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ELŐSZÖR
A' Hivatalbeli Levelezésnek 

Czimjei.

1.) Ő CSÁSZÁRI ’S KIRÁLYI FELSÉGÉNEK. 

A' L evél elején:

FELSÉGES Császár, és Apostoli K irály, Leg
kegyelmesebb U runk!

A ' L evélben .*
Császári, ’s Királyi Felséged.

A  L evél végén.
Császári , ’s Királyi Felségednek Királyi Ke

gyelmeibe jobbágyi alázatos hívséggel ajánlottak, 
holtunkig maradunk.

Császári ’s Királyi Felségednek
Legalúzatosabb szolgáji, ’s leg

hívebb jobbágyi.

A  L evél Borítékjára  .*
Felséges Urunknak Ditsőségesen Országló 

E l s ő  F e r e n t z n e k ,  Austriai Császárnak, Je
rusálem , Magyar , Cseh , Lombardia és Velentze , 
Dalmatia, florvát, és Tót Országok, nem külöm
ben Gallicia , Lodomeria, és Illyria’ Apostoli Ki
rályának; Ausztria FŐ Hertzegének, és Lotharin- 
gia , Salisburga, V irtzeburga Hertzegének, Krakó
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Nagy Hertzegének, Erdély Ország Nagy Fejedel
mének Styria, Karinthia, Karniolia, A lsó, és 
Felső Szilesia Hertzegének, és Habsburg Grófjá
nak 7s a’ t. legkegyelmesebb Urunknak.

2.) A ’ M A G Y A R  KIR ÁLYI UDVARI 
CANCELL ÁRIÁNAK.

A  L ev é l elején és bent  .*

Fő Méltóságú Királyi Udvari Cancellaria,

A  L e v é l végén :

Kegyességébe, ’s szives jóvoltába ajánlottak tel
lyes Tisztelettel maradunk.

A’ FŐ Méltóságú Magyar Királyi Udvari Cancel
lariának

Lekötelezett alázatos szolgáji.

A ' L ev é l Borítékjára  .♦

A’ Fő Méltóságú Magyar Királyi Udvari 
Cancellariának.

3.) NÁDOR ISPÁN Ö C SÁSZÁ RI, ÉS KIRÁ
L Y I FŐ HERTZEGSÉGÉNEK.

A ' L e v é l elején :

Felséges Örökös Császári es Királyi Ausztriai Fő 
Hertzeg ; Nádor Ispán Ú r,

Kegyelmes Urunk!

A'  Levélben  .*

Felséges Császári, s Királyi Hertzegséged.



A' Levél végén :
Kegyelmébe ajánlottak állhatatos mélly alá

zatos Tisztelettel maradunk.
Császári ’s Királyi Fő Hertzegségednek

alázatos szolgáji.
A' Levél Borítékjára .*

Magyar, ’s Cseh Ország Örökös Császári ’s 
Királyi, nem külömben Ausztria Fő Hertzegének, 
Felséges J ó s e f  A n t a l  Úrnak, az arany Gyap
jas nem külömben Szent István Apostoli Király 
Rendje nagy Keresztes Vitézének; Magyar Or
szág Nádor Ispányának, Királyi Helytartójának, 
és Törvényes Fő Kapitányának, a* Jászok, és 
Kunok Ispányának, és Birájának, a’ Császári, ’s 
Királyi Lovasság Fő-Vezérjének, két Magyar Lo
vas Sereg Ezredesének, és Tulajdonosának, Pest, 
Pilis, és Sólt törvényesen egyesült Vármegyék 
örökös Fő Ispányának , a’ Nagy Méltóságú Ma
gyar Királyi Helytartó Tanáts , úgy szinte a’ Fő 
Méltóságú Septemviralis Tábla E lő l-Ü lőjének , 
kegyelmes Urunknak.

4.) A’ MAGYAR KIRÁLYI HELYTARTÓ 
TANÁTSNAK.

A' Levél elején:
Felséges Örökös Császári, és Királyi Ausz

triai FŐ Hertzeg Nádor Ispán Ur ,
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó 

Tanáts,
Kegyelmes Urunk , kegyes és Jóakaró Uraink !



A  L evélben :

Császári, ’s Királyi Fő Hertzegséged, és a’ 
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts.

A  L evél végén :

Kegyelmébe , Kegyességekbe, és jó szivü
ségekbe ajánlottak alázatos, es tellyes Tisztelet

tel maradunk.

Császári, és Királyi Fö Hercegségednek, és a’
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó
Tanátsnak

Alázatos kész köteles szolgáji.

A  L evél Borítékjára  .•

Felséges Magyar ’s Cseh Ország Örökös Csá
szári , Királyi, és Ausztriai Fő Hertzegnek , Ma
gyar Ország Nádor Ispányának; a’ Nagy Méltó
ságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts Elölülőjé
nek, és Tanátsossainak, Kegyelmes Urunknak, 
kegyes és Jóakaró Urainknak.

5.) A ’ NAGY MÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KI
RÁLYI UDVARI KAMARÁNAK.

A  Levél elején és b en t:

Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Ka
mara !



T

A  L ev él végén :

Kegyes jó voltába ajánlottak tellyes tiszte
lettel maradunk.

A ' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari 
Kamarának.

Lekötelezett kész szolgáji.

A  Levél Borítékjára .*

A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari 
Kamarának.

C.) A ’ KIRÁLYI TÁBLÁNAK.

A ’ Levél elején ’s bent .*

Tekintetes Királyi Törvényes Tábla 

A' Levél végén :

Betses jó voltába ajánlottak szokott tisztelet
tel maradunk.

Tekintetes Királyi Törvényes Táblának
Kész köteles szolgáji.

A  Levél Borítékjára :

A’ Tekintetes Királyi Törvényes Táblának.

7.) AZ ERDÉLY ORSZÁGI FÖ KORMÁNY
SZÉKNEK.

A  Levél elején és bent ’

Nagy Méltóságú Királyi Fő Kormány Szék.
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A ' Levél végén:

Alázatos Tisztelettel maradunk.
A* Nagy Méltóságú Királyi Fő Kormányszéknek.

Lekötelezett Szolgáji.
A ' L evél Borítékjára :

A’ Nagy Méltóságú Királyi Fö Kormány 
S zéknek.

8.) A’ HADI FÖ KORMÁNY SZÉKNEK.

Al Levél elején ’s b en t:

Tekintetes Hadi FŐ Kormány Szék !

A ' Levél végén :

Szokott Tisztelettel maradván 
A’ Tekintetes Hadi Fő Kormány Széknek

Kész kötelességü szolgáji.
A ' Levél Borítékjára :

A ’ Tekintetes: Magyar Országi Hadi Fő Kor
mány Széknek.

9 .) A’ VÁRMEGYÉKNEK.

Al Levél elején:

Nagy Méltóságú, Méltóságos, Fő Tisztelen
d ő , Tisztelendő, Tekintetes, Nemes, Nemzetes, 
és Vitezlő Rendek, kedves Barátink, (Szomszé
dink) ’s Atyánkfiái!

B en t:

Nagyságtok, Kegyelmetek.
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A  L e vél végén ;

Atyafiságjókba , szives Barátságjokba, ( ’s be
tses Szomszédságjokba) ajánlottak szokott tiszte
lettel maradunk

Nagyságtoknak, Kegyelmeteknek
Kész kötelességü Szolgáji szives Baráti 

(Szomszédi) és Attyokfiai.

A  L evél Borítékjára :

Nagy Méltóságú, Méltóságos, Fő Tisztelen
dő , Tekintetes, Nemes, Nemzetes, és Vitézlő 
N. N. Vármegye Közönségének kedves Barátink , 
(Szomszédink) ’s Atyánkfiainak.

10.) A ’ JÁSZ, ÉS KUN KERÜLETEK NÁ
DOR ISPÁNYI FÖ KAPITÁNYÁNAK.

A  L ev él elején:

Tekintetes (Királyi Tanátsos, és), Nádor Is
pányi FŐ Kapitány Ú r!

B e n t:

Nádor Ispányi Fő Kapitány Úr.

A ' L evél végén:

Állandóul maradván
Tekintetes Nádor Ispányi Fő Kapitány Úrnak 

Kész kötelességü Jóakaróji.

A  Levél Borítékjára :

Tekintetes, Nemes, Nemzetes, és Vitézlő 
N. N. Úrnak (Ö Császári, és Királyi Felsége Ta-
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nátsosának, és) a’ Szabad Jász, és Kun Kerületek 
Nádor Ispányi Fő Kapitányának.

11.) A’ KIRÁLYI VÁROSOKNAK.

A ' Levél elején 's bent:

Nemes Városi Tanáts!

A ' Levél végén :

Állandóul maradván 
A ’ Nemes Városi Tanátsnak

Kész Jóakaróji.

A ' Levél B orítékjára:
Szabad Királyi Nemes N. N. Városa Taná-r 

tsának.

12.) NOS UNIVERSITAS PRAELATORUM , 
BARONUM, MAGNATUM, ET NOBILIUM 
COMITATUUM PEST , PILIS , ET SÓLT 
ARTICULARITER UNITORUM.

Mi Pest, Pilis, és Sólt törvényesen egyesült 
Vármegyék Egyházi Fő Rendéinek, Ország Zász
lósainak, Nagyainak, és Nemeseinek Közönsége.

15.) NOS ST A T U S , ET ORDINES COMITA
TUUM etc.

Mi Pest ’s a’ t. Vármegyékbéli Karok és Ren
dek (Statusok, és Rendek.)

14 .) NOS STATU S, ET JUDICES COMITA
TUUM etc.

Mi Pest etc. Vármegyék Rendjei, és Bírái.



15.) SEDES JUDICIARIA 

Törvény Szék.

16.) SEDES JUDICIARIA CIVILIS. 

Polgári Törvény Szék.

17.) SEDES JUDICIARIA CRIMINALIS

Fenyítő Törvény Szék.

18.) DEPUTATIO.

Deputatio, Küldotség.

19.) EXCELLENTISSIMUS, AC ILLUSTRIS
SIMUS.

Nagy Méltóságú, Méltóságos.

20.) MAGNIFICUS.

Nagyságos.

21.) SPECTABILIS, AC PERILUSTRIS.

Tekintetes, Nemzetes Vitézlő.

22.) SPECTABILIS, AC GENEROSUS.

Tekintetes, Nemes, Vitézlo.

23.) PERILLUSTRIS AC GENEROSUS. 

Nemzetes Vitézlo.

24.) SEDES CENSURALIS.

Szám vevő Szék.
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MÁSODSZOR
A ' Hiteles Kiadások.

1.) LITTERAE PLENIPOTENTIALES.

Tellyes Hatalom Levél, vagy Hatalmazó Levél.

Mi Pest, Pilis, és Sólt törvényesen egyesült 
Vármegyék Egyházi Fö Rendéinek, Ország Fő 
Zászlósainak, Nagyjainak, és Nemesseinek Közön
sége adjuk tudtokra e’ jelenvaló Levelünknek 
Rendéiben, mindeneknek, a’ kiknek illik, hogy 
minekutánna ditsoségesen Országló kegyelmes Ko
ronás Fejedelmünknek szolgálatját, a’ koz Jót , és 
ezen Vármegyék egyéb Dolgait érdeklő Tárgyak
nak folytatások , és elintéztetések végett, a’ mai 
alól megirtt napon, ’s Helyben egybegyülekez
vén közönséges Gyűlést tartottunk volna ; akkoron 
Első (második) Vice Ispányunk Nemes Nemzetes, 
és  Vitézlő N. N. Ur az 1 765. Esztendei 2 8 -dik 
Törvény Tzikkelynek erejével hivatalosan jelen
tette nékünk (Szolga BiránkNemzetes és Vitézlö 
N .N. Ú r , Eskütt N, N. Úrral együtt az 1792-dik
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Esztendei 1 6 -  dik Törvény Tzikkelynek erejé
vel hivatalosan jelentették nékünk) hogy N. N. 
a’ T. Esztendei T. napján T. Helyen előtte 
személyesen meg jelenvén, és N. N. Úrnak a’ 
dolgok, ’s állapotok folytatásában tapasztalt kész
ségében], ’s hiv gondos munkásságában bíz
ván, őtet minden Ügyeiben , ’s Dolgaiban Tel- 
lyeshatalmú Törvényes Biztosának ( Plenipoten
tiariusának) vallotta , tette , ’s rendelte ad
ván , ’s engedvén ö neki tellyes halaimat, hogy 
ezen vallásának, és rendelésének megmásolásáig 
nem tsak a’ Törvényes Utón, de azon kívül is* 
akármelly Atyafiságos módokon minden időben, 
és az Országnak akár egyházi, akár pedig Világi 
Törvény székei és Bírái előtt minden Ügyeit’s Dol
gait vihesse, folytathassa, és erántok egyezhessen, 
Prókátorokat annyiszor, a’ mennyiszer szükséges 
lészen , vallhasson , és mind azokat megtehesse , 
a’ mik akármelly renden lévő Ügyének folytatá
sában javára ’s hasznára szolgálhatok lesznek; szen
tül Ígérvén, hogy mind azokat helybenhagygya, 
elfogadja, 's megtartja, a’ miket a’ már emlit
tetett Biztosa teend, tselekedendik, folytatand, 
végezend , és tökélletességre hajtand ; mellynek 
tellyes hiteléül kiadtuk e’ jelenvaló, Vármegyénk 
hiteles Petsétjével meg erősittetett Tellyeshata- 
lom Levelünket, a’ köz Igazság azt hozván ma
gával.



2.) LITTERAE PROCURATORIAE.

Prókátor tv álló Levél.

M i, ’s a’ t. jelentette nekünk , hogy N. N. 
a’ T. Esztendei, T. napján előtte személyesen 
megjelenvén minden renden lévő akár általa má
sok ellen, akár pedig mások által ő ellene az Or
szágnak Egyházi, vagy pedig világi ítélő Székei , 
és Birái előtt indíttatott, és indittatandó Pereiben 
N. N. Urat, és más Országbéli Prókátorokat, kik 
ezen Levelünkkel elő fognak állani, törvényes, és 
minden kétségen kívül való Prókátorának rendel
te ,  és vallotta légjen. Törvényes hatalmat, és 
szabadságot adván neki, hogy Pereiben mind azo
kat a’ mik ügyének védelmére , és az igazság kinyo- 
moztatására tartoznak, előadhassa, és nevében 
a’ Biróság elejébe terjeszthesse ; mellynek hitelé
ül kiadtak e jelenvaló, Vármegyénk hiteles Pe- 
tsétjével megerosittetett Prókátort valló Levelün
ket, a’ köz Igazság azt hozván magával.

3.) LITTERAE CONTRADICTORIAE, PRO- 
TESTATORIAE , INHIB1TORIAE , REVO
CATORIAE.

Ellentm ondó  , E ltiltó  , megm ásoló Levél.

Mi Pest, Pilis , és Sólt ’s a’ t. akkoron N. N, 
Úrnak nevében , ’s személyében a’ következendő 
Ellentmondó, (Eltílló, Megmásoló) Levél ter
jesztetett elonkbe
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N. N. Nevében ’s Személyében ’s a’ t.

Melly ebépen előttünk megesett, és ide szo
rul szóra minden változtatás, hozzáadás, vagy 
elhagyás nélkül béiktatott Ellenmondásról ( El
tiltásról Megmásolásról , ) az Ellenmondó (Eltil
tó , Viszszavonó) Jussának fentartására szolgálha
tó Bizonyságul kiadtuk e’ jelenvaló hiteles Petsé- 
tünkkel megerösittetett Bizonyító Levelünket. 
A ’ köz Igazság azt hozván magával.

* ’ ' , J. f 4
k.) A ’ SZEGÉNYSÉGRŐL SZÓLLÓ BIZONYÍTÓ

LEVÉL.

Mi Pest, Pilis, és Sólt Törvényesen egye
sült ’s a’ t. akkoron N. N. hozzánk folyamodott, 
hogy segény sorsáról, és tehetetlen állapot járói 
Bizonyságot tennénk ; mi tehát kérését elfogad
ván bémutatott könyörgő Levelében elÖadalott 
környülállásoknak meg visgáltatásokra illető Szol
ga Biránkat Esküttjével együtt ki küldöttük : kik- 
is a’ tapasztaltakról következő Tudósítást terjesz
tettek, a’ mái napon tartatott Gyülekezetünk ele
jébe , úgy m int:

Alább Írtak ’s a’ t.

Mellyhez képest a’ fentiratolt Tudósításnak 
szóról szóra minden változtatás vagy kihagyás 
nélkül ide lett iktatása mellett kiadtuk a’ folyamo
dó állapotjárói annak segedelmére, és Jussainak 
fentartására szolgálható jelen való hiteles Bizo-



nyitó Levelünket. A ’ koz Igazság azt hozván 
magával.

5.) A ’ NEMESI BIZONYÍTÓ LEVÉLNEK KÖ
ZÖNSÉGESSÉ TÉTELÉRŐL SZÓLLÓ LE
VÉL.
*
Mi ’s a' t. ugyan akkor N. N. tartozó aláza

tossággal hozzánk járulván elő adta a’ Nemességé
ről szólló, és Tekintetes Nemes T. Vármegye ál
tal ki adatott következő hiteles Bizonyító Levelet.

Mi ’s a’ t.

Könyörögvén mi előttünk az eránt, hogy a’ 
fent beíratott hiteles Nemesi Bizonyító Levelet 
közönségessé tenni, Jegyzőkönyvünkbe béiktat- 
n i , annak erejével Őtet valóságos Nemesnek es« 
mérni , és a’ többi Megyebéli Nemesek számokba 
bévenni, egyszersmind pedig mind ezekről néki 
hiteles Bizonyító Levelet kiadni méltóztatnánk.

Mellyhez képest helyt adván a’ Könyörgő 
igazságos Kérésének , minekutánna a’ fentérdeklett 
Nemesi Bizonyító Levél mi előttünk minden Ellen- 
modás nélkül ( hozzájárulván Fiscalisunk meg 
egyezése is) közönségessé tétetett; el fogadtatott, 
és hiteles Jegyzőkönyvünkbe béiktattatott vol
na ; annak erejével a’ már neveztetett N. N. Ha
zánk valóságos Nemesének esmértetvén, a’ többi 
Megyénkbéli Nemes Urak közé béiratott.
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Mellynek hiteléül ki adtuk e’  jelen való, Vár
megyénk hiteles Petséljével meg erősittetett Le
velünket. A ’ köz igazság azt hozván magával.

6 ) A ’ PEREKNEK A ’ K IR Á LY I TÁ B LA  ELE
JÉRE V A L Ó  FEL KÜLDETÉSEK MÓDJA.

Dicsőségesen Országló Felséges I. F e r e n t z n e k  
Isten Kegyelméből Ausztriai Tsászárnak , Jerusa
lem, Magyar, Tseh , Lombardia ésVelencze, Dal
matia, Horváth, és Tót Országok; nem külöm- 
ben Galliczia, Lodomeria , és Illyria Apostoli Ki
rályának, Ausztria Fő Hertzegének, és Lotharin
gia , Virtzeburga, Salisburga Hertzegének , Kra
kó nagy Hertzegének, Erdély Ország nagy Feje
delmének, Styria, Karinthia , Carniolia, alsó és fel
ső Szilesia Hertzegének, és Habsburg Grófjának 
’s a’ t. Ö Tsászári, ’s Királyi Felségének leg ke
gyelmessebb Urának Pest, Pilis , és Solt törvé
nyesen egyesült Vármegyéknek Törvény Széke, 
engedelmes alázatossággal jelenti , hogy T. Eszten
dei , T. Havának -dik napján az említett Vár
megyéknek Szabad Királyi Pest Városában lévő 
Curialis Házánál az elejébe terjesztetett Pereknek 
megvisgáltalások , és az Igazságnak kiszolgálta
tása végett Birói TorvénySzéket ülvén; a’ töb
bek közt N. N. -nek mint Felperesnek N.N. Alpe
res ellen N.N. előtt —  Esztendei Holnapnak -dik 
napján elvégeztetett; Onnan pedig az —  Fél ál



tál elejébe terjesztetett T. Perét, Bírói ítélet alá 

vette légyen.
Melly ebbéli Pernek foglalatjai következnek 

e’ szerint.

Anno ’s a’ t.

A ’ melly Per a’ hozzá tartozandó írásokkal , 
és Próbákkal együtt annak rendi szerint megvis- 
gáltatván , és fontolóra vétetvén , abban a jelen
tett Törvény Szék következendöképen Ítélt.

182 -dik Észten, ’s a’ t. 

ítéltetett

Minekutánna pedig a’ fellyebb való vitelre 
nézve a’ Felek a’ következő Előadásokat tették 

volna

Pro A. etc.
Azon Törvény Szék által az alább íratott íté

let tétetett

182 -dik Esztendei ’s a’ t. 

ítéltetett *s a’ t.

Ezekhezképest tehát a’ többször emlíltetetl 
Törvény Szék a’ fellyebb elő adatott Pert min
den foglalatival bővebb megvisgálás végett Fel
ségednek Királyi Törvény Széke, úgymint saját 
személyes Jelenléte elejébe Jobbágyi alázatossággal 
terjeszteni kivánta : a’ köz Igazság azt hozván 
magával.



7.) LITERAE DISPENSATORIAE.

Á  Házasság Kihirdettetésétül f elszabadító 
Levél.

Tekintetes Nemes Pest Vármegyében Iielv- 
heztetett, T. Helységben lakó N. N. nötelen és ugyan 
azon Helység lakosa N. N. Hajadon Leány, mindket
ten Ágostai (Helvetica) vallást tartó Evangeliom kö
vetői , Házassági szövetségben lépni szándékozván, 
elő adott fontos okokra nézve, azért esedeztek, 
hogy az Egyházi Törvény által kötelességül rendelt 
Kihirdettetés előre botsájtása nélkül, öszve kel
hessenek , és öszve adattathassanak. -

Meg mutatván azt a’ folyamodók, a’ Helybé
li Ágostai (Helvetica vallást) tartók Tiszt. Prédi
kátorának Bizonyság Levelével, hogy ők Ágostai 
(Helvetica vallást) tartó Evangeliom követői legye
nek , azt pedig, hogy közöltök olly akadály fenn 
nem forogjon, melly öszvekeléseket törvény sze
rint akadályoztathatná , vagy erőtelenné tehetné , 
az Istennek tartozó Hitekre, az alább írtt elolt 
tett Esküvés által erősítették volna; a’ feladott ké
rés igazságosnak találtatván, a’ Folyamodók, mind 
a’ két valláson lévő Evangeliom követőire nézve 
1790-dik Esztendőben szerzettTorvény 20-dik Tzik- 
kelének Hagyása szerént, a’ szokott Háromszori 

[Kihirdetés kötelessége alól fel szabadittatnak, és 
azoknak megengedtetik, Eogy az illető Lelki 
Pásztor által, minden Kihirdetés nélkül (meg



tartván egyébberánt az Anya-Szcntcgyháznab gya
korlott szokásait, és törvényes Rendeléseit) öszve 
adattathassanak , és Házassági kötéllel öszve kötett- 
hessenek , ezen szabadságot adó Levélnek elejé
vel. Költ Pesten etc. etc.

HARMADSZOR.
Az Esküvéseknek Formáji.

1.) A ’ TÖRVÉNYES BIRÁKÉ.
r

En N. N Esküszöm az egy élő Istenre , ki Atya* 
Fiú, és Szent Lélek, tellyes Szent Háromság, 
Boldogságos Szűz Mariára, és Istennek minden 
Szentéire : bogy az előttem perlekedők Ügyeiknek, 
és mind azoknak folytatásokban , a’ mik hivata
lomhoz tartoznak minden személyválogatás nélkül,
félre tévén minden Kérelmet, Kedvezést, Félel

■

m et, Gyülölséget, Szeretetet, és tetzeni való ki
r

vánságot, valamint az egy Elő Istennek igazságá
val, és a’ Törvénnyel megegyezőnek Ítélni fogom, 
Törvényesen, és igazán Ítélek , és a’ megtétetett 
ítéletet tehetségem szerint végre is hajtom. — 
Isten engemet úgy segéljen , ’s annak minden 
Szentéi.

*



2.) A’ NÓTÁRIUSOKÉ.
f

En N. N. esküszöm ’s a’ t. hogy ezen Tekin
tetes Pest, Pilis, és Sólt törvényesen egyesült 
Vármegyék Törvény Székek titkait, és mind azo
kat, a’ mik az emlittetelt Vármegyék Biráik, ’s 
Tábla Biráik által a’ Törvény Széken elő fognak 
vétetni, sem beszéd, sem irás, sem jel, sem más 
akár melly mód által senki elolt fel nem fedezem, 
a’ reám bízatott Leveles Tárt maga valóságában 
meg tartom, és hiv gondját viselem , a’ Jegyző 
Könyveket, és egyéb írásokat szorgalmatosán el 
készítem , ’s folytatom, és a’ hívségemre bízatott 
minden állapotokat, ’s dolgokat híven, ’s igazán 
elvégzem. Isten engem’s a’ t,

3.) A’ CANCELLISTÁKÉ.
En N. N, Esküszöm ’s a’ t. hogy minekután- 

na ezen Tekintetes Pest, Pilis, és Sólt törvénye
sen egyesült Vármegyék egyik Cancellistájoknak 
ki neveztettem volna , az ebbéli szolgálattal egy
be kaptsoltatott foglalatoságokat a’ fent álló utasí
tás módja , ’s rendje szerint, nem külömben mind 
azokat, a’ mik az Vice Ispányok, Nótáriusok, ’s 
más Elöljáró Urak által a’ fent emlittetett Vár
megyéket illető állapotokban énnekem parantsol
tatni fognak, minden hivséggel, tökélletességgel, 
és serénységgel , elvégzem, magamat jámborul 
viselem, és a’ Hivatal titkait sem beszéddel, sem 
Írással , sem más akár melly módon fel nem fe-



clezem, hanem életem végezetéig meg tartom. 
Isten ’s a’ t.

4.) A’ TÖRVÉNYES GYAKOROLTATÁSOK 
FOLYTATÁSOKRA MEG I1ITELTETNI 
SZOKOTT IFJARÉ.
Én N. N. esküszöm ’s a’ t. hogy a’ midőn ezen 

Tekintetes Fest, Pilis, és Sólt törvényesen egye
sült Vármegyék Törvény Székeiken, Gyűléseiken, 
’s más egyéb Tanátskozásaikon jelen leszek, a’ Gyü
lekezet titkait szentül, és fedhetetlenül meg tar
tom, azokból semmit ki nem nyilatkoztatok, és 
ezen tapasztalásom alkalmatosságát minden illen
dőséggel használom; a’ mennyire pedig a’ Várme
gye írásainak valamelly része reám bízatnék , azt 
minden tökélletességgel igazán ’s híven el végzem. 
Isten ’s a' t,

5.) AZ ADÓSZEDŐKÉ.
Én N. N. Esküszöm ’s a’ t. hogy a’ reám bí

zatott Adószedői Hivatalban igaz lelküséggel, és 
szorgalmatossággal a’ kiadatott Utasítás szerint 
el járok, sem  a’ Királyi Hadi pénz T árt, sem az 
adó fizetőket, vagy a’ kezem alatt lévő Pénzeknek 
elidegenítések, vagy az abban való megegyezé
sem , vagy pedig a’ Helységek Elöljáróikkal, Köz
ségekkel, ’s más akár kivel való alattomos egyet
értés által meg nem károsítom; a’ számadásom alá 
tartozandó Pénzekét minden tsalárdság , ’s hamis
ság nélkül híven által veszem, ’s meg őrzöm ; a’



letelendő fizetéseket mind a’ hivatalos napi könyv
be , mind pedig a’ Helységek könyvetskéikbe iga
zán be írom ; a’ pénzzel beérkezendő személye
ket sem retségbol , sem ártani kívánó szándékból 
a’ rendes időn túl nem tartóztatom ; számadáso
mat a’ meg határoztatott időkre híven meg te
szem; az észre vétetett fogyatkozásokat helyreho
zom, és meg térítem, a’ felsőbb Rendelés ’s Pa- 
rantsolat nélkül még a’ helyben hagyásnak remény
sége alatt sem adok ki semmit; és a’ pénz nemei 
vei kereskedni nem fogok , Isten ’s a’ t,

6.) A’ FÖLDMÉRŐKÉ.
En N. N, Esküszöm , ’s a’ t. hogy én félre 

tévén Félelmet, Gyűlölséget, Jóakaratot, Ked
vezést, és minden egyéb emberi tekintetet, a’ hi- 
valalombeli foglalatosságokat Istennek Szent Tör
vényei szerint igazán, ’s szorgalmatosán el vég
zem , sóit az engemet meg keresendőknek is min
den hívséggel , és iparkodással szolgálok. Is
ten ’s a’ t«

7.) A’ MEGYÉBEN FEKVŐ KATONASÁGRA 
ÜGYELŐ BIZTOSOKÉ, VAGY COMMIS
SARIUSOKÉ.

Contractionalium Cornmissariorum,

En N. N. Esküszöm ’s a’ t. hogy a’ reám bí
zatott fekvő Katonaságra ügyelő Biztosi (Commis
sariatusi) Hivatalban mind azokat, a’ mik Elölja-



róim által rendeltetni, ’s parantsoltatni fognak, 
híven, szorgalmatosán, ’s jámborúl el végzem, a’ 
kezem alá bizzatandó akár melly renden lévő Ter- 
mesztményeket, dolgokat , és eszközöket híven 
megőrzőm, és ezen Törvényesen egyesült Vár
megyéknek vagy a’ kezem alatt lévő termesztőié- 
nyéknek el idegenítések, vagy az abban való meg
egyezésem, vagy pedig a’ Helységekkel, azoknak 
.Elöljáróikkal, és más akár kivel való alattomos 
egyetértés által, kárt nem okozok; a’ számadásom 
alá tartozó termesztményeket minden ravaszság, 
’s tsalárdság nélkül igazán által veszem , ’s meg 
őrzöm, a’ szolgáltató , és szekerezo Lakosokat sem 
restségből, sem ártani kívánó szándékból, a’ ren
des időn túl nem tartóztatom , számadásomat a’ 
meghatározlatott üdőkre híven megteszem, a’ fo
gyatkozásokat megfizetem, ’s meg térítem; Fel
sőbb Rendelés , ’s Parantsolat nélkül még a’ hely
ben hagyásnak reménysége alatt sem adok ki sem- 
mit. Isten ’s a’ t.

8.) AZ UTAZÓ KATONÁKRA ÜGYELŐ 
BIZTOSOKÉ.

Transenalium Com missariorum»

En N. N. Esküszöm ’s a’ t. hogy a’ reám 
bizatott utazó Katonaságra ügyelő Commissariusi 
Hivatalban mind azokat, a’ mik Elöljáróim által 
rendeltetni, 's parantsoltatni fognak, híven , szor
galmatosán , ’s jámborul elvégzem ; a’ kezem alá



bizatandó akár melly renden lévő Termesztmé- 
nyeket, Eszközöket, ’s dolgokat híven meg őr
zöm; azokról szorgalmatosán számolok, és Hiva
talom kötelességeit tehetségein szerint minden 
üdökben el végzem. Isten ’s a’ t.

9.) A’ MEZEI BIZTOSOKÉ.
Campestrium Commissariorum«.

Én N. N. Esküszöm, ’s n t. hogy én félre 
tévén mindennémü Emberi tekinteteket, és egye
dül az Igazságot., és a’ köz Jót magam előtt vi
selvén, a’ reám bízatott mezei Commissariusi hiva
tallal a’ kártévő emberek nyomozásokra, üldö
zésekre, és meg zabolázásokra úgy élek, valamint 
a’ kiadatott utasítás kívánja , és a’ tökélletes hiv- 
ségre , és szorgalmatosságra kötelező iparkodásom, 
és jó Lelki esméretem magával hozandja. Isten 
’s a’ t.

10.) A’ SEB ORVOSOKÉ.

Én N. N. Esküszöm ’s a’ t. hogy én a’ reám 
bizatott seborvosi hivatalomat, minden hivséggel, 
tökélletességgel, és gyorsasággal a’ Vármegyének 
Végzése , és orvosának oktatása szerént viselem , 
a’ Megyebéli adófizetőknek minden készséggel szol
gálok, és azoktól a’ meghalároztatott bérnél töb
bet nem veszek. Midőn pedig a’ megveretelt, 
megsebesittetelt, megöletett embernek visgáltatá- 
sárói, vagy más akár minémü dologról a' Vánne-



gyének Tudósítást teszek, azt minden tökélletes-
ségg e l , igazán a’ dolog valósága szerént előadom, 
és megmagyarázom. Isten ’s a’ t,

11.) A’ VÁRMEGYE KAPITÁNYÁÉ —  

Castellani Comitatensis,

Én N. N. Esküszöm ’s a’ t. kogy én ezen 
Tekintetes Nemes , Pest, Pilis , és Sólt törvényesen 
egybe kaptsollatott Vármegyéknek szolgálatokba 
jutván, mind azokban, a’ mik nékem Elöljáróim 
által parantsoltatni fognak , híven , igazán , és 
szorgalmatosán, eljárok; a’ Rabokkal való bánás
ban , a’ Vármegye Hajdújinak Kormányozásokban, 
és azoktól , valamint a’ Tömlötztartótól is tartozó 
kötelességeiknek igazságos meg kívánásokban ; úgy 
szinte a’ Ház gondviselésében magamat a’ kiada
tott utasításhoz tartom, és semmit azokból szánt- 
szándékkal el nem mulatok, a’ mik Hivatalomnak 
hív viseléséhez tartoznak. Isten ’s a’ t.

12.) A’ HAJDÚK KÁPLÁRJÁÉ ÉS A’ TÖM
LÖTZTARTÓÉ.

»
En N, N. Esküszöm ’s a’ t. hogy én ezen 

Tekintetes Nemes Pest, Pilis , és ’Sólt törvényesen 
egybe kapcsoltatott Vármegyéknek szolgálatjokba 
jutván , mindazokban , a’ mik nékem a’ Vármegye 
Tisztjei által parantsoltatni fognak , híven , igazán , 
es szorgalmatosán el járok; nevezetesen a’ bého
zatandó Raboknak reám bizatandó megvisgálta-



tásokat, minden személy válogatás nélkül minden 
tőlem kitelhető szemességgel véghez viszem ; azo
k at, a’ mik nálok találtatnak híven, és igazán bé- 
jelentem, és azokbid magamnak semmit meg nem 
tartok a’ mik egy vagy más rabnak élelmére , 
vagy ruházatjára hozatnak , azokat a’ kiadatandó 
parantsolat szerint híven , és minden fogyatkozás 
nélkül az illető Rabnak általadom; az ebbéli kö
telességemből folyó szolgálatomért, és fáradsá
gomért a’ Raboktól, vagy azoknak Atyokfiaitól, 
jó akaróiktól, és ő vélek akár melly szövetségben 
lévő emberektől semmi adományt, vagy ajándé
kot el nem veszek, a’ Rabokkal semmiképen egyet 
nem értek, azoknak törvénytelenül nem kedve
zek. Egyébera'nt a’ Rabok eránt vagy akár mi 
egyéb dologban való titkokat senki előtt fel nem 
fedezem; sőt inkább azokat is, a’ kik az efféle 
titkokban tartandó dolgokat kijelentenék , és a’ 
Rabokkal egyet értenének, a’ Felsöségnek azon
nal feladom. A ’ Raboknak rendeltetett Büntetést, 
a’ mennyire reám fog bízatni , híven , és minden 
tekintet nélkül véghez viszem. Egy szóval min
denben a’ nékem kiadatandó parantsolat szerint 
kötelességemet híven, ’s igazán folytatom. Isten 
’s a’ t.

13.) A* BÁBÁKÉ.

Én N. N. Esküszöm ’s a’ t. hogy én ezen 
Tekintetes Nemes Pest, Pilis, é s ’Sólt törvénye-



sen egyben kaptsoltatott Vármegyék által reám 
bízatott Bábaságot minden hívséggel , tökélletes
séggel, és gyorsasággal a’ Vármegyének végzé
se , és Orvosainak oktatások szerint viselem ; a 
Megyebéli Aszszony nemű adófizetőknek minden 
készséggel szolgálok ; azoktól a’ meg határoztatott 
bérnél többet nem veszek; midőn pedig vala
melly visgálásokról, vagy más akár melly dolog
ról a’ Vármegj^ének Tudósítást fogok tenni, azt 
minden tökélletességgel igazán , a’ dolog valósága 
szerint előadom , és megmagyarázom. Isten ’s a’ t,

14.) A’ HÁROMSZORI KIHIRDETÉSTŐL 
VALÓ FEL SZABADITÁS ALÓL KÖ
NYÖRGÖKÉ.

Én N. N. Esküszöm ’s a’ t. bogy közöttem 
és N, N. között, kivel Házasságba szándékozom 
lépni, olly szoros vérség , atyafiság, vagy egyéb 
akadály , melly a’ fel tétetett Házasságot Törvény 
szerint akadályoztathatná, nintsen, sem pedig én 
másnak hittel magamat akképen le nem kötelez
tem , hogy mostani szándékomhoz képest a felté
teleit Házasságba ne léphessem. Isten ’s a’ t.

15.) A’ ZSIDÓKÉ.
9

En N. N. Zsidó Esküszöm az élő Istenre a’ 
Szent Istenre a Mindenható Istenre, a’ ki az 
Eget és Földet, Tengert, és mindeneket, a’ mik 
azokban vágynak teremtette , hogy én a’ kérdés-



ben lévő dolog felöl mindenebet, a’ miket láttam, 
hallottam, a’ vagy tapasztaltam, igaz Lélek esmé- 
ret szerint meg vallók, semmit abból el nem ta
gadok, és semmit hozzá nem adok. Ha pedig el
lenkezőt tselekedném, a’ föld nyeljen el, melly 
Dátánt,és Abiront el nyelte, a guta szele, és 
bélj 3okloság száljon meg, mely Elizeus Könyör
gésére Syriai Námánt elhagyta , és Elizeus Szol
gáját megszállotta; nyavalya törés; a’ vér folyás , 
és a’ hirtelen szele érjen meg, a’ véletlen halál 
ragadjon el, vesszek el Lelkestől , és minden va
gyonostól , Ábrahám kebelébe soha se jussak , 
Moysesnek a’ Sinai hegyen adatott Törvény tö
röljön e l , és minden írás melly Moysesnek 5. 
Könyvében írva vagyon , kárhoztasson e l , és ha 
ezen esküvésem nem igaz, töröljön el Adonai és 
azon Ö Istenségének hathatósága:

NEGYEDSZER.
A' Köz - Dolgok folytatások
ban előforduló Szavak és Ki

fejezések.

A.
Abactio, Elhajtás, vagy Peres Helyről való be

hajtás. Irivagiatio Behajtás, vagy Kárból való 
behajtás.



Ab.

Abalienare : Elidegeníteni. Bona abalienare :
a’ Jószágot elidegeníteni.

Abalienatio : Elidegenítés , legitime fa c ta  : Tör
vényes; illegitime fa c ta  : Törvénytelen.

Abamita: Őse Ősének Húga, vagy Nénye.
Abavus Paternus: Ősnek Őse; M aternus: Ük

nek Őse.
Abavia : Ded Ük ; Paterna : Ősnek Ü k é ; M a 

terna : Üknek Üké.

Abbas: Apát,.
Abintestato: Testamentom, "vagy Intézet nélkül 

vagy Intézetleni'il. Succedere ab intestato .• 
Intézetlenül Örökösödni.

Abjuratio : Elesküvés.
Abmatertera : Üköm Ükének Nénye , vagy Húga , 

vagy Öttse.

Abnepos : Onokámnak Onoka Fia.
Abneptis : Onokámnak Onoka Leánya.
Abortus: Idétlen Szülés.
Abpatruus : Ősöm Ősének Báttya , vagy Öttse.
Absolvere: Feloldozni, felszabadítani, felmen

teni. Incattum ab im petitione actor ea ab
solvere: az Al-perest a’ Fel-peresnek V ádja, 
vagy Keresete alól felszabadítani ,* vagy fel
menteni. Actore nihil probante Incattus ab
solvitur: Semmit bé nem bizonyítván a’ Fel- 
Peres, az Al-Peres felszabadítatik , vagy fel
mentetik.



Ab. Ac. 31

Absolutio: Felszabadítás. Feloldozás, Felmentés. 
Absolutionales Litterae : Feloldó Levél.

Academia: Kerületbéli Fö Oskola.
Acceptare: Bevenni, elfogadni.
Acceptatio: (in Computu) Bészámlálás, vagy el

fogadás.

Acceptatus : Bévétetett, elfogadtatott. Accepta  
Lese bévétetett, vagy elfogadtatott Törvény.

Accessorium: Hozzá járuló, vagy Toldalék.
Accludere: Hozzákaptsolni, vagy hozzáfoglalni.
Acclusum : Hozzákaptsoltatott, vagy hozzáfoglal

tatott.
Accomodatio : Alkalmaztatás.
Accusare: Vádolni: accusare m atrim onium : a*’ 

Házasság Foganatosságát, vagy helyes voltát 
kérdésbe hozni.

Accusatio : Vád , vagy vádolat. Puncta accusa
tionum : V ád , vagy vádolat pontjai.

A ctio , vel Actionalis Libellus, Vád-Levél, vagy 
KérÖ-Levél. A ctio querulosa : Erőszakról, vagy 
Hatalmasko,dásról való Panasz-Levél. A ctio Li
quida : szembe-való-adósságot Kereső Levél: 
A ctio  indebita : Helytelen kereset, vagy panasz: 
A ctio cu m u la ta :  Halmozott, vagy Tetéztetett 
Kérő- vagy Vad-Levél : Condescensio Actio* 
nis : a’ Vád-Levélnek leszállítatása , vagy eldön
tetése : Habeo Actionem  contra illum  : van 
keresetem ellene: Quis q u id , coram q u o , quo



32 Ac.

Jure petatur , et a quo ? ki m it, mi okból , 
ki elölt, követ, és kitol.

Active: KeresÖleg. Passive: Szenvedoleg.
Activus: Tehetős Activum  D eb itu m  Hitel. A cti

vum  Votum  : Nyomos , Tehetős , Szó , vagy 
Yoks. Testamentum Activum  : Foganatos Te- 
stamentom, vagy Iutézet. Activus S ta tu s : 
Tehetség, vagy Érték. Passivus S ta tu s:  Te
her, vagy Adósság.

Activitas: Tehetőség, Tehetség, Hatalom. A cti
vitas testandi: végső Intézetre való Tehetség. 
Activitas Personalis : Személyes , reális Tárgy
hoz szabatott Tehetség.

Activisare: Meg-, vagy felhatalmazni, Hatalmat 
adni.

A cto r: Fel-Peres.
Actoratus : Kereset.- Personalis : a’ keresetre való 

személybéli Tehetség. R e á lis : a’ kereset va
lósága.

Actualis: mostani.
Actus: Téteménjr, Tselekedet. A ctus hom inis: 

Természetes Tselekedet. A ctus hum anus , seu 
moralis : Erköltsi Tétemény. Actus indifferens: 
sem jó , sem rósz tselekedet. A ctus Potentia
r ii: Hatalmas Tetemények. A ctus majoris 
P otentiae : Tzégéres Hatalmaskodás , vagy Nagy 
Hatalmaskodás, vagy Tetemesebb Erőszakoskodás. 
A ctus minoris potentiae , seu violentiae : Ha
talmaskodás. Actus Personalis / Személyes Telt.

Ad-



Ad. SS

Adjudicare: Megítélni, vagy odaítélni.
Adjudicatum: Megitéltetett, vagy odaitéltetett.
Adjudicatoriae Literae: ítéletlevél, vagy oda Ité

lőlevél.
Adjunctum: Környülállás , vagy Ragaszték.
Adjunctus i Segéd: A djunctus Ju d ex  : Biró Társ* 

Adjunctus Ju d liu m : Segéd Szolga Biró.
Adjuratio: Esketés, Hitezés , Hiteltetés, Vallatás.
Adjuratus: Esküdt, megeskedtetett, hiteltetett.
Adjurare: Eskedletni, esküdtetni, hiteltetni, val

latni.
Adjustatio : Eligazítás.
Administratio: Sáfárság, Sáfárkodás, Gondviselés, 

Tiszt, vagy Helytartóság, Kiszolgáltatás, Szállí
tás. Adm inistratio Justitiae  Igazságtétel s vagy 
szolgáltatás : Adm inistratio Politica : Polgári 
Igazgatás.

Administrare : Sáfárkodni, gondot , vagy gond^ 
ját viselni , T isztet, vagy helyt tartani, ki, vagy 
által, vagy kézhez, Vagy helybe szolgáltatni. 
Kormányozni. Igazgatni. Administrare Bona  
alterius más Jószágában sáfárkodni, más Jó
szágának gondját viselni. Adm inistrare Offi
cium  a lterius: másnak Tisztyét, hivatalját , 
helyét tartani, vagy viselni. Administrare pro
ventus , fruges, L igna:  Jövedelmet, Gabonát, 
Fát, kézhez, helybe, általszolgáltatni, vagy 
száíttatni. Adm inistrare vacantem  Episco
p a tu m , vel Parochiam  .* • a* megüresedett Püs-

C
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pökségnek , vagy Papi megyének gondját visel
ni. Administrare Rempublicam : Az Orszá
g o t, Tartományt, Köz-Társaságot igazgatni, 
vagy kormányozni.

Administrator : Sáfár, Tisztartó, Gondviselő , Kor
mányozó , Kiszolgáltató; Administrator Rei
publicae: Az Ország, Köz - Társaság Igazgató
ja : Administrator Episcopatus: Püspökség 
Igazgatója.

Admonere : Meginteni, megkínálni, vagy meg
imádni.

Admonitio: Megintés. A m ic a :  barátságos. Ju
diciaria: Törvényes. Adm onitoriae Literae 
Intő-Levél.

Adnectere: Hozzá ragasztani.
Adnexum: Ragaszték.
Adoptio : Örökbe fogadás. A doptatus , örökbe 

fogadtatott. Adoptans: Örökbe Fogadó.
Ad peram et saccum exequi: mindenéből kifor

gattatni.
Ad Vires Successionis: az Örökségnek mennyisé

géhez, vagy Értékéhez képest, vagy erejéig.
Adulter : Nös-Parázna.
Adulterium: Nös-Paráznaság, vagy Házasság törés.
Aequitas : Természeti Igazság.
Aequinoctium : Nap éj egyenlősége. V ern um , 

Tavaszi. A utum nale , Őszi.
Aerarium Regium : Királyi Pénz Tár, vagy Pénz Ház,
Aerarialis: Királyi Pénz Házi, vagy Királyi.
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Aes : E rtz , Réz pénz. Q u i non potest a ere , sol
vat pelle : Kinek nints Pénze , fizessen bőrével.

Aestimatio: Bets. Com m unis aestim atio: Köz 
Bets. Condigna : Illendő vagy méltó Bets.

Aestimationalis : Betsű szerint való. Pretium  ae
stim ationale : Betsű szerint való ár.

Aetas : Kor. Idő. A etas p erfecta ; Emberkor. 
Im perfecta  Gyermekkor. L eg itim a : Felser- 
dűlt vagy Törvényeskor. Illeg itim a : Nevelet
lenkor.

Affinis: Sógor.
Affinitás: Sógorság. Esc copula licita  : Törvé

nyes elhalásból. Esc copula illicita : Törvény
telen elhálásból eredelt Sógorság. Affinitas 
non parit affinitatem '. A ’ Sógorság nem szül 
Sógorságot.

Affirmare : Igazlani , állítani.
Affirmative: Állítólag. N egative;  Tagadólag. 
Agaso : Lovász. Agasonum  Regalium  Magister'. 

Királyi Fő Lovász Mester.
Agens: Ügyelő.
Aggraliatio : Megkegy elmezés, vagy Fején kegy el

mezés.
Aggratiatus: Megkegyelmeztetett ? vagy Fejen ke

gyelmeztetett.
Aggressio : Megtámadás.
Aggressor : Megtámadó.
Agilis: Fél Nemes, vagy Nő Nemes.
Agnatus: Anyáról való Rokon.
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Alba Judiciaria: Bírói Fejér, vagy alba.
Allatura: Hozomány, vagy Férhez vitetett Jószág.
Allegare : Előadni, vagy feleselni.
Allegatio: Előadás, vágy Feleselés.
Allegative: Felesölőleg, vagy előadólag.
Allegata et probata : előadások , és bizonyítások.
Alterare : Másolni, megmásolni.
Alteratio: Megmásolás.
Alternative: Fel váltva, vagy tsak váltva.
Ambage . Tekervény , vagy kerengés.
Ambitus: Környék. Intra am bitum  parochiae : 

a’ megye környékében.
Amicus Tractatus, seu Conventio: Barátságos 

egyezés, eligazítás, alku.
Amita: Apám Nénye, vagy Húga. A m ita major: 

Ősöm Nénye , vagy Húga , vagy Öttse.
Amitinus: Apám Nényének Vagy Húgának Fia. 

A m itin a : Anyám Nényének, vagy Húgának 
Leánya.

Amnystia : Megsemmisítés, vagy eltörlés, vagy 
elfeledés.

Amortisatio: Hóit kéztől való eltiltás. Am ortisa
tio Contractus : a’ kötés megsemmisítése. L e x  
amortisationis : a’ Hóit kéztől tiltó Törvény.

Amussis: Tsapó, vagy Zsinór.
Analisis: Taglat , vagy Felosztás.
Analogia: Hasonlóság.

Angaria: Fizetés része, vagy negyede. Angaria 
mortualis .* Halál után járó fizetés.
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A nnus: Esztendő. Annus b issextilis: Mátyás 
Ugrású Esztendő. Annus solaris : nap eszten
dő. Annus m ilitaris: Katona Esztendő. A n
nus Discretionis : E re t, vagy ért kor. Annos 
Discretionis attingere : Érett korra jutni.

Antecedens : Előbb való , Consequens : utóbb való.
Antenati: Eleink, vagy Őseink.
Apológia: Maga Védelme;.
Apertum Jus: Nyilvánságos, világos Jus.
Apotheca: Orvosi Szer T ár, vagy Patika.
Apothecarius: Orvosi Szer T artó , vagy Páti- 

karius.
Appellata: Feljebb v ite l, vagy felsőbb ítéletre 

való Terjesztés.
Appellare: Feljebb vinni, vagy felsőbb ítéletre 

terjeszteni.
Appellata intra Dominium : Birtokból va ló , vagy 

az ítéletnek véghez hajtása előtt való. E x tr a  
D o m in iu m : Birtokon k ívü l, vagy az ítélet
nek véghez hajtása után való feljebb vitel.

Appellatorium Forum : Felsőbb ítélő Szék.
Appendix : Toldalék , Ragaszték.
Appertinentia: Hozzá tartozandó , vagy hozzátar

tozó.
Applacidare: Meg rendelni, jóvá hagyni.
Appropriare: Magának tulajdonítani.
Appropriatio: Sajátozás, Tulajdonítás, pér ap

propriationem  : Tulajdonításképen.

Aquatio : Itala».
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Aquirere: Szerezni.
Aquisitio : Keresmény. Conquisitio: Köz keres

mény.
Aquisitor: Szerző.
Aquisítus: Szerzett.
Aquisitionales Literae: Szerzemény Levél, vagy 

Szerzeményről való Levél. Aquisitum  Bonum.m 
Szerzett, vagy keresett Vagyon, vagy Jószág. 

Arbiter: Választott Bíró.
Arbitrium: Szabad akarat vagy Tetszés.
Arcanum Mysticum : Szentséges vagy Papi Titok.. 
Archivum: Levél T á r, Leveles T ár, vagy Levél 

Ház.
Arenda : Haszon Bérlés.

r

Arendator: Haszon Bérlő , vagy Árendás* 
Arestum: Fogház.
Argumentari : Okoskodni,
Argumentatio : Okoskodás.
Argumentum : Erősítő , indító Ok.
A rcba: ElÖ pénz, vagy Foglaló.
Aristocratia: Fő rend uralkodása vagy Igazgatása* 
Armalis: Tzimeres Nemes Levél.
Armamentarium : Fegyverház.
Armistitium : Fegyvernyugovás.
Ars: Mesterség. Tudás vagy Tudalom. Artis pe

ritus: Tudalmas , művész. Ars oratoria : Éke
sen szóllás Mestersége.

Artefactum : Müvel készült.
Artifex: Mesterember, vagy Kézi műves.
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Artificium : Mesterség , vagy Kézi mű.
Articulus: íz , A g , Ágazat, Tzikkel, Törvény.
Articularis : Törvényes.
Articulariter : Törvényesen.
Artilleria : Pattantyúság.
Ascendens : Felmenő. Linea ascendens : Fel

menő ág , vagy sor.

Ascendentes in linea collaterali: a’ mellékes ágon 
felmenő Rokonok, vagy a’ mellékesen felmenő 
ágon lévő Rokonok.

Assasinium: Gyilkosság.
Assasinus: Gyilkos.
Assecurare: Bátorságossá tenni.
Assecuratio: Bátorságossá tevés vagy tétel.
Assecuratoriales: Bátorságossá tevő Levél.
Assertive: Állítólag.
Assessor: Szék ülő, vagy Tábla Biró. Assessor 

Consistorialis: Szent Szék Ülő.

Assistentia : Oltalom , vagy Pártfogás Assisten
tia F isc a lis : Ügyészi, vagy Fiscalisi Pártfo
gás. Assistentia M agistratualis: apud E c
clesiasticos : a’ Világi Hatalomnak segítsége.

Assumptus: Segéd.
Asylum : Menedék Hely.
Atavus: Ded-Ös. Paternus .* Őse Ősének Apja. 

M aternus: Üké Ükének Apja.

Atavia Paterna : Őse Ősének Annya : M aterna : 
Üké Ükének Annya.
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Atnepos : Onokam , Onokájának Fia, vagy Ötöd 
ízen való Onoka Fi.

Atneptis : Onokám Onokájának Leánya, vagy Ötöd 
ízen való Onoka Leány.

Aucarius: Ludas, vagy Hite Szegett.
Auctio in Jure: reá adás vagy reá fizetés , item  

nagyobbítás, vagy rugtatás. Auctio. Salarii ,• 
Esztendei Fizetésnek nagyobbítása. Auctione  
vel Licitatione M ediante distrahere .* Kótya 
vetye által eladni,

A uctor: Szerző.
Auctoritas: Hatalombéli Tekintet.
Auditor in Statu m ilitari: Hadi ügyész. A uditor  

Causarum  Generalis : Egyházi Fő Ü gy Hal
gató. Auditor Causarum Generalis Capitu
laris: Káptalanbéli FŐ Ügy kalgató.

Auditorium : Halgató Hely.
Auditoriatus: Ügy halgatóság , Egyházi Törvény 

Szék.
A u la: Udvar. A ulae fam iliaris  : Udyarnok vagy 

Udvari Hiv. Supremus A ula e Praefectus f  
Fő Udvar Mester.

Aulicus: Udvari.
Aurea Bulla: Arany petsétes Levél.
Ausczugales: Áros Könyv ki Írása, vagy hitel 

Jegyzés.
Authentia: Hitelessé"O
Authenticatio: Bírói hitelesítés.
Authenticare: Hitelesíteni.
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Authenticus: Hiteles.
Authenticatus: Hitelesíttetett. Authentica Inqui

sitio: Hiteles Tanú vallatás , vagy Tanúbizony
ság. Authenticum  Instrum entum : Hitelesirás 
vagy Ok Levél,

Aviticitas: Ösiség.
Aviticum Bonum : Ősi Jószág.
Avia: Nagy Anya. Proavia  Üköm Annya.
Avunculus: Anyám Bátya vagy Öttse. Avunculus  

m ajor : Ükömnek Báttya, vagy Ö ttse.
Avus: Nagy Attya: Proavus, Ősöm Attya,

B.
Bancales Schedae: Bankó Tzédulák,
Bandérium: Zászló allja.
Bánná : Kihirdetés. Processus Bannalis: Kitiltó, 

számkivető Per.
Baro R egn i: Ország Fő Zászlósa, vagy Ország 

Bárója,
Basis : Talp,
Batallion : Zászló alíja,
B átéri a : Agyú Sántz.

Beneficium: Jó Tétemény, haszonvétel. Benefi
cia Regalia : Királyi haszonvételek. Benef icia  
Ecclesiastica : Egyházi Javak, vagy haszon
vételek. Beneficium  E cclesiasticum  saecu
la re:  Világi Papokat illető haszonvétel. Inca
p a x  Beneficii possidendi : haszonvételt nem 
bírható: Beneficium  s im p lex :  Lelki gondvi-
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sclés nélkül való : Curatum  Lelki gondviselés
sel járó haszonvétel. Perm utatio Beneficii: 
haszonvételnek fel Tserélése ; Resignatio : ha
szonvételről való lemondás. Am issio Beneficii: 
haszonvételnek elvesztése. Privatio Beneficii: 
a’ haszonvételtől való megfosztás. Beneficium  
datur propter Officium  : A ’ haszonvétel szol
gálattal jár. Beneficium Ordinis: Sor Tartás.

Beneficiarius , vei Beneílciatus : Haszonvevő.
Benevola Fassio : Önként tett vallás.
Bestialitas : Barommal való Fajtalankodás.
Bibliotheca : Könyvház.
Bibliothecarius : Könyvház Őrző , vagy Gond

viselő.
Bibliopola : Könyváros.
Bigamia: Két Feleségüség,
Bigamus: Két Feleségű.
Bilanx: Fontoló vagy mérő serpenyő.
Bilateralis : Két részről való. Contractus Bilate

ralis : Két részről vagy viszont kötelező Levél,
Birsagium: Birság.
Birsagialis: Birsági vagy Birságos. Processus Bir- 

sagialis : Birságos, vagy Bírságot követő Per.
Blasphemia: Isten Káromlás.
Bonum: Jó , Jószág, Vagyon, Birtok Érték. Cor

porale : Testi. Spirituale: Lelki. Fortunae'. 
Szerentse. Corporis: Test. N a tu ra e: Termé
szet. G ratiae: Kegyelem Javai. Bona Transi
toria : múlandó. A eterna : Örök. Vera : való-



Bo. Br. Bu. Ca. U5

ságos. apparentia: látszó vagy tetsző Javak. 
Aquisitum  ; Szerzeményű Coaquisitum  ; Köz- 
Szerzeményi. A viticum : Ősi. M o b ile ;  Ingó 
Im m ob ile : Ingatlan , vagy fekvő. Donationale: 
Adomány!. Patrim oniale ; Ősi. Q u a si patri
m oniale : mint egy Ősi. Profectitium  ; Ősi

• »
Jószág JoveldemébŐl szerzett. A dventitium .*. 
tulajdon Keresetbéli. Beneficiale; Egyházi. 
Parsim oniale : Kéméléssel szerzett Jószág, vagy
r

Érték. Bona paterna ; Atyai, M aterna ; Anyai. 
S e x u m  M asculinum  ; Fiú ágat. Faemincie- 
lim  ; Leány ágat. Utrumque sexu m  respici
en tia;  Mind a’ két ágat illető, vagy ágra szál
lott Jószágok. Bona Coronalia ; Korona; Fun
dationalia  : Örök hagyomány béli Érték , vagy 
Jószág. Bonum  Publicum  Közjó.

Boniíicatio: Megtérítés.
Brachium : Erőhatalom.
B reve: Rövid Levél. Breve A postolicum ; Pá

pának rövid Levele.
Brevis Litis Processus : Rövid folyású Per.
Bulla: Függő petsétü vágyón petsétüLevél. B u l

la Rom ana vel Pontificia; Romai Függő ón 
Petsétes Levél. B ulla  a u rea ;  Függő arany 
petsétes Levél.

C.
Cabala: Tsalárd igyekezet, vagy Áskálódás, 
Caelebs: Nölelcn, vagy Hajadon.
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Caelibatus: NÖtelenség, vagy Hajadonság; —  
Caelibatus Cleri : Papság nötelensége.

Cadaver: Holt Test.
Caducitas : Ura veszett Jószág.
Calculus: Számítás: Számvétel, Felvetés.
Calculare: Számolni, Felvetni.
Calendarium: Nap Könyv, vagy Kalendárium.
Calumnia: Patvarkodás.
Calumniator: Patvarkodó.
Cambium : Tsere ; Fraudulentum  : Szinlett. Pu

rum / Pótolás nélkül való. M ix tu m  : elegyes, 
vagy pótoltatott Tsere; Cam bio Mercantile 
Judicium  : Kereskedők Ügyeiket itélő Törvény 
Szék, vagy Kereskedők Törvény Székek.

Cambiare; Tserélni, vagy váltani.
Cambians : Tserélő.l
Camerarius ; Kamarás.
Campsor: Pénz váltó. D om us C ampsorialis: 

Pénz váltó H áz: Litterae Campsoriales / Pénz 
váltó Levél.

Cancellaria: író Ház, vagy Kancellária.
Canalis: Viz árok, vagy T satorna.
Cancellista: író Deák , vagy Kancellista.
Cancellare: Kitörleni.
Cancellatio : Kitörlés.
Cancellistica Requisita • író Házi Szerek.
Canon : Szabás; Lajstrom; Törvény. Canon per 

Em phitbeutam  praestitus: Úri adó. Canon 
Sacrae Scripturae: Szent írás Könyveinek
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Lajstromok. Canones s a c r i: Egyházi Tör
vények.

Canonicus: Bévétetett vagy Törvényes. Canoni
c i Libri Sacrae Scripturae : A ’ Szent írásnak 
közönségesen bévétetett Könyvei.

Canonicus: Kanonok. E cclesiasticus: Egyházi. 
R eguláris: Szerzetes. Canonicus M agister  
vel Theologus vel Scholasticu s: Tanító Ka
nonok.

Canonicalis: Káptalanbéli vagy Kanonoki.
Canonista : Egyházi Törvény T udó, vagy Tanító.
Cantor in Capitulo: Káptalan Éneklője.
Capillare Jus: Hajadoni Jus.
Capitale : Derék pénz, vagy T őke pénz.
Capitalista: Derék pénzes ; T őke pénzes vagy T ö

ke pénzzel Bíró , vagy Kapitalista.
Capitulare: Feladni, vagy megadni magát al

ku mellett.
Capitulatio : A lk u , kötés mellett lett maga meg

adása, vagy feladása.
Capitulans M iles: Üdő kötés mellett állíttatott , 

vagy állott Katona.
Capitulum: Káptalan.
Capitularis : Káptalanbéli.
Caracter: Esmertetö Jel, Erkölts, saját Jegy, Tiszt, 

Hivatal.
Carcer : Fogház.
Cardinalis: Sarkalatos. Leges Cardinales: Sar

kalatos Törvények.



Cardo Rei: A ’ dolog Sarkalatja.
Carnalis Frater : Atyáról Testvér , Uterinus : 

Anyáról Testvér.
Cassa: Pénz Tár.
Cassatio : Semmivé Tétel.
Cassare : El törleni, semmivé tenni , semmisíteni.
Cassare Sententiam: Megsemmisíteni az ítéletet.
Casualiter vel Fato : Történetből, vagy véletlenül.
Causa : Ok , Úgy > Per. Criminalis : Büntető, 

Fiscalis: Fenyítő vagy Fiskális Per. Causa  
Activa et Passiva:  Fel és A l-P e r , lásd Pro
cessus. Causa efficiens: Szerző. Conservans: 
megtartó. Solitaria : egyedül való. Principa
lis: Első, FŐ, derék. A djuvans: Segítő. In
strumentális : Eszközlő. Fjficiens per se : ma
gától szerző. Fjficiens per accidens: törté
netből szerző. Coactione agens : Kinszerítésböl 
Tselekedő. Formális : Határozó , vagy Állató. 
M aterialis: Tévő. Finalis: végső ok. Causa 
p ia : Kégyes vég , vagy tzél.

Causans : Ügyes.
Causae revisio : Per visgálás.
Cautela : Ovas, Örizkedés , vagy fentartás.
Caute : Ova , vagy vigyázva.
Cautio : Kezesség vagy Óvás. Cautio matrimo

nialis : Házassági Óvás , vagy Kautio.
Cautionales: Óvás, Óvó, vagy Kezesség Levél.
Cautus: Óvatos, vagy Szemes.
Cavere : Óvast tenni, Kezesnek lenni, vagy Se

mesnek lenni.
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Cavillatio : Tsúfolkodás ; Gúnyolás j Jádzodás.
Cedere A ctioni: a’ keresettől el állani.
Censor: Visgáló. Censor librorum : Könyvvis- 

gáió , vagy Könyv Biró.
Censura : V isgálás ; Censura Ecclesiastica ; Egy-' 

házi Fenyíték. Censura Librorum : K önyvvis
gálás.

Centrum : Közép Pont.
Centrális: Közép.
Certitudo: Bizonyosság. M ora lis:  Okoskodásbé

li. Physica: Természetes. M etaphysica : Tzá
folhatatlan. M athem atica  : szemlátomást való, 
vagy számvetésből következtetett.

Cessio: Általengedés.
Cessionarius: Általvevo.
Cessionales: AltalengedŐ Levél.
Chartabianca : Puszta aláírással Kötelező Levél.
Clironologia : Üdőt számoló Tudomány.
Chronologus : Ü dő számoló, üdő számolást Tu

dó vagy Tanító.
Circumvenire : El altatni, tsábítani , ámítani meg 

keríteni.
w

■ Circumventio : Elaltatás , Tsábítás , Ámítás , meg 
kerítés.

Circumstantia : Környi’dállás. Aggravans : Súlyo
sító. Alleuians: Könnyebbítő. Speciem m u
ta n s : Nemet változtató: Notabiliter agra
van s: Kitetzhetőképen súlyosító $ L o c i : Hely-



b é li; Temporis i üdőbéli. Personarum  í Sze
mélyes környűlállás.

Circulares seu Currentales i Hirdető Levél.
Citatio : Idézés. Verbalis: Szóbéli. L iteratoria\ 

írásbeli. Principalis: Első. R eflexo ria : Emlé
keztető Idézés, Personaliter: Személyén. De 
Dom o Habitationis, seu solitae Residentiae 
L o co :  Lakhelyén, vagy Lak helyről. D e Bo
nis fa c ta  : Birtokon, vagy Birtokról tétetett 
Idézés. S im p le x : Szokott. Peremptoria : Ha

ladék nélkül való. A d  Personaliter Compa
rendum : Személyes megjelenésre [meghivó Idé
zés. Exhibitio C itationis: Az idéző Levélnek 
által vagy kézhez adatása; Condescensio C i
tationis: Az idézésnek le szállittatása.

Citatoriae Literae : Idéztető Levél.
Citatus: Idéztetett Fél, vagy elolhozatott. Citatus 

articulus ad Casum  praesentem est inappli
cabilis : Az elolhozatott Törvény nem alkal
maztatható a’ fen forgó esetre.

Citare: Idézni, Elölhozni, felhozni; Citare in Ju
dicium: Törvénybe idézni. Citare Legem  
a’ Törvényt elölhozni.

Civilis: Polgári. Status Civilis: Polgári Rend. 
Causa Civilis: Polgári Ügy.

Civis: Polgár.

Civitas: Város, vagy Polgári Társaság. Civitati 
donare: Elfogadni, befogadni, szokásba ven
ni, Polgárrá tenni.



Clandestinus: Alattomos.
Clandestineitas : Alattomosság.
Classis: Rend.
Classificare : Rendezni.
Classificatio: Rendezés.
Claustrum : Kolostor, vagy Klastrom.
Clausula : Kikötés , vagy Rekesz.
Clerus : Papi Rend , Papság ; Clerus Saecularis í 

Egyházi Vil ági Papság. Reguláris : Szerzetes. 
Clerus Junior: Nevendék, vagy Kis Papság; 
Clerus Superior: FŐ Papság. Inferior: A l- 
Papság.

Cliens: Pártfogás alatt való, pártja fogatott, vagy 
pártfogott.

Clientela : Pártfogás vagy oltalom.
Clima: Ég Hajlat.
Coactio : Erőltetés vagy Kínszerítés.
Coadjutor: Segéd; Coadjutor Episcopi: Püspök 

segédje.
Coaquisituin: Közkereset.
Codicillus: Végső Intézet-Toldalékja.
Cognatio * Anyai részről való Rokonság.
Cognatus : Anyai részről való Rokon.
Coincattus : Al-Peres Társ. 1. 2. 3- Ordinis In

ca ttu s : az első, második , harmadik rendbeli 
Al-Peres.

Cointelligentia: Egyetértés.
Cointelligenter: Egyet Értőleg.
Cointeressentia : Köz részelkedés.



Cointercssati: Köz részeiké Jő, vagy Közös Felek. 
Collaterales: Rokonok.
Collateralis Inquisitio : Tanúbizonyság szedés , vagy 

Széken kivúl tett Tanúvallatás.
Collatio vel Donatio Regia: Királyi Adomány. 
Collega: Baj-Társ, vagy Tiszt-Társ.
Collusio : Kézre Játszás.
Colonia: Szállás, vagy Telepedés.
Colonus: Jobbágy; Transmigratio Colonorum.'. 

Jobbágy költözés.
Colonicalis : Jobbágyi. Sessio Colonicalis: Job

bágyhely, Házhely, vagy Telek.
Commendans : Hadi Rendtartó.
Commercium: Kereskedés. Com mercium L itera

ru m : Levelezés. Com mercium carnis : Testi 
közlődés , Közösködés , Szerkedés.

Committere: Reá-bízni, megbízni, meghagyni. 
Commissio : Megbízás , Biztosság , Hagyomás. 
Commissarius : Biztos, vagy Komissarius. 
Commissariaticum : Biztosságbéli.
Commissio Regia : Királyi Biztosság Ecclesiasti

ca : Az Egyházi dolgokra. Studiorum  : a’ Tu
dományokra, Ügyelő Biztosság. Assessor Com
missionis : Biztossági Székülő.

Commissum: Meghagyás, meghagyatott, elkö
vetett.

Commissionali: Reá parantsoltattak. M issi : Eb 
küldettek. D estinati: Oda rendeltettek. 

Commodare: Költsön adni; költsönözni.
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Commodans: Költsönt adó , vagy költsönozö.
Commodatarius: Költsönvevő.
Commodatum : Költsön , vagy Haszonra adatott.
Communio: Közösség. Kozösödés. Com m unio Ju

ris : Köz Jus. Com m unio sanguinis: Vérség. 
Com m unio Juris et sanguinis: Vérség és 
Osztályosság.

Communicatio : Közlés.
Communitas : Község , Közönség. Com m unitas 

Pr iuilegiata: Pri vi légi ál t Község.
Communis : Köz, Közös, Közönséges. Aestim atio  

Com m unis : Köz Bets.
Com paritio: Megjelenés. Dies uel Terminus 

Com paritionis: Megjelenésre kiszabatott Ha
tárnap.

Compassus: Általkésérö , Törvény L evél, vagy 
Kompassualis Levél.

Compensare: Pótolni, kipótolni.
Compensatio: Pótolás, kipótolás.
Complanare: Elintézni.
Complex : Társ , vagy Tzimbora.
Complicitas : Társaság , vagy Tzimboraság.
Componere : Egyeztetni, eligazítani, öszverakni, 

elegyíteni.
Compositio: Egyeztetés, eligazítás öszve szerkez

tetés , Elegyítés , öszverakás. Com positio e x  
m eta llo : Elegyet.

Compossessor : Köz Birtokos.
Compossessoratus: Köz Birtokosság.
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Comprivígnus * Mostoha Atyafi.
C o m p r o b a r e :  Bé, vagy mégbizonyítani. 
Compromittere: Birót választani, vagy megbírálni. 
Compromissum: Bíróságban lett megegyezés. 
Compromittens: Birót választó, vagy megbiráló. 
Computus : Számvetés. M ilitaris : Hadi. Sem e

stralis : Fél esztendei.
Concipere: Méhben fogadni, szerkesztetni. 
Concipista: Szerkesztelő, vagy munka készítő. 
Conceptio: Fogantatás.
Conciliare: Egyeztetni, meg vagy öszveegyeztet

n i, megbékéltetni. Conciliare unam Legem  
cum  alia . Egy Törvényt a’ másikkal egyeztetni. 

Conciliatio : Egyeztetés , Megbékéltetés.
Conclusio : Befejezés.
Conclusum: Határoztatott, végeztetett.
Concretus: Oszve foglaltatott, amattól függő. In 

concreto assum m endo: egymástól függőleg 
vévén , vagy együtt véve.

Concordare : Egyezni , egyeztetni.
Concordantia: Egyezés , Concordantia Biblia- 

rum : A ’ Szent írás szavaira mutató Könyv. 
Concubina : Aíivas.
Concubinarius : Agyastarló.
Concubinatus: Ágyastartás. Processus ad poe

nas concubinatus suscitatu s: Ágyas tartást 
fenyítő Per.

Concurrere : Öszvegyűlni, részt venni , részelked
ni, Tudományi remeklés által valami Tisztel,
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hivatalt kérni, vagy keresni. Concurrere pró 
Parochia , vel Cathedra : Egyházi megyét, vagy 
Tanító Széket Tudományi remeklés állal kérni 
vagy keresni.

Concursus: Gyűlés, Öszve-Jövés, Öszvegyülés, 
Tudományi remeklés, Sokadalom. Gyülekezet, 
Sokaság. Concursus Creditorum  : Hitelezőknek 
öszvejövetelek, Concursus Scholasticus : Os
kolai, vagy Tudományi remeklés. Ecclesiasti
c u s : Egyházi Tudományos. Concursus pro 
Cathedra : Tanítói székért ki rendelletett Tu
dományi remeklés. Concursus pro P arochia: 
Papi megyéért kirendeltetett Tudományi re
meklés. indicere Concursum pro Cathedra.' 
Tudományi remeklésre meghívni,

Concursualis Processus: Hitelezőket öszvehivó 
Per, vagy Öszvehivó adós Per.

Condemnare : Kárhoztatni, marasztalni, ítélni.
Condemnatus : Kárhoztatott , ítéltetett.
Condescensio : Leszállítás.
Condescensio Judicatus: Bíróság leszállittatása. 

Actionis : a’ Vád Levél. Actor a tu s:  kereset: 
Citationis : Idézés leszállíttatása; Sententia 
Condescensoria : leszállító ítélet. Condescen
dit Judicatus: A ’ Bíróság helytelennek Ítélte
tett , vagy leszállittatotl.

Conditio: Á llapot, Sors, vagy Felétel. Con
ditio essentialis: velős; Accidentalis : mel
lékes történeti, elmaradható; H onesta; Tisz-
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teséges $ licita ; szabad; J u sta : igazságos; 
Turpis : dísztelen ; Possibilis : tehetős , vég
re hajtatható ; Impossibilis : lehetetlen j Sub
stantiae Contractus adversa : a kötéssel meg- 
fedhetetlen.

Conditionatus : Feltételes.
Condividens : Osztályos.
Conductor: Késérő, vagy Felvigyázó.
Confessio: Vallás. Spontanea: Önkényen való. 

D e fa cto  proprio : Önnön tettéről való. Deter
minata : határoztatok; Judicia lis: Törvény 
Szék előtt való. E xtra  Judicia lis: Törvény 
Széken kivül való, vagy tétetett vallás. Confes
sio A ugustana: Ágostai. H elvetica: Helve
tica vallás.

Confessor: Vallástévö, Hitvalló.
Confinium: Végvidék, vagy véghely.
Confiniarius: V idéki, véghelyi. Confiniaria m i

litia : Határt Őrző katonaság, vagy végvidéki 
katonaság.

Confirmare: Megerősíteni, apud Ecclesiasticos: 
Bérmálni.

Confirmatio: Erősítés, megerősítés, megbizonyí
tás, ltem  Bérmálás.

Confirmationis Literae: Megerősítő Levél.
Confiscare: Elfoglalni.

Confiscatio: Elfoglalás, vagy elfoglalással való 
büntetés.

Coufrontatia: Szembe állítás.
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Confusio : Elegyedés ; Zavarodás , megszégyenü-
lés , szégyenítés.

Confusus : Elegyedett, zavarodott, megszégyenült, 
szégyenittetett.

Congressus: Oszve Ülés, vagy Gyűlés.
Conjux: Hitves, Házas Társ.
Conjugatus: Nos: Házas.
Conjugalis: Hitvesi.
Connexio: Egybeszerkesztetés , egybefoglalás, 

egybeállatás, egybeaggalás.
Conjuratio : Oszszeesküvés.
Connexus: Egybeszerkesztetett , egybefoglalta

tott ’s a’ t.
Connubus : Két Testvér Hitvese.
Consangvineus : Atyafi.
Consangvineitas: Rostonyság vagy Vérség. 
Conscientia: Lelki esméret— recta : igaz j Certa.' 

bizonyos. Erronea : tévelygő. D ubia : kétsé
ges. Probabilis : igaz szabású , vagy javalbató. 
Scrupulosa: akadozó. L a x a  ; tágas. C aute
riata : megbillegeztetett. M eticu lo sa : félénk. 
Obdurata : megedzett. vagy megrögzött. D i
étám én Conscientiae : Lelkiesméret sugallása. 
Remorsus Conscientiae : Lelkiesméret furda
lása. Conscientia est proxim a actionum  Re
gula : A ’ Lelkiesméret, a’ tselekedeteknek leg
bizonyosabb Törvények.

Conscriptio: Oszveirás.
Consectarium : Folyadék.



Consensus: Megegyezés, reáállás, engeielem.
Consensus R egias: Királyi megegyezés, 

Consensuales: Engedelem Levél,
Consignatio : Öszvejegyzés,
Consiliarius: Tanátsos.
Consistorium: S zen t Szék. Episcopale: Püspöki, 

V ica ria le: Helytartói Szent Szék. Capitula

re: Káptalan Gyűlés.
Consobrinus : Testvér Aszszonyoknak Gyermekek, 

Gyermekeik.
Consobrina: Anyám Nénnyenek Leánya,
Consors : Társ. Consors Litis  : Egy Ügy tartó ,

vagy Ügy - Társ.
Consortium: Társaság. Consortium L itis: Egy 

Ügy tartás, vagy Perközösség.
Conspiratio : Szövetkezés.
Constitutivum alicujus K e i. A ’ dolog állatja. 
Consul: Polgár Mester, vagy külső kereskedésre, 

ügyelő Tiszt,
Consultare; Tanátskozni, tanakodni, értekezés- 

kezni.
Consultatio: Tanakodás, Tanátskodás , Értekezés, 
Consvetudo : Szokás. Im m em orialis: Ember em

lékezetét felyül haladó.
Consvetudinarius: Szokásbéli. Consuetudinarius 

p ecca tor; megrögzött Bűnös. Consuetudina
ria L e x  : Szokásbéli Törvény.

Constituere : Rendelni , elő rendelni , állítani, 
feltenni, eltokélleni, meghatározni, vallani.
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Constitutio ; Alkotmány , Rendelet, Rendelés ; 
Szabás, vagy mivolta valaminek. Constitutio 
Regni fu n d a m en ta lis : Hazánk sarkalatos al
kotmánya. Constitutiones Canonicae : Egyházi 
Törvények vagy Rendelések. Constitutio Pro
curatoria : Prókátori, vagy Ügyészi vallás; 
cum  nostris: szóval tétetett, vagy szóbéli, 
Literatoria : íratott, Irásbéli. Genera lis : Kö- 
zönséges, vagy határozatlan. Specialis : hatá
roztatok Constitutio usque reditum  : viszsza 
Térésig tétetett Ügyészi vallás.

Constitutus: Rendeltetett, elő rendeltetett állít
tatott, vallatott.

Consummare : Véghez vinni elvégezni, beteljesíteni.
Contestatio Litis; Pernek elfogadása; expressa ; 

nyilvánságos, nyilván való; tacita  : halgatva 
következtetett. G eneralis: Altaljában való. 
Particularis : részszerint való. A ffirm a tiv a :  
állító. I\egativa : tagadó. Q ualificativa  : Mel
lékesen magyarázó.

Contextus: Foglalat Tartalom,í 4 ^

Contiguus : Egymást érő.
Contiguitas: Egymást érés.
Contingens: Történeti, Történetbéli.
Contingentia : Torténhetoség.
Contractus: Kötés, alkalom, vagy alku Levél. 

V erus:  valóságos. Praesumptus seu quasi 
Contractus : Magyarázatbéli. Nom inatus : ne
ves. Innom inatus: nevetlen. Scriptus : Íratott,



Verbalis: szóbeli. Legalis: Törvényes, Tör
vény szerint való. Illegális : Törvénytelen. Va
lidus: foganatos sikeres. Invalidus: foganat
ján , sikereden. Contractus emptionalis , ven
ditionalis. Adás vevésröl szólló kötés; Stricti 
Juris: szoros értelmű vagy magyarázató; B o
nae fid e i:  jó Lélekkel tétetett.

Contrahens: Kotö Fél, vagy Rész.
Conlrados: Viszont vagy viszsza kötött házassági 

Jutalom.
Contradicere : Ellentmondani.
Contradictio: Ellentmondás; evocare ad dan

dam rationem Contradictionis : az ellen mon
dás oka adására idézni.

Contra pars: Ellenkező Fél, vagy Ellen Fél.
Contra quietantia : viszont nyugtató, vagy viszon- 

tag való menedék L evél, vagy Contraquietantia.
Contrarius : Ellenes , Ellenkező.
Contrarietas: Ellenkezés.
Contributio : Adó.
Conlribulionale : Adóbéli.
Controvertere: Ellenzeni.
Controversia: Ellenzés, Villongás, Controversia 

metalis : határi villongás, vagy határi versengés.
Controversus: Kérdés alatt lévő.
Contumacia: Megáltalkodás,' vagy Bíróság meg

vetése.

Contumax: Megáltalkodott, nyakas, vagy makats.
Contumelia: Gvalázlalá».
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Conventio : Szegődés , vagy egyezés.
Conventionatus: Szegődött vagy Bérlett.
Conventus : Konvent, vagy Szerzetes Gyülekezet. 

Conventus Jure: Perbe idéztetett.
Convincere apud Juristas: Marasztalni.
Convictio : Marasztalás.
Convictus: Marasztaltatott; Ügyeveszett Pere- 

veszett.
Cooperari: Közül munkálkodni, befolyni, részt 

venni, segíteni, Öszve munkálkodni.
Cooperatio : Köz munkálkodás , rész véte l, befo

lyás ’s a’ t.
Cooperator : Közmunkálkodó, segéd , munka Társ.
Coperta: Boríték, Levél Birítékja.
Copia vidimata: Igazlott más.
Copiare: Mássát venni.
Copula Carnalis: Elhálás, vagy Testi Közösülés.
Copulatio: Oszveadás; Öszvekötés; Esketés; Ügy- 

befoglalás.
Copulative : Egybefoglalva.
Coramisare : Jelenlétével bizonyítani.
Correctio : Fenyítés , Javítás , meg Igazítás. Fra

terna : Atyaíiságos J Paterna: Atyai: Judi
cia lis:  Törvényes. Correctio E xecutionis : az 
ítélet végre hajtásának igazítása.

Correctorius : FenyítÖ, megigazító.
Correlatus vei Correlativus: Köz tekintetű egy

másra néző, egymásra tekintő.
Corrigere: Fenyíteni, Javítani, megigazítani.
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Corollarium: Folyadék.
Corpus Juris : Törvény Könyv. Corpus d elicti: 

Bűn Jel.
Cortesia: Levél Tzim.
Credentionales: Hiteltadó Levél.
Credibilis: Hihetős , Hihetőséges, Hiteles, Koz 

hitelességű.
Credibilitas: Hihetőség; Közhitelesség.
Creditor: Hitelező, vagy költsöuözö.
Creditum: Hitel, hiteleztetett.
Credulus : Konnyenhivő.
Credulitas: Könnyenhivés.
Crimen : Gonosz tselekedet lásd delictum. Crimen 

laesae M ajestatis : Felségsértés.
Crisis: ítéletre vonás , vagy megválasztó ítélet.
Critici Dies : Megválasztó napok.
Crypta: Halottas Bolt.
Cruciatus : Keresztes Cruciata E xpeditio  : Ke

resztes Had. Cruciatus M ile s : K urulz, vagy 
Keresztes vitéz.

Cruentatio: Megvérzés.
Culpa: Hiba; gondolallanság; L a ta .' Tetemes. 

Levis : szembetűnő. Levissim a : tsekély.
Cultus: Tisztelet, Tiszteletadás. Cultus divinus: 

Isteni Tisztelet. Cultus Disparitas: Hit kü- 
löinbség.

Cultura: Mivelés; TsinOsítás.
Curator : Gondviselő.
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Curaíela : Jószágbéli gondviselés. T u tela :  Sze
mélybéli gondviselés.

Curia : Szabad Telek, Udvar, vagy Kúria. N o
bilitaris: Nemes vagy Szabad Telek. Curiae 
fiegiae Magister : Fö Udvarnok.

Curialista: Nemes Telekü, Birtokos, vagy Ku- 
rialista.

Cviriosus : Tudnivágyódó , vagy Tudatvágyó.
Curiositas: Tudni vágyódás vagy Tudatvágyás.
Curirius: Kurír vagy Fejedelmi Levélhordó.
Currus diligentiae í Teherhordó Posta-Szekér.
Custos: OrzŐ. In C ap itu lo:  Káptalan Kints- 

Tartója.
Cyppus : Kaloda.

D.
Dapifer : Asztalnok.
Datum Emanationis: Költe. Publicationis : kihir

detése. E xhibitionis  : béadása , vagy benyúj
tása napja.

Datia : Adózás ; Urbarialis : Urbárium Tartozás , 
vagy Jobbágyi adózás.

Debitum: Tartozás; vagy Adósság ; Debitum  m u
tuum : Köllsönöztetett Tartozás. Liquidum : 
Szembe való , vagy Világos Adósság. Indebite 
solutum : Helytelen fizetésbéli tartozás: Debi
tum  conjugale : Házassági tartozás, vagy kö
telesség. Denegatio debiti conjugalis: a’ Ilá-*
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zassági tartozásnak megtagadása vagy meg «cm

adása.
Debitor: Adós.
Decima: Tized, vagy Dézsma.
Decimare: Tizedleni dézsmálni.
Decimatio: Tizedlés Dézsmálás.
Decimális: Tizedlési Dézsmabéli.
Decimator: TizedlŐ, Tizedszedő, Dézsmás.
Decisio : El-határozás; megítélés, végzés, ítélet. 

Decisiones C uriales: a’ Fö Törvény Széknek 
gyakoroltatott ítéletei.

Decidere : Elhatározni; elvégezni.
Declaratio : Nyilatkoztatás.
Declinare: Ejtegetui, vagy elmellőzni.
Decretum: Rendelő végzés, Udvari Levél ; T ör

vény Könyv. Decreta Conciliorum : Egyházi 
Gyülekezeteknek végzéseik. Decretum  Grati
ani: Gratzian Törvény Könyve.

Decretalis : Törvényes ; Törvény szerint való, vég
ső ; elhatározó ; Decretales L ib r i: Törvényes, 
Törvény Könyvek. Decretalium  quinque L i
bri: Törvényes öt Könyv. D ecretalium  Liber 
sextus:  Hatodik Törvény Könyv. Decretale 
Juramentum  : Törvény KönyvbéK Esküvés 
vagy H it; Festa D ecreta lia : Törvény által 
meg halároztatott ünnepek. Decretoria Pu
gna: Választó Tsata.

Decorticatio: kahántás; Decorticatio Sylu a rum: 
Erdöhántás.



D e c o r a t io : É kesítés .
Decursus Litis: Per folyta.
De eo Utrum: Ha vallyon. D eutri puncta  : val

latás pontjai, vagy vallató pontok.
Defalcatio: Defalcata: Lerovás.
Defectio: Elpártolás; Hithagyás; Kitérés.
Defectus: Magvaszakadás. D efectus fu n d i : Érték 

Fogyta:
Defendere: Oltalmazni. Védelmezni.
Defensa : Védelem.
Defensive : Oltalmazólag ; Of fe n siv e : Bántólag 

vagy megtámadólag.
Defensor : Oltalmazó , védelmező. Defensor m a

trim onii: Házasság védője, oltalmazója. Defen
sor fidei'. Hit oltalmazója.

Deficere : Fogyni; Fogyatkozni; magván szakadni ; 
elpártolni; kitérni. Deficere in proba : a’ Bi
zonyításokból kifogyni; deficere a f id e i  Hit
től elszakadni , vagy elpártolni.

Deficiens: Hitéthagyta; kitért; magvaszakadt. 
Deficiens Sacerdos', elerötlenedett, vagy  ereje- 
fogyott Pap.

Deficientia: Elerötlenedett Papoknak Házok.
Definitio: Meghatározás, vagy magyarázat.
Definitus: Határoztatott; magyaráztatott. Indefi

n itus: határozatlan; magyarázatlan.
Defloratio: Szüzesség szeplosítése.
Degradalio : Letétel. Degradatio Ecclesiastica : 

Egyházi Rend levonása.



Dehonestatio : Meggyalázás.
Dehonestare : Meggyalázni.
Delator : Vádló.
Delectus: Válogatás, megválasztás. D electus Te

stimoniorum  : a Tanú Bizonyságoknak megvá
lasztások.

Delegare: Megbírálni, meghatalmazni.
Delegatio: Megbirálás ; meghatalmazás; apud Ec

clesiasticos Judiciaria : Törvény Széki ; extra  
Judiciaria : Törvény kivűl való megbirálás.

Delegatus : Megbiráltatott; meghatalmaztatok. Ju
dicium delegatum : megbiráltatott vagy ki
rendeltetett Bíróság ; Ju d ex  delegatus : meg 
biráltatott Biró. Delegatum  J u s: Biráltatott 
vagy Bírálási Jus.

Delegans: Megbíráló.
Delegatorium : Hatalmazó; Bíráló Levél.
Deliberare: ítélni, vagy végezni.
Deliberatio: ítélet; végzés; eltokéllés.
Deliberative: Végzés vagy ítéletképen; végzőleg, 

vagy Itélőleg , Határozúlag.
Delicatus : Kényes.
Delictum: Bűn, Vétek. Publicum  : a’ Közönséget 

sértő Vélek, vagy Közönségsértés. Privatum: 
magános személy sértő; m ix tu m : elegyesen 
sértő; Politicum seu Civile: Polgári. Crimi
nale: Főbenjáró; Personale: személyt sértő; 
reá le :* vagyon térdeklő ; Verbale: Szóval téte
tett; reale: Tselekedeti. Com m une: Közös



De. 05

Vagy koz. Proprium : tulajdon. F acti perma
nentis: megmaradó tettű , vagy örök folyadé- 
kú ; fa c ti transeuntis: múló tettü, vagy múló fo- 
lyadékú bűn, vagy vélek. Repetita delicta  : gya
koroltatott ; Concurrentia: öszvetsoportozó ; 
Continuata  : folytatott. R en ova ta : Ujítatott. 
Perpetrata : elkövetett. A ttentata  : igyekeze
ten szakadt. E xcep ta :  kifogatott, kivételeit; 

non excepta:  ki nem fogatott, ki nem vétetett, 
Bűnök vagy Yélkek : A uctor D elicti : vélek 
szerző Fő Bűnös. Coauctores'. köz tselekedok, 
Vagy Bűntársak. Im m ediati C oauctores: köz
vetetten Bűn tselekedok; m ed ia ti\ vétek esz
közöltető!, ezek pedig így következnek: m an
dans : par*antsoló; Consulens : Tanátsló; Con
sentiens : Biztató , vagy egyetértő. Palpo : hí
zelkedve serkengeto ; R eceptator: Orgazda, 
Vagy Rejfekadó. Participans : Részesülő, vagy 
Résztvevő; m utus: halgató ; non obstans", El
lent nem álló; non manifestans : Titkoló ; L o
cus D elicti:  Bűn hely; Corpus D elicti: Bűn 
jelentékek ; remota : Tavól lévő. P roxim a i 
közel lévő certa : bizonyos; dubia : kétséges 
Jelentékek.

Demagogus: Népámító.
Democratícum Regimen: Nép Uralkodása. 
Denominare, K i ,  megnevezni, bémutatni. De

nominare fu n d u m  pro E x e c u tio n e : Elégté
telre való, vagy a’ Törvényes foglalás alá való 
Értéket kinevezni. E



Denunciare: Feladni, bévádolni.
D e n u n c i a l o r : Kalákos , vádló, feladó.
D e n u n c i a l i o : Feladás, elvádolás. Anonym a De

nuncia tio : Név nélkül való , nevetlen , alatto
mos feladás, vagy vádolás.

Departamentum : Tiszt Osztály.
Dependere : Függni.
Dependentia : Függés.
Dependenler : Függőleg.
Deperdita : Veszteség.
Deponere: Letenni. Deponere C a u sa m : a’ pert 

letenni.
Depositio : Letétel; Depositio Causae : Per le

tétele ; onus depositionis: Per letételének Bére.
Depositum: Letétetett Jószág; Deponensl Jószá

got letévő. Depositarius: a’ letétetett Jószágot 
általvévő.

Depositorium: Letétel helye, vagy Tsür.
Deputare: Kiválasztani, kinevezni, kirendelni, 

kiküldeni.
Deputatio: Kiküldött személyek vagy Deputatio.
Derivare : Származtatni, elfolytatni-
Derogare : Kissebbíteni; Derogare le g i: Tör

vényt Tsorbítani,
Descendens: Lásd. Ascendens.
Desponsare: Eljegyezni.
Desponsatio: Eljegyzés.
Despota: Uralkodó vagy önnön hatalommal Ural

kodó.



Destinatus: Oda Rendeltetett.
Detentio : Letartóztatás.
Deterioratio: Rongyolás, megrontás, pusztítás. 
Determinatio: Végzés, vagy végezet.
Detracta : Levonás; Detractis detrahendis : le

vonván a’ levonatandókat.
Detractio : Rágalmazás.
Devalvare: Leszállítani: leverni. D evalvare pre

tium  V ictualium  : az élet Betsét , árrát leszál
lítani.

Devalvatio: Leszállítás, leverés.
Devastatio: Pusztítás. Devastatio sylvarixm : Er- 

do pusztítás.
Dialectus : Szó Ejtés.
Dialógus: Kettős Beszéd.
Diameter : Középosztó, vagy Derékoszló. 
Diarium: Napaló Könyv.
D ica: Rovás, vagy Rovat.
Dicalis : Rovatos , Rovásbéli.
Dicasterium : Fő Kormány Szék.
Dictio: Beszéd.
Dictus : Mondatott.
Dictare: Mondogálni. Dictando scribere: mon

dogálás után Írni.
Dies : Nap. L eg a lis:  Törvényes: intercalaris.* 

közben eső nap; Dies O fficiosi:  Tisztnapok» 
P rohibiti: tiltoLt. Fatales: Határoztatok, vé~ 
szedelmes napok , vagy megválasztó napok, 

Diaeta : Ország Gyűlés.



Diaetalis : Országos vagy Ország Gyülésbéli.
D i f f e r e n t i a :  Külömbözés , külömbség.
Difficultare : Ellenzeni, neheztelni.
Difficultas: Nehézség vagy kifogás.
Dilatio : Halasztás. Dilatio Term ini: Határnap

nak halasztása.
Diaecesis: Püspöki megye.
Diaecesanus : Megyés , megyebéli: Episcopus Di

aecesanus : Megyés Püspök ; Homo D iaece
sanus : Püspök Embere.

Diploma : Petsétes Levél; Diploma Regium : Ki
rályi Petsétes Levél.

Director: Igazgató. Director Scholarum : Osko
lai Igazgató ; Director Causarum R egalium : 
Királyi Ügyek Igazgatója.

Directorium: Igazgató Kend \ vei sipro D icaste
rio sum m atur: Igazgató Szék.

Directio aedilis: Építő Igazgatás.
Dirimens: Felbontó. Irritans: SikeretlenítÖ. Di

m idium , Dimidietas : Fél, hasonfele.
Disciplina: Fenyíték vagy Fegyelem. M ilitaris: 

Hadi. Religiosa: Szerzetes.
Disciplinaris: Fenyítékbéli, vagy Fegyelembéli.
Disinleressatus : Részre nem hajló.
Distinctive : Elválasztva, Külön véve.
Dissimilis : K ülömböző.
Dissimilitudo: Külömbözés.
Disparatus: Külön vált, elválasztatott.

Disparagium Matrimonium : Öszve nemillő házasság.



Dispensare: Fel-szabadítani, ki-osztogatni, szol
gáltatni, sáfárkodni.

Dispensatio: Felszabadítás ’s a’ t. Dispensatio 
est vulnus Legis : A ’ felszabadítás a’ Törvé
nyek sebe. Omnis Dispensatio est strictae in
terpretationis : Minden felszabadítás szoros 
magyarázató. Dispensatio pro foro  interno : 
Belső foganató, vagy Lelket nyugtató. Pro f o 
ro e x te r n o : Külső foganató felszabadítás.

Dispositio : Intézet, rendelés, elrendelés, elintézés.
Disputatio: Vetekedés.
Disputative : Vetekedöleg.
Dissolvere : Feloldozni , felbontani.
Dissolutio: Feloldás, oldozás, felbontás, ftdbom-

) , ,
lás. Dissolutio Contractus : a’ kötésnek. Spon
s a liu m : a’ kézfogásnak, vagy eljegyzésnek, 
elbomlása. Dissolutio matrimonii : Házasság
nak felbontása ; Processus ad dissolutionem  
vinculi m atrim onii suscitatus : Házasság fel
bontását követő Per.

Dissolutus: Felbomlott, felén szakadt, feslett.
Diurnum : Napi Bér.
Diurnista: Napi Béres.
Divinatio : Jósolás vagy varáslás.
Divinator : Jósoló, vagy varásló, vagy Jövendelő.
Divisio: El, vagy felosztás ; in Jure : osztály. Fra

ternalis Atyaíisagos. Legalis: Törvényes. No
va D ivisio : Osztály újítása. Rectificatio D i
visionis: Osztály Igazítás.



Diyisionalis: Osztályos, vagy Osztálybeli ; rata 
Divisionalis : Osztály rész. Literae Divisiona

les ; Osztály Levél.
Pivis.us : Megosztatott, osztozott. Fratres Divisi: 

Osztozott Atyafiak. Indivisi: Osztatlan. Bonum  
divisum : Osztatott Jószág. Indivisum  : Qsz-- 
tatjan.

Pivortium: Elválás; to ta le ’, egész., vagy tökélle- 
tes. P a rtia le: részben való. Divortium a Tho- 
ro et mensa : együtt lakástól való elválás. D i
vortium a' vinculo : a’ házassági kötélnek fel- 
oldoztalása, vagy d  Rom ai Katolikusokra néz
ve ; a’ sikerellen Házasságban élőknek elvá- 
lasztatások. /

Doctor : Jeles Tudós Doctor Theologiae : az Is
teni Tudománynak; Juris: Törvénynek. Medi
cin a e : Orvosi Tudománynak jeles Tudósa.

Doctoratus : Jeles Túdóság.
Dolus : Álnokság.
Dolosus: Alnok vagy Tsatárd,
Dominus : Ur. Terrestris : Földes ; Possessionatus: 

Birtokos, Földes Úr,
Dominatus: Urasá"O *
Dominium: Uradalom; Birtok. Condom inium  :• 

seu commune Dom inium  : Köz. Privatum, : 
Külön Uradalom, vagy Birtok. Plcnnm  et di- 
rectum : eg3̂ enes és teljes. D om inium  utile: 
haszonvétel bírása, vagy haszon birtok. D om i
nium proprietatis: Saját Birtoka. Dominulis 
potestas: Uri hatalom.



Dominica: Vasárnap. Dom inica Septuagesim ae: 
Hetvenes. S exa g esim a e: Hatvanos. Quinqua
gesim ae : Ötvenes. Q uadragesim ae : Negy
venes Vasárnap.

Domus : Iláz. Regnicolaris : Ország. Correctoria: 
Fenyíto vagy Javító. Contum aciae: Egészség 
kémia. F iduciaria : Zálogház. Q uarterialis: 
Szállás ház. Religiosa : Szerzetes. Parochialis l 
Megyés Papi ház. Com itatensis : Vármegye há
za. Praetorea.: Váras, Törvény vagy Tanátsház.

Domesticus : Házi.
Donatio publica: Adomány; privata l ajándék 

vagy ajándékozás. Donatio inter vivos fa c ta  : 
Életben tétetett. Adortis C a u sa : a’ megha- 
lás esetére tétetett ajándék. Titulus Donatio
n is : Adomány oka. N ova D o n a tio : Uj ado
mány Donatio pura: ingyen adomány. Adixta: 
elegyes. Regia : Királyi. Palatinalis : Nádor 
Ispányi Adomány.

Donatarius: Adományos.
Donationalis : Adományi. Literae Donationales : 

Adományi Levél.
Dos: Házassági Jutalom, vagy Jegyruha: Scripta: 

kötött. L e g a lis : Törvényes. Dos Ecclesiasti
ca : Egyházi Jegyjószág.

Dotare : Jegyjutalmat adni, vagy tartást rendel
ni. Q u i dormierit cum  Virgine ducat e a m , 
vel d o te t: A ’ ki szűzzel hált, vagy vegye el azt, 
vagy Jcgyjulalmat adjon néki.



—
I

üotatio : Jegyruha ; Jegy jószág ; Jegyjutalomadás, 
vagy tartást rendelés.

Dotatus: Jegyruhás, Jegyjószágos , Jegyjutal
mas tartássalbiró.

Dubius: Kétséges, kétes, bizonytalan. Dubius 
Litis eventus e s t: Kétséges a’ Pernek kimenetele,

Dubium: Kétség, kéllés ; in dubio pars tutior 
sequenda : a’ kétségben a’ bátorságosabbat vá
laszd. Dubium  Juris: Törvényen való, Facti: 
tselekedeten való , kételkedés ; rationabile vel 

fu n d a tu m : fontos vagy helyes; irrationabile 
v e l infundatum : ok nélkül való, vagy helytelen.

Ductus metalis : Határ mente, folyta, vagy me
nése , folyása.

Duellum: Kettes Tsata , vagy Bajvivás.
Duplex: Kettős , kétféle, kétszeres.
Dupplum: Két annyi ; poena duppli: két annyi

ba büntetés, vagy követség; in poena duppli 
convictus : két annyiba vagy követségben ma
rasztaltatolt.

Dupplica: Másod felelet.
Dupplieare : Kétszerezni,

E ,
Edictum; Köz Hirdetmény.
Edictales Termini: Közhírül tetetett üdö hagyás, 

vagy hirdettetett üdő szabás.
Effectuare : Eszközölni, elvégezni.



Effectus : Foganat, szülemény meglett dolog. Ef
fectu s  Civilis: Polgári foganat.

Egoismus: Magaszeretés.
Elasticitas : Rúgó erő.
Elasticus : Rugós.
Elater: Rúgó.
Elenchus: Lajstrom,
Elenchisare: Lajstromozni.
Emanatio Literae: Levél költe.
Emancipare : Felszabadítani.
Emancipatio: Felszabadítás, vagy szárnyára botsátás.
Emancipatus: Felszabadúlt,
Embrió: Idétlen magzat.
Emenda Capitis :Fő vakság; lingvae: nyelv vakság.
Emptio: Vétel, vevés, megvevés.
Ens: Valóság. Entia absque necessitate non 

sunt m ultip licanda: nem kell haszontalanúl 
szót szaporítani.

Energia : Hathatós Erő.O
Epichia : Okos gyanításbéli magyarázat.
Epidémia: Ragadós nyavalya.
Episcopium: Püspöki ház, vagy Püspök Udvara.
Eques: L ovag; Vitéz. A urei velleris : Arany 

gyapjas vitéz; Insignis Ordinis S. Stephani 
I-mi Regis A p ostolid  magnae Crucis : Szent 
István első Apostoli magyar Rirály jeles Rend
jének nagy keresztes. Parvae Crucis : Kis K e
resztes Vitéze. Insignis Ordinis Theresiani 
magnae C rucis: T heresia Rendjének nagy Ke-



resztes; Parvae Crucis: Kis Keresztes Vitéze. 
Eques auratus: Arany sarkantyús Vitéz.

Equitatus: Lovag-Had , Sereg, Lovagság, Lovasság.
Error: Tévelyedés; elvétés. Error substantialis: 

a’ dolog’ állatjának elvétése; accidentalis non 
vitiat Contractum matrimonii*. A.’ mellékes 
elvétés nem rontja meg a’ Házassági kötést. Er
ror in persona fa c it  matrimonium nullum  : a’ 
személynek elvétése semmivé teszi a’ Házasságot.

Essentia: Állatja; mivolta a’ dolognak.
Estafeta: Nyargaló Posta.
Ethica : Erkoltsi Tudomány.
Evincere: Védelmezni , oltalmazni, szavatolni.
Evictio : Szavatosság, superEuictio: Felszavatosság.
Evictor : Szavatos ; super Evictor : felszavatos. 

Evincendus : szavatosság alatt lévő.
Evictoratus : Szavatosság.
Evictionales : Szavatos Levél,
Evocatio: Idéztetés,
Evocatoriae Literae: Idéztető Levél.
Exactio: Sartzolás.
Examen: Tudakolás; kikérdés, visgálás. E x a 

men Testium: a’ Tanúknak kihalgattatások 
vagy ki kérdeztetések; exa m en  benevolum: 
szabad vallatás.

Exasperatio poenae: Büntetésnek sullyosítása.
Exassignare : Fizetést kirendelni.
Exceptio : Kifogás, kikötés , kivétel, ellenzés. IVíe- 

ritoria: Derék. Vana: Kopasz; L eg a lis : Tör-



vényes; Protelatoria : Pert húzó. Késleltető. 
Dilatoria  : halasztó, Condescensaria ; Pert 
Szállító. Perem ptoria: Ü gydöntő kifogás; a 
merito ad exceptiva non datur regressus: a’ 
derék Dologról, kifogásokra viszsza térni nem 
szabad.

Excessus: Tsin ; kikapás; kihágás.
Excessuosus : Tsintalan ; kikapó, kihágó. 
Excludere : Kizárni ; kirekeszteni; kitudni, Ex-* 

eludere e x  possessorio : kitudni a’ Birtokból, 
Exclusive: Kizárva ; kirekesztve ; kizárólag. 
Excommunicatio : Egyházi Átok ; kirekesztés. JVIa- 

jor  : nagyobb. M inor : kissebb ; latae Senten
tiae : íté let. által meghatároztatott; ferendae  
Sententiae: ítélettől ftiggo; ipso f a c t o : Tse- 
lekedettel járó Egyházi Átok.

Expommunicatus : Átokban esett; kirekesztetett, 
Executio : ítélet végrehajtása.
Executionales: ítélet végrehajtásáról szóllq Levél, 
Execntor: ítéletvégrehajtó,
Exequens : Végre hajtó, foglaló,
Exemptio : Kivétel, vagy felszabadítás.
Exercitium Juris : Jussal való Élés.
Exhaereditare : Az Örökségből kirekeszteni, vagy 

kitagadni.
Exhibere: Elő, béadni; által; kézhez adni; E x -

hibere Citatorias; az Idéző Levelet által, vagy 
kézhez adni.

Exhibitio-- Béadás, által, vagy kézhez adás.



Exhibitum: Benyujtatott, elqadatott; N um e- 
rus Exhibitorum : bényujtattaknak, bé ada
tattaknak számok.

Existentia: Létei. (
Exmiltere: Kiküldeni.
Exmissio: Kiküldés, vagy kiküldetés,
Exmissus: Kiküldetett.
Exordium : Kezdet vagy Eleje.
Exoticus: Szokatlan, esméretlen.
Expedire : Elbotsátani, kiadni, írásban adni, to-< 

vább -adni valakin.
Expeditio : Had; kiadás, Irásbavétel. Expeditio  

Sacra : Keresztes Had. Expeditio Litterarum : 
Leveleknek kiadatások. A u th en tica : hiteles.

Expeditor: Kiadó,
Expeditoratus: Kiadóhivatal,
Expeditoriae super quartalitii solutione: a’ Leány 

negyed kiadásról szólló nyugtató vagy mene
dék Levél.

Explicitus : Nyilvánvaló , vagy nyilvánságos.
Explicite: Nyilván.
Exponere - Előadni, feladni, panaszlani.
Exponens: Előadó , feladó, panaszló.
Expositio : Kitétel , vagy előadás ; Expositio A cti

onalis: a’ Vád Levélnek előadása.
Explorator : Kém Kémlő.
Extabulare : A ’ Jegyző Könyvből kitörleni, vagy 

extabulálni.
Extensio: Terjedés.



Extractus: Kiírás, vagy sommás foglalat.
Extra Donationalis : Nem adományi, Adományon 

kiviíl való Dona extra  Donationalia  : Ado
mányon kívül szerzett Jószágok.

Extrahere : Kihúzni, kiírni.
Extraneus: Külföldi, Idegen vagy Jövevény.
Extraserialis: Soron kívül való.
Extirpare: Kiirtani.
Exstirpatio : Irtás, Irtomány.
Extra vagantes apud Ecclesiasticos: Az Egyházi 

Törvény Könyvnek Toldalékja.
Extravillanum: Ház hely után való Birtok, vagy 

külső Birtok

P .

r

Fabrica: Műves Ház vagy Fabrika.
Factio : Különtörekedés , tsenpeskedés.
Factiosus: Különtörekedő, Tsenpeskedő.
Factor in Commercio : Segéd.
Facultates vel Bona : Érték vagy Jószág.
Facultas: Hatalom; Szabadság; Tehetség. 
Faemineus sexus: Leány Ag. 
í ’aetiíicatio: Tenyésztetés.
Falcidia : Lehúzás; Veszteség.
Falsarius: Költő , rontó , hamisító. A 1 levél költő. 

Falsarius m onetae Cusor : AI pénzverő, vagy 
rósz pénzverő. Ponderum : mérték hamisító. 

Fama .* Hír.
Familia: Háznép yagy Tseléd.
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Famosus; Híres. Libellus fa m osus vel diffam a
tor ius : Gyalázó írás.

Fatens : Valló, vallás tévő, felvalló, eladó.
Fassio: Vallás, felvallás, bevallás, Örök Levél. 

Rationabilitas fassionis : a’ felvallásnak helyes 
volta, Fassio necessaria: kintelen. sim plex*  
szükségtelen; rationabilis : helyes vagy helyes 
okon lett. Perennalis: örökös vallás. Revoca
bilis: viszszahúzható, megmásolható. Rescindi* 
bilis : felbontható. M u tu a  ; viszontag való. 
Fraudulenta  : tsalárd.

Fassionarius: Vevő fél.
Fassionales : Örök, vagy Vallás Levél.
Fascis: Tsomó , nyaláb; Fascis A cto ru m : Tso- 

mó írás. Literarum : Levél Tsomó.
Fasciculus : Tsomótska , vagy Kis Tsomó.
Feriae: Szünet napok. Ordinariae: Rendszerint- 

valók. Messoriales : aratási. Vindem iales : Szü
reti. B achanales: utolsó farsangi. Trium m a
jorum  Festorum : Három Fő innepi. Sátoros 
innepi. Extraordinariae : Rendkívül valók.

Festum: Innep. Festum  Fori: Sátoros Innep. 
Festum Chori: Kari Innep. Votivum  : foga
dásbéli.

Festifragium: Inneptörés, szeges.
Festifragus : InneplorŐ, szegő.
Feudum : Szolgálat kötelességével, vagy függedel- 

mességgel adatott Jószág.
Fictio Juris: Törvény képzelés.



Fides: Hit; Vallás; Hitel; Lelküség; Bona Fi
des : Jó Lelküség. M a la  fides : hamis Lelkü
ség. Bonae fid e i possessor : jó Lelkű; m alae  

f idei:  rósz Lelkű birtokos.
Fidelis: Hívségtartó, vagy hívséges. Infidelis: 

hívségtelen.
Fidelitas: Hívség.
Fidei Comissum : Hitre bízatott.
Fidejussor: Kezes.
Fidejussio : Kezesség.
Fidejussionales : Kezes Levél.
Figura: Kép. In figura Judicii:  Törvény színe- 

előtt.
Fiscus Regius : Királyi Fiscus.
Fiscalis Regius : Királyi Ügyész vagy Fiscalis.
Fiscalitas: Ura veszett Jószág.
Foedus: Frigy, szövetség. Foedus defensivum : 

Oltalmazó. Offensivufn: Megtámadó.
Foederatus: Frigyes, Szövetséges.
Foenetum : Rászálló.
Forma: Forma; in form a  probante : hitelesen.
Formalis : Valóságos , formás.
Formalitás : Szertartás ; Rendtartás ; Szabás. For

m alitás intrinseca : belső mivolta. E x trinse
c a :  külső; form alitás Juris: Törvény rend- 
szabása.

Formula : Forma.
Formulare : Példa,



Fornicatio : Paráznaság, paráználkodás, bujálkö- 
dás. Fornicatio adulterina: HázassságtÖrés. 
Incestuosa : Vérfertőztetés.

Fornicator : Lator, paráználkodó. Katzér.
Fortuitus: véletlen, történetből való.
Fortuito: véletlenül, történetből.
Forum : Sokadalmi Hely, B iró , Törvény Szék* 

Forum competens : illo vagy rendes itélo Szék. 
lncompetens : nem illo. Com petentia f o r i: 
Törvény Szék illősége. Forum prim ae Instan
tia e:  Első Bíróság. Forum Appellatorium  vei 
Revisorium : Felső visgáló. Forum superrevi« 
sorium  : Fő ítélő Szék. Forum externum  : kül
ső. internum: belső; saeculare  : Világi Tör
vény Szék. Ecclesiasticum  : Egyházi Törvény- 
Szék, Szent Szék. JVIetropolitanum: Érseki. 
Primatis : Primási Szent Szék. P a la tin a le : Ná
dor Ispányi. Tavernicale: Tárnoki. Fora pe
danea : A 1 ítélő Székek.

Fragmentum: Tördelék; Töredék, futó irás, Tol
dalék irás.

Fratres gemini : Ikerek, egyhasiak.
Fratria : Ángy; Bátya hitvese.
Fraus: Tsalárdság.

*
Fraudulentus: Tsalárd; Alnok.
Frigidus conjux: Hideg hitves; hidegvérű.
Frigiditas: Hidegvérüség; hitvesi hidegség.
Fundatio: Hagyomány ; Örökhagyomány ; saecu

laris categoriae: Világi. Ecclesiasticae Cate-
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goriae aut pia fun datio  : kegyes hagyomány.
Fundationalis : Hagyományi; Örökliagyományi > 

Bona polilico-fundationalia : Polgári Örökha- 
gyományi Jószág ; Cassae fu n d a tion a les : Örök- 
hagyományi Pénztárok; Literae fundationales : 
Örök hagyományos Levél. Solutoria fun datio-  
nalia : Örök hagyományi fizetoházak.

Fundare: Örök hagyományt tenni ; szerezni; fel
állítani. Fundare Ordinem  Sacrum , Paro
chum  : Szerzetet, megyés Papot felállítani; Pap
nak tartására örök hagyományt tenni , rendelni.

Fundator: Szerző, hagyó, hagyományozó.
Fundatus; Örökhagyományos , okos , helyes.
Fundamentum : Fundamentom ; talpkö ; Funda

m entum  r e i: dolog veleje ; derék dolog.
Fundamentalis: Sarkalatos fö ; B e sfundam enta

lis : Fő dolog, Sarkalatos dolog. Processus 
fundam entalis  : Anya Per. Ratio fu n d a m en - 
ta lis : FÖ ok.

Fundus : Fenék ; pénz ; telek ; fu n d u s nobilitaris'. 
Nemes telek. Fundus Curialis : Kurialis , Ne
mes lelek.

Fustigatio; Páltzázás, páltzaülés.

G .
Gazophylacium : Kintstár.r
Genealógia : Ágazat, nemzés, származás, ágazatja. 
Generalis: Közönséges, áltáljában való, fö Hadi 

Vezér.
Generans: Nemző.



Generatio: Nemzés.
Generatus: Nemzetett.
G e n e r i c u s  : Köznemű; köznembéli, általjában való.

Gener: Vő.
Génié: Remekelme.
Genus : Nem.
Gentes levare: Sereget gyűjteni; Gentium  J u s ; 

Nemzeteknek Törvény ok.
Geographia : Foldleirása.
Geometria: Földmérés; Földmérés Tudománya.
Germanus Frater , Germana Soror: Testver.
Glos: Férjnek Nénnye, Húga.
Glossa: Jegyzék, Magyarázó Jegyzék.
Gradatim : Lépésenként, Izenként.
Gradus: íz, léptső. Gradus Scholasticus : Tudo

mányi jelesség. Remotior g ra d u s : Távolabb, 
Proxim ior  : közelebb való Iz. Gradus Consan
gvineitatis : Atyafiságnak. Affinitatis  : Sógor- 
ságnak Izei. Gradualis Condescendentia  : Izen
ként való származás.

Gradualis: Léptsönként, Izenként való. Gradualis 
promotio : Izenként, sor szerint való előmene
tel vagy előmentetés.

Graduatio: Léptetés, Tudományi jelesítés.
Graduatus: Jelesíttetett.
Grammatica: Nyelv Tudomány, Nyelv Mesterség, 

Nyelv Tanítás.
Granarium : Elésház.
Grassator: Dühös pusztító.
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Gratia: K egy, kegyelem, megkegyelmezés; viae 
gratiae : kegyelem útja.

Grationale : Kegyelembéli.
Grationales : Kegyelmező Levél.
Gravamen: Nehézség. Gravam ina Regni: Ország 

sérelmei ; nehézségei.
Gubernátor: Kormányozó.
Gubernium : Kormányszék.
Gustus : íz , Izlet, Izelet.
Gymnasium : ALoskola.

H.
Habitus: Megrögzött szokás, gonoszban megrög- 

zés, természetté vált szokás; habitus naturalis : 
Természetes. Pravus: dísztelen ; e x  frequen
tatis actibus f it  habitus a’ gyakor tselekede- 
tek megrögzött szokássá válnak.

Habituatus: Megrögzött.
Harmonia bona: Tsendes egyetértés.
Haeres: Örökös; Testam entarius: Testamento

mi ; végső Intézetbéli; L eg a lis: Törvénysze
rint való. Legitim us: Törvényes. Universalis : 
Mindenes. Im m ediatus: egyenes, közbevetet
len ; Substitutus: váró Örökös.

Haereditas : Örökség.
Haereditatio : Örökösödés.
Haereditare : Örökséget nyerni, örökösödül*.
Haereditario Jure: Örökös jussal.
Hastiludium: Kopjajáték.



Hermaphrodita: T sira , két nembéli testi'i.
Hibrida : Korts.
Ilomagium: Díj, Hívségfogadás ; Homagium vi

zű : elevennek. M ortui', boltnak Díja. Hom ci-*
gium fidelita tis : Meghódolás.

Homicida : Gyilkos.
Homicidium: Gyilkosság; emberölés: volunta

rium : szántszándékos, eltökéllett.
Honestus: Tisztességes.
Honestas: Tisztesség. Honestas publica: sógorodás.
Honorarius : Tiszteletbéli.
Homo Regius: Király. Palatinalis : Nádor Ispán 

embere. Homo Diaecesanus : megyés Püspök 
embere. Püspöki megyebeli személy; Capitula
ris : Káplalau. Conventualis : Konvent embere.

Horizon : Látáshatára.

Horizontalis: Látáshatári, Viz színével egyenlő.
Hydraula: Vízmérő; Directio Hydraulica: Víz

mérést igazgató Tisztség.
Hypotheca: Zálog.
Hypothesis: Á latás, feltétel.

I.
idea: Képzet, képzelet.
Ideális: Képzet!, képzeleti.
Idiota : Tudatlan.
Idiotismus: Nyelv tulajdonsága.
Ignorantia: Tudatlanság; Ignorantia Juris : T ör

vény tudatlanság ; Ignorantia fa c t i  : Tett dolog 
Tudatlanság. Culpabilis: vétkes Inculpabilis:
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vélek nélkül való ; vincibilis : meggyőzhető. In
vincibilis : győzhetetlen - Crassa : vastag. Su
pina: Ilenye. A ffe c ta ta ’, szinlelt.

Illegális : Törvény ellen való.
Illegitimus: Törvénytelen. Proles illegitim a '. Tör

vénytelen magzat.
Immediate: Közbevetetlen ; m ed ia te:  közbe- 

vetőleg.
Immatriculare: Egyházi Anya Könyvbe béirni, 

köz Lajstromba beiktatni.
Immemorialis : Emlékezhetetlen, emlékezetet felyül 

haladó.
Immunitás : Szabadság ; Realis : Vagyonbéli; L o 

calis : helybéli ; Personalis : Személybéli ; 
E cclesia stica : Papi, Egyházi.

Impar: Páratlan, egyenetlen, feletlen.
Impartialis : Részre nem hajló.
lmpartialitas : Részre nem hajlás.
Impedimentum : Akadály. Im pedim enta M a tri

m onii : Házassági akadályok. Im pedim enta  
Im pedientia : Gátló akadályok; azok e' k ö- 
vetkezendő k : Tempus sacratum : Szent Idő. 
V etitum  : Tilalom. Sponsalia : előbbi eljegy
zés. V o tu m : Fogadás. Im pedim enta M atri
monii Dirimentia  : a’ Házasságot eloszlató , fel
bontó akadályok; úgymint: E rror: elvétés; 
C on ditio : szolgasors. V olum  szerzetes foga
dás; Cognatio : Atyaíiság. Crimen : gonosz lé
teméin' ; Cultus disparitas : Hit külömbözés;
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vis: erőszak ; Ordo: Egyházi Rend. Ligam en: 
fennálló Házasság ;• Publica honestas: Sógoro- 
dás ; a eta s : gyermekkor. Af f initas : Sógorsag ; 
Clandest inéit as : alattomosság ; Im potentia  : 
Tehetetlenség. R ap tus: Elragadás.

Impensionale Judicium: Jobbágy hatalmaskodast 
ítélő Szék.

Imperium: Birodalom, vagy Országlóliatalom.
Impetitor : Megtámadó.
Impetratio: Felkérés. Impetratio Nobilitatis : Ne- 

mességnyerés.
Implicite: BékÖtve , Titkon, értetődve.
Imposita: Kivettetett adó.
Impostor: A lnok; Tsalárdkodó.
Impostura: Álnokság, tsalárdság.
Impotens : Tehetetlen.
Impotentia : Telietetlenség. Antecedens : Házassá

got előző , elorevaló. Consequens : Házasság 
alatt támadott, következett. Absoluta et im m e
dicabilis: áltáljában való, megorvosolhatatlan ; 
m edicabilis: megorvosolható. Respectiva  : a’ 
hitvesre nézve fennálló.

Impraegnatio: Teherbeejtés; s im p le x : merő; 
sub spe et promissione fu tu ri m atrim onii: a’ 
házasságnak Ígérete alatt lett teherbeejtés.

Imputare : Betudni, beleszámlálni, vétkültulajdo- 
nílani.

Imputatio: Béludás, beleszámlálás, vétkűl tulaj
doí t á s. Imputatis Im putandis, Defalca-
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tis Defalcandis : Bétudván a’ bétudandókal, 
lehajtván a lehajulandókat.

Inactionare: Perbe húzni, Vádlevélbe foglalni, 
megperleni.

Inactionatus: Megperletett, Perbe hozatott, Vád- 
Levélbe foglaltatott.

Inadvertente r : Észre véletlenül, észre nemvéve.
Inadvertentia: Észre nem vevés, észre vétellenség.
Inhibere: Beszívni, bevenni, magába venni.
Inhibitus : Beszivatott, bevétetett. Inhibita Con~ 

ditio : magába foglaltatott, béfoglaltato tt , ma
gába érthető kikötés , feltétel. *

Incaminare : Elkezdeni, megindítani; Incaminare 
Processum : a’ Pert megindítani.

Incantare: Megigézni.
Incantator: Igéző.
Incantatus: Megigézett.
Incapacitas : Birhatatlanság , tehetetlenség. Inca

pacitas possessorii: Jószág Birhatatlansága.
Incarceratio vei Incaptivatio: Tömlötzözés, bé

zárás.
Incendiarius : Gyújtogató.
Incidens: Ötlés vagy közbenjövetel.
Inclusive : Belevéve , Belerekesztve , bétudva.
Incaestus: Vérség FertŐztetése.
Incaestuosus : Vérség vagy vér fertőztető.
Incolatus : Lakás.
Incompatibilis : Egybe vagy öszve férhetetlen, 

vagy egybe szerkeszlethetetlcn.
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I n c o m p a t i b i l i t a s :  Egybe vagy öszve férhetetlenség, 
vagy egvbe szerkesztellietetlenség.

Inconsulte : Gondolatlanúl , vigyázatlanul.
Incorporatio: Egyesítés, öszvckaptsolás.
Incurrere Nolam infidelitatis: Hitetlenség vagy 

hívségtelenség vétkébe esni.
Incrementum: Nevekedés, vagy gyarapodás.
Indebita: Helytelen panasz , vagy kereset; poe

na indebitae: helytelen panasz, vagy kereset 
büntetése; indebite solutum  : helytelenül, vagy 
tartozás nélkül fizettetett, vagy vétetett Adós
ság fizetése.

Indemnisatio : Kármentség.
Indemnis : Kártól ment.
Indemnisatus: Kártól mentetett.
Index : Mutató Könyv, Lajstrom, vagy mutató, 

Indicium Jelentés , Jel, Mutató Jel. Indicia de
licti : Bűnnek Jelei.

Indictare: Feladni, bévallani, bémondani; Indicta 
N om in a , quae contraxisti: Addfel valdd bé
adósságidat.

Indifferens: Határozatlan, vagy sem jó, sem rósz.
Indigena : Hazafiúittatott.
Indigenatus: Ilazafiúitás.
Indisciplinatus: Féketlen.
Indivisus: Osztatlan.
Ind i vid uum : Személy.
Indorsare : Reá írni.
Indorsatio : Reá írás.
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Industria: Szorgalom.
Inexigibililas: Bészedhetetlenség.
Infamia : Belstelenség. Infamia Juris : Törvénybe

li belstelenség. Facti:  Tselekedetbeli gyalá
zatosság.

Infamis: Betstelen. Infamis Colum na  : Szegyen- 
kö , vagy Bitófa.

Infans: Tsetsemo. Escpositio Infantis: Tsetse
mo kitétele.

Infantia: Tsetsemo, gyermekkor.
Infula: Püspöksüveg.
Infulatus: Süveges, Infulatus A b b a s : Süveges 

Apát.
Infinitus: Végeden , végbetetlen.
Infinitudo : Véglietetlenség , végetlenség.
Ingenuus : Jó nemű.
Ingerere : Beavatkozni, Perbe avatkozni.
Ingerens: Avatkozó,
In gessio : Avatkozás ; in Litem  : Perbe való avat

kozás.
Inhibere : Eltiltani, ellenzeni.
Inhibitio : Eltiltás , ellenzés.
Inhibitoriae Inhibitorium: Eltiltó L e v é l, eltiltó 

parantsolat.
Injuria: Sérelem; V olenti et consentienti non 

f i t  injuria: az akartva megegyezőnek nem tör
ténik sérelme.

Innovatio : Változás , újítás.
Inoculatio: Bészemzés , béoltás.



In.90

Inofficiosus: Barátságtalan vagy Tisztét mulató; 
inofficiosum Testam entum : mostoha végső 
intézet vagy Testamentom.

Inofficiositas : Barátságtalanság, vagy Tisztét mu
latás; inofficiositas T estam en ti: végső Inté
zetnek , vagy Testamentomnak mostohasága.

Inquilinus: Zsellér; Dom iciliatus : Házas Zsel
lér ; non Dom iciliatus : Házatlan.

Inquirere : Tanút vallatni.
Inquisitio: Tanú vallatás.
Inquisitor: Tanú vallató.
Inquisitus: V isgáltatott, vagy kérdés alatt lévő; 

inquiri jacien s : visgáltaló Fél.
Inscriptio : Lekötés. Inscriptio pro fidelibus ser

vitiis.’ hív szolgálatért tétetett vallás, vagy hív 
szolgálatért vallatott Jószág.

Insignia Nobilitaria: Nemesi Tzímer.
Insolidum: Altaljában.
Inspectio : Szemrevélel , megtekintés ; Inspectio 

medica : Orvosi szemrevétel; Inspectio Cor
poris m edica : A’ Testnek orvosi szemrevélele.

Installalio vel introductio: Bévezelés, béiktatás.
Instans : Kérő, esedező, folyamodó; in instanti: 

szempillantatba, tüstént, izében, hevenyében.
Instantia: Fiérelem, Kérő, esedező L evél; Instan- | 

tiae via: kérelem útja.
Instinctus: Ösztön; Instinctus naturalis : Termé

szet ösztöne ; artificialis : .gerjesztetett.
Institutio Haeredis: Örököst nevezés.
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Institutum: Ügyelet, vagy Ügy út; Instituti Con
descensio : Az Ügyelet leszállittatása ; Conde
scendit Institutum : az Ügyelet leszállíttatoll; 
Institutum  militare : Katona Nevelőház. In
stitutum  surdo m utorum : síiket némáknak 
Házok ; pauperum ; szegényeknek Házok.

Instructio: Készület, M ez, Oktatás, Tanítás. In
structio D om estica : Házi készület vágj' mez. 
Culinaris : Konyha készület.

Instructus : Kész(iletes , készülettel biró.
Instrumentum : Eszköz ; Instrumenta Literalia : 

Ok Levelek; authentica vel p u b lica :  köz hi
telességű ; privata : nem kozhitelességü ; Ori
ginalia : Eredeti. Transumpta : Felesittelett , 
másoltatott, másba vétetett; Transumptum  
Instrumenti sim p lex:  Ok Levélnek puszta más
sá. Authenticum  : hiteles mássa. Transumptum  
Judiciale: Törvény előtt készült; Capitulare : 
Káptalan előtt készült más.

Insurrectio: Felíilés, Felkelés, fegyverrekelés. 
Personalis : személyes; P orta lis : Kapuk, Por
ták számok szerint való.

Intabulare : Feljegyezni; Intabulare D ebitum  : 
adósságot elsőség végett feljegyezni.

Intabulatio: Beiratás, feljegyzés.
Intabulatus : Beiratott , feljegyzelell.
Integritás: Épség, Egészség.
Intemeritas vitae: Fedhetetlen élet.
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Intentio : Szándék. Actualis  : valóságos, tetteljáró, 
munkás. H abitualis : megrögzött; prim aria: 
FÖ. Secundaria : Mellékes.

Interdictum: Tilalom.
Interessentia : Haszonra nézés.
Interessatus : Haszonra néző; Disinteressatus: 

Hasznot nem kereső , vagy egyenes.
Interitus: Enyészet.
Interpretatio: Magyarázás. A u then tica :  Törvé

nyes. Usualis: szokásbéli. D octrinalis: Tudó
soknak értelmek vagy Tudós magyarázat.

Interregnum: Királyság szünete.
Interusurium: Interes; Uzsora , Kamat.
Intestatus : Intézetten vagy Testamentum nélkül; 

ab intestato : intézetlenül.
Intimare: Értésre adni.
Intimatum : Intéző Levél. I
Intoxicare: Megétetni.
Intoxicatio : Megétetés.
Invagiare : Béliajtani.
Invalidare : Erőteleníteni, foganallanítani, sikerei* 

leníteni : megrontani, felbontani.
Invalidatio : Sikeretlenítés, foganatlanítás, erőte

lenítés ’s a’ t.
Invalidabilis: SikeretleníthetŐ , foganatlanítható, 

erÖtelenítetlieto , felbontatható , megrontatható.
Invalidus: Foganatlan, sikeretlen, erőtelen ; Jure 

nullum  : Törvény szerint foganatlan.
V  K.J

Inventum : Találmány.
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Inventare: Feljegyzem.
Inventatio : Feljegyzés.
Inventarium: Jegyző Lajstrom vagy Inventarium.
Investigatio: Visgálás.
Investigans : V isgáló , visgálódó.
Investitio : Investitura: valamibe fordíttatott pénz, 

Érték , valamin fekvő Érték , pénz ; Ínvestitio 
in D om um  fa c ta  : Házba fordíttatott; Inve- 
stitio allaturae in Com m unem aeconomi- 
am : a’ köz gazdaságba fordíttatott Hozomány. 
Investitura in Jure Ecclesiastico.' béöltözte- 
tés, vagy béoltöztetö Levél.

Investitus: Benne, rajta fekvő.
Investitionem reluere: a’ rajta fekvő pénzt vissza 

téríteni.
Invitatio: Meghívás.
Invitatoriae: Meghivó Levél.
Involucrum: Boríték, Héj.
Involutio: Szövevény, vagy béhálózás.
Janitor: Ajtónálló.
Judex: Biró. Pedaneus : AI. Primae Instantiae : 

Első. Appellationis : Felsőbb. Ordinarius: 
Rendszerint való. Extraordinarius : Rendkí
vül való. D elegatus: Megbizatott, vagy bi-

i ráitatott Biró.
' Judices Regni Ordinarii : Ország FŐ Biráji ; pro

cedens : ítélő 5 exequens  : Végrehajtó , fogla
ló. Com petens: Illő, illető. Incom petens: 
nem illő , nem illető.



Judicatus: Bíróság. Com petentia Judicatus : Bí
róság illetősége; incompetentia : nem illetősé
ge. Condescensio Jud ica tus: Bíróság le szál
lítása ; Condescendit Judicatus : a’ Bíróságié 
szállíttatott.

Judicialis: Birói, Törvényes.
Judicium: Birú Szék, ítélő Szék, Törvény, Tör

vény Szék, ítélet; octavale : nyoltzados; ple
n um :  teljes számú; m ontanum : Bánya Tör
vény Szék. Judicium  Regale : Királyi Bíróság, 
Judicium  P a la tin a le : Nádor Ispáni Törvény 
Szék. Judicium  Delegatum  : megbizatott, bi- 
ráltatott. Judicium  Statarium : nyomon bün
tető Itélő Szék. Judicium  sanguinis : Vér Bí
róság. Judicium im pendere: Igazságot szol
gáltatni.

Juramentum: Hit, Esküvés. Promissorium : Ígé
rő. Assertorium  : erősítő állító. J u d icia le: 
Törvény előtt, vagy Biró Széken tétetett; e x 
tra Judiciale: Törvény kivúl tétetett neces
sarium  : szükséges , elmellőzlietetlen. Revela
torium : Felfedeztető. Litis decisorium : Ügy 
döntő, vagy pert végező. Purgatorium  : Vád 
mentő, Tisztító. Suppletorium  : pótoló. Corpo
rale : kéz emeléssel tetetett. Voluntarium : Ön
ként való; obla tu m :  ajánlott. D elatum  : meg 
kínált; relatum : viszsza ajánlott, credulitatis : 
hihedelmeztető. C a lu m n ia e: Patvar hit. De
cretale : Törvényes. Juram entum  offerre:
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ÍJiLet ajánlani; deferre: hittel viszsza kitaálni; 
subm ittere: Hit letételt Bíróra bizni.

Juridicus : Törvényes. Juridicum remedium  : Ügy 
orvosló mód.

Jurisconsultus; Jurisperitus: Törvény tudó ; Tör
vény tanító.

Jurisdictio : Hatalom Felsőség. Jurisdictio Civi
lis : Igazságot szolgáltató Polgári Hatalom. M i-  
lita r is :  Katonai. Ecclesiastica  : Egyházi.

Juristitium : Törvényszünet.
Jus: Igaz, Igazság, Jus hatalom; quaesitum : 

szerzett; proprium : tulajdon; a lien u m : más, 
praetensivum : állíttatott, vagy képzeltetelt; 
r e a le : Birtokos, valóságos; virtuale: váran
dó ; personale : személy béli , személyes ; suc
cessionale : Örökösödés Jussa ; perennale : örök. 
Temporaneum  : Ideig való ; validum  : erős- 

foganatos. Invalidum : erőtelen foganatlan ; Or
dinarium'. Rendszerént való ; extra  Ordinari
um : Rendkívül való ; radicale gyökeres. Capil
lare: Hajadoni Jus, vagy hajadoni járandóság; 
V id u a le : Özvegyi ; Jus coaquisitionis : köz szer
zeményi ; Jus in rém: sajátság; Jus ad rém: 
köztartás; Jus postliminii: helyre állott d ö b 
beni Jus { Jus montanum : Hegy vám ; Jus 
M ajestaticum : Felség Jussa ; Jus G ladii: Fő
benjáró hatalom, vagy szabad Ispánság. J u s  e x 
clusiuum  : mással nem közös, vagy mást ki
záró. E x  jure procedere: Gyökeres örökséget



keresni ; de Jure possidere . Törvényesen b irni ; 
Jura fundam entalia Regni vel Constitutiona
lia : az Országnak sarkalatos vagy alkotmányos 
Törvényei. Jus sum ptum  pro Jurisdictione: 
Hatalom.

Jus sum ptum pro L e g e : Törvény. Jus na
turae: Természet Törvénybe. D iv in u m : Iste
ni. Hum ánum  : Emberi. Civile : Polgári. Cri
minale: büntető, fenyítő. E cclesiasticum : 
Egyházi Törvény. Jus G en tium : Nemzeteknek 
Törvényük. Jus P u b licu m : Alkotmányi Tör
vény. Jus Publicupi Universale: Birodalmak 
alkotmányok. Jus naturae Etycum  : Termé
szetnek Erköltsi Törvénye. Jus naturae Oeco
nom icum  : a’ Házi Társaságoknak Természeti 
Törvények. Jus naturae Politicum  : a’ Polgá
ri Társaságoknak természeti Törvények. Jus 
C om m un e: Közönséges .P r iv a tu m :  Különös; 
Scriptum : íratott; non scriptum seu consue
tudinarium : nem Íratott vagy szokásbéli Tör
vény. Jus P a triu m :  Hazai; Tavernicale: 
Tárnoki ; Fortioris: Erő Törvénye.

Item sum ptum  pro Collectione Legum : 
Törvény ; Könyv ; Corpus Juris : Törvény 
Könyv Hungarici: Magyar. C a n on ici: Egy
házi. Civilis: Polgári Törvény Könyv. Codex 
Crim inalis: Büntető vagy FenyítŐ Törvény 
Könyv; Tripartitum : Hármas Törvény Könyv;

Pro-
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Prologus Tripartiti; a’ Hármas Törvény Könyv 
eleje, vagy elől járó beszédje.

Item  sum ptum  pro Tribunali: Törvény 
Szék, ítélet, Törvény Szék. Coram et in Ju
re stare: Törvény vagy Törvény Szék előtt meg 
jelenni; Törvényt állani. Juri exh ib ere:  a' 
Törvény Széknek beadni , bémutatni; in Jus 
v o ca tu s:  ítélet , Birú , Törvény; Törvény 
Szék elejébe idéztetett; Perben idéztetett. 

Justitia: Igazság. Com m utativa : költsönös; D i
stributiva : mérséklő ; Vindicativa : Fenyítö ; 
Justus : Igaz vagy Igazságos.

L .

Labyrinthus : Tsalkert, vagy Tömpeleg. .
Larva : Alortza , alakosság; Convictus in Larva : 

Alakosságban marasztaltatott.
Larvatus : Alortzás.
Latens Jus Regium: Királyi lappangó, vagy re j- 

tekben lévő Jus.
Lateraliter: Oldalaslag.
Laterisatio : Oldal számítás.
Laterisare : Oldal számot öszve venni vagy vetni. 
Latrocinium : Útonálló rablás, vagy bátorság. 
Latus : O ldal; irt coinputu : oldalszám ; Latus  

Translatum.', által tétetett oldal, vagy túlsó 
oldalszám.

Laudemium : Engedelem Bér.
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Lecta Notarialis : Jegyzői aláirás, vagy felolva
sás. Lectum  et ex tr a d a tu m : Felolvastatott, 
és kiadattalott. Lecta Judicialis : Törvény 
előtt lett felolvasás.

Lecticalis Proventus: Agy B é r, Pár Bér.
Legalis : Törvényes.
Legare : Hagyni.
Legatarius : Hagyományos.
Legatum: Hagyomány; pium  : Kegyes. Saecula

ris Categoriae: "V ilági.
Lesatio : Követség. Legationis Secretarius: Kö- 

vétség Titoknokja vagy Titkosa.
Legatus : Követ. Ordinarius: Rendszerint való ; 

Extraordinarius: Bendkivúl való; Legatus 
n a tu s: Pápának örökös követje.

Legislativum Corpus: Törvény tévő vagy hozó Test.
Legi limatio: Törvényesítés.
Legitimare: Törvényesíteni; Törvényhez alkal

maztatni.
Legitimatus: Megtörvényesíttetett. Proles legiti

m a ta e: Megtörvényesíttetett Gyermekek.
Legitimus : Törvényes. Legitim a aetas: Törvé

nyeskor. Legitim a prolis: Törvényes magzat.
Legio: Sereg. Conjiniaria: vég vidéki, véghelyi) 

Praesidialis : vár Őrző.
Legulejus : Torvénytudákos.
Leno : Kerítő.
Lenocinium : Kerítés.
Leprosus: Bél poklűs.
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Levata Causae : Per felvétele. Levata e x  pari

bus : írások mássaikból, vagy írásoknak mássaik- 
ból lett felvétele.

Lex : Törvény; p ositiva : maghagyó ; negativa 
vel prohibens : tiltó; paenalis : Büntető; pure 
poenalis tsupán büntető ; m ixta  : Elegyesen 
büntető; Irritans: sikeretlenítő ; fu n d a ta  in 
praesumptione : gyanításon épült; Criminalis : 
Büntető vagy gonosztévőket érdeklő ; promul
gatio Legis: Törvény kihirdettetése ; accepta
tio: elfogadtatása; Cessatio : önként való meg
szűnése ; surrogatio : felváltatása ; abrogatio : 
eltörletése , vagy egész eltörletése. Derogatio : 
részszerént való eltörletése vagy megmásoltatá * 
sa. Ignorantia: Tudatlansága. Interpretatio: 
magyarázatja. Dispensatio Legis: Törvény alól 
való feloldozás. L egi derogare: a’ Törvényt fo~ 
ganatlanná tenni. Legem  abrogare : a’ Törvényt 
eltörleni.

Liber: Könyv; in fo lio  : egész Levélben, in quarto: 
négyrétű; in octavo form a to:  nyóltz rétű for
mában való Könyv. Liber mercantilis : kereske
désbéli ; áros , jegyző Könyv , vagy áros Könyv.

Liber : Szabad.
Libertás : Szabadság.
Libertinus: Szabados.
Libellus: Könyvetske , írás, Levél. Libellus: Aeli- 

onalis: Vád Levél. Libellus sup lex : Könyör
gő, vagy esedező Levél. Fam osus : Gyalázó írás.
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Licentia : Engedelem , zabolátlan , féketlen , Sza
badság , Zabolátlanság, Féketlenség.

Licentiatus: Szabadságos Szabados, szabadsággal 
biró ; licentiatus Juris : Törvénynek szabados 
Tanítója. Licentiatus M ile s : Szabadságos, vagy 
szabadsággal botsáttatott Katona.

Licitare: Kótyavetyézni, Kótyavetye állal adni 
vagy venni.

Licitatio : Kótyavetye.
Licitans : Kótyavetyélő.
Licitationale pretium : Kótyavetyebéli á r r ; pro

clam ator Licitationis : Ki kiáltó , Kajdász.
Lignatio: Faizás. libera L ign atio: Szabad Faizás.
Ligamen Ligatura : Kötés, Kapots.
Limitare: Arrát szabni, meghatározni.
Limitatio: Arrszabás, betsrovás.
Linea: Vonás sor; linia recta : Egyenes; inaequa

lis : Egyenetlen. Collateralis : Oldalaslag való , 
vagy mellékes; ascedens : Felmenő, vagy nem
ző ; descendens : Lemenő , vagy nemzetett; «e- 
qualis: egyenlő.

Liquidare : ElÖ számolni.
Liquidalio : Elő számlálás.
Liquidus in Jure : írásban elesmért szembe való.
Lis: Per. Törvénykezés. Lis brevis : Rövid Tör

vénykezés. Lis longa: Huzomos Törvénykezés. 
Processus brevis Litis  : R övid Törvénykezésű 
vagy folyású. Processus longae Litis  : Huzo
mos folyású Per. Litis (Jncam inat io : Per tá-
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masztás vagy Kezdés. Litis Contestatio: Ker
nek elfogadása. Pendentia Litis : Perfolyta , 
vagy fenállása. Lite pendente nihil innooan- 
dum . A ’ Perfolyta alatt vagy perfolytában vál
toztatásnak vagy újításnak helye nem lehet.

Litigans: Perlekedő, Peres Fél.
Litigatio , Perlekedés.
Litera: Levél.
Lilerae Adjudicaloriae : Odaítélő : Sententionales 

ítélet Levél. E scecutionales: Foglalás, fogla
lásról , végre hajtásról szólló. Testimoniales . 
Bizonyító vagy Tanú Levél. Ablicentionales . 
Felszabadító vagy szabadságos , vagy szabadság
ra eresztő. D im issorialis: elbotsátó. Passuales 
Utazó, úti Levél. M etales : Határ. R eam bu
latoria  : Határjáró ; Divisionales : Osztály , 
Fassionales : Bévalló. Inhibitoriae: tiltó. Re
gales : Ország Gyűlésre idéző. Donat ionales : 
Adományi. Statutoriae  : Iktató. Arcadatit.iae : 
Haszonbérlő ; grationales: Kegyelem Levél, 
Transactionales : Béke, Kötési. Obligatoria- 
les : Adóssági. C am biales: Tsere. Praesidiales : 
Elölülői. Em ptionales Venditionales: Alku. 
Jurisdictionales \ Egyházi Hatalom Levél. Com 
municatio Litterarum : Ok Levelek Közlések. 
Requisitoriales: Megkérő. Salui Conductus : 
Oltalom. Assecuratoriales: Bátorságosító. in
vitatoriae: Meghívó, hívogató Levél. Evictio- 
nales: szavatos; P ignoratitiae: Zálog; Ces-



sionales: által engedő Levél. Revisionales L i
terae: kortbizonyító, vagy kor Levél. Repe
titio L iterarum : Levélkövetés ; Transumptio 
Liter a ru m : Leveleknek hiteles mássok vétele; 
Apographum Literarum : Levél mássa ; L ite - 
rarum viola tio : Levél feltörése; ide értetőd
nek Interceptio : Levél elfogása , kézrekeríté- 
se; Dententio : letartóztatása; Suppressio : el- 
sikkasztása.

Literalia Instrumenta: Ok Levelek.
Localis: Helybéli.
Localitas : Helytáj, vagy fekvés.
Locatio : Bérbeadás.
Locans : Bérbeadó.
Locumtenens : Helytartó.
Locumtenentialis : Helytartói.
Locus: Hely. Locus credibdis : Hiteles hely ; L o 

cus delicti : Bűn hely. Locus suplicii l vesztő
hely. Locus D om icilii; Ha-bitationis: Lak 
hely ; Locus originis: Eredeti hely.

Lucrum: Nyereség; Lucrum  turpe: Galád, ala
tson , rút, otsmány nyereség; Cessans: meg
gátoltatott; m oderatum : mérsékeltetett.

Lues: Dög. Lues venerea : Búja dög.
Lunaticus: Havas; a m en s : tébolodott vagy eszte

len ; Stu ltu s : Bolond. Furiosus: Dühös Bolond. 
Lupanar: Bordélyház.
Luxus: Fényűzés.

Lyceum Episcopale: Püspöki közoskola.



M .
Machinatio : Altörekedés , vagy tsalárd igyekezet ; 

machinatio in mortern uscoris Hitves halálá
ra való törekedés.

Magazinum : Tsür vagy Kies Ház.
Magia: Boszorkánság, Búbájosság, Babonaság.
Magicus: Boszorkányos , Búbájos , Babonás.
Magnas : Ország Nagygya.
Magister: Tanító, Túdalmas, Mester.
Magistratus : Közlisztség , vagy Tisztviselöség ; 

Com itatensis: Vármegyebéli Köztisztség; Ci
vicus : Városi ; oppidanus : Mezővárosi Ta- 
náls.

Magistratualis: Köztisztviselő, nagy Tisztviselő.
Majorátus : Elsőszületség. Boria M ajorátus  : 

Elsőszületség Jószága.
Majorennis: Felserdült, vagy Legénykorú.
Maleficium : Bájolás , kötés , ártalom, gonosztétel, 

kártétel. M aleficia L o c i : Helység Terhei vagy 
szenvedései.

Maleficus: Bájoló , Bűvölő , K ötő, Gonosztevő.
Malitia: Roszaság , Gonoszság; m alitia supperat 

aetatem  : mohón korosodik.
Mandans : Parantsoló.
Mandatarius : Megbízott személy.
M andatum : Parantsolat. Judiciale : Bírói. Seque

stratorium : Zárató, vagy Z á r , vagy Tilalom 
alá velo. Sequestri Reseratorium  : Zárt oldozo ;



/jrorogatorium : Törvény üdőre halasztó ; mo
ratorium : fizetést késleltető. Transmissiona
le : á ltalküldető. Evocatorium  : idéző. Com 
pulsorium  : Hitezleto , vallato. Requisitorium: 
felkerestető. D ila toriu m : halasztó. Inhibito
rium: Biróságtiltó. Declinatorium , Relegato
rium : más Törvény Székre utasító; Cassato
rio Continuatorium : ítélet törléssel folytatta- 
tó. Suspensorium  : felfüggesztő. Relaxatorium , 
feloldozó. E x ecutorium : foglaltató, vagy vég
rehajtató; Corrector ium  : Foglalást vagy végre
hajtást igazíttató; Renovatorium  : ítélet Újító; 
Repositorium  : viszszatéríto; Cassatorio Re~ 
execu to riu m : viszszafoglaltató Acceleratori
um  , vei promolorium: siettető; Supera bun
dans : Felesleg való. Fulm inator ium '. Fenye
gető ; Interpraetatorium  : magyarázó ; Statu
torium : béiktató. Re am bulator ium  : Határt 
járató; Adm onitorium : kínáló, megintő. C a 
nonico monitorium  : Törvényesen megintő. Ca
ptivatorium : letartóztató, vagy fogságbaejtö. 
Protectionale : oltalmazó. Delegatoriuin  : meg
bíráló; u o l ’í c u m  gratia  : Per újításra kegyel
mező. Brachiale: Erőhatalommal véghez vitető, 
vagy Erő hatalmat rendelő. Resuscitatorium  : 
felélesztő. M andatum  seponere: a’ parantso- 
Jatot felre tenni. Relegare ad foru m  Con
tradictorium : a’ Feleknek vetélkedések alá bo
tsájtan i , M andatum  exspiravit: a1 parautso-
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lat erejét vesztette. M andatum  cum  insolitis 
clausulis ex p ed itu m : szokatlan kifejezésekkel 
költ parantsolat.

Mania : Őrültség.
Maniacus: Őrült.
Manipulare: Kezelni, folytatni.
Manus: Kéz. M anus judiciaria  : Biró kéz; ad  

m anus Judiciarias tradere: Biró kézhez által 
adni.

Manuscriptum : Kézírás.
Manutentio : Fentartás.
Mappa : Fold abrosza.
Mappatio: Föld színének felvétele, vagy lerajzol- 

tatása , vagy ábrázoltatása.
Marea: Marka vagy Gira; M arca gravis ponde

ris'. nehéz; levis ponderis: könnyű Gira,vagy 
Marka.

Marculis : Girás, Markás, Birságos. Processus 
M a rcalis : Birságos, vagy Bírságot követő L’er.

Maritalis: Férjt illető.
Maritata: Férjes, vagy Férhez ment.
Maritus : Férj.
Massa : Érték vagyon ; M assae Curator : Érték 

gondviselője.
Materia: Szer, Műszer.
Materialia pro aediliciis: Műszerek.
Materialista: Fűszer árros.
Maternus : Anyai. Jus maternum  .’ Anyai örök

ség vagy Jus.



Matertera: Anyám Nénnye vagy Huga; M aterte
ra magna : Ükömnek Nénnye, vagy Húga.

Matricula: Egyházi Anyakönyv. Esctractus ma
triculae a u then ticus: az Anyakönyvnek hi
teles kiírása.

Matrimonium : Házasság. L eg itim u m : Törvé
nyes; Illegitim um : Törvénytelen; lic itu m :  
szabad: verum : valóságos ; validum  ,* fogana
tos, sikeres; in v a lidu m , irritu m , nullum : 
foganatlan sikereden; ratum :  szerzése szerint 
helyes ; Consum m atum : elhalást értt; P ubli
cum  : nyilván való ; Clandestinum  : alattomos ; 
M atrim onium  C onscientiae: B a l, vagy tit
kos Házasság; p u ta tu m ; vélt Házasság; indis- 
solubilitas matrimonii : a’ Házasságnak felbont- 
hatatlansága. Vinculum  m atrim onii: Házas
ság kötele, vagy Házassági szövetség. Proces
sus ad declarandam m atrim onii nullitatem  
esc defectu Consensus , aut esc Capite im 
potentiae perpetuae, et im m edicabilis susci
tatus : a’ Házasság sikeretlenségének elhatáro
zására , szabad megegyezésnek fogyatkozása, 
vagy a’ megorvosolhatatlan tehetetlenség miatt 
indíttatott Per. Divortium quoad Thorum 
et mensam perpetuum : az együtt lakástól va
ló örökös elválasztás; Tem poraneum : ideig 
való; accusare m atrim onium : a’ Házasság 
sikeres voltat kérdésbe venni; Conciliare ma
trimonium: Házasságot szerezni; turbare:
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háborgatni ; m atrim onii turbator : Házasság 
háborgatója , vagy rontója; poena turbationis 
m atrim onii : Házasság háborgatásának vagy 
rontásának büntetése. M atrim onium  defende
r e: a’ Házasságot védelmezni. Defensor m atri
m onii: Házasság védelmezője ; matrimonium  
m ix tu m  : elegyes Házasság.

Matrimonialis: Házassági. Processus M atrim o
nialis : Házassági Per.

Matruelis: Anyám Báttyának magzatja.
r

Mechanica: Élő mesterség , vagy kézi mestersé
geknek Tudományok.

M ediator: Közbejáró.
Mediatus: Közbe vettetett.
Medicina: Orvosság, orvosi Tudomány.
Medicus: Orvos.
Medietas: Hasonfél, vagy fél.
Medium: Eszköz, szer, közép.
Medius: Fél, középső.
Mediocre : Középszerű.
Mediocritas: Középszerűség.
Melancholia: Kom or, nehéz kedv, komorság.
Melancholicus : Nehéz vagy Komor kedvű.
Melioratio: Javítás.
Mensis: Hó , Holnap.
Menstruus: H ói, Havi, Holnapi.
Mensura Kegalis : Királyi mérték.
Meritum: Érdem, Bels. M eritum  rei vel C au

s a e : Dolog vagy Per veleje: in m ento agere :
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a’ Derék dolgot vagy a’ dolog velejét vitatni; 
meritorie rem assum ere: a’ dolog velejéhez 
látni; in merito defendere : magát a’ ío dolog
ra nézve védelmezni. M eritoria Sententia: a1 
dolog velejét érdeklő ítélet. Sententiam  in 
merito approbari', az ítélet a’ dolog velején; 
nézve helyben hagyatik.

Methodus: Mód, rend, rendszabás.
Metus: Félelem , gravis: felette való vagy nagy; 

levis: tsekély ; Cadens in Constantem virum: 
Bátorszívű Férfit is meg tántorító , vagy retten
tő ; juste incussus : igazságosan ; injuste : igaz- 
ságtalanúl okoztalolt. reverentialis : Tisztelet
ből eredett ; m etus gravis cadens in constan
tem virum tollit voluntarium : a’ Bátorszívü 
Férfit is megreltenthető nagy Félelem elöli á 
szabad akaratot, vagy választást; m etus levis 
m inuit: sed non tollit consensum : a’ tsekély 
Félelem gyengíti, de el nem öli a’ szabad aka
ratot.

Meta: Határ, Határjel; metarum  erectio: Ha
tár jelölés, határ hányás; m etarum  Reambu
latio : Határ járás ; rectificatio : Határ igazítás; 
meta Capitalis : Fő vagy derék határjel ; me
ta intercalaris : mellék vagy közben fekvő ha
lár Jel.

Metatio: Határzás, határ jelölés.
Metalis: Határbéli,
Miasma: Döglelet.



Minera: Ásvány. Stuffa mineralis : Értz göröngy.
Minorennis : Gyermekkorú.
Misantropus : Em bergyülölő.
Misericordi amis : Irgalmas , vagy gyógyító Barát.
.Mixtura: Keverék.
Modalitás: Mód, szer.
Moderamen inculpatae Tutelae : Szabad maga vé

delme, vagy vétek nélkül való maga védelme.
Monachus: Magános , vagy egyes Barát.
Monarchia : Egy Fő országiás.
•Monasterium : Monostor.
Moneta: Veretett pénz; pengő pénz.
Monopolium: Mások kirekesztetésökkel fenálló 

kereskedés.
Mons: Hegy.
Montanus : Hegyi.
Montanisticus : Bányai, Bányabéli, Bányászó
Moralis : jó Erköltsű.
Mores: Erkölts ; more consueto : szokás szerint.
Morosus: Komor, késedelmes; morosus Debitor: 

Késedelmes, vagy rest adós , vagy fizető ; m oro
sa em endatio: Késedelmes Javulás. M orosi 
Reparatores com m unium  aedificiorum : Köz 
Épületeknek késedelmes Igazítói vagy igazítását 
késleltetok.

M otívum: Indító ok.
Mulcta : Maratság vagy Birság.
Multiplex: Sokféle.
Multiplicatio: Sokszorozás, vagy sokadalmazás



Multiplicare: Sokasítani, sokszorozni, szaporítani. 
Multitudo : Sokság, sokaság,
Mundus Muliebris : Aszszonyi Ékesség.
Mutilatio : Tsonkítás , vagy Bénítás.
Mutuare: Hitelbe ad n i, hitelezni, hitelbe venni. 
Mutuans: Hitelező.
Mutualarius : Hiteltvevő.
Mutuum: Hitel, Hitelezés, költsönöztetett; Mu

tua Successio : Költsönös örökösödés.

N.
Natura : Természet.
Naturalis : Természet szerént való.
Naturalia: Termések In naturalibus praestare: 

A ’ tartozást termésben megadni. In natura 
praestare: Természetiben, vagy maga Nemé
ben megadni.

Natio : Nemzet.
Nationalismus : Nemzeti Tulajdonság, vagy Nem

zetiség.
Nausea: Tsömor.
Naulum : Rév Bér.
Necessarius : Szükséges. iVecessarium in se : Vol- 

taképen , vagy ön magában szükséges ; neces
sarium per accidens secundum  qu id : bizonyos 
tekintetből szükséges.

Necessitas : Szükség.
Negligere : -Elmulasztani.
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Neglectus: Elmúlasztatott ; neglecta praemoni
tio : elmúlasztatott Törvényes megkinálás.

Negligentla: Tunyaság, Késedelem.
Neoaquistica Commissio : A ’ Jussoknak újonnan va

ló megvisgálásokra kirendeltetett Biztosság ; 
Bona neoaquistica  : újabb bébizonyítás alá 
esett Jószágok.

Nepos: Onoka; Onokafi. Nepos e x  filio  : fiútól 
való Onoka ; Nepos e x  f d i a : Leánytól való 
Onoka; Nepos e x  fratre'. Bátyától vagy Ötsé- 
1 Öl való Onoka. Nepos e x  Sorore : Nénnyétől 
vagy Húgától való Onoka.

Nepotismus : Onoka kedvel lés, vagy vérségre nézés.
Negative: Tagadúlag,
Negativa' Tagadás.
Nonens : Nem valóság.
Norm a: Rendszabás.
Nóta: Jegy, Billeg; in J u r e : Pártütés. N ota in

f idelitatis .* Hazasértés, vagy árulás , vagy hív- 
telenség neme. N ota perduellionis : pártütés ; 
N óta Correspondentialis : értekező Levél.

Notórius: Elhiresedett , Tzégéres , Pártütö ; D e
lictum  notorium: Tzégeres nyilvánságos Bűn.

Novellaris Lex : Újabb Törvény.
Noverca: Mostoha Anya.
N overcari: Mostoháskodni, Mostahálkodni.
Novisans: Újító Fél.
Novisatus : Ujítlatott Fél.
Novum: Per újítás.



Numerisarc: Számmal jegyzeni.
Numerosus: Számos.
Numerositas: Számosság, vagy Feles szám. 
Numisma : Emlékeztető pénz.
Nuncius: Követ. N uncius cipostolicus: Pápa 

Kend szerint való követje.
Nuncíatura: Római követség, vagy Római követ

ség Háza.

o .

Objectio: Ellenvetés; solvere objectiones : az el
lenvetéseket bontogatni, megfejteni.

Objectum: T á rg y; m ateriale  : Testi, vagy Tévő; 
form ale : állató.

Obligatio: Kötelezés, kötelesség, lekötés, Tar
tozás, adósság Levél. Personalis: szemetes; 
reális: dolgot illető, vagy Birtokhoz köttetett; 
misét a : elegyes: m utuum  levare sub obliga
tione Bonorum selectiva: Szabadon választan-, 
dó Jószágainak elkötések mellett adósságot tenni.

Obligatoriales: Kötelező, adósság Levél.
Obligare: Kötni, kötelezni, lekötni, lekötelezni, 

Obligare Bona sua : lekötni a’ Jószágot. Obli
gare semet in solidum  : magokat egymásért 
lekötelezni.

Obsoletus: Avult.
Obsit seu Literae Dimissoriales: Elbotsátó Levél.I
Obsterix : Bába.
Obstetricator: Bábálkodó,



Obstetricatio : Bábálkodás.
Obtutus: Tekintet.
Oculata: Szemrevétel.
Octava: Nyoltzad. Octava f e s t i : Innep nyoltzadja*
Octavalis : Nyoltzados.
Offensa Vel Offensio: Bántás, sértés, megbántódás.
O ffensive: Bántólag, megtámadólag. Offensivum  

B ellum', megtámadó hadakozás, Háború.
Officialis: Tiszt; militaris : Hadi; Civilis: Pol- 

g á ri; Subalternus : A l ; Cam eralls .* Kamera- 
lis, vagy Kintses Tári Tiszt. Officialis D om i- 
nalis: Uraság Tisztje.

Officium : Tiszt, Tisztség, Hivatal. O fficium  Pro
v isoratusi Tisztartói. Frum entariatus .* Kasz
nárság , vagy Kasznárbéli Tisztség. E x  officio : 
Tisztképen , Hivatalból.

Officiosus: Hivatalos, hivatalbéli , szolgálatos, 
Kész szolgálatú, Barátságos.

Onus: B ér, Terh : Büntetés; Onus revocationis 
Procuratoris : Prókátori állítás tagadásának Di
ja ; onus reale: valóságos, vagy Jószágon fekvő ; 
Personale: Személyes Teher, adósság, tartozás.

Opifex: Kézmíivész , Kézműves , Mesterember.
Oppignoratio ; Elzálogosítás lásd Pignus»
Oppignorans : Elzálogosító.
Opinio: Vélemény.
Oppositio: Ellentállás.
Oppugnare: Ostromolni, vitatni.
Oppugnatio : in Scholis : Vitatás.



O ptio: Szabad választás.
Oratio : Beszéd , Könyörgés.
Orator: Szólló, vagy követ.
Ordinare: Rendelni, elrendelni, rendbeszedni, 

rendelést tenni, felszentelni, Papot szentelni.
Ordinatio : Rendelés , elrendelés , parantsolat, el

intézés. Ordinatio sacra : Papszentelés.
Ordinans: Rendelő, elrendelő, elintéző, Papszen, 

lelő , cd katonáknál parantsolat hordó.
Ordinatus: Rendes, rendszerető, rendeltetett, fel

szenteltetett.
Ordinarius: Rendszerint való, Közönséges. Ordi

naria Juris v ia : A ’ Törvénynek szokott Útja,
Ordinarie: Rendszerént, Közönségesen.
Ordo : Rend. M ilitaris : Hadi; Equestris : V itéz

lő , Nemesi. C iv ilis : Polgári. Ecclesiasticus'. 
Papi. R eligiosus: Szerzetes rend. Ordo St. 
Francisci : Szent Ferentz szerzete. Dominica
riorum : Szent Domonkos. S. P a u li prim i Ere• 
m ita e : Első Remete Szent Pál. Scholarum 
Piarum  vei Piaristarum  : kegyes Oskolák szer
zetek ; Sacer et exem ptus Ordo Benedictirio- 
rum: Szent Benedek szabados szerzete. Sacer 
Candidus et exem ptus Ordo Praemonstra
tensium : Szent Norbertnek Szabados és fejér 
szerzete. Sacer Candidus et exem p tus Ordo 
Cistercitarum : Sz. Benedek Szabados és fejér 
Szerzete. Ordo S. Joannis de Deo : Irgalmas 
Barátok szerzetük, Beneficium  Ordinis: Sor



tartás. Ordo Diuinom m  : Az Isteni Tisztelet
nek kiszabatott rendje ; lásd Eques.

Organisatio : Alkatás , elrendelés, öszveszerkezte- 
tés. Organisatio Corporis hum ani : az emberi 
Testnek belső alkalása, vagy Testnek épülete.

Organisare : Alkatni , elrendelni, rendbe szedni, 
öszve szerkezteim.

Origo : Származás.
Originalis : Eredeti.
Originalitas : Eredetiség.
Orthographia : Helyes írás.

P.
Pacheta: Tsomó, Kötet.
Pactatus: K ötet, fogadásbéli.
Pactum : A lk u , kötés fogadás.
Pagina : Lap.
Palatinus: Nádor Ispán; V ice P a la tin u s: Ná

dor Ispáni Helytartó.
Palatinalis: Nádor Ispáni.
Palatinale Judicium : Nádor Ispáni Törvény Szék. 

P alatinale M andatum  : Nádor Ispáni Paran- 
tsolat: Palatinalis H om o: Nádor Ispán Em
bere.

Papa: Római Pápa.
Paraliticus: Inaszakadt.
Paraphernum : Menyegzői ajándék.
Parenlesis: Rekesz.
Paria: Mássa.



Parochia : Papi megye , vagy megyés Papi Ház.
Parochianus: Megyebeli.
Parochialis: M egyi, megyés. Parochialis Domus: 

Megyés Papi Ház. Jura Parochialia : Megyés 
Papi Javak, haszonvételek. Parochialis Con
scriptio .* Megyés Papi Jövedelemnek fel Íratá
sa , számba vétele, feljegyeztetése. Fassiones 
Parochiales : Megyés Papi Jövedelem bé vagy 
íeladatása.

Parochus : Megyés Pap.
Pars : Rész, F é l, Vidék. Pars lncatta : Alpe

res, Perbe idéztetett fél. Pars a ctorea : Fel
peres. Com itatus in partibus : Vidéki Várme
gyék. Judices in partibus : Első Bírák; Pars 
essentialis : sarkalatos. Integrális : egészítő ; ac
cidentalis : mellékes.

Partialis: Részrehajló, részszerint való.
Partiali tas : Részelkedés , részre haj lás.
Particula: Részetske.
Particularis : Részszerént való.
Partus: Szülés; Partus sequitur ventrem : a’ 

Gyermek Annya sorsát követi.
Parsimonia: Takarékosság, kéméllés.
Parsimoniale : Kémélléssel szerzett, Takarékosság

gal szerzett.
Pasquillus : Gúnyoló , Gyalázó írás.
Pastor: Pásztor, Legeltető. Pastor a n im arum .1

Lelki Pásztor.
Pastorale Officium : Pásztori Hivatal.



Passivus Status : Adósság.
Passive : Szenvedöleg.
Pater: A tya, A pa; Patres sancti Sz. Atyák. 

Pater fa m ilia s : Házinéplartó. Tselédes Gaz 
da. Filius Fam ilias : Háznép öröké.

Patria : Haza.
Patriota: Földi, Hazafi.
Palriotismus: Hazafiság, Hazaszeretés.
Patrius : Hazai, Atyai ; Jus Patrium  : Hazai Tör 

vény ; Patria Potestas : Atyai hatalom.
Patrocinium: Szószóllás, pártfogás.
Pratrologia: Szent Atyák esméretöknek Tudo- 

m ánya.

Patronus : Szószólló , Pártfogó ; Patronus E ccle
siae : Egyház Pártfogója.

Patronatus: Szószóllás, Pártfogás, Jus Patrona
tus : Pártfogói hatalom.

Patronatus: Pártjafogatott; Ecclesiae Patrona
tu :  Pártjafogatott Egyház.

Patruus : Atyám Báttya vagy Ö ttse.
Patrua: Atyám Testvérének Felesége, vagy Ángyom.
Patruelis : Atyám Báttyának fia, vagy Leánya. P a 

trueles, Fratueles: Testvér Fiáknak Gyermekeik.
Pauper: Szegény; Pauperum A d v o ca tu s : Sze

gényeknek Prókátorok , vagy Ügyészek.
Peccatum: Vétek, Bűn; P eccatum  Com m issio

nis : Tselekedeti Bűn; Om issionis: Elmulasz
tásbéli Bűn , lásd ; Delictum .

Pecunia: Pénz ; messoralis : Sarló Pénz. Christi
anitatis : Kereszténység pénze.
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Pensio: Jutalmaztató fizetés.
Pensionatus, Pensionalista: Kegyelem pénzes, vagy 

Jutalmat szedő.
Perceptio : Bévétel.
Perceptor: Bévevö, bészedö.
Perduellis: Pártütő.
Perduellio: Pártütés.
Peremptorius: Haladást nem szenvedő. Exceptio  

perem ptoria: Úgy döntő kifogás. Perem pto
ria Citatio : apud E cclesia sticos: Végső 

Idéztetés ; apud Civilistas : harmad napra va
ló meghívás.

Pe rennalis : Ö rök, örökös.
Perennalitas : Örökösség.
Peripheria: T áj; Környék; vidék.'
Perjurus: Hamis esküvő : hite Szegett, Ludas. 
Perjurium : Hitszegés.
Perplexitas : Szövevényesség , habozás.
Perplexus: Szövevényes, habozó.
Persona : Személy.
Personalis: Személyes.
Personaliter: Személyesen.
Personalitas: Személyesség.
Petitorium: Kerelem útja; esse in petitorio'. K e

reset útján lenni.

Pignus: Zálog. Judiciale’. Bírói; legale: Törvé
nyes ; Contractuale  : Kötött ; Colligatum  I 
öszve kötött; realitás pignoris: a’ zálog való
sága; quidditas pignoris : Zálog misége ; Lo~



Pignoratitius: Zálogos.
Pignoratarius : Zálogos , zálogoló , zálogbavevÖ.
Phantasma: Képzelet.
Phaenomenon : Jelenet.
Philosophia: Böltselkedés Tudománya.
Philosophus: Böltselkedő.
Physica: Természet Tudománya.
Physicus: Természet visgáló, Természeti, Ter

mészetes.
Placetum: Tetszés. Placeturn R egium : Királyi 

Tetszés.
Plágium: Ember lopás , vagy más munkájának 

meglopása.
Planities: T érség, sik , sikság, Térföld.
Planum: Előképezet, sík, T ér; Planum  Innen

u m :  Utazásnak szabott rendje.
Planus : Sik , Sima.
Planta: Növevény.
Plebs : Köznép.
Plebeus: Köznépbéli.
Plenipotentia : Teljes hatalmú Biztosság, vagy 

Teljes hatalom.
Plenipotentiarius : Teljes hatalmú Biztos.
Poena: D ij, Bér, Büntetés ; poena ordinaria: 

rendes, rendszerént való, vagy Törvény által 
meghatároztatott, vágj' halálos; extra  ordina
ria: rendkívül való; arbitraria : Bírói ítélettől— 
függő. Canonica: Egyházi Törvényes. M e
decinalis : Orvosló , Javító ; Vindicativa : Bo-



szúló ; pecuniaria: pénzbeli; Corporalis, Cor
poris afflic tiv a :  Test sanyargató; Testi vagy 
Testet sanyarító ; Poena scandali: Botránkoz- 
tatás büntetése; poena Capitis: Főben járó 
büntetés, vagy főben marasztalás ; poena em en
dae lingvae: nyelv váltság ; em enda capitis: 
Fő váltság Dija; poena temere litigantium : 
vakmerő perlekedésnek büntetése; poena Inde
bitae : Helytelen panasz büntetése; poena Ta
lionis: viszsza háramló büntetés , vagy szint an
nyiban való büntetés; poena pra eclu si: Olta
lomtól való elzárás ; poena dem entitae F idei: 
altsábításnak vagy ígéret szegésnek büntetése; 
poena perjurii: Hit szegésnek büntetése.

Poenalis: Büntető, Büntetéssel járó. Lásd L e x .
Politia: A ’ Polgári rendtartásra való ügyelés.
Policitatio : Ketsegtetés, vagy el nem fogadtatott 

ígéret.
Polyginetia: Több feleségüség.
Polyandria; Többférjüség.
Politica: Polgári rendtartás.
Populus: Nép.
Popularis: Nyájas, nép kedvében járó.
Portio : Szám , rész , adó , portio oralis : Ember 

szám ; portio E qudis: Ló szám, vagy Kenyér 
es Lo porlio ; portio vel rata C ontributiona
lis: adó; portio possessionaria .* rész Jószág ; 
portio pvaedalis : puszta rész.



Possessio ; possessorium : Bírás : Birlok , Falu , 
Helység; possessorium longi temporis : Ember 
emlékezetét felül haladó ; pacificum  : Békesé- 
ges , Birtok.

Possessor : Birtokos ; bonae fid ei : Jó Lelkű ? 
m alae fid ei ; Hamis Lelkű.

Possessionatus: Birtokos.
Possidere: Bírni; bona f i d e : Jó Lélekkel; m ala  

fid e  : Rósz Lélekkel.
Posteritas: maradék, Ivadék.
Posthumus: Atya halála után született.
Postscripta : j Toldalék-írás.
Postulatum: Kéremény , Kívánat, Kéret.
Potentia: Tehetség, Tehetőség, Tselekedő Erő.
Potentiarius: hatalmas, hatalmaskodó.
Potestas : hatalom. P a tr ia : Atyai. L eg isla tiv a : 

Törvény hozó. Ordinaria: Rendszerént való* 
D elegata  : Megbizatott, biráltatott.

Practicus : Gyakorlott; Scientia practica  : gya- 
korlatos Tudomány.

Practicans : Gyakorló.
Praecarius: Ideig óráig, vagy ingyen va ló , vagy 

bitangoló, engedelembol való , Kéréssel nyere- 
tett; legitim us: Törvényes; illegitimus : Tör
vényleien , Birtokos ; Titulus possessorii: Bir
tok neme.

Praecautio : Eleve örizkedés; Eleve való Gondos
kodás.

Praecavere: Eleve őrizkedni ; Eleve gondoskodni.



Praecedentia : Előbbvalóság.
Praeclusi Terminus: Vég határ nap.
Praedialisla: Pap nemese.
Praedocinium : Ilaramiaság; útonálló Tolvajság.
rraeminentia : Kitetsző elöbbvalóság.
Praeemptio: Vevésbeli Elsőség.
Praeexistentia: pro praesenti: Jelenvalóság; pro 

praeterito : volt Létei.
Praefatio : Elöljáró beszéd.
Praefectio: Fiúitás, vagy Fiúággátétel.
Praefidentia: Maga meghitség.
Praejudicium: Örökségtől megfosztó sérelem, vagy 

Jus sérelme.
Praejunctura : Vetett, vagy vontató L ó ,  vagy 

Forspont.
Praejuncturalis: Vetett, vagy vontató. E qui prae- 

juricturales: vontató vagy vetett Lovak. Taxa  
praejuncturalis: vetett, vagy vontató Ló Bér, 
vagy forspont Bér.

Praelatio : Elsőség ; előbb valóság. Jure praelati
onis gaudere: elsőséggel b irn i; elsőnek, elöbb- 
valónak lenni.

Praelati : Egyházi Fő Rendek.
Praeliminare: Eleve való.
Praemittere : Előre botsátani, előre küldeni.
Praemissus : Előre botsáttatott.
Praemonitio: Megkinálás, vagy megimádás.
Praemonere: Megkínálni, vagy előre meginteni.
Praenumeratio: Elő fizetés, előre való fizetés.



Praepositus: Prépost; major : nagy. Ins ulatus  .* 
süveges.

Praepositura: Prépostság.
Praepotentia: Rendkivül való tehetség.
Praepotens: Igen hatalmas, vagy rendkívül való 

tehetségű.
Praerequisitum: Előre való megkivántatóság, vagy 

eleve való készület.
Praerogativa : Jeles külömbség.
Praescriptio: Ü dő  múlás, üdőnek eltelése vagy 

elüdősítés ; dorm it: szűnik, non currit: nints 
helye ; interrumpitur : Félbeszakad; a praescri
ptione exem ptum  tempus : az íido múlás alól 
vagy, elüdősítés alól kivett üdö.

Praescribere: Ü dő múlást mutatni, elüdősíteni.
Praesentare: Kinevezni, e lő , vagy bé m ulatni, 

bé adni ; pro officio quopiam idoneum Indi
viduum  praesentare: valamelly hivatalra al
kalmatos személyt kinevezni; praesentare acti
on em , m andatum  .* a’ vád Levelet, paranlso- 
latot bé adni, bé mutatni, bé nyújtani, kéz
hez adni.

Praesenta , Praesentatio: Candidatio : ki nevezés , 
bé nyújtás , bé , elő mutatás, béadás; prae- 
sentam dare pro quopiam Ecclesiastico B e
neficio-. valamelly Egjházi haszonvételre kine
vezni egy valakit. Jus praesentae: kinevező ha
talom , item pártfogói hatalom.

Praeses: Elölülő.



P r a e s i d i u m : Elöl ülés.
Praestatio: Tartozás, adózás, szolgálat.
Praesumptio : Gyanítás vagy Vakmerő bizakodás; 

Juris : Törvényen épült; Juris ta n tu m : Tör
vényen épült megtzáfolliató. Praesum ptio Ju
ris sim ul et de Jure: Törvényen épült tzáfol
hatatlan gyanítás ; praesumptio hom inis: Em
beri ; gravis : nyomos. Levis : tsekély. Violen
ta : megnyugtató Gyanítás.

Praesumptus : Gyanítatott, Gyanílásbéli, Gyanítás 
szerint való.

Praetendere: Követni, keresni, keresetet támasz
tani, állítani.

rraelensio: Kereset , követés.
Praetensus : V é lt , kereset alatt lévő.
Praetensive: Á llítólag, vélve.
Praetextus: Szín, orv, ürügy.
Praevenire : Előzni megelőzni.
Praeventio: Előzés. Praeventione úti: előzéssel élni
Praeventus: Előztetett vagy megelŐzletelt.
Praeveniens : Előző , megelőző.-
Praevidere : Eleve látni.
Praevisio: Eleve látás.
Praevisus: Eleve láttatott.
Praxis : Szokás, Gyakorlás; praxis Judiciaria'. 

Törvénykezésbéli szokás ; item  relate ad sub
jectum  : Törvénykezésbéli gyakorlatosság ; pra
x is  Criminalis: büntető Törvénykezésbéli, vagy 
Törvényes szokás.



Pretium: A i t ; aestimat, ionala : betsü szerént 
való. Currens: folyó ; sum m um  : legnagyobb; 
mediocre : középszerű. Infimum  : lég alább va
ló. Pretium  affiectionis; kedvellés Betse, vagy 
kívánat Betse.

Primigenius Eredeti; primigenia Donatio .* ere
deti adomány.

Primogenitus : Első szülött.
Primogenitura: Első szülöttség.
Principale: F ő , derék; accessorium sequitur su

um principale : a’ Toldalék a’ dolgot követi.
Principium : ü k , Derék ok vagy FŐ ok.
Prior: E lőbb i, előbb való , fo Elöljáró. Prior 

Claustri: szerzetes Ház Elöljárója. Q u i prior 
Tempore potior Jure:  a’ ki előbb való , a’ 
nyertes.

Prioratus: Elsőség, Főség, Elöljáróság; priora
tus auranae: Aurániai főség.

Prioritás : Elsőség, Elobbvalóság.
Privilegium : Privilegiom. Fejedelmi különös En- 

gedelem vagy kiváltság. Generale : Közönsé
ges. S p ecia le : Különös. Personale: Személy
béli. L o ca le :  Helybéli. R e a le : Birtokbéli. Ob
soletum '. Ereje veszett vagy erejét vesztette.

Privilegiatus: Privilegiált, Fejedelmi különös en
gedelemmel, vagy kiváltsággal biró vagy sza
bados.

Privilegiatum oppidum: Privilegiált vagy szaba
dos Mező Város; Priuilegiata Com m unitas: 
Privilegiált vagy szabados község.



Privignus: Mostoha F i, mostoha Gyermek.
Privigna : Mostoha Leány,
Proavus: Ősnek A tlya; Proavus m aternus: Ük

nek atyja.
Proavia Paterna: Ősnek annya; m aterna  : Ük

nek annya.
Proamita: Ösem Apjának Húga vagy Nénnye.
Proavunculus : Üköm Annyának Báttya,vagy Őtlsc.
Proba: Próba, vagy megbizonyítás megmutatás, 

Tanú bizonyság. P len a :  Telyes ; non plena', 
héjános; sém i p len a :  F élj plusquam  sémi 
plena : Félnél bővebb, vagy több ; minus quam 
semiplenax Félnél kissebb vagy kevesebb. Uni

form is, conformis : egynemű ; m ix ta  : elegyes; 
probatio e x  visceribus Causae seu interna: 
a’ dolog velején épült, vagy a’ dolog velejéből 
vétetett próba; externa', külső; per Testes: 
Tanúk által való; actori incum bit proba: a’ 
bé bizonyítás a’ Felperes dolga , vagy köteles
sége.

Probabilis: Javalható, hihető.
Probabilitas: Javalhatóság , Hihetőség.
Probatorium Instrumentum: Bizonyító Levél; Ok 

Levél.
Procedens Judex: ítélő Biró.
Procedúra Judiciaria : Törvény folamatja.
Procentuare: Századolni.
Procentuatio : Századolás.



Processus : Per, vagy Perfolyás. Processus longae 
L it is : húzomos folyású vagy Törvénykezési!; 
brevis litis : rövid folyású vagy rövid Törvény- 
kezesi! : solermis : rendes alkotmányi!; sum m a
r iu s : sommás, vagy külső forma nélkül való. 
T abularis: Királyi Táblát illető 5 Passivus : 
A I ; A ctiv u s : F e l; C ivilis: Polgári. Crimina
lis : Büntető Per. Solennitates Processus : Tör
vénykezésnek rendtartása. Processus D e b iti: 
Tartozást, adósságot, hitelt, követő Per. Liqui
di D e b iti: szembe való adósságot; Pignoris: 
Zálogot; com m od ati: költsönt; Depositi : Hit
re bizatott vagy letétetett Jószágot; Successio
nalis: örökséget; Juris: elidegeniltetelt örök
séget. Processus ad poenam  detentionis alie
narum Literarum  : Idegen Levelek le tartózta- 
tásoknak Diját. Processus ad poenam  perpe
tu i Evictoratus : Örökös szavatosságot. Proces
sus damni: Kárt. Processus ad Com m unica
tionem Instrumentorum  : Levél közlést. Pro
cessus ad Transum pta : Levél mássa vételét; 
proportionalis : arányosságot; ad desumptio- 
nem vinculi: Bánat Bért; Evictionalis: sza
vatosságot ; Processus ad Invalidationem Fas
sionis ecc neglecta Praemorátione: a* felval
lásnak sikeretlenítését az el mulasztatott. meg- 
kinálás miatt; ad Transvestitionem Conditio
num : a’ zálog feltételeinek által Íratásokat, 
vagy a’ zálogításban elsőséget. Processus De-



biti e x  praelatione', adósságot elsőbbség mel
lett ; ad poenam actus majoris potentiae: 
Tzégéres hatalmaskodás Diját, Im pensionalis: 
hatalmaskodó Jobbágy ellen, vagy felett Igazság 
kiszolgáltatását; ad aquisitionem Juris vidu
alis : Özvegyi Just vagy járandóságot; ad re
ctificationem Divisionis : Osztály igazítást; ad 
novam Divisionem  : új osztályt; ad repe
titionem  fugitivorum  Colonorum  : szokott 
Jobbágyot vagy szolgát viszsza kívánó. E x e c u - 
tionalis: végrehajtásra ügyelő. Divisionalisi 
Osztályos. Divisionalis rectificatorius: Osztály 
igazító. E xecutionis Correctorius’ foglalást 
vagy végrehajtást igazító; ad renovationem 
Sententiae: ítéletet élesztő vagy újító. F a l
s i : álnokságot boszszúló. Ide tartozik : az ala
kosságot, vér tagadást, al Levél költést, Hit 
törést , vagy hamis esküvést, boszszúló Per. 
Processus violentialis: Hatalmaskodást panasz
ló ; ad poenam violationis m issilium  : Levél 
feltörését boszszúló; m etalis: Határ; m etalis 
e x  Jure : gyökeres jusson indíttatott Határ. M e
tál is e x  usu l Birtokon épült Határ P er; ad 
implementum Contractus : kötést telyesítte- 
tö : ad invahdationem Contractus : Kötés si
kerességét vitató. Processus reconventionalis 
apud Canonistas : viszont Per ; ad invalida
tionem C a m b ii: Tsere sikerességét vitató; LV

péti-



petitorius: viszszakivánó. Invalidatorius: Si- 
keretlenílö ; ad sequestrum  : zárató, zároltató. 
A d  reserationem sequestri: zár alól felmen
tő , vagy zártbontó. C om putualis: számvetés
re vonó. N o v i: Újittatott. N ovi cum  gratia : 
Kegyelem mellett újittatott. Concursualis: Hi
telezőket öszvehivó. Repositionalis : viszsza té 
tel Ő. Processus m arcalis contra testificari no
lentes : a* vallani nem akarók ellen indíttatott 
Birságos Per. Perjurialis: Hitszegést büntető. 
Contra Judicem  Sententiam  exeq u i nolen
tem : az ítéletet végre hajtani nem akaró Biró 
ellen. A d  invalidationem  Fassionis e x  prae
judicio : a’ sérelmes Felvallás sikeretlenítésére 
vagy elrontására indíttatott. Reluitorius .* Zá
logos ; ad invalidationem  Conditionum pi- 
gnoratitiarum : a’ zálogos feltételeknek elron
tásokra indítatott; adsuperinscriptionem  : fe
lül fizettető; AuSzugalis : Hitelező Lajstrom 
mellett indítatott adóssági Per; indebite solu
ti : helytelen fizetést viszszakivánó; Rationa
rius : számvevő; Legitimatorius: Nemességét 
vitató ; ad obtinendum Divortium quoad tho
rum et mensam e x  capite Adulterii susci
tatus : a’ Házassági el választást a’ Házasság 
törés miatt kérő Per. D ivortialis: elválasztó ; 
ad dandas Rationes Tutelares: Gyámságról 
számot vevő; ad poenam Infam iae : Betstele- 
nítésre indíttatott; ad dandam rationem Con-



tradictionis: ellent mondásnak okát kérő; ad 
recipiendam rationem Contradictionis: el
lent mondásnak okát adó ; ad rév indicationem  
Bonorum contra Contradictionem per Do- 
natarium occupatorum  : az ellent mondást meg 
vetésével elfoglaltatott Jószágot az adományos- 
tól vagy felkérotöl viszsza követő Per. Proces
sus e x  puritate Statu tionisl ellent mondással 
nem sértetett iktatásból indíttatott Per. ad ae
qualitatem  Juris : Leány ág részeltetését kívá
nó ; '  ad inaequalitatem  : kirekesztetésére in
díttatott; ad excisionem  quarta litii: Leány 
negyedet kereső; ad restrictionem viduae öz
vegyi tartást mérséklő; ad invalidationem  
Dotis scriptae-. Házassághoz kötött Jutalom, 
vagy Hit Bér elrontására indíttatott: a d amis
sionem D o tis : a’ Házassági Jutalomnak vagy 
Hit Bérnek elvesztésére indíttatott. Processus 
sponsalisticus: eljegyzést vagy kéz fogást tel
jesíttető ; ad invalidationem Testam enti: ex 
defectu extrinsecarum  vel intrinsecarum so- 
lennitatum : a’ külső, vagy belső héjánosságok 
miatt a’ végső Rendelés vagy Testamentom el
rontására indíttatott; ad im plem entum  Testa
menti: az utolsó Intézet, vagy Testamentom 
teljesítésére indíttatott Per; ad poenam  viola
tionis Sedis: a’ szék sértést, vagy b ántást bosz- 
szuló; e x  Capite concubinatus: ad eliminan
dam Concubinam et poenam scandali susci-



ta ttis: az ágyasnak eltiltására, és az ágyassá" 
által okoztatottbotránkozásnak fenyítésére indít
tatott; ad poenam violationis Im m unitatis E c
clesiasticae  : az Egyházi szabadság megsértését 
boszszúló ; ad dictandas Censuras E cclesia
sticas ob injectas in Clerum  violentas m a
nus: Pap verést boszszúló ; ad privationem be
neficii vel Officii Ecclesiastici: az Egyházi ha
szonvételeknek, vagy hivatalnak elvesztésére in
díttatott Per ; ad dandas rationes non coha- 
bitationis , poenasque privata authoritate in- 
tervenfae separationis dictandas suscitatus: 
az Önkényen elválásnak büntetését követő, és a’ 
külön lakásnak okát kérő ; ad poenas tu rb a 
tionis m atrim onii de praesenti vel de fu tu ro  
suscitatus: a’ szerzett, vagy a’ kéz fogás által 
megígért Házasság háborgatásáért indíttatott fe- 
nyíto Per, vagy a’ Házasság háborgatásának fe
nyítésére indíttatott Per; contra morosos repa
ratores com m unium  aedificiorum : a’ közös 
épületek igazítását mulasztók ellen indíttatott; 
ad dem olitionem nocivorum aggerum vel 
molarum : a’ káros gátoknak, és malmoknak el 
rontásokra ; ad sublationem Beneficiorum  
R egalium : a’ Királyi haszon vételeknek elvesz
tésekre ; ad revindicationem Com m unium  
Bonorum abalienatorum : az elidegenittetett 
osztatlan Javak viszsza vételekre indíttatott Per. 
Processus Decim ális eoc Jure: Dézsmát gyö



keres Jusból; e x  u su : Birtok mellett vitató ; 
Oppositionalis: ellentállás okát kérdő ; Reoccu- 
patorius : viszsza foglalás eránt indított. Repul- 
sionalis : viszsza üzésnek okát kérdő ; ob non 
obtemperationem m andatis Judiciariis : Tör
vényes parantsolat megvetését boszszúló ; Com - 
promissionalis : egyezésből, vagy egyezés sze
rént támasztatott; E x  usuraria p ra vita te: 
Törvénytelen uzsoráskodás fenyítésére indítta
tott; ad redintegrationem B on orum : a’ Jó
szágnak tökélletes hely r e  állítására indíttatott; 
Fidejussionalis: Kezességet teljesítteto ; succi
sionis et decorticationis sylvarum : Erdő lo
pást és fabántást boszszúló ; ad amissionem Pri
vilegii : Királyi különös engedetem vagy Pri- 
vilegiom elvesztésére; ad abaestim ationem  
aedificiorum  : Épületeknek elbetsűlésére ; ob 
involationem in Jurisdictionem M agistratus 
publici: a’ köz Tisztség hatalmában lett avat
kozás: e x  saevitie: Jobbágyon való kegyet
lenkedést; Dehonestatorius: Gyalázásl bosz
szúló Per. Processus Urbarialis: Urbáriális. 
M arcalis : Markás Per.

Proclamatio: Kikiáltás; proclam atio Causae: 
Per felvételének kikiáltása.

Proclamatus : Kihiresíttetett kikiáltatott.
Proclamator: Kikiáltó; in licita tion e : Kajdász.
Procurator : Ügyész , vagy Prókátor.



Procuratoria Constitutio: Prókátori Vallás. Pro-
curatoriae Literae: Prókátort valló Levél.

Proditio : Elárulás ; Proditio fr  átérni sanguinis : 
vérárulás, vagy tagadás.

Productum in Processu: Perben elő adatott írás.
Professio Religiosa : Szerzetes fogadás. F id e i:  

Hitvallás.
Professus: Felesküdt, vallásttett; Religiosus pro

fessus  : felesküdt Barát.
Progener: Onokám férje.
Progenies: Nemzetség, Ivadék.
Progressio: Tovább menetel előmenetel.
Projectum : Javallat. Projectum  su m p tu u m : 

költségeknek számba vevések , vagy előadások.
Prohibita: ítélet tiltás.
Prohibere: Tiltani, m eg-eltiltani, ellenzeni.
Prohibitio : Tilalom , tiltás.
Proles: Magzat, Gyerm ek, szülét; N a tu ra lis:  

természet szerént való : legitim a: Törvényes; 
legitim a sim ul e l naturalis : Törvényes és 
Természet szerént való; legitim a ta n tu m : fo
gadott; N aturalis tantum  : Törvényes ágyon 
kívül lett. Spuria: fattyú;] Sacrilega: Szent
ség törésből származott; Incaestuosa  : vérség 
fertőztetésböl származott; adulterina : n ospa- 
ráznaságból származott; illegitim a  : Törvény
telen származású; Conceptae vel posthum ae: 
Attyok halála után születtek; C arn ales: egy 
A tyától; uterinae : egy Anyától származott



magzatok. Carnales et Uterinae : Atyáról és 
Anyáról egyek; G em ellae : egy hasú vagy ket
tős Gyermekek , vagy Ikerek; Proles utrius
que sescus : mind a’ két nembeli Gyermekek.

Prologus: Elöljáró beszéd.
Promatertera : Üköm Annyának nénye.
Promissio.: ígéret; Onerosa :* viszont terhelő, 

vagy viszont kőtelező ; gratuita  : ingyen való; 
J u ra ta : Hittel kötött; a ccep ta ta : elfogadott; 
spontanea : önkényen való , vagy önként téte
tett; extorta\  kifatsarlatott. Promissio de re 
licita et possibili: szabados és lehetséges dolog
ról tétetett.

Promontorium: Fok vagy SzöllŐ Hegy.
Promovere: Elő mozdítani, elő menetelesíteni.
Promotio: Előbb menetel; Elő menetes ; előbb 

mozdítás, vagy mozdulás.
Promulgare: Kihirdetni; promulgare matrimo

nium  : Házasságot kihirdetni.
Promulgatio : Kihirdetés.
Promtuarium : Tár Élés Ház*
Pronepos: Onokámnak fia.
Proneptis: Onokám Leánya.
Pronurus: Onokám felesége.

Propatruus : Ősöm , Attyának Báttya, vagy Öltse.
Proportio : Egyarányosság.

Proportionatus: Aranyos vagy mérsékelt.
Proportionare: Erányozni, mérsékelni.
Proportionate: Arányosan, mérsékelve.



Propositio : Előadás.
Proprietas : Tulajdonság , vagy sajátság.
Proprietarius : Tulajdonos.
Proprius : Tulajdon saját.
Proprie : Tulajdonképen.
Prorogatio : Udőhalasztás.
Prosecutio: Folytatás.
Proscriptio: Számkivetés.
Proscriptus : Számkivettetett 3 proscriptioriales 

Uterae: számkivető, vagy elfogadó Levél.
Prosocer: Ipám Attya.
Prosocrus: Napam Annya:
Protestatio: Ellenmondás, ellenzés, ellenző Je

lentés.
Prothocollum: Jegyző Könyv.
Prolliocollista i Jegyző Könyv iró.
Provicarius : Helytartó felváltója.
Provisio : Intézet, intézet tétel 3 provisio hominis 

to llit provisionem Legis.' az emberi intézet 
megszünteti a’ Törvény intézetét J provisio m i
litiae'. Katona tartás.

Provisor: Tisztartó.
Provincia: Tartomány 3 incorporata: egyesült 3 

lim itanea  : határos 3 Confoederata  : szövetsé
ges , frigyes.

Provincialis: Tartományi 3 Provincialis synodus : 
Tartománybéli, Egyházi gyülekezet.

Provincialis: Szerzet fő Elöljárója, vagy szerzet
nek Tartományi fő Elöljárója. .



Provisorio: modo Előzőleg.
Provocans, sine provocato non probat: az állítás 

bizonyítás nélkül sikereden.

Pubertas: Serdült kor.
Publicare : Közönségessé tenni, kihirdetni, hirül 

adni,.
Publicatio : Közönségessé tétel, kihirdetés.
Pulsus; Ér verés , harangozás, verés.
Punctum: Pont; punctum  temporis\ idő Pertz, 

vagy Pillantat,
r

Pupillus : Arva.
Pupillaris: Á rv á i, árvát illető.
Puritas Conscientiae; Lelki esméret tisztasága.

Q.
Quaestio: Kérdés; quaestio f a c t i : Történt dol

got érdeklő; Juris: Törvényes , kérdés.
Quaestionatus: Kérdésben lévő , kérdésben forgó, 

kérdéses.
Qualificare: Mellékesen magyarázni,
Qualificatio: Mellékes magyarázás,
Qualificatus : Mellékesen magjraráztatott; Q ualifi

catus Juvenis: Jeles tulajdonságú Ifjú. Q u a 
l i f icata Responsio: mellékes magyarázatú fe
lelet. Furtum  q u a lific a tu m ’ mesterséges lopás.

Qualitas: Minémüség; Tulajdonság: Essentialis : 
Allatos; accidentalis: mellékes ,* P h y sica : Ter-



raészetes j requisitis qualitatibus praeditus: 
megkívántaié tulajdonságokkal biró.

Quadrans : Negyed.
Quantum: Mennyi; Q uantum  Contributionale : 

Adó.
Quantitas: Mennyiség vagy mekkoraság.
Quarterium: Szállás.
Quarterialis : Szállásbéli; D om us quarterialis .* 

Szálló Ház, Szállás Ház.
Quartalitium: Leánya negyed.
Querela, querimonia: Panasz , panaszolkodás, Vád, 

vádolás.
Querulans : Panaszló panasztévo.
Querulatus: Panaszos; panaszlott, vádolt.
Quidditas : Miség , vagy mivolta valaminek.
Quietantia : Nyugtató, vagy menedék Levél.
Quietare : Megnyugtatni , nyugtató vagy menedék 

Levelet kiadni.
Quotta : Hányad, Tartozás; Convenire de quot- 

ta Litis Advocatis est vetitum  : a’ Prókáto
roknak tilalmas a’ perlett kereset részét, vagy 
a’ Per Iiányadját magoknak le köteleztetlni,

Quottalitas : Hányadság.

R.
Rabula vei Rabulista: Törvény erőltető, Vagy 

Tsavarító.
Raptim: Futólag, ragadólag.
Raptor: Elragadó.



Rasio, rasura: Vakarás.
Rata Divisionalis: Osztály rész.
Ratio: Ész, ok; rationes.* számadás; ratio sta

tus : köz Jó tekintete , vagy volta. 
Ratiocinium: Számadás, számolás.
Ratiocinatio : Eszmélkedés , Okoskodás. 
Ratiocinari: Okoskodni, eszmélkedni.
Rationista: Számtartó.
Reactio : viszont követés , viszont kereset. 
Reambulatio metalis: Határjárás.
Reassumere: Ismét, újra felvenni: reassume

re causam  : a’ pert ismét felvenni. 
Reassumptio, reassumpla : További felvétel. 
Rebus sic, uti praefertur stantibus, seque haben

tibus: úgy lévén a’ dolog a mint elő adatik. 
Racapitulare: Ismét elő adni, elő adás, elő be- 

szélleni.
0

Recapitulatio: Újólag tétetett elő adás , elő hozás, 
elő beszéllés.

Reciprocare : Viszonyozni, viszontagolni. 
Reciprocatio: Viszontaglás, viszonyozás. 
Reciprocus: Viszonyos, viszontagvaló.
Recognitio : Megesmérés.
Recognitionales: Megesmérö Levél.
Reconvenire : Viszont megperleni.
Reconventio : Viszont megperlés.
Reconveniens: Viszont megperlo.
Reconventus: Viszont megperlelelt.



Rectificatio : Megigazílás , Igazítás ; Rectificatio  
portarum  : Kapuknak számok , vagy Porták Iga
zítások ; Connum eratio: Öszve számlálások ; 
rectificatio metarum  : Határ Igazítás.

Recurrere : Folyamodni.
Recursus: Folyamodás.
Redimere: Megváltani, kiváltani; redimere ve

scam pecunia : pénzen Békét váltani.
Redemptio: Megváltás, váltság; redemptio Ju

ris armorum  : vívás váltság.
Redemptus: váltatott, kiváltatolt.
Redintegrare: Helyre állítani , vagy kipótolni.
Redintegratio : helyreállítás , kipótolás.
Reducere: Viszsza vezetni; in sensu gram m a

tic o ; javítani, jóvá tenni, jóra hozni; in sen
su m o ra li: levinni, részekre vonni; in Arith
metica»

Reductio: Viszsza vezetés, jobbítás, jóvá tevés, 
le vitel, részekre vonás.

Referens : Előadó.
Referada: Előadás.
Reflexio: Észrevétel, emlékeztetés.
Reformare : Ú jítani, el megváltoztatni, megmá

solni; Reformare Sententiam  prim i fori : az 
első Kiró Ítéletét megváltoztatni, megmásolni.

Reformatio: Újítás, változás, változtatás, meg- 
másolás.

Reformatus: Elváltoztatott, megmásoltatott, Ují- 

látott.



Reformator: Ú jító, változtató.
Regales: Ország Gyűlésére idéző Levél.
Regimen: Országiás, igazgatás, Igazgató, Ország, 

ló Szék.
Registrum: Lajstrom.
Regnans : Országló.
Regnum Aristocraticum : Főség Uralkodása; Fö 

rend Uralkodása.
Regnicolaris : Országos.
Regnicola : Ország Lakosa.
Regnotenus: Ország szerént, Ország szerte.
Regressus: Viszont kereset, követés, viszszame- 

netel.
R egula: Szabás.
Regulamentum : Rendszabás. Regulam entum  mi

litare : Hadi rendszabás; Regulam entale pre
tium  .* Hadi szabott árr.

Regularis : Rendszerént való , rendes; Regulata 
vulgo Regularis m ilitia : állandó, réndszerént 
való, köteles Katonaság.

Regulativus : Elrendelő , rendetszabó.
Reiterare : Ismét előhozni.
Reiteratus: Ismét elöhozatott. Reiterato, vice: 

több Ízben.

Rejecta Judicialis: Birói elhalasztás, más időre 
való halasztás,

Relatio: Jelentés, Tudósítás.
Relaxare: Megereszteni, elengedni.
Relaxata : Elengedés.



pl elegare: Kitiltani, elutasítani, hátra vetni, ha
lasztani , eltiltani.

Relegatio : Kitiltás, eltiltás, utasítás s a’ t. 
Religiosus : Szerzetes, szerzet, Hitbeli, Imás , 

Imabéli.
Reliquiae : Maradék Szent Tetem.
Reluere: Kiváltani.
Reluitio : Kiváltás.
Remanentia: Maradék.
Remedium: Orvoslás.
Reoccupare: Viszsza foglalni.
Reoccupans: Viszsza foglaló.
Reoccupatio : Viszsza foglalás.
Repellere : Viszsza verni, viszsza űzni.
Repetere : Viszsza kérni , viszsza követni.
Replica : Felelet, D uplica : Második ; Triplica : 

Harmadik felelet.
Reponere : Viszsza tenni, felelni.
Repositio : Viszsza tevés, viszsza tétel.
Repudiare : Megutálni , elhagyni.
Repudium : Megútálás , elhagyás.
Repulsio: Viszszaüzés.
Repraesentans : Képviselő.
Repraesentatio: Felírás.
Reprotestalio : Viszont ellenmondás.
Requirere : Megkérni, megkeresni.
Requisitio: Megkérés, megkeresés.
Requirens : Megkérő , megkereső.
Requisitoriae Literae: Megkérő, megkereső Levél.



Requisitum: Megkivántatóság.
R e s c r i p t u m :  Viszsza irás, felelet; Rescriptum 

Regium : Királyi válasz, viszsza irás.
Rés : Dolog. Esse R ei:  dolognak valósága; es

sentia : állatja, m ivoltja; eocistentia'. léte; 
subsistentia : állapotja ; Consistentia : köz ál
lapotja ; subjectum :  tárgya vagy arányozatja; 
Res ju d ica ta :  ítéltetett dolog. Transivit in 
Rem  judicatam  : ítéltetett dologgá le tt; Rés 
Religiosa : vallásbéli.

Reservare : Kikötni, fentartani.
Reservatio : Kikötés , fentartás.
Reservata mentalis : Értelem titkolás,, viszsza tartás.
Reservatus : Kiköttetett, fentartatott.
Reserva: Tartalék sereg.
Resilire : Elállani , megmásolni. Resilire a Con

tractu aut sponsalibus: elállani a’ kötéstől,
kézfogástól.

V  %

Resiliens: Elálló, szavát, Ígéretét viszsza húzó.
Resolutio : Végzés , rendelés , meghatározás ; Nor

mális Resolutio R egia: Királyi rendszabás, 
rendet szabó határozás.

Resultus : Elállás ; megmásolás.
Resignare: Lemondani, letenni, általadni.
Resignatio: Lemondás , letevés, letétel, általadás.
Resignatorium Instrumentum: Altaladó. vevő 

írás levél.
Respective: Úgy szóllván, némelly tekintetbe, 

részszerént.



Respirium : Idő haladék.
Respublica: Közönséges dolog, Társaság.
Restantia ; Hátra lévő tartozás. ,
Restatutio : Ismét tétetett, újonnan tétetett, vi

szont iktatás.

Restauratio : Építő szék , köz Tisztségújítása , 
Tiszt választás.

Restitutio: Meg viszszatérítés , viszszaadás.
Revelatio: Kinyilatkoztatás, felfedezés- Revela

tio Liter alium  Instrumentorum : Levelek 
felfedeztetések , kinyilatkoztatások.

Revelatorius : Kinyilatkoztató , felfedező.
Revelare: Kinyilatkoztatni, felfedezni, kijelente

ni , kivallani.

Reversales: ViszszatéríttetŐ , viszsza Térést kötő 
Levél.

Revidere: Megvisgálni, által nézni, által visgálni.
Revisio: Megvisgálás.
Revisus : Megvisgáltatott; Revisorium fo r u m : 

visgáló ítélő szék; superrevisorium : legfőbb 
visgáló szék.

Revocare : Viszsza híni, viszsza húzni, megmásol
ni , elállani.

Revocatio : Megmásolás, viszsza húzás ; Revoca
tio actionis .* a’ vad Levélnek megmásolása ; 
Revocatio allegatorum : Prókátort állításnak 
megtagadása.

Ritus: Szertartás.
Rituale: Szertartási Könyv.



Rogus; Fa rakás.
Rumor: Köz hir.
Rubrica: Rovatolat.

s.
Sacrilegium : Szentségtörés ; L oca le  : hely ; Per

sonale : személy ; R ea le : vagyonbéli szentség 
törés.

Sacrilegus: SzentségtÖro.
Saeculum: Század Világi Allapat.
Saecularis: V ilági; Sacerdos saecularis : Vilá

gi Pap.
Saecularisatio: Világivá tétel, a' szerzetes foga

dástól való felszabadítás. Bonorum et funda
tionum Ecclesiasticarum  saecularisatio : Pa
pi Jószágoknak, ájtatos Örök hagyományoknak 
Világivá tételek.

Salarium: Hivatalbéli fizetés; a Salario suspen* 
dere ; a’ Ilivatalbéli fizetést felfüggeszteni.

Salvus Conductus: Szabad menet. Literae salui 
Conductus : Oltalom Levél.

Salva Gvardia: Bátor hely.
Salvo Jure alieno : Másnak Jussa fen maradván; 

Saluo errore ca lcu li: a’ mennyire a’ számve
tésben hiba nem volna ; Saluis expensis even
tualibus : az előkelhető költségeken kívül.

Satisfactio: Elégtétel.
U

Satyra: Szeges beszéd, gúnyolódás, tsipős beszéd.

Sceptrum Regium: Királyi páltza.



Schisma: Hitszakadás.
Schismaticus: Szakadt Ili tu.
Schola: Tanító Ház, Oskola; P u b lic a : koz ; Pri

vata  : magános ; Trivialis : Falusi ; E lem en- 
taris:  kezdő; TJationalis' Nemzeti Oskola; 
Schola militaris : Hadi ; Oeconom ica  : Gaz
dasági Tanító Ház, Gram m aticalis Sch ola :  
Nyelv tudományi Oskola; Humaniores Scho
la e :  Szelidebb Tudományok Oskoláik; P hilo
sophiae: Böllselkedési; Juridicae: Törvény 
Tudományi; M edicae : O rvosi; Theologiae: 
Isteni Tudományi Oskolák ; Professor : Tanító ; 
P u b licu s : K oz; Ordinarius : llendszerént va
ló ; M agister Scholarum  : Oskola Mester.

Scholasticus: Tanító H ázi, Oskolai, Tanító Ház
hoz való; Canonicus Scholasticus : Tanító K a
nonok ; Juventus, Pubes scholastica  : Tanu
ló Ifjúság.

Scopus: Tárgy vég.
Scriba: író Deák.
Secretarius : Tiloknok.
Secretum : Titok.
Secretus: Titkos.
Secretio : Elválasztás.
Sedes; Szék; ApoStolica : Apostoli; Palatina

lis: Nádor Ispáni; Personalitia : Personalisi , 
vagy a’ Királyi Személyes jelenléteinek Tör
vény szolgáltatásban Hely tarlói; Tavernicalis : 
Tárnoki Szék; Consistor ia lis : Püspöki: M e-



trvpolitana: Érseki; P rim atia lis: Primási 
Szent Szék; Sedes Restauratoria.: Tisztválasz
tó, építő Szék.

Seductio: Tsábítás.
Seductor : Tsábító.
Seminarium: Nevelő Iláz; Cleri Junioris: Pap 

nevelő Ház.
Sensus : Érlelem , érzés , érzékenység ; Literalis : 

Betű szerént való; M ysticus  : Titkos , elrejte
tett ; Literalis proprius: Betü szerént való, 
tulajdon ; Improprius alias Jiguratus : elfor- 
díttatott betű. szerént való; vulgaris: koz értel
mű ; strictus: szoros; L a tu s : Tágas értelmű.

Sententia: ítélet, ítélet hozás; C a p ita lis : Halá
lom, fő vesztő, főben járó ítélet; Interlocuto
r ia : közben hozatott; meritoria : a’ dolog ve
lejét érdeklő; Sententia Jure nulla  : Törvény 
szerént sikereden ; Injusta:  Igazságtalan ; fa 
vorabilis.: kedvező; Disfavorabilis: Terhes 
nem kedvező ; Appellabilis : fellebb vitethető; 
Inappellabilis: fellebb nem vitethető ítélet, 
Sententiatenus : ítélet szerént; Sententia Con- 
victiva: marasztaló , megbuktató; Absoluto
ria: felszabadító feloldozó, felmentő ítélet.

Sententionales Literae : ítélet Levél.
Senioratus : Öregebbség; Róna senioratus: Öre

gebbség Jussa.
Seponere: Félre tenni, vetni.
Sepositio : Félre tétel.



Sepositus: Félre vettetett; seposita Instantia: 
félre vettetett, elveltetett esedező Levél.

Sequestrum Judiciarium : Törvényes Zár.
Sequestrare: Törvényes zár alá vetni.
Sequestratio : Törvényes zár alá vétel.
Sequestratus: Törvényes zár alatt lévő.
Series Causarum : Pereknek sorok, rejidjek.
Servus : Szolga ; Conventionatus : szegődött.
Sessio: Ü lés; h ely, Jobbágyhely, házhely, Telek.
Sexus: N em , ág, Foem ineus : Leány; M ascu

linus: fiú ág, sescus discrimen: a’ nemnek kü
lömbözése , külömbsége.

Sigillum: Petsét; A u th en ticu m : hiteles, köz hi
telességű ; D uplex:: kellős; Secretum  : T it
kos ; Pendens : függő.

Signatura: Jegyzék.
Significare: Jelenteni.
Significatio : Jelentés , érlelem ; a propria verbo

rum significatione non est recedendum , nisi 
absurdum quid sequatur: a’ szavakat tulajdon 
értelmekben kell venni, még azoknak* magya
rázat] okból képtelenség nem következik.

Silentium: Halgatás, nyelvkötés; Advocato si
lentium imponere : a' Prókátort nyelv kötésben 
marasztalni

Silentiarius: Nyelvkötésben marasztaltatok.
Similis : Hasonló.
Similitudinarius : Hasonlalossági, hassonlalosságos.
Simonia : Simonság, Szentség árulás.



Simoniacus : Simonos, Szentség áruló.
Simplex : Egyszerű , egyszeres , egyűgyű.
Simplicitas : Egyszerűség , egyűgyűség.
Singularitas : Egy magánosság , ridegség , külö

nösség.
Singularis: Egyes, egy magános, rideg, különös.
Sinus : Ö b ö l, kebel.
Situs, situatio : Fekvés, helyheztetés.
Societas: Társaság; abolita S o cieta s: eltörle

tett Társaság; Societatis Contractus : Társa
sági alkalom kötés.

S o cer: Ipa.

Socrus: Napa.
Sodornia : Sodorna bűn.
S o l: Nap; Occasus Solis:  nap enyészet; nap al- 

konyodása; Ortus S o lis : napkelet; Ecclipsis 
Solis:  napfogyatkozása; S o lstitiu m : napálla- 
podás; Hybernum: té li; a estiv u m : nyári.

Solennilas: Jelesség, Ü nnepelés, megkivántató- 
ság; Solennitates Processus: Per folyásnak 
megkivántatósági alkotmánya ; solennitates 
Testam enti intrisecae: a' végső Intézetnek , 
rendelésnek , Testamentumnak , belső megki- 
vántatóságai ; eccstrinsecae: külső jelességei, 
megkivántatóságai; solennitates Contractus'. 
kötés jelességei, megkivántatóságai.

Solemnis : Jeles ; Solenne Testam entum  ; Con
tractus , F otu m :  jeles Testamentom, kötés 
fogadás; sponsalia solennia: jeles eljegyzés.



Solennisare : Jelesíteni, jelességgel, hitelesíteni.
Solidum : Temérdek, merő, töm ött; solidae ra

tiones: fontos, nyomos okok.
Solvere : Fizetni, feloldozni, megoldani, meg

fejteni.
Solutio: Fizetés, megfejtés, fejtegetés, bonto- 

gatás; solutio objectionum : az ellen vetések
nek megfejtések; solutio D ebiti:  adósság le-

/ fizetése.
Sophisma : Á l okoskodás, fortélyos beszéd.
Sophista: A 1 okoskodó, fortélyos beszédű.
Sororius * Néném , húgom férje.
Sortilegium : Sors vetés.
Spatium: Térhely,
Spaciosus : Térés, Tágas.
Species: Nem , Faj; Species f a c t i : Történet 

leírása.
Specialis: Nemi, különös, külön nemű , nevezet 

szerént való.
Specialitas: Különösség, külön nemüség.
Specialiter : Jelesen , különösen.
Specificus: Nem szerént való, különöztetett.
Specificatio: Feljegyzés.
Speculans: Haszonkémlő, eszmélkedö.
Speculatio : Haszonkémlés , eszmélkedés.
Speculativus: Haszonkémlésbéli , eszmélkedésbéli.
Speculatio: Eszmélkedoleg, haszonkémlőleg.
Spiritus: L élek; Spiritus, virtus legis: a’ 1  ör

vénynek Lelke.



Sponsa: Menyaszszony, Jegymátka.
Sponsalia: Eljegyzés, elkendőzés, kézfogás; va

lida: foganatos sikeres. Invalida: sikereden 
foganatlan ; Licita  : szabad ; Illicita  : tiltott; 
solerinia: jeles; sim plicia: puszta eljegyzés; 
rescissio sponsalium  : eljegyzésnek megrontása; 
resultus a sponsalibus: kéz viszsza vétele , el
jegyzéstől való elállás.

Sponsus: Jegyes , Vőlegény.
Sponsalisticus : Eljegyzési , kézfogási. Contractus 

sponsalisticus: eljegyzési kötés. Conditiona
tus : ok alatt való, feltételes; Processus spon
salisticus : kézfogási Per.

Spontaneus : Önkényes, önként tétetett önként 
való.

Spontanee: Önként.
Spontaneitás : Önkénység, önként valóság.
Sportula Judiciaria: Per bér.
Stabilire : Megállapítani, helyben hagyni, meg

erősíteni.
0

Stabilitas: Állandóság.
Stallum: Szék, Tehetőség; stallum  agendi pro

curatorium: Prókátori Tehetőség, Ü gyészke
désbéli tehetség, ÜgyészkedhetŐség.

Statarium Judicium: Nyomon büntető ítélő Szék.
Statio : Állás , eresztő hely.
Statistica: Alladalmi Tudomány.
Stativans: Szálló; m ilitia stativans: szálló ka

tonaság.



Statua: Faragott kép.
Status : A llapat, álladalom, Rend, Status R eg n i: 

az Országnak álladalmi, Rendei; Status Con
silium : belső Titok Tanáts.

Statutio: Birtokba való Iktatás.
I

Statutum: Rendelés, végzés, megyebéli Törvény.
Statutorius : Iktató. M andatum  statutorium : bé 

iktató parantsolat.
Stellionatus: Fortélyos tsalás.
Stigmatisatio: Bilyegezés.
Stillicidium: Ház tsurgás, eresz tsepegés. Jus stil

licidii: eszterha törvénye.
Stylus : írás módja ; Stylus Curialis : hivatalbe- 

li írás módja.
Stipendium : Zsold ; Stipendium scholasticum  .* 

Oskolai segedelem pénz.
Stipes: Tőke, gyökér.
Stirps: Nemzetség.
Sto la: Papi Bér.
Stratagema : Praktika , fortély.
Subarhare : Elfoglalózni , elő pénzt adni, elken

dőzni , elgyürüzni, gyűrűt váltani, foglalót adni.
Subarhatio : Elgyürüzés , elkendőzés , gyűrű, vál

tás , foglaló adás.
Subducere: Kivonni, levonni, tovább lepni, el

illantam.
Subductio : Kivonás , levonás , elillanta* ’s a’ t.
Subhastare: Kótyavctyézni, kótyavetyére hányni , 

vagy kitenni.



Subhastatio : Elkótyavetyézés.
Subjeclum : Alá tétel.
Subordinatio : Függés.
Subordinatus : Függő.
Subreptitius : Alattomos , bétsuszott.
Subsidium Charitativum: Segedelem.
Subscriptio : Aláirás.
Substantia: Á llat, valóság, természet; In ju re:  

érték, vagyon, Jószág, Legata substantia : 
hagyomános érték, Jószág. Caduca substan
t ia : Ura veszett Jószág.

Substantialis; Allatos, sarkalatos, fo derék.
Substituere : Más helyébe állítani.
Substitutio : Más helyébe való állítás.
Substitutus: Más helyébe állíttatott.
Substratum : Tárgy ; Substratum  Litis : Per 

tárgya.

Subtractio: Levonás.

Successio: Következés, Tisztben, hivatalban kö
vetés. In jure .* örökösödés ; viventis nulla  
successio: az élő javaiban nints helye az örö
kösödésnek; Testam entaria  : Inlézelbéli, Testa- 
mentombéli; L eg á lis : Törvény szerént való; 
C ollateralis; oldalas, mellékes; m utua  ; köl
tsönös ; ab intestato : Intézet nélkül va ló , in- 
tezetlen örökösödés j Successio in C a p ita : fe
jenként ; In stirpes vel lin eas: ág szerént való 
örökösedés; Successio F isci : Királyra szállás



'antiqua', régi ; vidualis: Özvegyi; Conjuga
lis: hitvesi, örökösödés.

Successor: Örökös , hivatalban, Tisztben, követő.
Successivus : Rendel következő , idővel leendő , 

jövendőbéli.
Successive : Rendel, követve, idő vártával, idő

v e l, jövendőre.
Succumbens: Ugyeveszett.
Suffragium : Szó , értelem ; ítélet, voks , com m u

ni suffragio e lectu s : köz értelemmel, voksal 
választatott.

Suggerere: Szájára; nyelvére adni.
Suggestio : Szájra , nyelvre £*dás ; puncta sugge- 

stiv a : utasító pontok.
Sui Juris : Maga Ura.
Summa : Öszveség , Somma.
Summarius: Öszveséges , Öszve vonatott, rövid, 

sommás ; sum m aria procedúra : sommás ; rö
vid per folyása, per folytatása; Summ arius 
E xtra ctu s : Sommás kiírás.

Superarbitrium: Bővebb visgálas.
Superficies: Szín; superficies terrae', fold színe.
Superficialis : Szín szerént való , immel ammal te

tetett , léhás, nagyából tétetett.
Superfluum : f  elesleg való ; superflua cautela . 

non n o cet: a’ felettébb való ovas nem art.
Superfluitas: Feleslcgvalosag.
Superioritas : Főség, Elöljáróság.
Superior : Elöljáró , Fő.



Superpeliceum: Kar Imeg, papi kar Iineg.
Superrevisio : Újabb megvisgálás.
Superstitiosus: Babonás.
Superstitio: Babona.
Supervacaneus : Héjába való , haszontalan.
Suspendere: F e l, megakasztani; suspendere Cau

sam  : a’ pert megakasztani , felfüggeszteni 
suspendere Judicium  : ítéletet felfüggeszteni 
függőben hagyni.

Suspensio : F e l, megakasztás.
Suspensus : F e l, megakasztatott.
Suspicio: Gyanú, gyanakodás ; fu n d a ta : helyes, 

okos ; infundata  : helytelen , ok nélkül való; 
Tem eraria : vakmerő.

Susurratio: Suttogás, fondorkodás.
Susurrare: Fondorkodni, fondorlani, suttogni.
Susurro: Fondorló, fondorkodó, suttogó.
Sylogismus: Rendes okoskodás ; D ilem m a  : szarvas, 

tőrös okoskodás.
Symetria: Mérséklet.
Synodus . Egyházi gyülekezet; Provincialis : Tar

tományi ; IVationalis: Nemzeti. Dioecesana 
M egyebéli; Oecum enica generalis : közönsé
ges egyházi.

Synodalis : Egyházi gyülekezetbéh ; Constitutio 
synodalis : egyházi gyülekezetbéli végzés , ha
tározás.

Synonim im : Egy értelmű.

Systema: Alkotó rendszabás, alkotmány.



S ystematicus : Alkotó rendszabás szerént való , al
kotmányos , alkotraánybéli.

Systemisare: Alkotó rendet szabni, alkotmányt 
találni.

Systemisatio : Alkotó rendbe szedés.
Systematisatus : Alkotmányos, rendbe szedetett.

T.
Tabernaculum : Sátor.
Tabula: Tábla, Telek (a’ gazdáknál) Törvény

szék , ítélő szék; Tabula M a g n a tu m : Fő 
Rendek Táblájok. Tabula Statuum '. Rendek 
Táblájok.

Tabularis : FŐ Törvényszéki.
Tabella Confrontationalis: Ö zveegyesztetö Laj

strom.
Taglia: Katona fogó bér.
Talio : Színt annyi, hasonló.
Tariffa : Vám mutató Tábla , Rets lajstrom.
Tavernicus: Tárnok.
Tavernicalis : Tárnoki; Sedes Tavcrnicális \ Tár

noki szék. Jura Tavernicalia : Tárnoki Tör
vény; C od ex Ta vern ica lis  Tárnoki Törvény 
Könyv.

Taxa: Taksa, B ér, váltság; T a x a  Tolerantia- 
lis: Türedelem bér.

Taxare: Taksálni, Bért, váltságot szabni.
Taxatio: Taksálás , Bér, váltság szabás.
Taxator: Taksáló , Belsülő.



Telonium: Vám, Vámház.
Teloniator : Vámos , Vám szedő.
Temerarius: Vakmerő.
Temeritas : Vakmerőség.
Templum: Templom, Szentegyház; Templm  

dotatum  : Jegy Jószágos Templom.
Tempus: Idő; extem pore  : hevenyébe.
Tenor: Foglalat, rend.
Terminus: Szó, határ nap, határ, vég vidék; 

Terminus Technicus: Remek szó, mester szó; 
D istinctivi: megkülömböztető; Scholastici: os
kolai szavak; univocus: aequivocus: több; 
analogus: hasonló jelentésű , értelmű szavak, 
Terminus pro Com pantione Judicialiter prae

f ix u S ': a’ meg jelenésre kirendeltetett határ 
nap ; Terminus praeclusi : vég határ nap; 
Termini Condescensio : határnap leszállítása; 
D ilatio: halasztása; Terminus competens: il
lendő ; Legalis : Törvény szerént való ; illegá
l is : Törvénytelen. Terminus Judiciorum  Tor 
vénykezésnek kiszabott ideje vagy Törvény szol
gáltatás ideje; sub Termino Judiciorum S, 
Stephani : a’ Törvénykezésnek Szent István 
napjára kiszabott ideje a latt, vagy Szent Ist
ván napi Törvény szolgáltatásnak ideje alatt; 
Terminus Causae : Perszakasz.

Terragium : Föld váltság , főid bér. 
Testamentum: Végső intézet, végső rendelés,Te

stamentom ; solenne: Jeles, Törvényes rend-



tartással tétetett; scriptum : Íratott; nuncupa
tivum: élő nyelvel, szóval tétetett, privilegia- 
tum : a Törvénynek különös engedelmével té
tetett; authenticum  : vel pu blicu m : köz hi
telességű vagy hitelesen bévallatott; clausum  . 
le petsételLetett; Testes Testam entarii: Te- 
stamentorn , végső intézet Tanúi; rogati; meg
kéretett; sim ul C onstituti: együtt lévő ; Te
stamentum ad pias C ausas: kegyes hagyo
mányú; inofficiosum  : mostoha vagy szülei in
dulattal ellenkező ; Activum  : tehetőséggel ké
szült; In a ctiv u m : Tehetőség nélkül készült, 
foganatlan; praejudiciosum  : sérelmes; re- 
scindibile : felbontatható; in procinctu : Tsata 
készületben tétetett.

Testamentarius; seu Testamenti executor: utolsó 
• intézet, Testamentom végre hajtója. 
Testamentarius: Végső Intézet, Teslarnentombéli. 
Testator: Végső intézetet tévő , végképen intéző. 
Testare : Végsőképen intézni, végső intézetet tenni. 
Testatus: Intézett.
Testimonium: Tanúság, Tanú Bizonyság; Lega

le: Törvényes; A uthen ticu m : kozhitelességü ; 
Articulare : Törvényből vétetett; Capitulare : 
káptalan bizonysága ; jid e  dignum Testimo
nium : Hiteles Tanúbizonyság, hitelt érdemlő; 
Humánum  : Emberi.

Testis: Tanú; oculatus seu de visu: szemmel 
látott; auritus seu de a u ditu:  füllel hallott,



hallomást beszálló , hallomása ; adjuratus : meg
hiteltetett ; exceptioni obnoxius  : kifogást szen
vedő, om ni exceptione major: minden kifo
gáson kívül való ; prohibitus \ eltiltatott ; f i
dedignus : hiteles; idoneus, habilis: alkalma
tos, Bizonyságot tehető ; inidoneus inhabilis: 
Bizonyságot nem tehető ; nem alkalmatos ; per
jurus: hiteszegctt, Ludas; Intercessatus : rész
re hajló; uniformiter fa ten s : egyezöleg , egy 
formán valló; deform iter: nem egyezöleg kü- 
lömbféleképen valló ; dissentientes : meghason- 
lott, egyet nem értő; varians: vallást változ
tató, változó; vacillans:  Tétovázó, habozó; 
Contrarians contradicens: magával ellenkező; 
singularis : magános , egjres ; singularis sin
gularitate pugnante: külön] tárgyakról valló 
egyes Tanú; singularitate C um ulativa vei 
adm iniculativ a : egy dolognak külömb ese
teiről való magános Tanúk, egyre vezető magá
nos ; Testes subornati: reá bérleteit Tanúk,

Theoria: Eszmélkedési Tudomány.
Theoreticus: Eszmélkedésbéli.
Thesaurus : Hints.
Thesaurarius: Kins tartó, kints ház Őrző.
Theologia: Isteni Tudomány.
Titulus: Tzím ; Titulus possessorii: Birtok neme, 
Titulatio : Tzímezés.
Titularis: Tzímes , vagy Tzimel viselő ; Titulare 

Calendarium  : köz Tiszteknek Lajstromok,



Tolus: Könyvpóltz.
Tolerantia: Vallas Tűrés, vallás T üredelem. 
Tonsura Ecclesiastica : Pilis i Tonsuratus Cleri-
j c u s : Pilises kis pap,

r

Tractatus; Értekezés, alkudozás.
Traditio : Altaladás ; reális : valóságos ; Longa 

m a n u : kimutatással tétetett; Sym bolica: jel
i által történő.

Trajectus : Rév.
Transactio : Egyezés.
Transumptum : Hiteles más.
Translatum: Által vitetett; In R atiocinio : által 

vitetett oldal.

Transmissio Causae: A ’ per által küldetése, fel- 
küldetése.

[Transportus : Állal szá 11 i t La tás.
[Triangulum : Háromszeg.
Tribunal: ítélő szék, Törvény szék.
Tricesima: Harmintzad; OJficium Tricesim ae: 

Harmintzad Tisztség.
Tricesimator: Harmintzados.
Trinepos : -Onokám onokájának onoka íia , hatod 

izbéli onoka.
Trineptis: Onokám onokajának Leánya , hatodíz

ben való onoka Leány.

Triplum: Három annyi, háromszerü.
Tritavus Paternus: Dedős ; m aternus: üköm üké

nek Őse.



Tritavia Paterna: Dedok m aterna : Üköm üké
nek üke.

Triumphus: Diadalom.
Triumphalis: Diadalmi.
Triumphans: Diadalmaskodó, nyertes, győző.
Tumultus : Zendülés.
Tutor: Gyám Atya, gyámoly; n a tu ra lis: ter

mészet szerént való; L eg itim u s : Törvényes; 
Legitim us et N aturalis: Törvény es Termé
szet szerént való ; Testamentarius : végső in
tézetbéli ; Dativus : rendeltetett, adatott ; Im
missivus : avatkozott.

Tutela: Gyámság.
Tyro: Tanítvány.
Tyro militaris: Uj katona.

U .

Ubicatio : Hollétei.
Unilateralis : Egyszerű, egy oldalú.
Universalis : Közönséges mindenes; Universali) 

haeres: mindenes örökös vagy mindenben örökös.
Universum: Mindenesség; Universitas scientia 

rum : Anya oskola.
Urbárium: Urbárium; Tractam entum  Urbarior 

le :  Urbariom szerént való bánás.
Urbura : Bánya bér, Bánya vám.
Urburariatus : Bányabéri Tisztség.
Urburarius: Bánya vám szedő , adó.



Usucapio: Birtokfogás, haszonvétel.
Usufructuarius : Haszonvevő.
Usuroborare: Erősíteni, Birtokkal erősíteni, fo

ganatossá tenni; Contractum solutione stipu
lata usuroboravit : kötését az alku szerént 
tett fizetés által megerősítette, vagy foganatossá 
tette.

Usuroboratio : Erősítés, Birtokkal erősítés, foga
natossá tétel.

Usura: Törvénytelen Interes, kamat.
Usurarius : Uzsorás.
Usus: Szokás, véle élés; pacificus: Békeséges; 

Interruptus: megszakasztatott, félbe szakadt; 
longus: huzomos ; Turbatus: háborgattatott; 
Im m em orialis : ember emlékezetét felül hala
dó ; prom iscuus: elegyes.

Usualis : Szokásbéli.
Uxoricidium : Feleség Ölés ; mariticidium  : Férj 

Ölés.
Uxorius: Feleség’ Báttya, öttse.
Uxorea: Feleség Nénnye, húga.

V .
Vacuus: Üres.
Vacuitas : Üresség.
Vada: Gázló, lábló hely, tsckély víz.
Vadimonium: Kezesség.
Vagus: Bitang, Lődörgő, Lőzér.
Vagabundus: Kóborló, Tekergő.

L



Valor, validitas: Siker, sikeresség, foganat, Bets; 
intrinsecus : belső bets, érték ; extrinsecus: 
külső bets ár, Dij.

Validus : Foganatos , sikeres.
Varietas: Külömbség, külömbözés.
Vecturisatio : Szekerezés.
Venditio : Eladás ; perennatis : örök vallás ; pa

ctum  de retro vendendo : viszsza vehetést fen 
tartó eladás.

Veneficium: Bi'ibájolás.
Veneficus: Bübájoló
Verticalis : Tetőt arányozó , vagy Tető hegyett 

való. »
Verticaliter: Tetőt arányozva, Tető hegyében, 

Tető irányában.
Velitum : Tilalom.
Vetitus : Tilos , Tiltatott.
V ia :  U t; via g ra tia e : kegyelem útja: Juris: 

Törvény. A p p ella ta e : fellebb vitel útja; via 
f a c t i : hatalmasan.

Vicarius : Képviselő.
Vices gerens’: Személyviselő.
Vidimare: Mássát igazlani , igaznak vallani.
Vigil: Vigyázó, őr, Őrálló; Vigili observare ocu

lo : szemmel tartani.
Vigilantia: Émettség vigyázás.
Vigilia: Ő r , őrizet, ünnepestvéje.
Vigilare : Vigyázni, émetten lenni.
V illa : Major, falu.



Villanus: Falusi, majorbéli.
Vinculum : Bánatbér.
Violatio: Sértés, szegés, törés; E cclesia e : Tem

plom feltöretése, veretése. Violatio f e s t i : 
Unneptörés ; violatio praecepti: Törvény- 
Törés; Violatio im m unitatis E cclesiasticae : 
egyházi szabadosságnak , menedékességnek sér
tése. Violatio Sedis Judiciariae : Széktörés , 
sértés , hántás.

Violentia: Hatalmaskodás.
Violentus: Erőszakos, Erőszakoskodó, hatalmas, 

hatalmaskodó.
Violentialis: Ilatalmaskodásbéli.
Virgatio : Yeszszozés, veszsző tsapás.
Virtus: Erő, erkölts, jóságos erkölts.
Virtuosus : Erős, erköltsös, jóságos erköltsu.
V is : Erőszak, kénszerílés , Contractus vi et me t 

tu initus est nullus : erőszak és félelemből 
tétetett kötés foganatlan ; vis pudicitiae illa
ta seu stuprum l megszeplÖsílés , erőszak* 
tétel.

Visitatio: Látogatás , visgálás, megyejárás; visi
tatio Cassae ; pénz Tár megvisgálás ; visita
tio C a n on ica : Törvény szerént való egyházi 
megyejárás.

Visum Repertum: Orvosi megvisgálás, tapasz
talás.

Vivarium : Vadaskert*
Voluntas: Akarat.



Voluntarius: Akartt, akarat szerént való; volun
tarium perfectum ', teljes tökélleles; imper

fectu m :  nem teljesen akartt; voluntarium  m 
se: ön magában; in sua C ausa:  okon * dire
ctum  : mulasztva akart.

Votum : Fogadás, szó, voks : solenne : szerzetes. 
Consuitativum : Tanakozó; informativum  : Tu
dósító ; decisivum : határozó.

Votisare ; Szót adni, voksolni.
Yotisatio : Szóadás, voksolás.
Vulgo: Közönségesen.
Vulnus : Seb.
Vulneratio : Megsebesítés.

A' Megyékbéli Hadi és Házi 
Pénz Tárokra nézve.

Contributio: Hadi adó.
Extractus bimestralis: Két holnapi bevételnél;,és 

kiadásnak rövid foglalatja.
Repartitio : Felosztás.
Extraordinariae perceptiones: Rendkívül való hé

vételek.
Intertentio militaris : Katona tartás.
In natura factae praestationes : Az adó fejében té

tetett szolgálatok.
In Sortem impositae acceptatum, vel imputa

tum: a’ ki vettetett adó fejében lett bészám
lálás.



Cassa Bellica : Hadi Pénz- Tár.
Cassa Domestica: Házi Pénz-Tár.
Inclytae Legioni , in Comitatu dislocatae titulo 

Gage solutum : A ’ megyében szállva lévő Ha
di sereg hó - pénz számában fizettetett.

Pro vacantibus portionibus: A ’ naponként járó 
Kenyér , Széna , és Abrakbéli bent maradt rész
nek megváltása.

Diversis Assignatariis militaribus: Fizetést ren
delő utasítások mellett a’ Katonasághoz tartozók
nak kifizettetett.

Extra ordinariae praestationes paratae: Rendkí
vül való kész pénzbéli fizetések.

Pro diversis in natura factis praestationibus, Con
tribuentibus imputati sunt: Az adózó nép ál
tal tétetett szolgálatoknak tartozásaik le rová
sokban bészámlál tatott.

Supererogatum Cassae: A ’bévételt meghaladó kiadás.
Invalidus patentalis miles: Járó bérrel haza bo- 

tsátatott erotclen Katona.
Pensionatus Officialis: Hó - Pénz fizetéssel nyugo

dalomra botsátatott Katona - Tiszt.
Praeliminaris Erogationum Cassae Domesticae 
. per decursum anni militaris 1805/6- occuribilium 

designatio: A ’ Vármegye Házi szükségeire a’ be 
következő katona esztendőnek folytában meg
kívántató költségeknek előre való feljegyzések.

Pro salariis Dominorum Officialium Comitaten
sium : A ’ megyebéli Tisztviselő Urak számokra 
ki rendeltetett fizetésekre.



Pro Conventionibus servitorum: a’ bérért szolgá
lók fizetésekre.

In amictus Conventionatorura: A ’ bérért szolgá
lók ruházatokra.

Pro quibuslibet eventualibus Diurnis : Az elő for
dulható napi - bérekre.

Pro adjustandis Interusuriis: A ’ költsönözött sum
máktól esztendőnként járó haszonvétel kipóto
lására.

Ad rationem depurandorum Passivorum debi
torum: A ’ költsönözött pénzeknek viszsza fi
zetésekre.

Pro requisitis scripturistico Cancellisticis: Az iró 
eszközöknek megszerzésekre.

Pro expensis in malefactores: A ’ Rabokra meg- 
kivántató költségekre.

Pro adjustanda arenda Decimae Regiae: A ’ Kirá
lyi Dézma bérlésének pótoltatására.

Pro reparatione { publicorum Comitatus aedificio
rum: A ’ Vármegye közönséges épületjeinek 
jobbítalásokra.

Pro Viarum et Pontium reparatione et restaura
tione : Az Utak és hidak jó karban való tar
tásokra.

Pro deperditis militaribus, et Onerum persona
lium bonificationibus: A ’ katonaság tartásá
ból ’s alkalmaztatásából származó veszteségekre.

Pro eventualibus damnorum, et fatalitatum boni
ficationibus : A ’ történetből vallott károknak 
megtérítésekre.



Pro emersuris inexigibilitatibus, et relaxatis: A* 
be nem szedhető és elengedtetett adónak pó
tolására.

Pro vecturis Magistratualium in publico nego
tio proficiscentium: A ’ hivatalbéli szekerezé- 
sekre.

Pro eventualibus Cassae Domesticae necessitati
bus : A ’ Vármegyének előre nem láttatott házi 
szükségeire.

Per Contribuentes Anno superiori supererogati 
hoc anno imputandi: A ’ Megyebéli adó fize
tők által a’ múlt esztendőben tartozásaikon fel
lül tétetett fizetések beszámláltatnak.

Supererogatum Cassae e praecedentis anni ratio
nibus erutum , a’ múlt esztendei bevételt meg 
haladó és a’ számadásokból kifejtett kiadás.



ÖTÖDSZÖR.
A' Törvény Regulái.

A ’ Régi Római Törvényekbül.

Ejus est nolle ,’ qui potest velle.
A ’ nem akarás tsak annak tulajdonítathatik, 

a’ ki szabad akarattal bír.
Velle non creditur, qui obsequitur Imperio Pa

tris , vel Domini.
A ’ kit Attya vagy Ura parantsolatja kénsze- 

r ít ,  nem tulajdon akaratja szerént tselekszik, 
vagy az önnön akarat nem fér meg más pa
rantsolatjával.

Non vult Haeres esse , qui ad alium transferre 
voluit haereditatem.

A ’ ki másnak ígérte az örökségét , örökös 
nem kíván lenni.

In obscuris semper id sequimur , quod mini
mum est.

Homályos dolgokban azt követjük, a’ mi lég
kevesebbet következtet maga után.



Secundum Naturam est, commoda cujusque rei , 
sequi eum , quem sequuntur incommoda.

Természet szerént azj, illeti a’ haszon, kit a’ 
kár érdekel.

Id quod nostrum est, sine facto nostro in alium 
transferri nequit.

A’ mi a’ mienk, azt megegyezésünk nélkül 
más magának nem tulajdoníthatja.

In omnibus Obligationibus , in quibus dies non 
ponitur, praesenti die debetur.

Jelen való nap tartozik , a’ ki kötelességének 
napot nem határozott.

Non debet, cui plus licet, minus licere.
A ’ ki többet is tehetett volna, azt kevesebb- 

ért vádolni nem lehet.
Qui potest invitis alienare, multo magis et igno

rantibus, et absentibus, potest.
A ’ kinek megegyezésére szükség nintsen, an

nak jelenléte, és tudósítatása meg inkább nem- 

kivántatik.
Quod initio vitiosum est, tractu temporis non 

potest convalescere.
A ’ mi elejénten héjános, üdőjártával tökél

letessé nem válik , vagy a’ foganatlan fogana

tossá nem lehet.
Nihil tam naturale est, quam eo genere, quod

que dissolvere quo colligatum est.
Azon módon való eloszlása valaminek, a’ mel

lyen öszve foglaltatott, a* dolog természetével



legegyezöbb, vagy a1 mint mi Öszve állott, úgy 
el is oszlik.

In re obscura melius est favere repetitioni , quam
adventitio lucro.

*

Kétséges dologban inkább leket annak ked
vezni , a’ ki kártól menekedik , mint a’ ki nye. 

resé"et keres.O
Qui in alterius locum succedunt,' justam habent 

Causam ignorantiae , an id, quod peteretur , de
beretur; Fidejussores quoque non minus quan 
haeredes justam ignorantiam possunt allegare 
haec ita de haerede dicta sunt, si cum eo age
tur , non etiam si agat , nam plane qui agit, 
certus esse debet; cum sit in potestate ejus, 
quando velit experiri, et ante debet rem dili
genter explorare , et tunc ad agendum procedere.

A ’ ki más dolgában forog , méltán mentheti 
magát annak nem tudásával, tartozik é avval a 
mi rajta kovettetik : a’ kezes szinte úgy ment
heti magát tudatlansággal , mint az Örökös : az 
Örökösről mindazonáltal ez úgy értetődik, ha Ő 
kerestetik meg, nem pedig, ha ö keres meg 
mást; mert a’ ki máson kereskedik, annak bi
zonyosnak kell lenni, mivel hatalmában áll a 
Valóság kinyomozása, mellyet, minekelőtte ke
resetét feladná, köteles eszközölni.

Consilii non fraudulenti nulla est Obligatio : Cae
terum si dolus, et Caliditas intercessit, de Do-



Io actio competit, socii mei socius, meus so
cius non est.

A ’ tsalárdság nélkül adatott Tanátsból köte
lesség nem származik. De ha tsalás , és ravasz
ság történt, ezekre nézve helye vagyon a’ ke
resetnek: Társomnak társa, nékem nem társom.

Quidquid in calore iracundiae vei fit, vel dicitur, 
non prius ratum est, quam si perseverantia 
apparuerit, judicium animi fuisse , adeoque bre
vi reversa u xor, nec divertisse videtur.

A ’ mik harag hevében tétetnek, vagy mon
datnak, addig nem vétethetnek számba, meg 
azokat a’ megátalkodás , nyugott elmétől szar- 
mazattaknak lenni nem bizonyítja , ugyan azért, 
a’ kevés üdő múlva viszsza tért Feleség, úgy 
tekintetik, mintha férjét el sem hagyta volna.

Culpa caret, qui scit, sed prohibere non potest.
Tudni nem vétek, ha gátolni nem lehet.

Nemo plus Juris ad alium transferre potest , 
quam ipse haberet.

Tsak annyit adhat valaki masnak, a’ men
nyi Ötét illeti, vagy ki mivel bír , tsak azzal 

szabad.
Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.

Kegyességre kell hárulni, ha ok vagyona ké

telkedésre.
Nullus videtur dolo facere, qui suo Jure utitur.

Nem láttatik tsalárdúl lselekedni, a' ki iga

zát használja.



Bona fides non patitur, ut bis idein exigatur.
Jó LelküségérÖl nem érdemel az hitelt, a’  ki 

egy dolgot kétszer követ, vagy  nem fér meg 
a’ jó Lelküséggel, egy félét kétszer követni.

Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea 
potissimum excipiatur , quae rei gerendae ap
tior est.

A ’ kettős, értelmű kifejezést, úgy kell ma
gyarázni , a’ mint a’ kérdésben lévő dolog ter
mészetével legegyezobb.

In omnibus Causis id observatur; ut ubi perso
nae Conditio locum facit beneficio, ibi defi
ciente ea , Beneficium quoque deficiat, ubi vero 
genus actionis id desiderat , ibi ad quemvis 
persecutio ejus devenerit , non deficiat ratit 
auxilii.

Minden Ügyben azt kell tartani, hogy ha * 
Törvény jó volta egyedül a’ személyt illeti, 
imennek elenyésztével, amazis megszűnjék; el 
lenben ha a’ Törvény jó volta a’ kereset nemé- 
vel kaptsoltatik , az mindazokra három ljék, a' 
kikre a’ kereset folytatása által száll.

Invito Beneficium non datur.
Kelletlen kedvezés senkivel jót nem teszem

Cum de fraude disputatur , non quid habeat actor, 
sed quid per adversarium habere non potuit, 
considerandum est.

Ha tsalásról vagyon a’ szó, nem azt kell le* 
kénteni, hogy mihez jutott a’ fel peres, hanem



lio"y mi nélkül kénfelen el lenni az ellenkező 
fél miatt, vagy a’ tsalárd nem tsak az okozha
tott kárt, hanem a’ meg gátoltatott hasznot is 
tartozik megtéríteni.

Nuptias, non concubitus, sed consensus facit.
A ’ h azassag , nem elhalás, hanem megegye

zés által szereztetik.
Nulla intelligitur ibi mora fieri, ubi nulla peti

tio est.
Nem történt ott mulasztás, a’ hol teljesítés 

nem kivántatott.
Quamdiu valere possit Testamentum , tamdiu legi

timus non admittitur.
A ’ Törvény szerént való örökösödésnek mind 

addig, még a’ Testamentom megtartathatik, 
helye nintsen.

Fere in omnibus Judiciis poenalibus , et aetati , 
et imprudentiae succurritur.

A ’ büntető ítélet tételben, mind a’ kornak, 
mind pedig az elmének fogyatkozására tekintet 
vagyon. t

In obscuris inspici solet, quod vero similius est, 
aut quod plerumque fieri solet.

A ’ homályos dolgokban azt kell tartani, a' 
mi az igazhoz leginkább közelít, vagy a’ mi 
rendszerént megszokott történni.

Non videntur, qui errant, consentire.
Nem láttatnak megegyezni, a’ kik tévelyedés

ben vagynak.



In pari Causa possessor potior haberi debet: hi, 
qui in universum Jus succedunt, Haeredis lo
co habentur.

Egyenlő Ügyben boldogabb a’ birtokosnak 
sorsa, a’ kire minden megmaradóit, javak ál
tal szállanak, örökösnek tartatik.

Nemo ex suo delicio meliorem suam Conditio
nem facere potest.

Vétkes tselekedet által senkinek állapatja job
bá nem tétethetik.

Ea, quae dari impossibilia sunt, vel quae in re
rum natura non exislunt, pro non adjectis ha
b entur.

A ’ mit megadni lehetetlen, vagy a’ mik á 
természet valóságában fel nem találtatnak , úgy 
tekintethetnek , mint ha meg nem Ígértettek 
volna.

Bona fides tantumdem possidenti praestat, quan
tum veritas: quoties lex impedimento non est.

A ’ melly esetekben a’ Törvény ellenkezőt nem 
rendel , a’ jó lelkűség annyit használ a’ Birto
kosnak, m in ta ’ valóság.

Qui authore Judice comparavit, bonae fidei pos
sessor est.

A ’ ki Bíró rendeléséből jutott a> Birtokhoz, 
jó lelkű Birtokosnak tartalik.

Absentia ejus, qui Causa Reipublicae abest, ne
que ei , neque aliis damnosa esse debet.



A ’ közönség dolgában való távúi léteiből, 
sem a’ távúi lévőre, sem másokra kárt nem kell 
következtetni.

Qui tacet, non utique fatetur, sed tamen verum 
est, eum non negare.

A’ ki halgat, az ugyan vallást nem tészen, de 
nem is tagad.

Píemo videtur fraudare eos , qui sciunt, et con
sentiunt.

Megtsalatlaknak nem áldhatják magokat , a’ 
kik tudva megegyeztek vagy reá állottak.

In Maleficio ratihabitio mandato aequiparatur.
A' rósz tselekedelnek jóvá hagyása a’ paran- 

tsolással egyet ér.
Factum cuique suum , non adversario nocere

debet.
A ’ ki mint tselekszik, úgy veszi hasznát; va°y  

a’ tselekedet ártalma a’ tselekedon kívül másra 
nem tartozik , vagy a’ téleménynek folyadékja 
tsak a’ tselekvot érdekelheti.

Quae propter necessitatem recepta sunt, non de
bent in argumentum trahi.

A ’ mi szükségből tétetett, példáid nem ál- 
littathatik.

Factum a Judice , quod ad Officium ejus non per
tinet, ratum non est.

A ’ mit a’ biró hivatalján túl tselekszik, jó
vá nem hagyatik.

Impossibilium nulla obligatio est.



Lehetetlenségre senki sem köteleztetik. 
Expressa nocent, non expressa non nocent.

A ’ mit nyilván kifejezünk, reánk tartozik; 
a’ mit pedig ki nem fejezünk, nem tartozik, 
vagy tsak a’ nyilván való kifejezés érdekelhet 
bennünket. I

Jure naturae aequum est, neminem cum alterius 
injuria , et detrimento , fieri locupletem.

A ’ természet Törvénye azt hozza magával: 
hogy senki, más sérelmével, és kárával ne gaz
dagodjon.

Regulae Juris Patrii. |Ex Tripartito.
C UM Leges institutae fuerint non erit postea ju

dicandum de ipsis , sed oportebit judicare se
cundum ipsas.

Minekutánna a’ Törvény megtétetett, nem 
azokról , hanem azok szerént kell ítélni.

Consvetudo Legum interpres optima.
Gyakoroltatott szokás által a’ Törvény leg

jobban magyaráztatik meg , vagy a’ gyako
roltatott szokás a’ törvényt legjobban magya
rázza.

Lege existenle dubia recurrendum ad consvetu
dinem.

A ’ Törvénynek kétséges értelmét, gyakorol
tatott szokás szerént kell magyarázni.



Voluntas Judicis praecipitata noverca est Justitiae.
A ’ Bírónak hirtelenkedése, gátolja az Igaz

ságot.
Melius est aliquid probare per factum , quam 

per Testes.

Foganatosabban bizonyíltatik valami történt 
dologgal , hogy sem Tanúk által.

ín una eademque Causa nemo potest esse Testis, 
et Judex.

Ugyan azon egy dologban senki B iró , és Ta
nú egyszersmind nem lehet.

Omnis Nobilitationis, et possessionariae collatio
nis facultas in Jurisdictionem S. Coronae si- ' 
inul cum Imperio, et Regimine translata est.

A ’ nemesítésnek , és Jószágos adománynak 
szabadsága , a’ Birodalommal, és Országlással 
a’ Szent Korona Hatalmába egészen által adatott.

Neque Princeps nisi per Nobiles eligitur, neque 
Nobilis nisi per Principem creatur.

Valamint a’ Fejedelem tsak a’ Nemesek által 
választatik , úgy viszont Nemessé valaki tsak a’ 
Fejedelem által tétetik.

Nobiles Unsariae membra Sacrae Coronae esse ren- 
sentur, nulliusque praeter Principis legitime Co
ronati subsunt potestati.

A’ Magyar Országi Nemesek a’ Szent Koro
na Tagjainak tartatnak , és a’ törvényesen meg 
koronáztatott Fejedelem hatalmán kivúl mást 
nem esmérnek.



Proul Acquisitores, vel Emptores Literas suas for- 
mabunt, ita et Aonorum Successionem, ac De- 
volutionem habebunt.

A' Jószágoknak által Szállások , és az azok
ban való Őrökösedés , a’ szerént esik meg, a1 mint 
a szerzők , és vevők a’ felöl rendelést tettek.

Fratres indivisi intra Divisionis Tempus, et Lu
crum , et damnum aequaliter participare , et to
lerare debent.

Az osztatlanok között az osztály előtt való kár, 
és haszon közös, vagy osztály előtt való kár , 
és hasson az osztozatlanokra egyenlően háromlik.

Sola sangvinis propago, et fraternalis Divisio effi
cit mutuam Bonorum Devolutionem.

Egyedül a’ Vérség , és atyafiságos Osztály kö
vetkeztetheti a’ Javaknak egymásra való szál
lásokat.

Filii non Matris, sed Patris familiam sequuntur.
A ’ Gyermekek nem az Anyának , hanem az 

Atyának nemzetségébe lépnek.
Pater F ilio , et Filius Patri quidquid Herum, et 

Bonorum poterit, aquirere Jure naturae tenetur.
Természet törvénye szerént az Atya a’ Fiá

nál*, a' Fiú pedig az Atyának tartozik minden 
Javakat szerzeni, a’ mennyire tehetségétől kitelik.

Qui captus est, alium in potestate sua habere non 
potest.

A ’ ki fogságba esett , annak máson hatalma 
nem lehet.



Quilibet possessionatuS super rebus per eum nqui- 
sitis , vita Comite liberam disponendi, et alie
nandi potestatem habet.

Minden Birtokosnak szabadsága vagyon , éle
te folytában önnön szerzeményéről rendelést 
tenni, vagy azt elidegeníteni.

Ex  Decretis.
Pars est magna Dementiae, id quod de suo 

quisque habere potest, ab aliis mutuare.
Nagy Esztelenségnek Jele, azt másoktól köl

tsön kérni, a’ mi maga sajátjából kitelik.
Firmius est Judicium, quod plurium sententiis 

roboratur.
Tökélletesebb az ítélet, ha abban többeknek

vélekedéseik megegyeznek.
Si Abbates et Praepositi Boni erunt, Fratres bo

ni fiant , necesse est.
A ’ hol jók az Apátok, és Elöljárók, olt szük

ségképén az alattvalók is megjobbúlnak.
De occultis praeter Deum nemo recte judicare 

potest.
Titkos dolgokról, tsak Isten ítélhet.

Secundum quod se quisque obligavit, ita Judici
um, et Justitiam recipiat.

A ’ szerént Ítéltessék k iki, és részesüljön az 
Igazságban , a’ mint magát kötelezte.



Concessa Immunitate, et gratia privari debent, 
qui illa abutuntur.

Megkell azokat a’ nyert szabadságtól, és ke
gyelemtől fosztani, kik azokkal viszsza élnek.

Cum quibus una est nobis nascendi, moriendique 
Conditio , illis prodesse potius, quam inutiliter 
dominari debemus.

A ’ kikkel az életben , és halálban egy sorsot 
viselünk, azoknak inkább használjunk, mint 
rajtok haszontalanul uralkodjunk.

Honeste vivere , alterum non laedere , unicuique 
quod suum est reddere, sunt tria naturae prae
cepta.

A ’ Természet rendeli , hogy tiszteségesen él
jünk, mást meg ne sértsünk, és kinek kinek 
megadjuk a’ mi az övé.

Quos Timor poenae Legalis a’ malis actibus coer
cere nequit, hos vindicis gladii severitas com
pescat.

A ’ kit a’ Törvény büntetése elnem rém ít, a 
rósz tselekedetekről , azt a’ boszszú álló pallos 
zabolázza meg.

Coercenda est Hominum audacia, ut inter impro
bos tuta sit innocentia.

Meg kell az emberek vakmerőségeket fenyíte
n i , hogy a’ Gonoszak közölt bátor maradása 
légyen az ártatlanságnak.

Propter privatum Commodum, Respublica, aut 
Regnum perdendum non est.



M agános haszon vételekért, a’ közönséget, 
vagy Birodalmat nem kell veszedelembe ejteni.

Justitia Regiae Majestatis , omnes a’ minimo , ad 
maximum, in suis Juribus conservare tenetur.

A ’ Királyi Felségnek igazsága azt hozza ma
gával , hogy a’ legkissebbiktol, a’ lég nagyob
bikig mindenikét megtartsa az Ő Jussaiba.

Dignum est, ut qui libertatem Patriae, et Nobili
tatis aperte violare non formidat, huic libertates 
Regni in patratis malis suffragari non debeant.

A ’ ki a1 Haza, és Nemesség szabadságának 
sérelmére nyilván törekedik , nem méltó , hogy 
annak rósz tselekedeteiben , az Ország szabadsá
gai oltalmúl szolgáljanak.

Frustra fierent Judicia, nisi etiam Executio, et Ju
stitiae administratio subsequerentur.

Hasztalan volna az ítélet téte l, ha azt az íté
let végre hajtása, és az Igazság kiszolgáltatása 
nem követné.

Pecuniam nervum B e lli , et rerum omnium 
ctum esse in comperto est.

Hogy a’ pénz valamint a’ Hadnak rugója , 
úgy minden egyéb dolgoknak eszközlőj ok lé
gyen , kétséget nem szenved.

A ’ ki miben megegyezett, abban sérelme nem 

történik.



Ex Cynosura.

Actio nulla datur, quae per exceptionem re
moveri potest.

Helytelen a’ kereset, mellyét a’ kifogás meg
erŐtleníthet.

Actore non probante Ileus absolvitur.
Ha a’ Fel Peres keresetét bé nem bizonyítja, 

az A 1 Peres felmentetik.
Actus non debet operari ultra Intentionem agentis.

A ’ Tselekedeteknek foganatja, a’ Tselekedő
nek szándékán tui nem terjedhet.

Actus simpliciter gestus, censetur factus eo mo
do, qua debuit,

A ’ melly Tselekedetek elegendőképen ki nem 
fejesztetnek , úgy tartatnak történteknek, a’ mint 
rendszerént megszoktak esni,

Paria sunt facere, et facienti consentire,
Tselekedni, vagya’ Tselekedetben megegyezni 

egyre megyen.
Acta coram uno Judice facta, üdém faciunt etiam 

in alio Judicio.
A ’ mik egyik Bíróság előtt történtek, azoknak 

Hitel adatik más Bíróság előtt is.
Ab affirmativa , ad negativam non datur regressus.

Az állítást Tagadással felváltani nem szabad: 
vagy az állításnak, tagadással való felváltása 
meg nem engedtetik.



A Sententia Arbitri regulariter non appellatur.
A ’ választott Birónak ítéletétől rend szerént 

nintsen helye a’ feljebb vitelnek.
Confessio, sive Responsio in Judicio proprio ore 

facta , non retractatur.
A ’ Biróság előtt tétetett szájvallás, vagy 

önnön felelet meg nem másoltathatik.
A Responsione reali , seu meritoria ad Exceptio

nes. non datur regressus.
A ’ dolog velejéről tétetett Felelet után, nin- 

tsen helye a’ kifogásoknak.
Praescriptionem allegans, et non probans, cadit 

causa.
A ’ ki ügyét üdő múlással védelmezi, ha ál

lítását meg nem bizonyítja, Perét elveszti.
Praescriptionem allegans, actionem actoris con

fitetur.
A ’ ki magát idő múlással védelmezi, az a’ 

Fel-Peres keresetét megesméri.
Res adjudicata , pro veritate accipitur.

A ’ megitéltetett dolog, valóságnak tartatik

Ex Jure Canonico.

Mora sua cuilibet est nociva.
A' késedelem kárát mindenkor a? késedelmes 

szenvedi , vagy a’ késedelmességből származott 
kár, mindenkor a’ késedelmesre háromlik.

Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari.



Mindnyája által keli annak megállítatni, a’ 
mi mindnyájára tartozik, vagy a’ mi mindnyájo- 
kat érdekli , alioz mindnyájoknak vagyon szavok.

Cum quid prohibetur prohibentur omnia quae 
sequuntur ex illo.

A ’ mik a’ tiltott dologból következnek, szin
te tilalmazva lenni értetődnek, vagy a’ tiltott 
dolognak folyadékjai is tilalmasok.

Accessorium sequitur suum principale.
A ’ mik a’ dologhoz tartoznak , a’ dologgal min

dég együtt járnak, vagy a’ Toldalék, a’ dere
kat követi.

Praesumitur Ignorantia , ubi scientia non probatur.
Hihető annak tudatlansága, a’ ki ellen Tudo

mány nem bizonyíttathatik.
Qui prior est Tempore, prior est Jure.

Erősebb annak Jussa, a’ ki másokat megelő
zött vagy a’ régiebb Jus előbb való.

Qui sentit onus, sentire debet et commodum, ei 
e contra.

A ’ ki a’ terhet szenvedi: igazság, hogy hasz
not is érezzen ésviszszont, vagy a’ kit a’ Te-’ 
lier érdekel, igazság, hogy arra háromoljék a 
haszon is , és viszont.

Contra eum, qui Legem apertius dicere potuit, 
est interpretatio facienda.

A ’ Törvényt, vagy kötelességet az ellen kell 
magyarázni , a’ kinek hatalmában állott , azt 
világosabban kifejezni.



Non est obligatorium contra bonos mores praesti
tum Juramentum.

A ’ jó  Erkölts sérelmére tétetett Esküvésnek 
nintsen kötelező ereje.

Dolo facit, qui petit, quod restituere oportet 
eundem.

Tsalárdságban jár , a’ ki azt keresi, a’ minek 
külÖmben viszsza adásával tartoznék.

Non est in mora, qui potest Exceptione legitime 
se se tueri.

Nem vétkes annak késedelme , kinek helyes 
mentsége vagyon.

Quod ob gratiam alicujus conceditur, non e s t  in 
ejus dispendium retorquendum.

A ’ mi kedvezésből tétetik nem kell azt a’ jó- 
tévőnek terhére magyarázni.

Exceptionem objiciens, non videtur de intentio
ne adversarü confiteri.

A’ ki kifogással é l , nem láttatik az ellenke
ző Félnek keresetét megesmérni.

Cum non stat per eum , ad quem pertinet, quo
I minus Conditio impleatur, haberi debet per

inde , ac si impleta fuisset.
A ’ feltétel teljesítettnek tekéntethetik, ha an

nak teljesítése nem attól függött, ki vele tar
tozott volna.

\

Potest quis per alium, quod potest facere per se
i

ipsum.
Másra is lehet azt bízni, a’ mit valaki maga 

tselekedhet.



In malis promissis fidem non expedit observari.
Vétkes fogadásokban, nem illik az ígéretet 

megtartani.
Qui ad agendum admittitur , est ad excipiendum 

tanto magis admittendus.
A ’ kinek az Ügy folytatás megengedtetik, az 

a’ kifogásoktól elnem tiltathatik.
Qui facit per alium, perinde est ac si faciat per 

se ipsum.
A ’ ki más által tselekszik valamit, ollybá vé

tetik, mintha maga tselekedle volna, vagy a’ 
más által eszközlott tselekedet, magáé gyanánt 
vétetik.

Frustra sibi Fidem quis postulat ab eo servari, 
cui Fidem a se praestitam servare recusat.

Nem kívánhatja a’ Hiteszegett, hogy a’ lie- 
kie tétetett fogadás megtartassák.

Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia 
via non debet admitti.

A ’ mi egy úton tilalmas , arra más úton som 
adathatik szabadság.

Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi, et non 
alteri debet imputare.

A ’ melly kárt valaki maga magának okozott, 
maga szenvedje.

Infamibus portáé non pateant Dignitatum.

Nem fér belslelenkez a’ bclses .hivatal.



HATODSZOR.
Az Egyházi és Világi Tisztségek.

Pontifex Romanus: Római Pápa.
Cardinalis : Kardinális.
Primas Regni : Ország Prímása.
Archi - Episcopus : Érsek.
Episcopus : Püspök. Dioecesanus : Megyés. Ti

tularis / választott.
Praelatus: F ő -Pap, Fő Rendű Pap, Praelatus; 

Tabulae P ra ela tu s: Tábla Praelatusa.
Protonotarius Apostolicus: Apostoli F ő-J egyző  

Protonotarius.
[Generalis Capitularis Vicarius : Káptalanbéli Fő- 

Helytartó.
Sede vacante in Pontificalibus suffraganeus : A ’ 

megüresedett Püspöki Széknek Helytartója.
In Spiritualibus Vicarius : Lelkiekben Helytartó.
Praepositus major Infulatus ; Püspöki süveges nagy 

Prépost.
Capituli Lector: Káptalan felolvasója.
Cantor: Éneklője.
Custos : Kints- Tartója.
Magisler Canonicus : Tanító Kanonok.
Ceremoniarius: Tzeremoniás.
Elemosynarius: Alamisna gondviselője.



Poenitentiarius major : Öreg gyóntató.
Generalis Causarum Auditor: Egyházi Ügyeknek 

Fő Igazgatójuk.
A bbas: Apát.
Ecclesia Metropolitana: Érseki Egyház; Catlie- 

drcilis; Székes Egyház; Collegiato. : Társaságos, 
Társas Egyház ; Ecclesia nietropolitana Ca
nonice unita : Törvényesen egyesült fő Székes 
Egyház. t

A rch i- Dioecesis: Érseki megye.
Dioecesis: Püspöki megye.
Capitulum : Káptalan.
Conventus : Konvent.
Archi - Diaconus : F ő-Esperes.
Vice-Archi Diaconus: Al-Esperes.
Consistorium : Szent Szék.
Clerus Junior: Kis-Papság.
Palatinus: Nádor Ispán.
Judex Curiae Regiae : Ország Fő-Birája.
Ranus Croatiae: Horváth Országi Bán.
Tavernicorum Regalium Magister : Tárnok Mester.
Curiae Regiae Magister: Királyi FŐ Udvarnok.
Pincernarum Regalium Magister: Királyi Fő Po

hárnok Mester.
Dapiferorum Regalium Magister: Királyi Fő Asz

talnok.

Agazonum Regalium Magister: Királyi Fő Lovász 
Mester.

Cubiculariorum Regalium Magister: Királyi Fö 
* Palota Mester.



Janitorum Regalium Magisler : Királyi Ajtón ál
lóknak fő Mesterek.

Capitaneus Turmae Nobilium Praetorae : A ’ Ma
gyar Test Ő rzŐ Nemes Seregnek Kapitánja. 

Sacrae Regni Coronae Conservator: A ’ Szent Ko
rona Őrzője.

Tabula Septemviralis: Septemviralis Tábla.
Tabula Regia Judiciaria : Királyi Törvényes Tábla. 
Personalis Praesentiae Regiae in Judiciis Locum- 

tenens: A ’ Királyi személyes jelenléteinek Tör
vény szolgáltatásban Helytartója.

Tabulae Baro : Tábla Bárója.
Protonotarius : ítélő Mester; P a la tin a lis  : Nádor 

Ispáni; Judicatus C u riae R eg ia e:  Ország FŐ 
Bírói. Personalis P raesentiae R eg iae in Ju
diciis L o c u m te n e n tis : A ’ Királyi személyes 
jelenlétei Törvény szolgáltatásban Helytartójá
nak ítélő Mestere.

Causarum Regalium Director: a’ Királyi Ügyek
nek FŐ Igazgatójok.

Tabula Districtualis: Districtualis Tábla. 
Consiliarius el Referendarius Aulicus: Előterjesz

tő Udvari Tanátsos.
Secretarius Aulicus: Udvari Titoknok.
Concipista: Concipista, Szerkesztőid.
Officium Regestraturae et Archivi : a’ Lajstromo

zó , és Leveles Tárházbéli Tisztség ; O ffic iu m  

e x p e d itu r a e :  Kiadó Tisztség. O fficiu m  Pro- 
thocoli et E xh ib itoru m  : a’ Jegyző Könyvnek



és előladattak beírásoknak Tisztsége; O fficium  
T a x a to r  c itu s: Taksáló Tisztség. Officium  
R ationariae : számvevő Tisztség ; O fficiu m  sa
lis : Sóliázi Tisztség ; O fficiu m  P iarum  s«m-| 
m arum  adm inistratiorus  .* Kegyes hagyományt! 
pénzekre Ügyelő Tisztség ; O fficium  revisora- 
tus librorum  : Könyv visgáló Tisztség ; Offi
cia m on ta n istica : Bánya Tisztségek; Offici
um  syluarum  : Erdőkre Ugyelő Tisztség ; Of

fic iu m  m oneta rium  : Pénzt verő Tisztség. 
Regestrans: Lajstromozó.
Regestraturae Adjunctus : Lajstromozó Segéd. 
Expeditor: Kiadó.
Accessista : Bejáró.
Prothocolista Jegyző Könyv író.
Janitor: Ajtón álló.
Cursor : Szolga.
Taxator: Taksáló.
Contralor : Viszont vigyázó.
Officina rationariae : Számvétel helye.
Rationum Exactor: Számvevő.
Consultor: Számvevő Tanátsos.
Rationum Ofíicíalis: Számvevő Tiszt.
Ingrossista : író.
Juratus Acens aulicus: Udvari Acens.
Regium Centralis Cassae fundationalis politicae 

praefecloratus Officium : A ’ Világi és kegyes ha
gyományoknak Királyi pénz Tár Fő Tisztségek. 

Praefectus: Fő Tiszt.
Contraagens: Viszszont vigyázó.



Liquidator: Felfejtő, kinyomozó, 
Regia Cassarum filialia Officiat: Királyi kissebb 
pénz Tár Tisztségek.

Cassae extraseriales: A ’ renden kivl'il való pénz 
, Tárok.
Provincialis Comissariatus: Kerületbéli Tartomány

Biztosság.
Superior Provincialis Comissarius: Kerületbéli 

Tartomány Fő - Biztosa.
ubstitutus : Kerületbéli Tartomány második, v a g y  

Al-Biztosa.
Commissio Studiorum : Tudományokra ügyelő 
Biztosság.

Praesidium gerens : Elölülő.
Assessor Commissionis : A ’ Biztosság Tagja.
Actuarius : Jegyző.
Fundus Religionis: Egyházi Érték.
Fundus Studiorum : Oskolákra rendeltetett érték.

A' Vármegyéknél.
Supremus Comes: Fő Ispán.
Officii Supremi Comitis Administrator: Fö Ispá- 

ni Hivatal Helytartója.
Ordinarius Vice Comes : Első Vice Ispán. 
Substitutus Vice Comes: Második Vice Ispán. 
Ordinarius Notarius : FŐ Jegyző , Fő Nótárius. 
Vice Notarius: Al-Jegyzö, Vice Notarius.
Archivarius: Levél Ház gondviselője.
Generalis Perceptor: Fő Adószedő.
Generalis Vice Perceptor: Második Fö Adószedő.
Rationum Exactor: Számvevő.



Vice Exactor: Al-SzámvevŐ.
Ordinarius Judex Nobilium: F ő Szolga Biró.
Vice Judex Nobilium: Al-Szolga Biró.
Ordinarius Fiscalis: F ő-Ü gyész.
Vice Fiscalis: Al-Ügész.
Particularis Perceptor : Jarásbéli Adószedő.
Primarius Commissarius: Első Biztos, Első Co 

missarius.
Adjunctus: Segéd.
Contractionalis Comissarius : A J Megyében fekvő 

Katonaságra ügyelő Biztos.
Transennalis Comissarius : Utazó Katonasága 

ügyelő Biztos.
Campestris Comissarius: Mezei Biztos.
Viarum et aggerum Comissarius : Az Utakra és 

Töltésekre vigyázó Biztos.
Cancellariae Expeditor: Az író ház, v a g y  h’fl 

Tisztség Igazgatója.
Ordinarius Geometra : Rendszerént való Földmérő
Rei sericeae Curator : Selyem tenyésztető.
Magazinarius : Tsür-szolga.
Diurnista : Napszámos író.

Szabad Királyi Pest városában , 
1807. esztendei Böjt elő ha
vában.

Kiadatott a ’ Deputationalis Ülés
ből a' fen t tisztelt Tekintetes 
Vármegyéknek Fő Notárius 
F. Ozori OTTLLK DANIEL 
által m. k.






