, 
használatbeli arányositá-
si per ; 

ex puritate statutionis; 
tiszta igtatásbeli. 

reluitorius v. pignoris, 
zálog per ; 

reluitorio admonitorius 
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intő zálogper. 
reluitorio liquidatortus, 

számoló zálog per ; 
ad repetitionem littera-

rum, levelek visszakivá-
nását követelőj 

repositionalis , vissza-
állitási, visszahelyezési; 

rei ms, visszauze-
s i : 

ad reserationem seque 
stri, zárnyitást követelő; 

contra devastatores syl-
varum sequestro ajfecta-
rum, a' záros erdők 
pusztitóji ellen; 

successionalis, öröködési; 
successionali - divisiona-

lis, örökülési osztály per; 
ex superfluitate fundi, 

vagyon fölöslegbeli; 
ad superinspectionem, 

rá-vagy feljül - fizetést 
követelő. 

ad sublationem telonii 
sicci, et non necessarii, 
a' száraz és szükségtelen 
vám eltörlését köv ; 

contra testificari no-
lentes, bizonyságot ten
ni nem akarók ellen; 

ad transumta littera-
rum, levelek hiteles át
iratát követelő; 

ad transvestitionem con-
ditionum pignoratitiarum 
vei pignoris, zálog átru

házását , v. átváltását 
köv ; 

urbariale, úrbéri; 
ad restrictionem vidu-

ae, nőüzvegy korlátolását 
köv; 

ad desumtionem vtncu-
li, kötbér megvételét köv; 

violentalis seu querulo-
sus, erőszakoskodási, v. 
panaszos per; 's a' t. 

Processus rationarius, szá-
modási ügy; — liquidati-
tius, szám vételi ügy. 

Proclamata, kikiáltás; pro-
clamatio, felkiáltás, fel
szólítás ; provocatio, ki
hívás. 

Procrastinatio, halogatás. 
Procurator, ügyvéd ; pro-

curatorius, ügyvédi; pro-
curatoria constitutio, ügy
védi vallomás , ügyvéd 
rendelet, ügyvéd vallo-
mány; procuratoria do-
mus, ügyvéd terem. 

Prodigium, lásd monstrum. 
Prodigus, tékozló. 
Proditio fratemi sangvi-

nis, vértagadás. 
Producere, 1, felhozni, elő

mutatni; 2, előállitni, ter
meszteni ; producta in 
processu, perbeli mutat-
mányok v. felhozatok, 

Productio, nyújtás, hosz-
szabbitás. 

*10 
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Productio nobilitatis, ne
messég mutatás. 

Productum, termesztmény; 
(naturale, termék. 

Prodtictio, 1, előállítás; 2, 
mutatás, mutatvány; 3 , 
termesztés. 

Profugus, szökevény. 
Profundus, mély; profunda 

veneratio, mély tisztelet. 
Progener, unokavő. 
Prohibita, benntiltás, tiltás; 

prohibitio, eltiltás ; veti-
tum, tilalom; prohibitus, 
vetitus, t i los, tilalmas. 

Projectum , javaslat; (ettől: 
javaslani, svadere); ap-
probatio, javallat; (ettől: 
javalni , approbare). 

Proles, magzatj (puer, gyer
mek);— naturális, termé
szeti ; —légit ima et natu
rális, törvényes és termé
s z e t i ; — adoptiva, foga
dott ; spuria, fattyú; — 
sacrilega, szentségtörés-
beli ; incestuosus, vérfer-
tőzésbeli; — adulterina, 
paráznaságbeli; — illegiti-
ma, törvénykivüli; pro
les carnales, egyapájuak; 
—uterinae, egyanyájuak; 
—carnales, et uterinae, 
egyapa — 's anyájuak; — 
—geminae, ikerek; vagy 
ikrek. 

Prológus, előbeszéd, előszó; 

i prologalis, előbeszédi. 
\Prolongare, hosszabitni. 
Promissum, Ígéret; promis-

sum cadit in debitum, Ígéret 
adományt vár. 

Proniere, deprotnere, fel
hozni . lesorolni; opinio-
nem deprornere, véle
ményt adni. 

Promotio, 1 , előmozdítás ; 
2 , előléptetés. 

Promulgatio , kihirdetés ; 
(publicatio, közhirdetés); 

Pronunciatio , kimondás ; 
pronunciare, (v. g. senten-
tiam), kimondani (az Íté
letet). 

Propago, propages, 1, hom-
litható növény vessző; p.o. 
szöllőtő homlitható ves
szője; 2, származék, nem
zedék. 

Proportio, arány, arányo
sítás; proportionalis, a-
rányositási; proportiona-
tus, arányos; afánylagos, 
aránylagi; proportionate, 
arányosan, aránylag; (sco-
pus, czél; directio, irány. 
1. directio. 

Propositio , 1, (actus), elő
terjesztés , (expositio); 2, 
(res) terjesztmény; (rela-
tio; tudósítás). 

Propositum , fültét, szán
dék. 

Proprium , tulajdon, saját; 

file:///Prolongare
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proprietas, tulajdoniság, 
(attribútum, tulajdonság; 
idiotismus, nyelv sajátsága 
qualitas, minőség); pro-
prius judicatus, önbíró-
ság, önbíráskodás. 

Proprietarius, tulajdonos. 
Prorogata vidualis, özve

gyi idő haladék. 
Prorogatio , perhaladék , 

perhalasztás; (dilatio) per-
késlemény ; (prorogare , 
halasztani). 

Prosapia, nemzetség. 
Proscribere, 1 , eladás vé

gett kihirdetni, áruba bo-
csátni ; 2 , száműzni. 

Prosecutio causae, ügy foly
tatása , vagy folyamatba 
vétele. 

Prosocer, nagyipa. 
Prosocrus, nagyapa. 
Protectionalis, oltalom le

vé l ;— taxa, védelemdíj. 
Protegere, fedezni, takar

ni , oltalmazni. 
Protestáns, ellenmondó, o-

vást tevő. 
Protestari, 1 , ellenmonda

ni ; 2, óvást tenni. 
Protestatio , ellenszólás ; 

(contradictio , ellenmon
dás); 2 , óvás, óvatolás. 

Protocollista, igtató ; pro-
tocolli director, igtatói 
igazgató; — adjtmctus, se
géd. 

Protocollum, jegyzőkönyv; 
— judici i , tanácskönyv ; 
protocollum exhibitorwm, 
igtató könyv;protocollista 
judicii, tanácsjegyző; pro
tocollista exhibitorum , 
igtató. 

Protonotarius, itélŐmester. 
Proventus, jövedelem. 
Proridus, eszes, okos, elő

renéző (nemtelenek czí-
ine). 

Providere, 1, gondoskodni; 
2 , (militiam), kitartani} 
provisorius, temporaneus, 
ideigleni, időlegij provi-
sorie , ideiglen , időleg; 
provisor, tisztartó, gond
viselő. 

Provincia, tartomány; pro
vinciális, 1, (ad j ) tarto-
mánybeli, tartományi; 2, 
(subst) in jure ecclesiasti-
co, szerzetfő, szerzetfe
je. 

Provinciális geometra, tar
tományi mérnök. 

Provisio, élelmi kegypénz. 
Provocatio, kihívás, hivat

kozás. 
Proxeneta, alkusz. 
Prudens, eszes, okos, pru-

dentes ac circumspecti, 
városi polgárok és er
délyi szászok czíme). 

Pteroma, templomoldalfal. 
Puber, serdült; pubertás, 
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serdültségj 
Publicus, köz közhatdsági, 

nyilvános ; publicitás , 
nyilvánosság, nyüvány. 

Publicatio. 1 , (actus) köz
hirdetés; 2 , (res), köz
hirdetmény. 

Puella, hajdon leány. 
Pulm'nus arenaceus, fövény

töltés. 
Punctutn pont ; punctuáli-

tas, pontosság; puncta-
tim, pontonkint. 

Punire, büntetetni. 
Pupillus, a, gyámfi, gyám

leány, gyámgyermek (or-
phanus), árvaj pupillaris, 
árvái. 

Purificatio, tisztítás; puri-
ficationis fundus, egésségi 
pénz alap. 

Purisare, letisztázni, tisz
tázni. 

Puritas, tisztaság $ proces-
sus ex puritate statu-
tionis, tiszta igtatásbeli 
p e r ; 

Puteus, ku t , —syphonalis, 
szivatyus kút. 

a 
Quadratum, négyszög. 
Quadrupes, négylábú ba

rom. 
Qtiaestio juris, törvénybeli 

kérdés; — facti, tettbe-

li kérdés, in quaestionem 
trahere, vallatni. 

Qualitas, minőség, milyen
ség ; (attribútum, tulaj
donság ', proprietas, sa
játság). 

Qualificare, 1 , minósitní; 
2, jelesitni; qualificatio, 
1, minőség; 2 . jelesség; 
qualificativa sententia , 
minősítő ítélet, 

Quantitas, menyiség. 
Quantum contributionale, 

adómenyiség. 
Quarta puellaris, quarta-

litium, léánynegyed, ne
gyed jog , 4 negyed - örök
ség ; expeditoriae super 
solutione quartae , le
ány negyed fizetéséröli 
nyugtatvány. 

Quasi affinitás, költött so-
gorság. 

Quasi contracfus, költött 
kötés. 

Querimonia, panasz. 
Querulose, panaszképpen. 
Querulosus processus, pa

nasz per. 
Questor, közjöyedelenvsze-

dp. 
Quidditas, miség. 
Quietantia, nyugtatvány; 

contra quietantia, viszon-
nyugtatvány, ellen-nyug-
tatvány. 

Quietare, nyugtatványpzni. 
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Quota, quottalitas, 1, há-j 
nyad; 2 , járandóság, já
róság , (pbtingentia). 

K 
Rabula, rabulista , rósz 

ügyvéd (k i csak lármáz
ni 's szitkozódni tud). 

Rabulatio, rósz ügyvédek 
lármája, patvarkodása az 
itélójbirák előtt. 

Radixj gyökér, gyök; ra-
dixj acquisitionis, keres
mény gyök; radicalis, 
gyökeres, gyökös; radi-
ialitas, gyöküsség; radi-
calitas juris, jog-gyöküs-

/ség; radicatur, gyökere
dz ik . 
R\vmus, ág ágozat;—gene-

logiae, nemzedéki ágo
zat. 

Rancor, 1 , avas (p. o. hus-
zsir); régi harag, gyűlölség. 

Rapina, ragadmány. 
Raptor, ragadó, fosztó. 
Raptus, 1 , ragadás 2 , szűz 

y. nőragadás; 3 , elragad-
lettel S* 

Rasio, rasura, vakarás. 
Rastellum, sorompó. 
Rostrum, rekesz. 
Ratihabere, v. ratificare, 

helyben v. jóváhagyni, 
megerősitni. 

Ratio, 1 , ész, 2 , elások; 

3 , tekintet; 4 , száma
dás ; ad rationes, száma
ra ; ratiociniutn v. ratio-
cinatio, 1 , okoskodás; 
2 , számadás; rationista, 
számtartó; rationum ex-
actor; számvevő; cadem 
est ratio, ugyan ez áll. 

Ratiocinium, számadás. 
Rationalis, okszerű, okbe-

l i , helyes okú. 
Rationabilitas, okszerűség. 
Rationans, számadó. 
Ratio commissariatica, biz

tossági kimutatás. 
Rationarius processus, szá

madási ügy. 
Rationum consultor, szám

tanácsnok ; — officialis , 
számtiszt. 

Ratus, a, um, érvényes, 
(validus). 

Reacclusnm, visszazáraték. 
Reacquirere, visszakeresni, 

visszaszerezni. 
Readjudicare, vtsszaitélni. 
Reale, való (lásd justus); 

reális, valóságos, valódi; 
realisare , valósitni ; (e-
xistere; létezni); realiter, 
valósággal, valóban, vol
taképpen. 

Realitás, valóság, valódiság. 
Reambulatio metalis, határ 

járás , reambulatoriae litr 
terae, határ járási levél. 

Reapplicatio , visszakap-
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csolás. 
JReassummere, újra ismét 

fülvenni} reassumtio, re-
assumta, ujra-fülvétel. 

Reatus, bűnösség, bűnhő
dés , bűntett , vétség. 

Rebonificatio, visszapótlás. 
Rebellis, pártütő*; rebellió, 

pártütés. 
Recapitulare, ismételni, (1 , 

újra számlálni; 2 , njra 
elmondani, rövidbe] fog
lalni , egybe-vonni 

Recapitulatio, rövidbe fog-| 
lalás, egybevonás. 

Recens, ujdon. 
Recenter, ujdontan;—• an-

tiquitus, quoudam; ré-
genten. 

Recensere,' bírálni; recen' 
sio, műbirálat; recensem 
műbíráló. 

Receptator furum, orvgaz
da. 

Reciproce, viszont, viszon
tag} reciprocus, viszon-
tagij reciprocitás, viszon-
tiság; reciprocare, viszo
nozni, viszontagolni. 

Reclamatio, ellenmondás. 
Reclinatorium, szín, fa — 

vagy szekértartó. 
Recognitionales , elismer

vény, üsmervény. 
Recompensatio, 1 , vissza

pótlás ; 2 , visszapotlék, 
3 , viszon - vissz; 

mazás, viszondij. 
Recomputuatio, végszámo-

latba tétel. 
Reconvenire, viszont meg

perelni, ellenperelni; re-
convem'ens, eílenperlő, re-
conventus, viszonperlett } 
reconventio, ellenkereset, 
viszonperlés. 

Reconventio, viszonidézés. 
Rectificatio, adóvetés , iga

zítás , igazlás ; rectifica' 
tio portarum, kapuszá
mok igazítása. 

Rectificator, adóvető. 
Rector, igazgató. 
Rectus, 1 , helyes} 2, igye-

nyes} (aequus, egyenes). 
Recuperare , visszavenni, 

visszafoglalni. 
Recurrere, folyamodni, re-

cursus, 1 , (actus) folya
modás} 2 , (litterae), fo
lyamodvány. 

Redactio, 1, szerkesztés} 2, 
szerkesztőség, szerkesztő' 
hivatal} redactor, szer
kesztő. 

Redemtio, megváltás} redi-
mere, megváltani\ (exi-
tnere, kivenni). 

Redintegrare , egészitni , 
kiegészitni. 

Rediutegror, kiegészítem y 
kiújitom. 

Redolere, természetével bír
ni } actionem redolens » 
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keresetlevél természetével 
b i ró , keresetlevél gya-
nánti. 

Reducere, visszavezetni, le-
száüitni. 

Reductio , 1 , visszavezetés; 
2 , kevesités, lejebb szál
lítás. 

Redimdare, áradozni, há-
romlani. 

Reexecutio, birói visszafog
lalás. 

Referre; előadni; referens; 
előadó ; referada, előa
dás, előterjesztmény; re-
feradalis phylera, előadá
si ív; relatio, (acttis) hír
adás, tudósítás; (res), tu-
dósitmány; relatoriae, tu-
dósitvány. 1. relatoria. 

Reflexió, 1 , emlékeztetés; 
2 , észrevétel; 3 , vissza 
eszmélet , visszaidézés ; 
reflexe, 1 , emlékeztető-
leg; 2 , tekintőleg; refle-
xoria citatio , emlékez
tető idézet. 

Reforniatio sententiae, Íté
let változtatás, v. mási-
tása. 

Reformo, átidomítom; re-
formatorium mandátum, 
igazító parancs. 

Refractarius, ellenszegülő, 
makacs, nyakas. 

Refragor, ellenemondok. 
Refugium, oltalom, mene

dék; refugiens, menekvő. 
Refundere, 1 , visszaönte-

n i ; 2, megtéritni, vissza
pótolni. 

Refutatio, l , (actus) czá-
folás; 2 , (res) czáfolat, 
czáf. 

Refuto, megczáfolom. 
Regalis, regius, királyi. 
RegalistaT királyihivatalos. 
Regere, igazgatni; rector , 

igazgató. 
Regestram , lajstromzó , 

lajstromnok, sorzó. 
Regestrare, sorozni, sor

ba — lajstromba venni ; 
regestratio, sorozás. 

Regestratura , lajstromzói 
hivatal; regestratio, laj-
stromzás, sorzás. 

Regestrum, lajstrom, sor , 
sorozat. 

Régimen, v. legio, ezred. 
Regius homo, királyi egyén, 

ember; —- consiliarius, ki
rályi tanácsos. 

Regnare, 1, uralkodni, (do-
minari) ; 2 , országlani, 
(gubernare); regnum, 1, 
királyság; 2 , uralkodás; 
régimen , 1 , uralkodás, 
kormány; 2 , (actus) or-
szaglás; (res) országlat; 
regnicola, országlakó, or
száglakos ; r&gmcolaris, 
országi , országbeli, or
szágos ; regnotenus,, or-
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szágszerte. 
Regnicolaris domus, ország

ház;—-repartit io, orszá
gos rovatai. 

Regressus, 1 , visszatérés, 
2, viszkereset, salvo re-
gressu viszkeresete fenn 
maradván. 

Regula, szabat, szabály; 
in regula, rend szerint, 
szabály szerint. 

Regulametitum, szabályzat, 
rndszabás ; —• militare , 
katona élelmi rendszabás; 
regulamentale pretium, 
katona élelmi szabott ár. 

Reguláris (adj), rendsze
rinti ; 2 , szabályos; 3 ; 
( in jure ecclesiastico) , 
törvényes; (subst) szer
zetes ; regulatio, 1 , ren
dezés, szabályozás, rend
beszedés ; 2 , korlátolás; 
regulativus; 1, rendezd 
szabályozó; 2 , korlátoló. 

Reincorporatio, visszakap
csolás. 

Reiterare ; ujraismételni $ 
iterare, ismételni, reite-
rata vice, v, iteratis vi-
cibus, több izben; iterata 
vice, másod izben. 

Relatio, 1 , előadás (refe-
rada); 2 , jelentés, tudó
sítás 3 , viszony; (corre-
latio) relatíve; viszonyo
sán ; relativus , viszo-

1 nyos. 
Relatoria, jelentő levél, ; elén tm ény, tudósítvány. 

Relaxata, v. relaxatio, le
engedés , elengedés ; — 
arendalis, haszonbéri—;— 
contribut ionalis, adóbei i 
elengedés ; relaxationis 
specificatio, adó elenge
dési sorozat. 

Relegare , 1 , elküldeni , 
száműzni , számkivetni; 
2 , visszaküldeni , eluta-
s i tn i , 3 ; elhalasztani. 

Relicta, i. e. vidua, özvegy. 
Religio, 1 , hi t , vallás; re-

ligiose , 1 , vallásosán, 
lelkiesmeretesen: 2 ; pon
tosan. 

Religiosus, 1 , vallásos ; 2 , 
szerzetes. 

Reliquiae, ereklye. 
Reluere, visszaváltani; re-

luitorius processus, vis
szaváltó v. zálogper. 

Remanentia , maradvány ; 
(posteritas , maradék ) ; retnanentialis terra, ma
radvány föld. 

Remedium juridicum,. per
orvoslat. 

Remonstrare, 1, folterjesz
teni , előterjeszteni, 2 , 
(in jure gentium), ellen
terjeszteni, remonstratio, 
l , fölterjesztés, 2 , el
lenterjesztés. 
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Remora, halasztás, hala
dék, akadály. 

Remuneratio, jutalom. 
Renitere , fényleni , tün

dökölni. 
Renitor, ellenszegül ők; re

nitens , ellenszegülő, nya
kas. 

Renunciare, 1 , visszaizen-
n i ; 2 , lemondani (resi-

gnare ) . 
Reoccupare, visszafoglalni; 

reoccupatio, visszafogla
lás. 

Repagulum , tojoka, vagy 
zártábla. 

Repartifio, 1, felosztás ; 
2 , — contributiom's; adó
kivetés , adórovatal. 

Repellere, visszaűzni, (re-
verberare, visszaverni , 
repulsio, visszaüzés ; re-
pulsionalis, vissjsaüzési. 

Rependere, 1 , visszafizet
ni ; 2, viszánozni (reci-
procare), 

Repersolutio, visszafizetés. 
Repertórium, jegyzet tár. 
Repetere, 1 , visszakérni, 

visszakívánni; 2 , ismé
telni (iterare). 

Repetundarum , tel repe-
tundis, vei de repetuu-
dis postulare aíiquem , 
valakit kozhuzássaí, vo
nással vádolni. 

Replica , felelet válasz , 

(duplica, másod felelet, 
másod kifogás; triplica, 
harmad felelet, quadru-
plica, negyed felelet). 

Replicare, szót váltaJK, fe
leselni. 

Reponere, 1 , visszatenni, 
visszaállitni; visszahely-
lyezni; 2 , felelni (respon-
dere) reposit ionalis; vis^-
szaállitási, visszahelyezé-
si. 

Rapraesentatio, 1 , ábrázo
la t , 2 , képlelet; 3 , kép
viselés , képviselet; 4 , 
főlirás, fölterjesztés ; re-
praesentare ; képviselni , 
-ari, képviseltetni; re-
praesentans, képviselőj 
repi aesetitatitus , képvi" 
selői. 

Repressalia, jtis r^pr^ssa-
liorum, torlójog. 

Reprobare, v. improbarc, 
roszalni. 

Reprotestatio, viszonti el-
lenszollás, — mondás. 

Repudiare, megvetni elta-
szitní. 

Repuguare, ellenkezni. 
Repulsio, ellentállás, 
Requisitio, megkérés, megr 

keresés, megtalálás, re-
quisitum, kellék ', — exr 
termán, külső — ; — in* 
teruum , belső — ; requi-
rere ah'quem valakit fel? 

n 
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szolitni megtalálni. 
Res, 1 , dolog, res judica-

ta, itélt dolog; 2 , va
gyon ; —mobilis, ingd — ; 
—Wmmobilis , ingatlan v. 
fekvő; reipsa , revera, 
valóban, voltaképpen, 

Resanatio laesionis, sére
lem - orvoslás. 

Resartitio, visszafizetés. 
Rescindere, felbontani. 
Rescissio contractus, köt 

levél feltörése. 
Rescriptum, (regium,) ki 

rályi leirat, (resolutio re 
gia, királyi válasz, ha
tározat (determinatio). 

Reserva, v. reservata, tar
talék. 

Reservare, fentartani fen-
hagyni; reservatis reser-
vandis, fenhagyván a' fen-
hagyanddkat; reservatio, 
fenhagyás. 

Residentia, 1 , lakhely; 2 , 
fénylak. 

Residuum, maradvány (re-
manentia) 

Resignare , általadni, le
mondani; resignare pe-
cora, a' marhákat birói 
kézhez adni. 

Resignatio, 1, általadás; 2, 
lemondás; resignatoriae, 
áítaladó levél ; általad-

v , v á n y > 

Resilire, (e. g. a contractti) 

elállani , pars resiliens, 
elálló fél; resultus, elál
lás visszalépés. 

Resolutio , határozat, vá
lasz ; absolutio, feloldás. 

Resohere, 1, feloldani} (ab' 
sok-ere)', 2, rendelni, ha
tározni, (determinare) ; 
3, válaszolni, (responde-
re); resolutio regia, kirá
lyi válasz. 

Respectus, tekintet , kimé-
let*, hoc ex respectu, ezen 
tekintetből; respectu, te
kintve , —ra ,— re , néz
ve , respective , tekintő-
leg, illetőleg; respectivus, 
1, illetőleges, illetőlegi; 
2 , viszonyos, ráviteles, 
(reciprocus, relativus.) 

Respirium, pihenet; vacatio, 
szünet ; mora temporis, 
időhaladék. 

Responsabilis , felelős; re-
sponsabilitas, felelősség. 

Respublica, 1, köztársaság; 
2 , polgári társaság. 

Restantia, maradványtarto-
za t , hátralévő fizetmény; 
restare, (fizetéssel) elma
radni, hátralenni, restans, 
maradványos. 

Restatutio, íijraigtatás. 
Restauratio, tisztújítás; se-

des restauratoria, tiszt
újító szék. 

Rettis, kötél. 
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Restitutio, visszaadás. 
Restrictio, megszorítás, kor-

látolás. 
Restus, lásd, restqntia. 
Resultatum, következmény. 
Resultus, elállás, (lásd re~ 

sitire). 
Resuscito, felelevenítem. 
Retardare, hátráltatni. 
Retentio, letartás, vissza

tartás , megtartás. 
Retorsio, repressale , vi-

szontorlat. 
Retractare, visszahúzni,— 

vonni, újratárgyalni, meg-
másitni. 

Retrogradus, passus , vis
szalépés. 

Reus, vétkes , alperes. 
Revelare , felfedezni, ki

nyilatkoztatni ; revelatio, 
felfedezés ; revelatorius. 
felfedezési. 

Reverberatio, visszaverés. 
Reverendissimus , főtiszte

lendő ; reverendus, tisz
telendő. 

Reverentia , tisztelet ; — 
loci, a' helyszentsége-

Reversales, téritvény. 
Reversalis, kötelezvéuy. 
Revidere, általnézni, meg

vizsgálni ; revisio, meg
vizsgálás, vizsgálat; re-
visorium ». uppeilatori-
um fórum, felsőbb v. 
vizsgáló törvényszék: su-

perrevisorium, legfelsőbb; 
revisio aetatis, korvizs
gálat ; revisionales litte-
rae, korlevél. 

Revisor, vizsgáló. 
Revindicare, visszaszerezni. 
Revocare, 1 , visszahúzni, 

megmásítni, 2, visszahív
ni ; revocatio, 1 , vissza-
huzás, megmásitás, 2 , 
visszahívás. 

Rhisma, kötés. 
Rigidns, rigororsus, szigorú. 
Rigor, szigor, szigorúság. 
Rivális, ( subst.) vágytárs, 

(adj.) vágytársú; rivali~ 
tas, vágytársuság. 

Rixa, viszálkodás, viszály. 
Rota, kerék. 
Rotulus actorum, iromány

sorozat , irománycsomó. 
Rubrica , rovat ; ( divisio , 

osztály; classificatio, osz
tályzat). 

Rubrum, czímsor, fölzet. 
Rubrum processus, törvény 

czíme. 
Ruina, rom. 
Rumor, közhír. 
Rusticus, paraszt 
S 

Sabatharius, szombatos, zsi-
dózó, (Maros Széken n. 
Ernyében, Udvarhelyszé
ken Büzüduj faluban]. 
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Sacerdos, pap, áldozó pap. 
Sacratissimus, legszentsége

sebb. 
Sacrilegium, szentségtörés, 

egyházrablás. 
Seculum, 1, század; 2 , vi

lág, világiság; secularis, 
világi. 

Saevities, kegyetlenség. 
Saga, bűvös , bájos , bo

szorkány. 
Sagum, mente, zeke, kato

na öltöny. 
Sala, terem. 
Salariale adjutum, fizetés, 

hopénzpótlék. 
Balarium, munkadíj 5 sala-

risatus, díjas. 
Salgamum, katonák számá

ra fa-, gyergya-, só-, tűz-, 
szállás-pénz. 

Satis fodina, sóakna. 
Sulis perceptor, kamara is

pán (a' só aknánál). 
Salus, 1, idv , üdv, üdvez-

let; 2 , jólét , boldogság; 
3, épenmaradás, épentar-
t á s , megmentés; salvare, 
épen tartani, megmente
n i ; salus publica, közjó
lét. 

Salvator, idvezitő. 
&alvo~n, kívül v. fünmarád-

ván; p. 0. saho jure ali-
eno, másnak joga fönma-
radván ; salvis expensis 
eventualibus, a' történhe

tő költségeken kivid; in 
salto relinquere, menten 
hagyni, mivoltában hagy
ni. 

Sahus conductns, szabad
menet, oltalom; litterae 
salvi conductns, bátorság
levél, oltalomlevél. 

Sanctio, 1, megkötés; (e.g. 
sanctio legis, a' törvény 
megkötése); 2 , szentesí
tés , megerősítés, (ratifi-
catio, 3 , szerződmény, 
(pactum) e. g. sanctio 
pragtnatica , országos 
szerződmény. 

Sapere, bölcselkedni , bé
lyegét viselni; e. g. pi-
gnus sapere, zálog bélye
gét viselni; testamentum 
sapere, végrendelet, bé
lyegét viselni. 

Satelles, darabant, hajdú. 
Satisfactio , elégtétel, elég

tét. 
Satyra, gunyirat. 
Saxo , szász. 
Scala, 1, lajtorja, pénzláb 

(©ettfafl). 
Scandaluni, botrány; scan-

dalisor , botránykozom ; 
scandaliso , botránkozta
tom. 

Scaudula, zsendely. 
Sceleratus, istentelen, go

nosz. 
Sceptrum, királyi pálcza. 
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Scheda, schedula, levélke, 
iratka , jegy ; schedalis 
pecunia, papiros pénz. 

Schema, alak, kép. 
Schematismus, 1 , virágos 

irás és beszéd módja; 2, 
tisztnévkönyv. 

Schisma,.elszakadás , elvá
lás , különválás. 

Scontro, egybesorzat. 
Scriba, irnok. 
Scrnpulus, 1, akadék; scru-

pulosus, akadékos; 2, ne
hézség (difficultas). 3 , a-
gály. 

Secretum, t i tok; secretus, 
titkos. 

Secretarius, t i toknok, tit-
nok , titkár. 

Sectio, lásd. paragraphus. 
Secularis, világi. 
Secuudare, segélni; secun-

dans, segéd. 
Sedes, szék ; — judictaria 

(sedria), törvényszék ; — 
apostolica, apostoli szék; 
—personalitia, személy
ilöki szék;— tavernicalis, 
tárnokszék;— restaurato-
ria, újitószék; —sacra , 
szentszék , papiszék; — 
generális , derék — ; —-
partialis, alszék ; —filia-
lis, fiúszék. 

Seditio, pártütés, lázadás, 
zendülés. 

Seductio, (actus), csábítás; 

(res), csáb. 
Segregare, elkülönitni, kü

lönválasztani. 
Selecties, választás. 
Semen, mag; semmis defe-

ctus, magszakadás. 
Semester ) , , . , „,, 
Semestris ]~h!ithoa^' M" 

év; semestralis, félévi. 
Sémita, ösvény, gyalogút. 
Sempiternus, örökkétartó. 
Senator, tanácsnok; setia-

tus, tanács. 
Senior, idősb, idösbfi; se-

nioratus, idösbfiség. 
Sensus, l , érzék ; 2 , érte

lem , értemény; 3 , véle
mény ; sentimentum, ér
zemény ; sensatio, érzés; 
sent imént alismus , érzel-
gés ; sensibilitas, érezhe-
tó'ség; sensualitas, érzé
kiség ; sensus litteralis, 
betűi értelem; sensitivi-
tas, érzékenység. 

Sententia, 1, vélemény; 2, 
kívánság; 3 , elhatározás; 
4, okosság; 5 , Ítélet; 6, 
mondat; 7, tartalom; sen~> 
tentia interlocutoria, köz
beszóló Ítélet; — defi-
nitiva, elhatározó; — me^ 
ritoria, derék Ítélet; — 
favorabilis , kedvező; — 
disfavorabilis , nemked
vező; — conrictiva, ma~ 
rasztaló; — absolutorm % 
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feladó; — appellabilis , fö-
lebbvitethető. 

Sententionales, Ítéletiével. 
Sentimentum, 1, érzemény; 

2 , vélemény. 
Separat, elkülönít, külö

n í t , elválaszt; semet se
parat, különöz; separa-
tio, külünités, különzés, 
elválasztás , rekesztek ; 
separatio a thoro et men-
sa, ágy és asztaltól el
választás , együtt lakás
tól elválasztás ; separa-
tim, külön. 

Sepimentum, fonás , kerte
lés, gyep. 

Seponere, félretenni; sepo-
nibilis, felretehető, (sem
mis, nullus); processus 
ad sepositiouem, semmi-; 
s i tő , v. semmisítést kö
vetelő per; 

ISeptemviralus, hétszemélyi 
bíróság; septemvirale con-
silium, hétszemélyi ta
nács. 

Sequela, consequentia, kö
vetkezet; (consequens, kö
vetkezmény); consectari-
urn, következmény. 

Sequestrutn , zár ; — judici-
ariutn, bírói zárj seque-
stri curator, zárgpndvi-
:elő sequestrare, lezárol
n i , birói zár alátenni. 

Serenifas, fünségj serenis-

simus, fönséges. 
Series, sor, p. o. serles CUH-

sarum , per sor ; seria
lis , sorbeli, soros; ex
traserialis, sorkivüli; ex-
traserialiter, soron kí
vül , serialit as, sorbei i-
ség; extraserialit as, sor-
kivüliség. 

Servicus, szolgáló nemes. 
Servitor, szolga. 
Servitus , szolgaság; servi-

tium, szolgálat. 
Servus, szolga / — purifica-

torius , ooutumacialis ; 
veszteglő intézeti , tisz
tító szolga. 

Sessio , 1 , ülés , gyűlés ; 
2 , telek; sessio publica, 
köziíiés , nyilvános ülés; 
domus sessionalis, gyűlés 
ház. 

Sexus, nem, (genus) ; 2 , 
ági (linea); sexus mascu-
linus, fiág; sexus foemine-
us, leányág. 

Sicarim, orgyilkos. 
Sigillum, pecsét; — citato-

rium, idéző pecsét. 
Signatura , jegyzemény , 

jegyzék, jegy, jelzet; si-
gnatio, jegyzés. 

Significatio,—tus, 1, (actus) 
jelentés; 2 , jelentméuy; 
3, éftemény; (intellectus, 
értelem; intelligentia, ér-

i telmesség, 
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Silletitium, liallgatás, nyelv
kötés ; sillenttarius, hall
gatásra itélt , nyelve-kö
tött. 

Silva, erdő. 
Sihestris ordo , erdő sza

bály. 
Similis, hasonló. 
Simonia , szentség-árulás , 

tisztség árulás. 
Simultaneiis, együttes. 
Simplex, egyszerű, puszta 

együgyű; simplificare, egy 
szerit ni. 

Simpliciter , egyszerűen , 
pusztán , föltétlenül, ál
talánosan. 

Singillative, egyenként, e-
gyen - egyen. 

Singillativus , egyenkénti , 
egyes. 

Singulus, kiki , mindenki, 
egyes. 

Singularis, 1 , egyszeres ; 
2 , különös {speciális); 
egyedes; singulariter, kü
lön , különösön. 

Sindicus, ügyvéd. 
Sinister, bal. 
Sinistra informatio, balér-

tesités. 
Situs, situatio, fekvés, he

lyezet. 
Socer, ipa; socer magnus, 

nagy i p a ; socrus , napa. 
Socius eriminis, bűntárs. 
Solenmitas, solennitus > 1 , 

ünnepély; 2 , szertartás; 
solennis, 1, ünnepélyes; 
2 , szertartós; solenniter, 
1 , ünnepélyesen; 2 , szer-
tartólagj solennisare, szer-
tartólagozni. 

Solicitare, sürgetni. 
Solidus, 1, tömött , 2 , va-

lódias, szilárd ; 3 , nyo
mós; (e. g. solidae ratio-
nes, nyomós okok); so-
lide, 1, tömötten) 2, szi
lárdul ; valódiasan ; 3 , 
nyomosán; in solidum, e-
gyütt , egymásért, egye-
temleg. 

Soltúm, ragyiv, királyiszék. 
Solubilis , dissolubilis con-

tractus, feltörhető köt-
levél. 

Solutio , 1 , megfejtés; 2 , 
fizetés, (actus); fizetmény 
(res). 

•Soror, bug, néne, uőtest-
vér. 

Sortilegium, jóslás, sors
vetés , sorshúzás. 

Souverain, uralkodó; sou-
verainitas, 1 , (actus) u-
ralkodás; 2 , (res) ural
kodó hatalom, uralkodó
ság. 

Spatium, hézag. 
Spatula, lapát; — lignea,— 

—ferrea, fa — vas. 
Species, 1, faj; 2 , mivolt; 

species facti, tett mivol-



96 

taj in specie restituere, 
mivoltában v. fajban vis
szaadni ; speciális, külö
nös , különnemű, külön-
faju ; specialitás , külö
nösség, különfajuság, rész
letesség; in specie, in spe-
cifico, specialiter, külö
nösen , különleg, fajlag, 
részletesen; specificus, kü-
lön i , különleges, fajlagi, 
sajátlagi, sajátlagos; spe-
cijicum, részletesség; spe-
cificare , külünföljegyez-
n i , fülszámlálni, számba
venni (inventare) , rész-
letesitni ; specificatio , 
számbavétel, részletesités, 
részlet, sorozat. 

Spectabilis, tekintetes. 
Specnla excubialis, őrház; 

— astronomica , csillag 
vizsgáló torony. 

Speculari, 1 , szemlélődni ,• 
szemlélni ; 2 , hasznot 
kémlelni, nyerkémkedni, 
nyerészkedni; speculam, 
t , szemlélődő) 2, haszon-
kémlő; nyerkém, nyerész; 
speculatio, 1 , szemlélő
dés, szemlélet; 2, haszon
kémlés , nyerészkedés. 

Sperativus, reménybeli. 
Sphera, 1 , gömb; 2 , kör 

(ambitus). 
Spiritus, szellem 3 anima, 

lélek. 

Spoliatio, fosztás. 
Spoliator, fosztó. 
Sponda, prics. 
Sponsa, meny-asszony, mát

ka ; sponsus, vőlegény , 
mátka; sponsalia, kézfo
gás, jegyváltás ; sposali-
sticus, jegyváltási. 

Spontanee, önként; sponta-
neus, önkénti (arbitrari-
us, önkényes); spontanei
tás , önkéntiség. 

Sportula, fiók — mellékjö
vedelem. 

Spurius, fattyú , ál. 
Stabalis, ezredi főtiszt. 
Stabilis, állandó; stabilire, 

megállapitni; ( statuere ) 
állandósitni. 

Stapheta, gyors posta; (fran-
cziául estafette). 

Stallum agendi procurato-
rum , ügyészi hit levél. 

Stattdardum, zászló. 
Stapulare jus, idegen árú

val kereskedhetni. 
Statárium jus, álló törvény, 

rögtön törvény. 
Statio, állomás, állomány; 

stationalis, állomási, ál
lományi; stationalis com-
missarius, állományi biz
tos. 

Stativans militia, szálló v* 
tanyázó katonaság. 

Status, mibenlét, állapot, 
állodalom, állomány, kar, 
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2, kar, (p. o. polgári, egy
házi kar ; status et ordi-
nes, karok és rendek); 3, 
ország; status consiliari-
us, ország tanácsnok; sta
tus minister, országlár, 
statistica , országleirás; 
(politica, országtan); sta-
tisticus, a, um, ország-
leirási; statuere, állítni; 
statutio tyronum, ujoncz 
állítás; statutio (birtok
ba) igtatás; statutionales, 
igtatólevél, igtatvány ; 
statutorium mandátum, 
igtató parancs. 

Statutor p hajtó , kiállító , 
igtató. 

Statútum, határozat, ren
delet , ( ins t i tu t io ) hatá
rozat; statútum collegia-
le, egyenló'társi, v. tár
sulati határozat, statú
tum legale , törvényes 
társi határozat; statuta 
saxonum, erdélyi szászok 
törvény- könyve. 

Stelltonatus, szerződésbeli 
csalárdság. 

Stigma, bélyeg. 
Stilicidium, csepegés, esz

terhéj. 
Stílus, v. stylus, irás mód, 

toll ; — curialis , tiszti , 
v. törvényi; — aulicus , 
aidvari. 

Stipendiarins, hópénzes yi-j 

téz. 
Stipendium^ 1 , hadi zsoldj 

2 , zsold; 3 , (in scholis) 
segedelem pénz; (pensio, 
hópénz, nyugpénz). 

Stipes , törzsük; (radix ; 
gyökér, gyök). 

Structura, épités. 
Stuprum, paráznaság, 
S.ibalternus officialis, al-> 

tiszt. 
Subarhare, 1 , elópénzez-

n i ; 3 , eljegyezni ( de-
sponsare). 

Sub commissaritis, albiztos. 
Subditus, 1, alattlévő ; 2 , 

jobbágy. 
Subdivisio, 1 , fölosztás, 2, 

alosztály. 
Subdolus, álnok, alattamos. 
Subgrunda, fedél eresz. 
Subhastatio, árverés, (fípt-

tatio). 
Subjectum, önki, önnön, a-

lany, (objectutn tárgy, v. 
őnmi); subjectivus; önki-
legi; alanyi, önttöni. 

Subjective, önkiJeg, alanyi-
lag; su bjectivitas, önki-
ség, alanyiság, önnönség. 

Sublevare, felemelni, fel
menteni. 

Sublica, czövek. 
Snblocumtenens, alhadnagy. 
Stibmissio processus , ügy

nek Ítéletre adása. 
j Subordinare , alá rendelni i 

13 
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subordinatio, függés; sub-
ordinatus , alárendelt , 
függő. 

Subornare, 1 , felkészitni, 
2, rákésztetni, megvesz
tegetni. 

Subpignus, alzálog. 
Subrogare, helyibe tenni. 
Subscriptio, aláirás, 
Subseque, következve; sub-

sequens, következd. 
Subsidium , segedelem ; — 

belli, hadi segedelem; — 
educationale, nevelési se
gedelem pénz, 

Subsignatio, aláírás, jegyzés. 
Subseutentia, állodalum. 
Substantia,1, állovány, 2; 

vagyon , (bouum); sub-
stantialis, álloványi. 

Substernere, aláterjeszteni-
exponere, előterjeszteni. 

Substituere, surrogare (va
laki) helyébe állítni, ten
ni) substitutivus vice co-
rnes, másod alispán, sur-
rogatus, helyettes). 

Substratum, tárgyazut. 
Successio, öröklés. 
Successor, 1, követő, 2, u-

tód, utón* ; 3 , öröklő, 
ö rökös ; ósfi (haeres); 
succedere , 1 , követni, 

. 2 , örökölni, örökleni , 
successio, 1 , követés, 2 , 
öröklés, (actus); örökség, 
(res) viventis nulla succes

sio , az élő javában nincs 
öröklés , successio vádit 
ctim onere, öröklés teher
rel j á r ; successio in stir-
pes, törzsök kénti — ; — 
in capita, fejenkénti örök
lés ; successio fisci, ügy
nöki , (város-ur v. király 
ügynöki)öröklés; succes-
sionalis, öröklési. 

Successive, 1, renddel kü-
vetközve; 2 , időjártával, 
(successu temporis ); 

Succumbere, meggyőzetni, 
pars succumbens, vesztő 
fél. 

Sufferre, v. tollere, eltörleni. 
Sefragari alicui , valakit 

segitni. 
Síiffragium, szó, szavazat, 

communi si/ffragio vei vo-
to, köz szóval, köz szó
zattal, egyhangúlag, egy-
érteluiüleg. 

Saggerere, adogatni, pun-
cta, suggestiva, rábeszél-
lő pontok. 

Summa, öszveség, üszveg, 
öszv. 

Summariae , 1 , öszveleg, 
2 , rövidleg; summarius, 
öszveges, rövidleges, ösz-
veleges. 

Summarium, 1 , öszveség; 
(summa) ; 2 , foglalat , 
(contiuentia). 

Summarius processus, ösz-
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véges perfolyam; —• ex-
tractus, összes kivonat. 

Sumptus, v. sumtus, köl-
cség; (expensae, kiadás). 

Sumptuum calculus, kölcség 
számítás. 

Superabundans, (superfluus) 
fölösleges, fölös. 

Supererogatum, fölös köl
cség, supererogatio, fel-
jül v. fölül költés. 

Superficies, felület, superfi-
cialiter, felületesen, fe-
lüleg •, (obiter, futólag). 

Superflua perceptio, fölös
leges bevétel. 

Superflue, fölösleg, super
fluus , superabundans, su-
pernatans, fölös ; super-
fluitas, föl ősség. 

Superioritas, felsőscg, elöl
járóság. 

Superi/tscriptio, rá — fölül 
fizetés. 

Superrmmerarius , szám fö
lötti. 

Superpondium, nyomtatók. 
Superrevisio, legfelsőbb vizs

gálás, felsőbb vizsgálat; 
superrerisorium fórum , 
legfelsőbb törvényszék, j 

Superstes, 1 , fenálló, 2 , 
másért felelő, 3 , fenma-
radandó. 

Superstitio, babona. 
Supervestio, ráruházom. 
Supplementum, pótlék, sup-

pletatio, pótlás; mpple* 
torié, pótlólag; supple-
torius, pótolólagos, pó-
tololagi. 

Supplens, hely -pótló, he
lyettes. 

Supplex, supplicansy esede
ző; supplex libellus, ké
relem levél. 

Supplicium, 1, alázatos kö
nyörgés , 2 , halálos bün
tetés. 

Supplico, esdeklem. 
Suppositum, 1 , vélemény, 

(opinio) 2 , gyanú, ( su-
spicio). 

Supposititins, alácserélt. 
Supremus comes, főispán; — 

judex regius, fő király
bíró. 

Supremus vigiliarum prae-
fectus , őrnagyj 

Surrogare , (valaki vagy 
valami) helyébe tenni — 
állítni, surrogatus, he-
lyettesj surrogatum, pót
szer. 

Suscito, felelevenítem. 
Suspectus, gyanús. 
Siispendo, felfüggesztem. 
S/ispicio, gyanú; — funda-

ta, alapos ; infundata , 
alaptalan. 

Susteutare jus alicujus; va
laki jógát föntartani; s/ts-
teutator jurium, jogok 
föntartója. 
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Suverenitas , lásd: xouve-
rainitas. 

Svavitas, kellem. 
Symbolum, 1, jelkép; 2 , 

jelszó, jelige. 
Sympathia, rokonszenv; an-

tipathia, ellenszenv. 
Synmetria, idomosság; syn-

metrus, idomos. 
Skjnonimus , hasonértelmü; 

vox synonima, hasonszó. 
Synopsis, átnézet. 
Syntagma juris , tiirvény 

öszveg. 
Sypho, viz-fecskendő. 
Systhema , rendszeres ; — 

contributionale, adórend
szer; systhematicus, rend
szeres; systhemisare, rend-
szeresitni. 

T. 
Tabella , sorozat , (rege

strum). 
Tabellarius I irnok , levél-
Tabellio ( hordó, jegyző 
Tabula regia, királyi tábla. 
Tabularium, levéltár. 
Tabulatio, padolat; tabula-

tum, padlás ; intabulatio, 
jegyző- könyvbe igtatás. 

Tacite, hallgatólag; tacitus 
tacitumus, hallgatag. 

Tallerus, tallér. 
Talio, viszonzás. 
Tangeré, tárgy ázni, érin

teni. 
Tara, göngyölet súly. 
Tariffa, ár- v. dij - jegyzék. 
Tavernicus, tárnok; taver-

nicalis, tárnoki. 
Taxa, d i j , bér ; taxatio, 

díjazás, árazás, bérsza
bás 2 , huzavonás; taxa
lista , taksás, taxa civi-
ca, polgári dij ; — pro-
tectionalis , védelmi; — 
capitis , fej; —comtnercia-
lis, kereskedési; taxa ca-
meralis, kincstári dij ; — 
portorii, v i te l , szekér-
dij; — vaccinationis, him
lő oltási; — facultatum, 
vagyoni; - r domus, ház-
di j ;— caracteris, rang;— 
carentiae , nélküled d i j ; 
taxa immúnis, dijmenti, 
díjmentes; taxalis nóta, 
dij jegyzék; taxa telo-
nialis, vánidij. 

Taxatoratus, dijazó, di j-
vétó hivatal. 

Techna, 1 , mű (ars); 2 , 
álnokság ravaszság ; — 
technicus terminus, mű
szó, 

Tegmen aggeralis, mart-töl
tés ; — vimineum, sövény 
fonás. 

Telonium , hídvám , vám ; 
telonialis tariffa, vám 
jegyzék, teloniator, vám
szedő. 
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Temerariug, vakmeré', va-
kmérész. 

Terriere appellans) vakmerő 
feljebb vivő. 

Temperare, modernre, mér-
sékleni; temperamentum, 
vérmérséklet , váraikat , 
ternperatura coeti , ég-
mérséklet. 

Tempus, idő, üdő, tempó-
raneus, temporalis, idő-
igleai, időlegi; esc tempo-
re , rögtön ; artui tempus, 
évszak. 

Tener, 1, gyönge; 2, gyön
géd ; tenere, gyöngéden ; 
teneritudo, gyöngédség. 

Tenor, 1 , folyta (valami 
nek , p. o. vitae tenor, 
élet folyta ; uno tenoré, 
egy folytában); 2 , tárta 
lom, cujus tenor sequi-
tur in hunc modum.- mely
nek tartalma im igy kö 
vetkezik. 

Tenutum, külső telek, föld
birtok, biromány. 

Termimis, 1 , határ, 2, ha
táridő (dies termini, ha
tárnap) ; 3 , perfolyam, 
(terminus judiciorum); 4, 
szó műszó, technicus ter
minus); 5 , terminus cau-\ 
sae, perszakasz, törvény-
szak ; terminus praeclusi. 
véghatárnap, véghatáridő; 
terminare, bevégzem. 

Terragium, földbér. 
Tergirersatio , tétovázás , 

vonakozás. 
Territo^fum , 1 , földkör

nyék, környék; (munici-
pium, vidék); 2, földbirtok. 

Test a, kálha. 
Testamentum, végrendelet, 

végintézet; — nuncupati-
rum, szóbeli, — scriptum, 
i ro t t ; — praejudiciosum, 
sérelmes ; testari, vég
rendeletben hagyni vég
rendelkezni ; activitas 
testandi, végrendelkezési 
t ehe tőség ,— reális, va
gyoni , testamentarius , 
végrendeleti, végintézeti. 

Testator, végrende/ő; ab-
intestato, végrendelet nél
kül. 

Testimonium, bizonyítvány 
1. testis. 

Testis, tanú; testimonium, 
tanúbizonyság , tanújel; 
testijicari, bizonyitni, bi
zonyságot tenni, tanús
kodni; testis auritus, fül
tanú , hallomási tanú , 
oulatus testis, szemtanú. 

Teutones, németek; hospi-
tes teutonici, erdélyi szá
szok. 

Textúra, szerkezet. 
Textus, szöveg, belzet. 
Theatrum, 1 , színjáték, 2, 

színház. 
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Theoria, elmélet; tlteoreti-
cus, subst. elméiész; adj 
elméletcs, elméleti, elmé-
lészi; theoretice9 «?lmélő-
leg, elméletileg. 

Thesaurariatus, kincstár. 
Thesaurarius, kincstárnok. 
Thesaurus, kincs. 
Thesis, thema, tétel ; (a-

ctus, cselekméoy, factum, 
t e t t , tény). 

Tigillum, lécz. 
Tignium, kulcsfa. 
Tinior, félelem. 
Tirocinium, előtanulmány, 

tanulmány kezdet. 
Titulus , czím ; titularis, 

czímes; titulatura, czím-
zet. 

Tolerantia, türelem; tole-
rantialis, türelmes. 

Topographia, helyrajz, kör
rajz. 

Torment um, 1 , csigázás , 
kínzás; 2, ágyú; tormen
ta , kinzó szerek. 

Toties, quoties, annyiszor, 
mennyiszer. 

Trabeatto, borona kötés. 
Trabs, gerenda. 
Tractare, 1, bánni (vala

mivel) 2 , értekezni; 3 ; 
alkudni, alkudozni; tra-
ctatus, 1, értekezés, 2 , 
alkuj egyeztetés, kezel
tetés , tractamenttnn, 1 , 
Jaánásmod ; 2 , alku; (tra-

ctatus, alkuzat, szerződés. 
Traditio , általadás, kéz

hezadás , longa maim , 
hosszúkézbeli ; -— orális, 
monda, szohagyomány. 

Transactio, 1 , (actus) pór
egyezés , 2 , (res), püre-
gyesség, pör alku; tran-
sigere, pöregyességre lép
ni. 

Transenna, átvonulás, me
netel , kisebb, nagyobb 
csapatban (katona járás); 
transennalis commissari-
us, katona járási biztos. 

Transferre, átruházni, át
í rn i , átvinni, áthozni. 

Transgressor, áthágó. 
Transitorie, mulólag; -us, 

— gos. 
Translator, átvivő, áttevő. 
Transmissio, átküldés, felbo

csátás, felbocsátási levél. 
Transmissio causae, per fe

lébb küldése; transmissi-
onale mandátum, feljebb 
küldő parancs. 

Transportare, szállitni, át-
szállitni, átvinni, áthozni. 

Transcriptio , átirás. 
Transtrum, keresztgerenda. 
Transsumtum, hiteles má

solat , v. átjrat; (copia 
ridimata, láttasitott, igaz-
lott másolat); transumme-
re , hitelesen átírni. 

Transv estit in , friaislatio , 
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átirás. 

Transsilvania, erdély. 
Trajectus , r év , hidas. 
Tribunal, törvényszék. 
Tributaria tabella, adó laj

strom. 
Tributum, adó. 
Tricesima, harminczad. 
Tricesimale officium, har-

minczadi hivatal; tricesi-
mulis tariffa, harmincza-
di vátnjegy ; tricesimalis 
revisor, harminczadi árú
vizsgáló; 

Tricesimator , harmincza-
dos. 

Tripartitum, hármaskünyv. 
Tritavus, dédös-apa, ükös-

apa. 
Triwmphus, győzedelem, di

ádalom, diadal ; trium-
phare , győzni , nyerni; 
pars triumphans, győztes 
íél , nyertes fél ; trium-
phalis, győzedelmi, dia
dalmi. 

Trutina, mérleg. 
Tugurium, kunyhó. 
Tumultus, háborgás, zendü

lés. 
Tumulus, sirhalom. 
Turbator, háborító, zavaró. 
Turca, törők. 
Tittela, gyámság. 
Tutor, gyám-apa, gyám; 

tutrix, gyámanyaj (cura-
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tor, gondviselő, v. gond
apa; curatrix, gondanya); 
tutor dativus , rendelt 
gyám; — immissivus, avat
kozott , tutela, gyámság, 
gyámapaság ; (curatela, 
gondviselőség). 

Tíjpographus, könyvnyomó. 
Tyra/micida, záarnok. 

gyilkos. 
Tyratmus, zsarnok. 
Tijro, ujonczj tyronum sta-

tutio, ujoncz állítás. 

u. 
Ubicatio, hollét. 
Ultimátum , végszándek , 

végnyilatkózat. 
Uuanimitas, egylélek, egy-

értelem; unanimiter, egy-
lélekkel, egyértelmüleg, 
egyhangúlag; unanimis % 
egyhangú. 

Uniformis, egyded ; rntifor-
mitas, egydedség. 

Unilateralis, egy oldalú. 
Unirersitas, uuiversum, kö

zönség, egyetem j 
Urbárium , urbértörvény , 

úrbér; urbarialis, úrbéri. 
Usualis, szokásbeli; usnca-

pio, (verb). elidásitem; 
sabst). eliddsités, usuare; 
használni. 

Usura, uzsora, kamat ; vsu~ 
rarius > uzsorás, törvény-
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telén kamatos; usuraria 
pravitas, uzsoráskodás. 

Vsurohorare, birtokkal erő
sí tni , birtoklani; usuro-
boratio, birtoklás. 

Usitrpare, 1, hasznát ven
ni (valaminek), élni (va
lamivel); 2 , bitorlani; u-
surpator, bitorló, bitor; 

Usurpatio, bitorlás, bitang 
lás, törvénytelen haszná
lat. 

Usns, 1 , szokás , gyakor
lat, (consvetudo); 2; hasz 
nálat; 3 , birtoklás (pos 
sessio); usus vigens , di 
va t ; usus fructus, ha 
szonvétel; haszon, más
jogával élés; usufructua-
rius, haszonvevd. 

Uteusile, bútor. 
Utópia, suhanna ; ex utó

pia , sohonnai. 
Uxoricidium, feleség ölés, 

nőgyilkosság-

Vacans, üresült, puszta ; 
vacantia, üresület. 

Vacat, ürült. 
Vacatio, szünet, (respirium, 

pihenet; otium, nyugalom, 
nyng). 

Vaccina matéria, himlda-
nyag. 

Vaccirtatio , himJó^ oltás ; 

vaccinationis taxa, him
lő oltási dij. 

Vaccillari, tétovázni, inga
dozni. 

Vadimonium, személykezes
ség ; (cautio, kezes kedés ; 
cautela, óvat; fidejussio, 
jótállás; exprornissio, át
vállalás). 

Vadium, zálog, kezesság. 
Vadum, rév , ú t , gázló. 
Vagiare, invagiare, behaj

tani. 
Vagina, hüvely. 
Vagus, vagabundus , bitang, 

kóbor, csavargó, csapon-

Valachia, olahorszag. 
Valachus, oláh. 
Valor, á r , érték; 2, süker, 

érvény ; validus , érvé
nyes, validitas, sükeres-
ség, érvényesség. 

Valor nominális, névbecs. 
Valuta, érték. 
Válva craticulata, rostélyos 

ablak ; — praeclusoria , 
zárajtó a' gáton, csator
nán. 

Vanus, hiú? vanitas; hiúság. 
Vartus, multiplex, sokféle. 
Vas, vadis, kezes. 
Vasalus, kötelezett. 
Vectigal , adó, útvám. 
Vectura, fuvar; vecturans, 

fuvaros, szekeres; vectu-
visatio i szekerezés, fu-



varozás; pretium vectu-
rale, szekcrdíj, taxa re-
cturalis, szekérbér,, fu
vardíj. 

Vehemens suspicio , terhes 
gyanú. 

Velites, könnyű lovas 
Vellicare, feszegetni; velli-

catio, feszegetés. 
Venatio, vadászat. 
Venditio, eladás ; (emtio 

venditio), adásvevés. 
Veneficus , méregkeverő , 

mérges. 
Venerabilis, tisztelendő, tisz

teletes. 
Venia, 1, engedelem, enge

dély, (permtssio)} bocsá
na t , (remissio). 

Verbális, szóbeli; verbali-
ter, svóval. 

Verbum, 1, ige; 2, szó (vo-
cabulum). 

Verisimilitudo, hihetőség. 
Verus, a, um, igaz; veri-

Jicare, igazlanij verisimi-
lis, valószínű. 

Vestigium, nyom. 
Vestigator , investigator , 

nyomozó. 
Vetttus, tilos, tilalmas; ve-

titum, tilalom; vető, til
tom. 

Vetus, ó , avas 5 (antiquus, 
régi). 

Vexa, bosszantás, hurczo-
lás; vexare, boszantani, 

105 

hurczolni. 
Vexillum, zászló. 
Via, ú t ; — postalis, com* 

rnercalis, clitellaria, stra-
ta, posta T, kereskedési-, 
gyalog-, rakott út. 

Via juris , törvény útjaj 
via facti, önhatalom útja. 

Vicarius, vices gerens, sze
mély viselő , helyettes. 

Vice, al ; — judex regius, 
alkirálybiró; —praeses , 
alelnök; — judex nobilium 
szolgabíró / — dactor no
bilium , nemesek hadna
gya ; — comes, alispány; 
—nótárius, aljegyző; — 
colonellus, alezredes. 

Vices, íz ; altéra vice, má
sik ízben. 

Vicesimalitas, huszad rész. 
Vicissim, viszont, viszontag; 

vicissitudo, viszontagság, 
viszonság. 

Vidimare , láttasitni, iga
zolni} vidimatus, látta
tott , igazolt. 

Vidua, nőözvegy, özvegy; 
viduus, férjözvegy. 

Viduale jus, özvegyi jog. 
Vigil, őrálló, őrj vigília, 

1, őr , őrség; 2 , ünnep-
est. 

Vigiliarum praefectus, fő-
őrmester, őrnagy}—ma-
gister, őrmester. 

Vigor, 1 , divat; 2 , e rő , 
14 
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érvény, vi v. vigore cu-
jus , melynek erejével, 
melynél fogva ; vigere, 
divatozni. 

Villa, major, falú. 
Villicatio, sáfárkozás. 
Vimen vessző, venike. 
Vinculum , 1 , kötél ; 2 , 

köt lek, kötelék; 3 , «'//-
cula), rabkötél, láncz , 
tömlöcz , invinculatus , 
vasban álló; incarceratus, 
raboskodó ; 4 , kötbér ; 
proccssus ad desumtionem 
vinculi, kötbér megvéte
lét követelő per lásd : 
processus. 

Vindex, bosszuló, torló. 
Vindicta, bosszu, torlat. 
Violatio , sértés, bántás , 

rontás ; violatio sedis ju-
diciariae , törvényszék 
bántás, széktörés. 

Violenter, erőszakkal, erő
szakosan; violentus, erő
szakos ; violentia, erő
szak, erőszakosság; vio-
lentialis, erőszakossági. 

Virgultum, vessző. 
Virtute , erejével , — nál, 

—nél fogva. 
Virtuale jus, várandó jog , 

reménybeli jog ; virtua-
litas, virtuális successio, 
várandó jog , várandó 
örökség; virtuális Jtaeres, 
várandó v, reménybeli 

örökös 3 virtualitas, vá
randóság, reménybeliség. 

Vis, 1 , e rő , erőtetés, erő
szak; vim vi repellere , 
erőt erővel verni vissza; 
ad vires, erejéig, men
nyiségéig. 

Vis major, felsőbb erő. 
Visitatio, látogatás, vizs

gálat ; — canonica, egy
házi. 

Visitator commissarius, vizs
gáló biztos. 

Visitationis instrumentum, 
vizsgálati iromány;—pro-
tocollum, vizsgálati jegy
zőkönyv. 

Visum repertum ,' orvosi 
vizsgálat, látlelet. 

Visus punctum, szempont. 
Vitalitium, életbér, holtig-

Jani ajánlat ; vialitius , 
életbéri. 

Vitidus, élénk vivus, élő. 
Volumen, ömeg, öm. 
Volimtarius, önkénti, ön

kéntes. 
Voluutarius homicida, ön

kéntes , szánszándékos 
gyilkos. 

Votum, 1 , fogadás, foga
dalom , fogadmány; 2 , 
kívánság; 3 , szó, szava
zat , szózat , votisare , 
szavazni, szózatolni °, vo-
tisatio, szavazás, szózá-
tolásj votum informál i-



vum, értesitó; — consul-
tativum, tanácskozó; — 
decisivutn , decisorium , 
elhatárzó szózat. 

Vox, szó, szózat, szavazat. 
Voluptas, gyönyör^ deliciae, 

kéj ; lubentia, kény , il-
lecebrae, csáb). 

Vulneratio, sebhetés, meg-
sebesités. 

X. 
Xenodochium, középület i-

rfegenejíc befogadására , 
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(szegények háza; ptocho-
dochium)* korház nosoco-
mium. 

Xidochialis)fundus, papbér 
alap. 
Z. 

Zoa, öv , kötó. 



Verség fája negyed ízig 
arbor consangvinitatisusque quartum gradum. 
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