
digitalisiert mit Google

Hinweis: Das Dokument enthält hinterlegte Textdaten, die eine Suche in der Datei ermöglichen. Diese Textdaten wurden mit einem 
automatisierten OCR-Verfahren ermittelt und weisen Fehler auf.

Bitte beachten Sie folgende Nutzungsbedingungen: Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur 
Verfügung gestellt. Nehmen Sie keine automatisierten Abfragen vor. Nennen Sie die Österreichische Nationalbibliothek in 
Provenienzangaben. Bei der Weiterverwendung sind Sie selbst für die Einhaltung von Rechten Dritter, z.B. Urheberrechten, 
verantwortlich.

Nutzungsbedingungen

Umfang: Bild  1 - 44
Zitierlink:  http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ16762090X
Barcode:  +Z16762090X
Signatur:  20584-B

Pozsony; Preßburg  1844
Schmid

Werböczy Istvan Diak Müszavai regi magyaritasokkal.
(Stephan Verböczy's lateinische Kunstausdrücke mit
altungarischer Übersetzung)

http://data.onb.ac.at/ABO/+Z16762090X


 



 

b 

  
 







WERBÓCZY ISTVÁN 
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TAGANAK, 
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LEGMÉLYEBB HÓDOLÓ TlszTELETTEL 

мыши вАтокковом 
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Index Verborvm 
Latino Ungarious 

In Deoretum Tripartitum Iuris , Inclyti Ragni 
Hungariae. 

In quo Prologus habet Títulos. 
P a rs Prima, 
Pars Secunda, 
Pars Tertia vero, Tit. 

P. Passim. 

XVI. 

CXXXIV. 
LXXXVI. 

XXXVI. 

A. 

Aha otio, Be haitas. Parte tertia, titulo tertio. 
A b b a s, Apat Ur. par. 2. tit. 40. 
A b n e galio, Ki tagadas. par. 1. tit. 29. 39. 
A bra sio , Ki vakaras. par. 2. tit. 17. 
A b r о g a ti о , Valtoztatas, Letetel. par. 2. tit. 

2. 15. 16. 74. 86. 

Absens, Absentia, Tavollelel. 
1. Si actor oausam prosequi negli 

gat. par. 2. tit. 20. 86. Ha az 
felpöres nam akar pörelni. 

2. Quando probalio aotoris est in 
sufficiens, reus absolvitur. Mi Abtsigju kor az felpöres eleget nem bi 

Не] sza_ zonyitot. par. 2. tit. 32. 
шиш“ 3. Absolvitur venditor ab onere ex 

Fil ’ peditorlae oauhonls, si emptor 
debito tempore eundem non evo 
caverit. Meg szabadúl az el ado 
az szovatossagbol, ha az vevö, 
jo idejen melleje nem idesztette. 
par. 1. tit. 75. 

А b u s u s, Nem jo kereser. 

Abutens, Viszsza él. par. 2. tit. 12. 
Acces sorium, Iarúlat, közelites. par. 2. 

tit. 52. 

A conso, Accusare, Vadolni, Vadlani. par. 
1. tit. 52. 53. et 124. 125. 

Acquisitor, Aoquisitio, Acquisîta 
bona. Kereset joszag. par. 1. tit. 5. 21. 28. 
43. 47. 51. 57. 73. par. 2. tit. 82. 

Actio, Pör kezdes. par. 2. tit. 15. 20. 26. 
72. 82. par. 3. tit. 19. 

Actor, Felpöres. Prolog. tit. 13. par. 2. tit. 
26. 22. 32. 36. 52. 57. 84. 85. 86. 

Actus minoris et majoris potontiae, 
Az Kisseb és nagyob hatalom doiga. par. 2. 
tit. 42. 67. par. 3. tit. 19. 27. 

Adeptio bonorum, joszagnak nyeresse: 
joszag talalas. par. 1. lit. 13. 57. 

Adj urare, Hit alat kenszeriteni. 
Adjuvare, Meg segiteni. par. 3. tit. 24. 
Admo nitio, Intes, Kinalas , Meg imadas. 

par. 1. tit. 59. 60. par. 2. til. 24. 
Adoptio, Fiui fogadas. par. 1. titul. 8. 63. 66. 
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2 Adoptivus --- Arx 

Adoptivus, Fogadot ñu. par. 1. tit. 27. 49. 
67. 120. ` 

Ad versarius, Ellenkezö _féL par. 2. tit. _55. 
Advocatus, Erettünk szollo. par. 2. tit. 83. 
Adultorium, Adulter, et Adultera, 

Parasznasag. par. 1. tit. 19. 105. par. 3. tit. 
32. 

Aedilis, Vitricus Ecclesiaa, Egyhazñ. 
Aequivalens, hasonlo. par. 1. tit. 76. 
Aastimatio, Böcz. par. 1. tit. 59. 60. 83. 

133. 134. par. 2. tit. 61. par. 3. tit. 5. 26. 
Aetas, üdö-szám. 
Aeiaiis distinctio, üdö-sz'ámnak Külömb 

sage. par. 1. tit. 111. 115. 129. 132. 
Affirmatio, mag vallas, Eröszites. par. 2. 

tit. 82. 

Agar, szánto föld. par. 1. tit. 133. 134. 
Aggar, Töltes. par. 1. tit. 87. 
Agnati, Attyankrol valo attyankiìai. Attyai~ 

nemzetröl valo attyaiìak. par. 1. tit. 116. 
118. 121. 

Aggrassor, Ki masra fegyvares kezzal me 
gyan, rea rohan. Aggressus, Kira rea 
rohannak. par. 3. tit. 21. 

Alianare, el ideganiteni. par. 1. tit. 10. 43. 
51. 58. 60. 69. 74. par. 2. tit. 51. 

Allo dium , Major haz. par. 3. tit. 14. 
Alluvio, Viz mossas. 
Ambiguitas, Ambiguum, Kétseg. par. 1. 

tit. 26. 29. 30. 

Amens, Esztelen. par. 1. tit. 55. 
Amissio, El vesztas. par. 1. tit. 14. 16. 75. 

121. par. 2. tit. 16.24.43. 
Amplificatio, Többites. par. 1. tit. 109. 
Andreas Rex, Andras Kiraly. par. 1. tit. 

9. par. 2. tit. 14. ’ 
Anim al, Lelkes_ allat. par. 3. tit. 33. 
Annivessarium, vel, Annualis ra 

vo lutio. Egy esztendönek el forgasa. par. 
1. tit. 37. 68. 66. 63. 65. par. 2. tit. 50. 

Appellatio, Appellans, az ki kcrdöra 
vaszl törvanyat. Maly mindenik felnak czak 

egyszer engettetik. par. 2. tit. 2. par. 3. tit. 
3. 4. 6. 7. 10.11. 25. 35.36. 

Appellatio in Curiam Regiam non 
semper admittitur. Az Kardöt nem bo 
czattyak mindankor ö Fölsege Tablajara, 
ng mint: 

I. Causaa criminales, Föben jaro dolgot. par. 
3. tit. 11. 

Il. Quando causa juramento solius actoris per 
sonaa submittitur. Mikor az törveny az fel 
pöresnek hadgya, hogy agy ömaga sze 
malyeben meg aszküdgyek. par. 3. tit. 35. 

III. Causaa debiti liquidi,in quibus nec negatio, 
nequ. ulla exceptio dari potest. Lex Cons. 
Civ. tit. 10. ar. 6. Nyilvan valo adossag 
dolgait, melyban sam tagadas, sam va 
lalni malto fogas nam lehetet. 

IV. Causae quarum maritum quantitatam il. 20. 
non excedit. Ibidem. Maly pöreknek Ke 
reseti huz forintot mag nem halad. 

Aratru m, Kiralyi Eke. par. 1. tit. 133. 
Arbiter, Fogot Biro. Mely senkit nem bün 

tethat meg, hanem ha kötessak tarlana: Az 
fölpörasnek ha nem tetzik az törveny: Bi 
raja elöt uyonnan pörelhet: Ha penìg az Al 
pöres az haza itiltjoszagot meg nem eraszti, 
Kisseb hatalmon Vagyon eretta. 

Arendara, Böczban adni. 
Arestatio, Tartas. par. 3. tit. 3. Az Bìro alö 

szer jol meg lassa, mi mallet tartatnak vele, 
hogy ortzajara ne terjan az Iartoztatas. 

Arm a, Czimer. par. 1. tit. 6. 11. Alias, Fegy 
ver. par. 1. tit. 14. 99. 

Arrha, Szant Miklos penze. Item. Iegyrúha. 
par. 1. lit. 93. 

Articuli, törvenybali cikkelyek, Izak. par. 
1. tit. 30. par. 2. tit. 74. 77. 

Artifice s, Müves amberek. par. 3. tit. 2. 
szabad fegyvert czinalniok, hogy penig nem 
jol elnek vele, nem ö vetkek. /~ 

Arx, Var. Minden Varmegyaben, szábad eggyet 
egygyet epitani. Vlad. 7. ar. 57. 



Aspirare - Capitalis 3 

Aspirare, Kevanni, Avitani. par. 1. tit. 114. 
115.119.123. 

Assumtio Oneris, falalni valami felöl. par. 
1. tit. 59. par. 2. tit. 82. 

Attes tatio , Bizonysag-tetel, és be vetel. 
par. 2. tit. 28. 29. 

Atrium, Tornatz. 

Temp es tivae, Idejenkoran va 
Attestationessunt 

duplioes, Az bi 
zonysag-tetel ket fele. 

Quae aut: 

lok. Quae ad exmissionem Iudi 
cum raportantur. 

I n te m p e s tiv ale , Alkolmatlanok. Ante exmissionem , ad 
compulsionem , coa 
ptantur. . 

Egy Attestatio Levellel, annak igaz ideje szerent, akar Post exmissionem, prag 
mennyi rendbeli dolgainak valo bizonysagara, valla 
ватаг. 

Aucarius, Lúdas. par. 2. tit. 30. 
Aucti о , Kotya-vetye. 
Au d i tu s , haliomas. par. 2. tit. 27. 
A v is are, Be mondani. 
Autho ritas , Meltosag. par. 1. tit. 9. par. 2. 

tit. 13. _ 
Au t enti cus, maltosagos szemely. 
Avi tum bonum, ösz joszag. 
Avus, Iob-Atya. Avia, lob-Anya. par. 1. tit. 

51.56. 153. 40. 

В anus, Ban.par. 2. tit. 65. 
Baro, Szabad Ur, Tisztbeli Ur. par. 1. tit. 94. 

93. par. 2. tit. 40. _ 
Bellum cruciatum, Keresztes had. par. 3. 

tit. 25. 
B ene ficia E cclesiastica, Papi Tisztek. 

par. 1. tit. 11. 
Birsagium, Est ludicij onus, seu mulota. 
A Birsag, hagyomau, az törvenyben valo ma 

ratsag. par. 1. tit. 134. par. 2. tit. 56.69. 86. 
Bladum, Gabona. 
Bona, Vida possessio, vel jura possassiona 

ria,.Ioszag. Bonae lidei possessor, Io mod 
gyaval alö. par. 1. tit. 5. 10. 11. 13. 15. 16. 
17. 18.19.20. 21. 24. 25. 27.29. 30. 40. 

fìxo termino elapso, 
colliguntur. 

43. 44. 47. 48. 49. 50. 54. 56. 57. 60. 65. 
68. 69. 77. 81. et 116. par. 2. tit. 14. 51. 
par. 3. tit. 30. „ 

Brachium Regale. Manus militaris. 
Brachium saeculare. Fajedelem batal 
ma. Akkor kel ezzal elni, mikor az meg gyö 
zetet fel, igazat nem akar tanni, az sententia 
szerent. pos. 52. ar. 25. 

B r e v is , B rev ium. Rövidoctava. Est termi 
nus judiciorum triginta diebus durantium. 

C. 

Calculator, Számvetö. Calculatio actionis, 
az feleletnek forgatasa, es rca szamlalasa. 
par. 2. tit. 82. f 

Calumnia, Patvar. par. 1. tit. 134. par. 2. tit. 
70. 25. 72. 34. 71. 

Cambuca ferrea, Búzogany, Vas Bott. 
par. 2. tit. 74. 

Can c a l lariu s, az Fejademnek titkos Deakya. 
Cancellatio litararum, Az lavelakben 

valo rend vonas. par. 2. tit. 17. 
Capecia, Kava. 
Capitalia Iudicia, Föbenjaro dolgok. 
Capi talis sententiae casus quin que. 

Fönek, joszagnak el vesztessenek öt okai. 
par. 2. til. 42. 55. 67. раг. 3. lit. 19. 
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4 Capitaneus -— Clausula 

Capitan eus, Ország Kapitanya hadnagya. 
C apite minutus, Feje joszaga vesztat. par. 

1. tit. 121. 

Capitulum, Conventus, val Capitu 
lares personae et Conventuales. 
Captalan, Convent, Fejadalem embers, Bi 
roképe. par. 2. tit. 21. 22. 46. 47. 16. 74. 14. 

Captivatio, Foktatas. Captivator, Foktato. 
Captus, Fogoly. Captivitas, Foksag. par. 1. 
tit. 14. 9. 56. 59. par. 2. tit. 68. 69. par. 3. 
tit. 28. 32. 

Career, Tömletz. 
Carnifex, Hoher. Prol. tit. 16. 
Gastigatio malorum, Az gonosz tavök 

büntetese. par. 1. tit. 13. par. 2. tit. 12. par. 
3. tit. 32. 

Castrum, Var, Kastaly. par. 1. tit. 14. 133. 
Casus, Essat, iigy. Prol. tit. 12. par. 1. tit. 

121. par. 2. tit. 82. 42. 67. par. 3. tit. 19. 
Catholica Fides, Az Közönsagas hit. par. 

1. tit. 11. 

Cavillatio, agyaskodo visszalkodas, cza 
lard keresset. par. 2. tit. 74. 83. 

Causa, à casu quo venit. Esset, ügy, 
okk, Pörr. Prolog. tit. 13. par. 1. tit. 125. 25. 
45. 9. 60. 61. 71. par. 2. tit. 20. 18. 71. 56. 
42. 67. 64. 52. 70. 86. 77. 75. 78. par. 3. tit. 
35. 19. 25. 10. 11. 12. 15. 17.21. 23.24. 33. 
34. 7. 6. 26. 27. 28. 30. 2. 

Caus ans, Pör indito, Pöres, Prol. tit. 13. 
par. 1. tit. 75. 

' Cautio, Io kötes, Szavatossag. par. 1. tit. 74. 
89. par. 2. tit. 18. par. 3. tit. 28. 

Coelehs, Nötelan, Hös. 
Census, Ado. Sumptus ne superat censum: 

Az költsag meg ne haladgya az jövedelmet. 
Passim. 

Certificatio, Hirre valo adas. 
C e s s i o , Engedes. par. 1. tit. 72. 
C hir о g r a p h u. vida Literae reversionales. 
Circumferentia, Az Kürüietnak ki tetzese. 

par. 2. tit. 17. 

Citatio, Elö idezes, Idezet. par. 2. tit. 20. 26. 
Cives et Civitates liberae, Varosbeliek, 

Kolczos Varosban lakok, Polgarok: Es az 
Szabad Keritet Kolczos varossok. Prol. tit. 

10. par. 2. tit. 8. par. 3. tit. 8. 9. 10. 11. 12. 
13.18. 19.14. 15. 17.2. Er delyban az 
Szabad Keritet Varossok ezek: Szeban, Brasso, 
Colosvvar, Medgyes, Besztertza, Segesvar, 
Szasz Sabes és Fejervar. Szabad Kiralyi va 
rossoknak penig ezokkaert mondottak, miert 
hogy ozak ö Felsegetöl az Fejadelemtöl hal 
gatnak. par. 3. tit. 8. 20. 

Clausula, Dúgo , Kapcz : Megrekesztes. 
Kösz mondas. Item, Meg hatarozas. 
Clausulae literarum observandae. Az levelbeli 

meg hatarozast meg kel tartani. par. 1. tit. 
85. 

Clausularum insertio. Az meg hatarozo cik 
kellyeknek be irassa. par. 1. tit. 69. 

Deoedere sine haerede, ac deiicere in semine. 
par. 1. tit. 10. 17. 

Defectus seminis talis vel talis. par. 1. tit. 22. 
Quo ad utrumqu. sexum. par. 1. tit. 17. 48. 
In quorum pacifico dominio. par. 1. tit. 36. 

37. 

Intra ambitu. hujus Ragni. par. 2. tit. 65. 
Ad eandem possess. dejure ab anliquo speot. 

et pertinere debent. par. 1. tit. 76. 
Cum ounotis utilitatibus et pertinentiis, ad 

aandem spectantur. par. 1. tit. 76. 
Clausula, Praevia ratione. Ibidem. 
De cujus vel quoru. noticia. par. 2. tit. 16. 
Litis pendentia, si quae foret. par. 2. tit. 25. 
Cum nos, et Dicitur nobis. par. 1. tit. 33. 34. 

86. 

Dicitur nobis, in literis metalibus inemcax. 
par. 1. tit. 86. 

Non obstante lege, vel Decreto Ragni, est 
derogatoria. par. 2. tit 11. 

Non obstante annuali revolutione jam trans 
acta. par. 2. tit. 11. 

Salvo jure alieno. par. 2. tit. 9. 



Clenodia -- Condamnatio 5 

Assumptis, missis et destinatis, ratione com 
missionis: quid valoant in Evooationibus ‘P 
par. 2. tit. S2; 

Praemissis sic ut praeiertur stantibus, at se 
habentibus. par. 1. tit. 26. 

Et per aum. par. 1. tit. 43. 
Nullum jus. Nullum juris. Nil juris. par. 1. 

tit. 69. 
Latins: Coram latius dcclarandorum nego 

tiorum. 

Clausula Ludovici Regis coniirmatoria. par. 2. 
т. 14. ‘_ f“ 

Clenodia, Hazi'észküz. P 
Cognatio, Annyarol valo Attyaliusag, Rok 

konsag. 
lmpadit matrimonium ad quartum gra'dum 

inclusiva. par. 1. tit. 107. 116. 
с ognm о, Ismeret. р'аг. i. ш. 129. 
Co g n о m a n , Vezetek nev. Maly mindenkor 

az Attyarol neveztatik. par. 2. tit. 82. 
Co llateralas Person ae. Oldalul valo 

attyaiiaknak szemelyei: De sororibus: Oido 
laslag. par. 1. tit. 17. 20. 

Collegium artificum mechanicorum. 
Ceh. Guylekezat. par. 3. tit. 2. 

Collusio, compositum crimen, Prae 
vari c ato r u m, Czinalmany , Iazottatas. 

Coloni sive Iobagi on es, Vida Rustici. 
Az Rabbotas Iobbagyok dolgat lasd oda alab 
az szánto emberek közöt. 

Iobbagyat senki törveny nelkül meg nem 
ölheti: Oly foksagra sem vetheti, kibeń mag 
hallyon: Mart az Orszag Directora rea ka 
resheti, mint nyilvan valo gyilkost. Az mag 
holtnak gyermeki penig akar hova lakni sza 
badon el mehetnek. 

Comes Parochialis, est persona se 
cularis: Az Varmagye Ispanya Külsö Vi 
tazlö Names Szemely. par. 3. tit. 25. 

Comitatus, Varme-gya. 
Vide in Epistola Authoris Verböcii, at in line 

operis, ultra 50. par. 3. tit.. 2. 6. 7. 

Comitia, conventus, congragatio, 
dieta, Gyules, Generalis, Partialis. Passim. 

Comm atanau s, Hataros Szomszed. par. 2. 
tit. 29. 32. par. 1. tit. 86. 

C o mminatio, Megfennyegetes. par. 3. tit. 23, 
Incendium comminatus morte aflicitur, Ki 
agettassel fanyeget, arte meg hallyon. Ibidem. 

Commissie juridica Iudicum: Az Bi 
raknak törvenybelj mag hagyasok. par. 1. tit. 
86. par. 2. tit. 82. 67. 

Committere, Committens, Мед hadni, 
Meg hagyo. Commissie, meg hagyas. par. 
2. tit. 82. 

Communis lo cus, Köz hely. par. 1. tit. 40. 
-Communis aestimatio, Köz Böcz. par. 

1. tit. 133. 

Communis in quisitio, Köz vallatas. par. 
2. tit. 27. 31. 32.28. 

C omparitio, Ba allas. par. 2. tit. 75. 
Composi tio, Meg alkuvas. par. 1. tit. 62. 
Compromissum, Fogadas, Kötes. 
Concambialis permutatio, Czare, Drincz, 

Tokina. par. 1. tit. 70. 71. 72. 
C o nciliu m, Meg bekelesra valo gyulés. Sy 

nodus, Synat. par. 1. tit. 11. 
Concordia, Concordare, Eggyesseg, 

Eggyet erteni. Meg bekelleni. par. 1. tit. 28. 
16. 127. par. 2. tit. 57. 85. 

Birsag nelkül meg lehet, minek elötte sen 
tentiat mondnak. Az utan meg nem lehet, 
mart immar ninoz az felpöres kezeben. 

Az meg Alkuvas utan arkazhetik hit la te 
telis: Mert mikor az vetkes diat meg igiri, és 
bizonyos summara köti magat. Annak utanna, 
ha nem leszen mivel Iìzetni is, de halalos 
büntetessel meg nem büntethetni, hanam hüti 
alat tartozik mindenet az böczüre elö adni, és 
aval lizet, az mia vagyon. 

C о ncep ti filii, Meg fogantatot iiak. par. 2. 
tit. 62. 

C о n demnatio, Karhoztatas. Mikor az föl 
des Urat karhoztattyak: Az Decret. tartassa 
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6 Condescensionum -- Datum 

szerent. par. 3. tit. 27. Melto hogy az Iobba 
душат, а: mivel vadolyak meg törvenyel, meg 
lassak, ha ök-is vctkessek, avagy nem. 

Condescensionum diversitas. 
Con desoensio prosecutio nis causae. 

Az pört valakire szallitani. par. 2. tit. 78. 72. 
82. 83. - 

Condescensio bonorum est devo 
luti o, Valakìre valo marha szallas. par. 1. 
tit. 16.. 49. 50.56. par. 3. tit. 29. 

Condescensio causaa, Az pörnek le 
szallitassa. par. 2. tit. 77. Idem, Depositio 
vel Omissio. Az pörnek le letale. par. 2. tit. 
82. 

Condescensio b onorum capitaliter 
convictorum in filios. par. 1. tit. 15. 
par. 2. tit. 55. 

Co nfirm atio, Erössitas. par. 1. tit. 37. par. 
2. tit. 77. 

Co njunx, vide Uxor, Feleseg. par. 1. tit. 48. 
Co njurator, Ember mellet ki meg esküsik. 

par. 1. tit. 38. 36.35. 34. par. 2. tit. 38. 
C onsanguinitas, ver szerent valo rekon 

sag. par. 1. tit. 14. 107. 106. 
C ons ensus, _Egy ertalem, agy akarat. par. 

1. tit. 58. 61. 72.59. 60.63.65.64.35. 103. 
49. par. 2. tit. 57. 83. l 

Co nso i en tia, Lelki ismeret. Prolog. tit. 16. 
15. par. 2. tit. 27. 

Conservare aliquem in dominio, Va 
lakìt urasagaban meg tartani, hadni birni. par. 
1. tit. 74.75.76. 

Conspirati o, Tamadas. par. 1. tit. 52. 53. 
Со nstitutio, Vagezas, Szerzes. par. 2. tit. 

1. 2. 3. 5. par. 3. tit. 2. 
C o n suetu do, Szokas, Meg regzet gyakor 

las. Prolog. tit. 10. 11. 12. par. 2. tit. 6. 2. 
par. 3. tit. 1. 

Contemptus, Elhalgatas, Füla mallet valo 
el boozatas, meg ulalas. par. 3. tit. 26. 

Contentio, Haborgas. par. 1. tit. 84. 
Co ntin д епз, Türtenetbòl valo. par. 2. tit. 82. 

Contractus, Alkuvas, Szerszódas, conven 
tio. par. 1. tit. 16. 49. 62. 66. par. 2. tit. 71. 

Contradictio, Ellene mondas. par. 1. tit. 
45. 57. 70. par. 3. tit. 14.15. 

Contradictor, Ellene mondo. par. 1. tit. 
131. 

Conventus, vide Capitulum. 
Convictus sive Damnatus, Az ki pörit 

el veszti, Meg gyözetet fél. Avagy meg sen 
tentiazot. par. 1. tit. 59. 60. 25. 14. par. 2. 
tit. 57. 71. 12. 30. 55. 58. par. 3. tit. 28A 26. 

Coro ll arium, meg zörzas, meg alkutas. 
par. 1. tit. 120. 59. 

Corpus, oorporalis ras, Test, Az test 
nek fö reszc. par. 3. tit. 16. 

C or ru p tio , Мед szeditas. Valakit arra inga 
ralni, поду álnakul czelekedgyek. par. 1. tit. 
86. par. 2. tit. 74. 27. 

Crimen notorium, Szarvas vetek. 
Criminales causae, Szarvas vetak mìat in 

dult pörek. par. 1. tit. 9. 14. par. 3. tit. 11. 
27. 

Cr e ditor, Meg hivö: Ki kölczen ad. par. 1. 
_ tit. 82. ' 
Crux, Kareszt. par. 1. tit. 11. 
Culpa lata , Tudva valo bün. P. 
Curator, Gondvisselö. ;par. 1. tit. 124. 
Curia Regis, Kiraly udvara, vagy Tablaja. 

par. З. tit. 7. 
Cursor Regis, Posta. 

Dalmatie, Tòtt 0rszag. par. 3. tit. 1. . 
Damnorum ratio, Kaar Vallasok. par. 2. 

tit. 45. 51. 61. 48. 68. 67. par. 3. tit. 33. 28. 
Damnatus, Mag sententiazot. par. i. tit. 15. 

par. 2. tit. 57 . Damnificatus, Kinak kart 
töttak. par. 2. tit. 67. D amniiicata. par. 
1. til. 74. 

Datum literarum, Az leveleknek kelesse. 
par. 2. tit. 17. 
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Dativa tutela, vide tutor, tutela. par. 1. 
tit. 115. - 

Debitum, Adossag. par. 1. tit. 134. par. 2. 
I tit. 18. 68. 32. 45. 52. 33. par. 3. tit. 28. 17 

Dabitor, ados.v - 
Deo anus, Decan. par. 2. tit. 53. ‘ 
D e c r е t um, Decretom , Vegazes , Paranczo 

lat adas, rendeles, Irot törveny. Prol. tit. 8. 
par. 2. tit. 2. 3. 8. 6. par. 3. tit. 2. Vide, in 
voce, Statuta, Censtitutienes et leges. 

Defe c tus s eminis , Magva szackadas: 
Kinek magzattya , avagy örökkesse nam ma 
rad. par. 1. tit. 22. 48. 82. 84. 29.30. 10.27. 

Fit autem post legitimam aetatem. Antea 
anim non ipsi, qui legitimam nondum attiga 
rant aatatem, sed aorum parentes deiìciunt, 
cum in sexu virili tum in muliabri. Nam viri 
deliciunt in semina: Mulieras decedunt sine 

’ liberorum selatio. 

D efe ctus litera rum, az levaleknek Iogyat 
kezassa. par. 2. tit. 82. 

D e fa c t u s , Az környüll alle delgeknak fo 
gyatkozassa. El haylas. par. 2. tit. 82. 

Defensa, Maga oltalma. Defensie, oltalom. 
par. 3. tit. 21. 22. 23. 

Depositio causa e, Az pörnek le tetele. 
par. 2. tit. 82. vide Condescensio. 

Dep ositienis locus, Fogk-hely. 
De p esitum, Le tött marha. 
De ten tio , D et entus, Mag tarteztatas. Meg 

tartoztatott. par. 1. tit. 59. 9. 14. par. 2. tit. 
43.55. 67.68. par. 3. tit. 28. 

Detractores, Ragalmazek. 
Hi ad restitutionem famae tenentur, profi 

tendo se malè et injusta dilramasse. 
Detractera. audicns absq. resistantia, vi 

detur consentire, et non minus paccat. 
DEUS, AZ ISTEN. par. 1. tit. 1. 3.53. 

Actor: 5. vers. 29. par. 2. tit. 1. par. 3. tit. 
1. 36. - 

Dia eta, Bizonyes napra rendait, 0rszaggyü 
lesa. Comitia , Idem. par. 2. tit. 75. 

Dignitatum tituli, meltesagos tiszteknek 
nevezeti. par. 1. tit. 2.94. par. 2. tit. 49. 
Vide de his, Conlirmationis Cenclusionem. 

Director causarum. par. 2. tit. 39. 
Disp ensatio da tutela, az tutorsag 

esztogatasa. par. 1. tit. 116. 
Disp ositio, Igazgatas. Disponere, Igaz 

gatni, helyheztetni. par. 1. lit. 5.44. 57. 10. 
13. 64. 43. par. 3. tit. 29. 

Dissipator, Takozlo. par. 1. tit. 42. 52. 53. 
Diviuus, Szentsegas. Passim. 
Divisie, Diviser, Divisus, Osztas, Osz 

te , Meg osztozot. par. 1. tit. 1. 46. 57. 52. 
53.47. 84. 45; 40. 43. 99. 102. 41. par. 2. 
tit. 70. 72. 60. 67. 73. 82. 18. par. 3. tit. 29. 
26. 

D ivercium, Hazassoknak el valassa. par. 1. 
tit. 105. 106. - 

Documentum literale et humanum, 
Levelbeli és élö emberakkel valo bizenysag. 

- par. 1. tit. 47. 
D o minus terrestris, Patrenus, Földes Ur. 

par. 3. tit. 26. 31. 29. 30. par. 1. tit. 115. 
D e minium, Urasag ì birodalom. par. 1. tit. 

63. 66. 26. 49. 68. 116. 67. 36. 37. 87. 131. 

par. 2. tit. 60. par. 3. tit. 14. 
D om us, Ház. par. 1. tit. 98. 40. 41. par. 2. 

tit. 67. 

Donatie Regia, Kiraly adomanja. par. 1. 
tit. 13. 4. 38. 39. 47. 50. 37. 43. 24. 22. par. 
2. lit. 32. 71. 

Donatie nova, Uy adomany. par. 1. tit. 36. 
37. 24. par. 2. tit. 77. 

Donatarius, Meg ajandekesztatot. par. 1. 
tit. 16. 77.44. 5. 

D e s, Iegy-ruha. D otali ciu m, Iegy-ruhahoz 
valo. par. 1. tit. 93. 94. 95. 96. 97. 101. 109. 
134.103.104. 105. 67. par. 2. tit. 24. 60. 
18. par. 3. tit. 3. ' 

Duplex titulus, Color, Via, Ket uton, 
Ket szin alat. par. 1. tit. 82. par. 2. tit. 70. 
71. 
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Duplum, Dup latio: Kat annyara valo kö 
tes. par. 2. tit. 86. par. 3. tit. 28. 

Duratio Literarum, Az leveleknek idejek 
mikor- tellyek el. par. 1. tit. 33. 

E. 

Ec c I е 5 i a, Szantegyhazi gyülakezet. Ec c l е 
siastici, az Szantegyhazi gyülakezetnek 
praedicatori. Prol. tit. 2. 9. par. 1. tit. 2. 
11. 12. 78. par. 2. tit. 44. 51. 42. 52. 

Eleemosina, Alamisna. par. 1. tit. 84. 
E m an cip a t i e, Felszabaditas, Maganak vale 

valas. par. 1. tit. 51. 56. 
Em aritati e, Ki hazasitas. Vida Rusticus. 
Emen da Linguae, Nyelv valtsag, nyelv 

jobbitas. par. t. tit. 25. 134. par. 2. tit 72.2 
'Emenda Capitis, Fö valtsag. par. 2. tit. 30. 

43. 

Emendatio seu Reformatie, Az meg 
uyitas. Avagy job modgyara vale hezas. par. 
2. tit. 12. 

Emare, Vanni. Empti’e, Vetel. Empter, 
Vevö. par. 1. tit. 60. 27.61. 75. par. 3. tit. 14. 

E nsis, Fagyver. par. 1. tit. 3. 
Equus, Lo, Caballa, Katzela. Equi, equatiales. 

par. 1. tit. 99. 101. 133. par. 3. tit. 3l. 
Equi gregales, Menas. 
Е rigens, Feltamado. par. 1. tit. 14. 
Eregatio, El költes. par. 1. tit. 101. 
Error, Vetek. par. 2. tit. 12. 75. 82. 
Eruiter, Testi szakadast teve. par. 1. tit. 14. 

Mutilatio, idem. par. 3. tit. 20. 
Evasie, Etszaladas. par. 2. tit. 56. par. 3. tit. 

26. 21. 

Evadere, ibidem. 
Evictio, Terha fel vetel, Oltalom. Magara 

vale fel vetel. Valakiart vale alö alas. par. 1. 
lil. 74. 75. 76. 

Evictor, Ki valami falöl falal, Es annak tar 
hat magara veszi, поду elö al, és mest henne 

meg oltalmaz: Szovates. par. 1. tit. 74. 75. 
76. par. 2. tit. 18. par. 3. tit. 34. 

Ev ecatio, Rea vale szollitas. Rea valo hiva 
tal. Ba idazes. Törvénybe vale hivas. par. 1. 
tit. 132. par. 2. tit. 18. 25. 86. 

Prima. par. 2. tit. 25. 
Secunda. Ibid. Et par. 2. tit. 86. 
Tartia. Ibidem. 

Genaralis Evecatio. par. 2. tit. 34. 46. 
Per Regium, 

Fit Aut Palatinalem, 
Et Capitularas hominas.par. 2. tit. 19. 

Parsenam, 
Requirit tria. Tempus et 

Lecum. par. 2. tit. 26. 
Evecantur. par. 2. tit. 18. 26. 27. 24. 20. 

75. 71. 46. 51.34. 25. 57. 86. 82. 19.23. 
par. 3. lit. 19. 

Examen causae, Az dolog felöl vale kar 
dezkcdas, és szolás, Ertekezat, tractalas, 
Visgalas. 

Examinatie, Idem. par. 1. tit. 26. par. 2. 
tit. 15. 27. 

Excipiens at Exceptie, Fogas. Ki vetel. 
Szüksagas maga oltalmaban valo czelakedet. 
par. 2. tit. 29. 71. 74. 36. par. 3. tit. 10. 

E,xclusio, Excludi, Excludere, Kira 
kesztas, ki vetas. Ki vatetni. Valakit ki re 
kaszteni , ki vetni. par. 1. tit. 98. 102. 68. 
par. 2. tit. 75. 

Excusatie rationabilis, Melto maga 
mentsag. par. 1. tit. 122. par. 2. tit. 30. 59. 

Executio, Az törvennek ki szolgaltatasa. 
Igaz tetel. 

Ex ecute r, Igaz tevö, és ki szelgaltato. par. 
1. tit. 45. 33. par.v 2. tit. 19. 20. 21. 55. 56. 
57. 43. 66.65. 77. 83. par. 3. tit. 7. 

E x h aareda tio, Az jessagbol valo ki taga 
das, öriicketlenna valo tatel. par. 1. tit. 38. 
39. 42. 52. 71. 

E x am p ti o, Az szolgalatbol valo ki vetel. par. 
1. tit. 6. par. 2. tit. 12. 
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Exemplum, Palda. par. 1. tit. 13. 46. par. 2. 
tit. 82. 

E x h i b е г е, elö adui. Hegy az masfel is tudgya, 
mit kerasnek rayta. Exhibitat, valamely 
lavelra, Avagy Apertat, iratni, nam паз:— 
nal: ha az hatvan Napig, aval pörben nam 
indúlt, ki ellen hoszta. par. 1. tit. 33. 

Exiliu m, Számkivates. par. 1. tit. 79. 
Exitus, Ki menatel. par. 1. tit. 27. 
Exmissio, Ki boczatas. par. 3. tit. 3. 
Exo r dium, Kezdet, Eredet. par. 1. tit. 3. 
Exp e d ite r, El Keszitö. Avagy ki mast az jo 

szagnak birasaban meg oltalmáz. Szevates. 
par. 2. tit. 36. 

Expediteria cautio et literae. Quie 
tantiae, vcl Evictio. Tovabra vale maga, 
avagy joszaga oltalmara valo je kötes , je 
Level, Menedek. Irasbeli Szevatossag. par. 1. 
tit. 74. 37. 59. 77. 82. 6. 

Exp ansa a, Költseg. par. 1. tit. 29.81. 109. 
par. 2. tit. 67. 

Expiratio literarum, 0ly Ievelak, kiknek 
már arejek nincz. Vide Terminus. par. 2. 
tit. 57. 59. 

Expurgatie, Мед tisztitas. par. 2. tit. 34. 
Externes, Idegan. Küvül valo. Hospes, 

idem. par. 1. tit. 14. 
Extra neus, Idegan orszagbeli. par. 1. tit. 

60. par. 3. tit. 12. 33. 
Extirpatitium, Iretvany. par. 1. tit. 134. 
Extra D ominium, Urasagan küvül Ianni. 

Valamit nem birni. par. 1. tit. 82. 63. par. 2. 
tit. 24. 74. 75. 

F. 

Facienies at consantiantes pari 
reatu datinentur. Az genosz czelake 
döval ki eggyet crt azont erdemli, mint az ki 
czelakedta. par. 2. tit. 83. 

Falsi crimen et raatus. Ilamissaggalvale 
megh farteztetas. par. 1. tit. 14. Item, mel 
tatlan alnak czelakedet: szò,beszad, és vallas~ 
tetel. par. 1. tit. 25. 36. 38. 39. 58. 59. 60. 
71. 110. par. 2. tit. 14. 17. Vida plura 
in L. 

Falx, Sarlo. par. 2. tit. 78. 
Fas lex divina est, Malte deleg, Szabad. 

par. 2. tit. 6. 
Fassie ast cujuspiam oracule vivae 

vocis ceram persenis authenticis, 
disp esiti 0, Az az, valaki Elö nyelval vale 
vallas-tetele, arra rendelt bizenyes tisztbeli 
szemelyek alöt, melyben az mindennamü jo 
vait, hova randalte lagyan,'és kinek halta 
legyen el, mag jelenti. par. 1. tit. 57. 58. 
110. 111. 60. 59.61.69. 91.63.128. 65. 

Fassie, Mede contractum significat. Neha 
vallas. vegezest teszen. par. 1. tit. 62. 
par. 1. Modo attcstationam. Neha bizeny 
tit. 62. saget jegyez. par. 3. tit. 13. 

Fassie fraudulenta, reclamatione 
invalidatur. Vide Literae fulmi 
natae. Az alatomban vale czalard vallas 
tetel, ellen mondassal erötlanadik. 

Fides, Hit. par. 2. tit. 52. par. 3. tit. 127. 
par. 3. tit. 28. 

Fida-digni, Мед hit emberak, Hüteles em 
berek. par. 2. tit. 74. 

Fidelitas, Hüseg. par. 1. tit. 123. 
Fidafragus, alias perjurus, 

get, Hitetlen, Ludas. par. 2. tit. 30. 
Fidaj ussie, Kazesseg. par. 1. tit. 52. par. 3. 

tit. 34. 

Filia, Embcrnak edes leanya. par. 1. tit. 17. ' 
18. 19. 20.21. 22. 29. 42. 50. 60. 67.89. 
90. 91. 101. 120. 

Filius, Fiu. par. 1. tit. 17.16.106. 108.60. 
124. 52.54. 53. 4I. 51. 55. par. 2. tit. 61. 
62. 63. 64. 53. 

Finis, Minden delegnak à vega, Cellya. par. 
1. tit. 27. par. 2. tit. 85. 

Hite-sze 

2 



10 Fiscus —— Hemagium 
Fis cus, Az Fejedelem tár-hazahez vale jöve 

delam. par. 1. tit. 15. 50. 
Bona Regalia, etc. 

Fo amina, Aszszenyallat. par. 1. tit. 27. 48. 
17. 21. 28. 37. 60. 73. 111. par. 2. tit. 42. 

Foenerat 0 r, Az ki usera nelkül penzt költ 
sen nem ád: ha ád-is, az szalaget тед нет 
areszti. par. 1. tit. 60. par. 2. tit. 24. 71. 

Feanetum, Raat. par. 1. tit. 133. 
Fluvius, Folyo viz. par. 1. tit. 87. 
Forum, Vasar. par. 2. tit. 10. par. 1. tit. 95. 

134. 
Forum acclasiasticum, Az szent szék. 

par. 1. tit. 78. par. 2. tit. 52. 
F 0 гит S ее ul ar a, Külömb külömb itilö, 

avagy törvanyszék. par. 2. tit. 52. 
Forum conscientiae, Az lelki asmaretnek 

itilö szaki. par. 3. tit. 21. 22. 
F o rnic atie, Parasznalkodas. par. 2. tit. 62. 
Frata r, Attyamiì, Battyam, avagy öezam. 

par. 1. tit. 39.1tam. par. 1. tit. 14.42. 61. 
43.44. 58. 17. 63. 67. 66. 36. par. 2. tit. 34. 
61. 

Alij autem fratrum, sunt Carnales , 0!у 
attyatìak, kik еду attyatol és agy annyatol 
valok. par. 1. tit. 50. 67. 

Alij uterini, Egy mehböl, de külön attyak 
tol valok. par. 1. tit. 43. 45. 50. 

Alij verò patrueles, ct alij condivisienales 
dicuntur, Attyakrel valo, és egyeb egy esz 
lassen vale attyatìak. par. 1. tit. 50. 47. par. 
2. tit. 34. 

Fraus, Czalardsag. par. 1. tit.`71. 86. 87. par. 
2. tit. 83. 

Fructus, Güymölcz. par. 1. tit. 62. 67. 70. 
72. 81. par. 1. tit. 24. 71. 

Fugitivus, Elfuto, Szökö, budoso. par. 3. 
tit. 26. 

F u н d am e n tu m , Fendamentom. par. 2. tit. 
85. 

Fundus, Names üles, hely, avagy akar mi 
czoda öröksag halye, haz-hely. par. 1. tit. 24.. 

Furiosus, Nam tiszta eszü, Meg dühiit. par. 
1. tit. 55. 124. 

Fur, Orr, Lepe. par. 3. tit. 34. 33. par. 1. tit. 
15. 

Futura contingentia sunt ambigua, 
Az kövatkazandö delgek ketsegassak. par. 2. 
tit. 82. 

G. 

Gamma, Gyöngy. par. 1. tit. 110. 
Genealogia idem quod Generatie, Nem 

zetsag, Sziiletes, Es annak тед bizenyìtassa. 
par. 1. tit. 47. 36. 15. par. 2. tit. 35. 36. 84. 

Geysa, Pater D. Stephani Regis, Az Geysa 
Kiraly, Sz. Istvan Kiralynak az Attya. par. 
1. tit. 3. 

Gratia, Kegyelam. par. 1. tit. 59.f20. 16. 15. 
par. 2. tit. 57. 

Guerra, Haberu. par. 1. tit. 23. 

Heeres, örökkes. par. 1. tit.. 4. 6. 17.8. 23. 
27. par. 3. tit. 30. 

Haereditas, öröksag. par. 3. tit. 18. 16. 
Haeraticus, Külömbazò, avagy, ki mas er 

telmen vagyon. par. 1. tit. 14. 
Homagium, Ez ige ketkepen vettatik. 

Elöszer faja és joszaga vesztese alat vale 
hüttal meg arösitatat, hüvsegert, az Faja 
delemhez. par. 1. tit. 12. Maly hütnak le te 
talere, mind az Pap UrakA és Egyhazi sze 
melyek, szinten mint az töb Szabad, Zaszles 
ès Nagysages Urak-is es Vitezlö Nemessek, 
kötelessek. Ibidem. 

Masedszor, fö valtsaget, és az amber diat 
jedzi. par. 2. tit. 23. par. 3. tit. 5.-21. 

Az Hemagiumoknak külömbseget, lasd. 
par. 1. tit. 2. 

Az Erdelyi Namessaknek, integrum homa 
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giumja, az az, Egaz, avagy Holt diok, ta 
szan flor: 66. Eleven diek penig, teszen iler: 
33. par. 3. tit. 3. 

Az -Szabad Varosbelieknek Hemagiumja. 
par. 3. tit. 9. 

Az Kife aldiaknak Hemagiumja, teszen ller: 
40. par. 3. tit. 26. 

Az Homagiumot agyedül czak az gyöze 
delmas felszokta fel venni. par. 3. tit. 26. 
Item. par. 2. tit. 23. par. 3. tit. 3. 21. 

Homicidium, Ember öldökles, Gyilkossag. 
Maly harem kappen esik. 

I. El vagezet szanszandekbol: Ez miat foert fö 
eszik. Gen. 9. vars. 6. par. 3. tit. 5. 

Il. Mikor sziikseges kappen agyeb abban nem 
lehet, maga oltalmaart. par. 3. tit. 21. 22. 

III. Törtenatböl, mellyet valaki nem örömest 
czelakedat: E miat diat kelle tanni. par. 2. 
tit. 82. 

Homicide, Ember öldaklö, gyilkos. par. 1. 
tit. 9. par. 3. tit. 5. 21. 32. 

Ki tiszti az, hogy az gyilkossagert, valakit 
meg keressan, és eretta pörellycn? 

Az meg öltnek felasege és gyarmeki tiszti: 
Kik ha ninczenek, az közalb vale attyafiak 
tisztii Ha azok is ninczenek, az segerok 
doIga. Ha mind ezek halaadatlan veltokbol 
törvenyel nem üldözik: az Biro tiszti sze 
rent tartezik azzal, azert hegy az közönse 
ges allapatnak szabades beksegas voltat тед 
haborgatta, тед büntetnie. par. 2. tit. 12_ 
par. 3. tit. 32. 

Hom о Ragius, Kiraly embera. Tisztiröl, last 
meg. par. 2. tit. 22. 19. 21. 36. 

Home impossessionatus, Szegany le 
geny. par. 1. tit. 29. 

Hu ngar i, Az Magyarek. par. 1. tit. 3. 42. 
Hungaria in faucibus hostium ро 

si ta. Magyar Orszag az ellensagnek terka 
ban vagyon helyhasztetven. par. 1. tit. 18. 
At, Pietas ad omnia utilis est. Ahhoz tarlazo 
Orszagek. par. 1. tit. 1. 13. 

lg nebilis, Namtelen, Az Namessegan küvül 
valo köz amber. par. 3. tit. 26. 

Az ollyan köz szemelyek közzül , az Can 
cellarian es Conventban iro deakok leven, 
neha тед nem names szemelyek, de meg 
tartatnak irasokban. par. 2. tit. 20. 

Az köz randböl vale ferfiu, az ö Names 
falesegetül szuletet iiainak és Annyaijesza 
ginak tutora lehet. par. 1. tit. 133. 

Ignorantia, Tudatlansag. Valamit nem tudni, 
mint nem ö delgat. par. 1. tit. 69. 

Valamely halynek vegezeset szekkasit es 
törvennyit nam tudni, nem vetek: De azt meg 
vetni, tudvan, annak vagyen büntatasa. par. 
2. tit. 5. 

Felesegavel vale vérseget nem tudvan, igaz 
agybel szuletet magzatekat nemzhetnck. par. 
1. tit. 108. 

Illegitimorum filiorum conditie, Az 
nem igaz agybol szulettateknek allapattyok. 
par. 1. tit. 6. 

Imp e dir е, Haboritani. par. 1. tit. 9. 
Impetitor Iegitimus: Törveny szerent 

valo haborgate. par. 1. tit. 75. 
Imperator et Papa judicant ax cen 

s ci entia, Az Czaszar és az Papa, lalkek 
ismeretak szerent itilnek. Prolog. tit. 16. 

Impetrans et Impetratie, Az jeszag 
тед keröja és mag keres. par. 1. tit. 25. 26. 
43. 24. 

Impigneratio, El szalagositas. par. 1. tit. 
80. 82. 83. 81. 10. 60. 63. 103. 102. 27. par. 
2. tit. 18. 20. 24. 

In caus am attractus, 
hittak. par. 2. tit. 32. 84. 

lncendiarius, Gyutegato, Egetö, ha fü 
amber, Notaban eszik eretta. par. 1. tit. 14. 
Ha ala valo amber, az tüzben vetik, avagy 
faja eszik al eretta. par. 3 tit. 23. 

ln с е 5 tus , attyatian vale ere'szak-tetel, 
12 il 

az kit törvenyre 
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А7аду, fertelmes parasznasag. par. 1. tit. 
14. 

Incineratio, Iea. Husz. par. 1. tit. 11. 
Indebita, Meltatlan kerassat. Mikor az AI 

pöres, elsöba allasakort meg bizonyjthattya, 
hogy az falpöras oknelkül habergattya, те!— 
tatlan karessattan marad el. par. 2. tit. 20. 

Induc i ae, Harmadnapi szabadsag. Frigy. Az 
тед bekelasra valo üdö. par. 1. tit. 60. par. 
2. tit. 55. — 

Induciae q uindecim diarum, Tizen 
ötödnapi szabadsag adatik az adosnak, hogy 
az Crediterral тед alkudgyek. par. 2. tit. 68. 
par. 3. tit. 28. 

Infamiam allegans, Gyalazatos hirt ki 
mas-falöl mond. par. 2. tit. 36. 

In fid elitatis N ota, Hitetlensagnak netaja. 
par. 1. tit. 14.13. par. 2. tit. 75. 

Ingessio, Ingerens, Ingerera, Az ki 
valaki pöriben ál be, Avagy magat bale е 
lagyiti, Beavatya. Söt ugyan joszagot-is feg 
lal. par. 1. tit. 68. par. 2. tit. 84. 85. 16. 
Item. par. 1. tit. 31. 84. 

Inhibitio, Мед tiltas. Вен tiltas. par. 1. tit. 
57. par. 2. ut. 57. 58. 77. 84. 

Injuri a, Bosszusag. par. 1. tit. 52. Az nyil 
van vale besszusag haromkeppan szekot 
Ianni. 

I. Czelekedettel. Mallyet Hatalemnak hinak. par. 
2. tit. 42. 67. Quinq. casusnak-is szoktak 
eszt mondani. Es Major petantiauak. Ibidem. 
Az Miner Potentia is, injuria. Ibidem. par. 3. 
tit. 3. 

11. Szeval: mikor az lsten paranczolattya е!!ен, 
fela-barattyat meg szellya, ès hamis tanu 
bizonysaget teszen allena. Ha cmberat ad 
hatnaìs, hogy mastel halletta, nem eleg az 
hezza. Nyilvan valo besszusaggal illetik az 
szomszedokis egymást: mikor haboran lak 
nak az szemszedsagban. 

III. lrassal: mikor valaki falöl ellyant ir, Kinak 
Ura nem lehat. 

Gyalazatos beszus szò penig az mikor 
eggyik az masiknak hazuttad mondgya, ha 
az széket rolia тед követncis. Es azen tör 
venye vagyon , mint agyab szèk törasnek. 

inquisitie, Communis, Köz vallatas: Mart 
mind az kat fel vallani ki beczatatik. Abban 
igy kel eljarni. 

I. Ila az ket Те! napot mend, Ie: ha nem, az 
Varmegye széki napyan vaszik be az bizeny 
sagoL 

II. Elöszer meg asküttessa az tanukat. par. 2. 
tit. 27.21. 28. 

III. Az Utrum olvastassek elöttek. 
IV. Naveket, Idejaket, Hazajoket, meg neve 

zak: Mart ha hamìssat mondnak, az utan 
meg sem talalhatuak öket. Az masodik ki 
beczatas is тед engettetik: Úgy mint, mikor 
azt mondgyak hogy bekasegra ment az de 
leg, Nevezze meg az szék szinin: Kik elöt, 
és azekkal bizonitson. 

Az köz vallatas, Avagy Ispan jaras rc 
gentan igy velt , hogy az Kiraly embere, kit 
mest Ispannak mendunk, falurel falura jart, 
tudakozvan az falusiaktel genosz embart: 
Ha hol tudtak тед mondettak. Az falut tisz 
reszre osztvan, tisz embernek Kelletet еду 
ambarart meg eskünni. De most czak heten 
esküsznek, vagy meutsegere vagy Karbe 
zattyara. 

In s е riptio, Szallagositas. par. 1. tit. 13. 
Insinuatie, Rövid hivattal. Masod hivattal. 

par. 1. tit. 68. 46. par. 2. tit. 71.20.18. 
In strum entum, Szérszam , Eszköz. Az mi 

vel az amber sekkaig elni akar. par. 1. tit. 
42. par. 2. tit. 34. 

`In s u la, az visz közölt vale ротонд. раг. 1. tit. 
133. 

Insurgere centra Ragem, . az Kiraly 
е!!ен falkelnì. par. 1. tit. 9. 

Inte r c e p t 0 г, Uton jarokat habergato. par. 
1. tit. 14. 

Intarempter, Ver onto. par. 1.tit. 14. 
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Interpres, Tolmacz. par. 1. tit. 11. 
Intestatus, Hal тед, ki testamentemet ta 

hatct velna, meg sem tüt. par. 1. tit. 64. 
Invaser, Az ki valakire megyen , tamad. par. 

2. tit. 42. 67. par. 3. tit. 19. 
-Inv asus, Az kire rea tamadnak. par. 3. tit. 

21. 

Inventariu m, Az Те! talalt jeknak szamado 
Regestoma. par. 1. tit. 115. 

Iebagi 0, Iobagy. par. 3. tit. 25. 26. 
Az Iobagyek Istennek tarteznak többet ен— 

gedni, hogy nem mint az embareknck. Mikor 
velek bizonyitnak, igazan asküdgyenek, iga 
zat mondgyanak, az mint az delget ö maga 
ban tudgyak. Mart ha azt mendgyak , az mit 
nekik тед hattak, тед nyilik valaha az sze 
mek. par. 2. tit. 33. Vide Rus ticus. par. 2. 
tit. 86. 

Iecalia, draga Kövek. Iubilia idem. par. 1. 
tit. 110. 

Iter are, Iteratie, Masod avagy egy nehany 
uttal-is azont kevanni,mendani. par. 2. tit. 75. 

Iudex, Biro. Prolog. tit. 13. 14. 10.12. 16. 
par. 1. tit. 30. par. 2. tit. 82. 22. 21. 52. 65. 
16. par. 3. tit. 8. 

Iudicis au theritas, az Birenak meltesaga. 
par. 2. tit.' 75. 

Iudicium, Itilet, Törveny. Prol. tit. 14. par. 
2. tit. 6. 51. 2. 34. 80. par. 3. tit. 26. 34. 

111 11 1 c a r e , Itilni, Törvent mondani. Ibid. 
Iudicium Novum, Uy itiIat. par. 2. tit. 77. 

75. 18. 78.83.par.3. tit. 6.11.27. 25. 26. 
Hanyszer kerhetni és hoszhatni Uy itilatet? 
Az felpiires egyszer: à Alpöras azenkep 

pen egyszer. par. 3. tit. 11. Egyebkent ki 
töb uttal heszni mereszli, pattvaron marad. 

Aszt is 15. napnak alatta hozza, az itilet 
nak ki mendassa utan, és exhibaalja, avagy 
praesentalya, és elö adgya az szék szinin: Es 
60. napnak alatta presequalya. Mart akar 
iratet legyen exhibitat rea akar ne, annak 
utanna erötlan leszen. 

Ha vale causajat penig meg nem uyittya, 
cum peana indebitaa la szaal. Passim. 

Iuramentum, Esküves, Hit. par. 1. tit. 12. 
32. 37. 38. 62. 85. 130. par. 2. tit. 28. 32. 
29. 40. 39. 33. 34. 11. 37. 38. 35. par. 3. tit. 
27. 3. 36. 

Iu ris dictio, Törveny szelgaltatasra vale 
meltesag. Prolog. tit. 14. par. 1. tit. 10. 60. 
64. 65. 

IUS, Igassag. par. 1. tit. 1. 28.62. 31. 
lus Regium, Kiraly Igassaga. par. 1. tit. 31. 

25. 26. 31. 82. 23. 

1115 Р055 е5510 паг111т, Oly joszag, avagy 
örökseg, kin hatalmunk, és mer birtokunk 
ban vagyon. par. 1. tit. 24. 80. 

Ius generale, Közönsagas törveny. par. 2. 
tit. 11. 

lus patronatus Ecclesiarum, Az Egy 
hazeknak f6 gend-viselöì, és fö földes Urai, 
az Fejadelmek. par. 1. tit. 11. 

lus fe emineum, Az aszszonyi-allatnak 
igassaga. Vida fe emina. 

lus idem quod Iust'icia, az igaz annyi 
mint az igassagh. Prol. 1. 2. 3. titulo. 

Ius nullum reservando, sammi igassa 
gat maganak nem tartvan. par. 1. tit. 69. 

L. 

Ladislaus Rex Sanctus, Laszlo szent 
Kiraly. par. 2. tit. 6. 

Larva, ál-ertza. Hina larvatae parsenae. Ha 
zug ál-szamaiyck. par. 2. tit. 16. 17. 

Latre, grazda later, avagy lappango Telvay. 
par. 1. tit. 15. par. 3. 111. 24. 

Lagatus, Követ. par. 1. tit. 122. 
Legitimare prelem, igaz agybol szulet 

tetnek tennia. par. 1. tit. 108. 106. ' 
Lagitimi impetitores, Törvannyal jaro 

habergatok. par. 1. tit. 75. 
Legitimae aetatis, ki törvany szerintvalo 

idajet el erta. par. 1. tit. 111. 
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Levatio causarum, az pörnek alö vetele, 
fel vetele. par. 2. tit. 77. 85. 

Levatio oneris birsagij, А: hirsagot fel 
venni. par. 2. tit. 83.85. 

I. e x, Törveny. Prol. tit. 6. 13. par. 2. tit. 2. 3. 5. 6. . 
Liberi, Gyermekek, flak, leanyok, unekak. 

par. 1. tit. 4. 17. 106. 108. 
Lib ertas, Szabadsag. par. 1. tit. 9. 2.4.11. 

12. par. 2. tit. 11. 58. 59.68. 
Linea generationis, az nemzetenek aga 

zattya. Genealogia. par. 1. tit.42. 47. 67. 116. 
Liquidatio, Kaar latas. par. 3. tit. 37. 
Liles centinuae, szuntelen valo pör. par. 

1. tit. 70. 79. 27. 46. 68. 25. 14. par. 2. tit, 
77. 25. 71. 

Literae, etLiteralia instrumenta, Le 
velek 65 Ievelbeli eszközzek: Avagy, Erösseg. 
par. 1. tit. 42. 33. 31. 35. 128. 126. 127. 
par. 2. tit. 34. 52. 59. 36. 15. 

Litera e adju dicate riae, ely level mely 
ben valakinek, тед 11111 1да55ада1 тед iryak, 
és annak ereyevel, ugyan annak kezehez-is 
szolgaltattyak, az mag itilt jekat, az kinek 
malto igassagat az törvany meg tapasztalta. 
par. 3. tit. 35. 

Literae Credentienales, Planipe 
tantiales, Cemmissionales, Valakira 
bizet delegrel vale tellyes hatalom level. 

Literae Cenventionalas, Comp esi 
tienales, Valami alkuvasrel vale level. 

Literae falsae, hamis levelek. par. 2. tit. 
14. 17. 

Litera a fulminatae, alnakul, meg bentot, 
firkalt, vakart, 65 törsölt ketsegas levelek. 
par. 2. lit. 15.0417. 

Literae ludiciales, Az Bire levale. par. 
2. tit. 59. 57. 

Literae lnquisiteriae, vel Compul 
serlae , seu Attestatoriae, Vallate 
paranczelatek. par. 2. et 3. tit. 27. 

Literae lacarataa, meg szakadezet leve 
lek. par. 2. tit. 17. 

Literae metales, hatar jart levelek. par. 
1. tit. 86. 

Literae pignoraticiaa vetares, quae 
inutiles, Az regi szalages Icvelak, те! 
lyak lagyenek arötlenek. par. 1. tit. 82. 

Literae praecaptoriae, Mandatum, 
Paranczelat. par. 1. tit. 33. 

Literae relateriae, Valaszlevel. 
Literae repetitoriae, Iebagy Kerö laval. 
Literae Statuteriae, Iktato level. par. 1. 

tit. 33. 34. 

Literae transmissienales, transmis 
sie, &gt;Tablara boczato laval. Oly level mely 
ben meg irjak az Birak törvenyel, kik elöt á 
törvenylöt, és azt az fölsö szakre, az faja 
delem Tablajara, avagy szemelye claibenis 
viszik. ` 

Literae reversienales, Kölas Laval. 
Chirographum, Syngraphum, Cautie, Manu 
propria scriptum, Oly kesz iras, kinek era 
yeval eggyik az masiknak az övet meg 161111. 
Hinc dicitur, Chirographe convincere ali 
quam. 

L 0 е u s dalicti, az czelakedetnek 65 vatak 
nak hellya. par. 1. tit. 9. par. 3. til. 32. 

Locum patran di mala habuisse, helye 
7011, melybül geneszul czalekedet. par. 2. tit. 
47. 

Lucrum haareditatis, Az jeszagnak 
öriikke, eppiilese 65 nevekadasse. par. 1. tit. 
59. 

Ludas, Tapasztalt hazug. par. 2. tit. 30. 

M. 

Magistratus, Az kössegnek gendviselöi, 
Igazgatei 65 Birai. Prol. tit. 2. 

Magnificus, Nagysages Ur. par. 1. tit. 3. 
Maj er p ars, Az nagyebhikïesz. par. 3. tit. 2. 
Malefactor, genosz tevö. par. 2. tit. t2. 20 

par. 3. tit. 32. 24. 20. 
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Maleficium, malafac tum, genosz csele 
kedet. Ibidem. 

Malum minus inter duo mala esse 

elig en du m, Kat genosz között az kisseb 
bikat kel valasztani. par. 3. tit. 21. 

M anc er, maga kurvajatul szuletet fattyu, Szab 
gyarmek. Terraa tìlius. Idem. Vide Illegi 
ti mus. 

Manceps, arandator, ki az urtuI vagy az 
kössegtul valamit bizenyes arren meg veszen, 
Hidat, Revat, Vámot. 

Manci p atie , öröksegnek, e's egyeb joszag 
nak aladasa, masnak engedese , е! kötesa. 

Mancipium, Rab. 
Man datum, propriè, Principis est 

c e mmissio. Az Fejedelam parancselattya, 
Hagyasa, 65 valakira vale bizasa. 

Ez penig harem fele: 
I. Azmelyben az Fejedelam parancsel, hogy 

az Törveny tevök 65 Birak Törvent 65 igazat 
tegyenak, valamely seralmes félnek. 

II. Mikor az Fejedelam parancsol az Capita 
nyoknak 65 Orszag Tiszt-viselöinak, hogy 
azt тед е5е!6116‹1дуе!1. 

III. Parancsol az rendait Biraknak, melyben 
mindenker ez Cikkely vagyon, (ha az deleg, 
ugy mond, ugy vagyon, az mint elönkben 
attak) tahat hogy mag cselekedyek. Posen. 
63. ar. 78. 79. 

Ez harmadìk parancselatra penigh, mely 
ben az igassag tevö Cikker mindenker sze 
kot 1енн1 , Törvent kel mondani. Kiert az 
kire hozzak melleje kel hini. Helott az Names 
Birak az Orszagnak Törvenyere szoktak 1е 
111н1ен1е, 65 vegezesara. par. 2. tit. 8. А: Va 
rosi Biraknak penig az Varesnak Privilegie 
mara: А: те!у delegrel penig Privilegiemok 
нет volna, az helynek reghi meg regzet szo 
kasat kel kövatniak. quta, Prol. tit. 10. par. 
3. tit. 20. 

Item, Az, Fejedelam paranczolattya az 
Törveuyben, meg-is kat 1616: ng mint, 
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Törveny szerent valo, Maly szerent igazat 
is tesznek, ugy mint, uy itilet, 65 egyeb 
atfele törvenybeli ervossagok, malyek igaz 
idejan költek. 

Igyenes paranozolat, mely bizenyes am 
berekra szòl: Melyban mindenker bale irjak 
11:1(110ду ha az deleg ugy vagyen) Ezt az 
Birak eleiben törvenyre tamasztyak, 110ду 1111 
malte legyene az panasz? Es ha maltatlan 
nak talaltatik , büntetesa vagyon. 

Mandati Iudicis refutatie peenalis, 
Ki az Biro allen szól, meg buntetödik. par. 3. 
tit. 26. 

M a n u s, Kéz. ч 
1. Az Fejedelam meltesaganak mendatik. Matt. 

6. ar. 23. Vlad. 1. ar. 60. 

II. Az törvennek maltosaganak. par. 1. tit. 60. 
III. Valamaly biro jaras ala vetetet, 65 elrendelt 

meltesagnak. par. 2. tit. 55. 68. 
IV. Az Földes Vr meltesagaert: Es az ellen 

kazii félnek kezaert,\‘étetik.par. 3. tit. 26.28. 
Ma nib us adversarij tradi, az ellanke 

zö félnek kezeben adatni. par. 2. tit. 55. 68. 
par. 3. tit. 26. 28. 

Manus p atris inijcere, hatalmassul az 
attyara tamadni. par. 1. tit. 52. 

Manus judiciarias incidere, Biro ke 
szaban asni. par. 1. tit. 59. 60. 

M a r c a, Gira. 
Egy Gira arany az törvenyben teszen, hetven 
1161 1011н101. раг. 2. tit. 73. 

Az Ezüstnek Giraja-is 1161 1616. 
Eggyik az пене: Gira, kinek eggyike teszen 

negy forintet. par. 1. tit. 93. 133. Masik 
könnyii Gira, kinek eggyike czak egy forintet 
teszen. par. 2. tit. 69. 86. Az Szekelyek Gi 
rajek teszen ötven Magyar penszt. par. 3. 
til. 4. 

Marca Hemagialis, Dian maraszto Gira. 
par. 2. tit. 50. 70. 86. 83. 

Maritus succedit quando q. Neha az 
ferjare maradnak azjek. par. 1. tit. 48. 110. 29. 
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Mas, Mascuius, Feriiu. par. 1. tit. 111. 
Materia , Az mibe'l valami leszen. par. 1. tit. 

51. . 

Maternum jus, Annyai igassag. par. 1. tit. 
54. 

Matrici d ae, Kik az Annyekat meg öiik, no 
taban esnak. par. 1. tit. 14. 

Matri m о nium, Egy ferfiunak és egy aszsze 
nyiaiiatnak, törveny szerent valo eggyüt eI 
tek, Hazassag. 

Mi az eka hogy czak egy aszszonyembert 
szabad venni, és nem agyszars-mind egy 
nehant? 

Azart hogy az Nagy IS T EN nein akarta, 
hogy az emberi nemzet, ala és felbudosek, 
mint az ektalan allat, hanam hogy az hazas 
sagnak igaz rendit küvcssa, és ösz. feisage 
nek szoat'fegadgya. Miart hogy inentest kez 
detben monda: Es ketten egy testa lesznek, 
nam mondgya, Harman, Nagyan, avagy lüb 
ban lagyanak egy teste. par. 1. tit. 48. 

Mint kei az hazasokat egyban adni? Egy 
hazi szemelyek, és elegedendö bizenysagek 
altal, magek Szabad akarattyekbei vaio val 
Ias-teteiek szerent. Coi. lib. 2. cap. 15. 

Az titken vale hazasuiasok, miert vadnak 
tiltva ‘? 

I. Mart ozaiardsag eshatnek miatta. 
II. Mart ha titken, hirtelen czelakedncnek, meg 

banvan , eggyikat az masik utan kazdanek 
keretni, maga gondelatlanui. 

III. Mart ha artekzes nelkül lennenek, gyakorta 
ver szerent valo Atlyafiak közöt ienne, tör 
veny ellen. 

El hagyhatiiia feieseget? 
Ha valaki felesega meiiöi el szökik, min 

den Iovai az felesegara maradnak: Valamed 
deg penig Urat varni akarya, senki ne ken 
szarithasse, hogy addag mashez menyen. S. 
Steph. lib. 2. cap. 28. 

AZ ki penig oknalküi és gonoszul hadgya 
е! feiesaget, az hazasagban vaio kötaias voltat 

meg hágta és aimulatta, kiert meg valtak. 
Mart avai azt jelenti hogy massal vale eletra 
atta magat. 

Kat attyaûu veheti kat Attyafiat'? Е! veheti: 
Mart az Segorsag közöt ninczen vaar szerent 
vale attyafiusag. par. 1. tit.. 48. 

Hanyad izigien nam szabad az hazassag? 
Az szent szeknak rendi masodik és harmad izig 

vale hazassagot meg tiltot, söt az törveny 
sem angedi mcg. Innet vagyen ez, hogy az 
kik tudva az allen czalakesznek, gyarmeki 
nck ninczen semmi reszek. par. 1. tit.106. 
107. 47. 53. 54. 

Maatus, Viz feliyas. par. 1. tit. 87. 
Men dao iu m, Ilazugsag. par. 2. tit. 30. 38. 

Puichrè mentiri non ast verum. 

Bonum est aliquande mendaoium, 
cum dicendi predast, et audicntcs non laedit. 

M ansura, Mertek. Mensura Regaiis, 
alias, Uina,Kiraly merteke, Üle. par. 1.tit.133. 

M creator, Keraskedö avagy kaIniar amber, 
Aros amber. 

Az kereskedö amber Regestomanak, mely 
lyet azen eraban, mikor az marhat atta irt, 
mely ki tetzik, az elsö es útanna vale iras 
bel, hitele vagyen: Ezekaert mikor Regesto 
ma meilet meg esküszik, bevahetö. Mart az 
mit ünön küzlök vegesztek azt irtak. 

Marcipotus, Aldomas. Arrha, Sz. Miklos 
panza. par. 3. tit. 34. 

Meritum causaa, az keresetnek daraka, 
summaja. P. 

Mata, Hegyas rakas, hant hatar, demb, czeI. 
par. 1. tit. 85. 86 84. 87. 134. par. 2. tit. 85. 
36. 

Min ae , Fenyegates. par. 3. tit. 23. par. 2. tit. 
74. _ 

Ministri, Szelgak. Prol. 16. 
Miserabiiis, szánatos, kesarüietes: A ki 

vagy vak, vagy igen szageny, arva, öszvegy: 
az igyet masnak el adhattya. par. i. tit. 27. 

Missie , El küides, boczatas. par. 2. tit. 82. 
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M e b il a, Indulo, inge marha. par. 1. tit. 19. 99. 
Mela, ilIaiom. Molendinum. Idem. 

Az Malem Szabad kiraiyi haz, közanse 
ges. Az ki abban, avagy az Egyhazban ós 
Korezeman verakedìk, husz forintal bünta 
tödik, annak faiette az seralmes felnekis 
kedvet kai kerasni. par. 2. tit. 10. par. 1. 
tit. 88. 

Mon eta, quod nes signi impressione vel 
autheris, vel pretii moneat, Panz. par. 1. tit. 
14. par. 2. tit. 45. 

Me nila, Köszöntyü, Függö. par. 1. tit. 110. 
Mertuum qui evocaverit, muictatur, 

Holt ambert ki habergat, meg büntatetik. par. 
2. lit. 24. par. 3. tit. 5. 

Muere, Fegyver. par. 1. tit. 3. 
M uicta, Birsag. par. 2. tit. 85. 
M ulier, Aszszeny amber. par. 2. tit. 24. 

Az elsö Uratoi egesz, az masodik Uratui 
fél jegy ruhat varhat. par. 1. tit. 96. 

Az mely Aszszonyiaiiat paraznaul alt, nin 
czen jegyruhaja. par. 1. tit.`105. 

Mutolus, Czenka. par. 1. tit. 14. par. 2. tit. 
3. 20. 

Mutu u m, Kölc-zön. par. 2. tit. 32. par. 3. tit. 17. 

No 

Nains, nati, SzüIietam, Fiaim. par. 2. tit. 
62. 

Negatio, Tagadas. par. '2. tit. 32. 
N agligentia, El hannyeies. 

Mikor ardamal büntetast? 
Mikor meg veti, és meg utnlya azt, ki az 

gendvisseiest eleiben randalte. 
N a go ciater, Keraskedö. Pos. 46. ar. 51. 

Miczoda Kereskedes vagyon tiitva, az Ma 
gyar namzet közöt? 

I. Usura, az usora. par. 3. tit. 28. 
II. Simenia , lsten igejanek е! adasa, 

és vele vaio kereskadas. par. 2. tit. 30. 
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III. Furta, Az Iopas, és orsag. par. 1. tit. 15. 
par. 3. tit. 33. 34. ‘ 

IV. Lenocinia, Fertelmas bordaly haz tartasa, 
karitas es hitegetes. par. 1. tit. 19. 105. par. 
3. tit. 32. Es mindennamü geuoszszag. Passim. 

Nepes, Unoka. par. 1. tit. 51. 
Nil juris, Semmi igassag. par. 1. tit. 69. 
Nobilis , Names amber. par. 1. tit. 4. 6. 9. 4. 

10. Ki nem müves amber münkajaval, mely 
gyalazattyara vagyon , éi. 

Item. par. 1. tit. 7. 8. 3. 2. par. 2. tit. 68. 
23. 36. 32. 33. par. 3. tit. 32. 20. 3. 4. 19. 
27. 31. 

Nob ilitas, Nemasseg. par. 1. tit. 3. 4. 6. par. 
2. til. 36. 

Non nobilitat armorum c eliatie, 
nac exaltant insignia, sed feudum 
reg ala, Meg nem nemesit az Cimernak 
adassa, sem meg nam magasztai az jel, ha 
nam az Kiraiynak, avagy az Patrenusnak 
adomauya, kinek birodalmaban lakunk. par. 
1. tit. 6. 

N e m e n, Nav, kereszt nav. par. 1. tit. 24. par. 
2. tit. 82. 

Cognomen, vezetek nav. 
Az A domany Ievclben, az attyaiiak neveit, 

nam szoktak mindenker be irni, de az fala 
segak navet mindenker. Mart az attyaiiak 
az Nemassek közöt, az osztezasnak elötte 
mind à hasznet s-mind az kart, egyarant 
szanvedik. par. 1. tit. 43. 

Az kiket penig meg mag nem namessittet 
tak, és az felesega navet, ha beie nem irtak, 
namessegat nam nyernek, raszak sinez benna. 
par. 1. tit. 48. 50. at 102. 24. 59. 27. 43. 60. 
Item. par. 2. tit. 29. 35. 74. 34. 

No n aa, Kilentzed. par. 2. tit. 8. 
Non vanientia, Az törvenyre valo einem 

jöves, üdö vetseg. par. 2. tit. 58. 86. Per non 
venit. ele. 

Ne ta, Iagy: Nota iniidelitatis, Hitetiensegnek 
jala. par. 1. tit. 14. 16. 20. par. 2. tit. 57. 65. 

3 
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Az kerasztyen Fejedelmek sankit ezzal nem 
karhoztatnak, hanam Törveny szerint rakjak 
ambarre, az gyüies aiatt, avagy az tabian. 
par. 2. tit. 75. 57. 65. 49. par. 1. tit` 14.20. 
16. 25. 

Notarius, Ire daak. par. 2. tit. 19. Goudvi 
salatlensegekert mag faddetnek. par. 3. tit. 
35. Prokatorkodniek sam szabad. Sig. 2. 
art. 3. 

Nam is tarteznak azzai sam az törveny te 
vök hogy mindenekröi mag emiakezven fa 
raszszak eimejakat, hanam levaies az szek, 
kiki irassa fel delgat. Es abbol ki tetzik, 
hogy hogy forgat. 

Novum judicium, Uy itilat. par. 2. tit. 12. 
78. 

Nubere, Ferhaz menni. par. 1. tit.. 29. 
Nullum jus, Nil juris, Semmi igassagh. 

par. 1. tit. 69. 
Nundinaa, Sokadalem. Hegy nyeitz napig 

az mezöben doigozzanak, az kilentzadikan 
az vasarra mahassanak. Quasi none die, 
dietaa. par. 2. tit. 10. 

0. 

obiactie, idem que d Exprobratie, 
Szamare vaio vetas. 

Ha valaki az szék szinen gyalazatos hirt 
vet valakinek szamere: ottan meg kel bizo 
nyitani, mart pöriben küiömben elö nam mc 
hat. par. 2. tit. 36. 

Ha penig az bizouysag allen, bizonysagra 
keredzik valaki, tehat I. mind az két féinak, 
az Törveny elött, jalan kel Ianni, és az à fél, 
àki valiatni akar az tanuk alien, meg nevaze 
ki alien valiatat. II. Nyilvan meg mondgya, 
mit akar valiatatni, orsagette? gyilkossagota ‘l 
Parasznasagotte? Vagy azt hogy az aiötis 
hamis tanunak talaltatot: Vagy hogy illegi 
timaa aatatis: Vagy hogy attyafiu. Mart kü 

lömben bizouysagra, az harmadìk szeek 
napjaig, nam jo ki beczataui. Vide Purgatio. 

О Ь! ig atie, Eikötes. Prol. tit. 15. par. 1. tit. 
27. 82. 58. 103. par. 2. tit. 18. 

Obstaculum executionum, Az Execu 
tienak mag allatassa. par. 2. tit. 37. 73. 

Occidcre, Interficara, Szabad az iatret 
meg ölni, ha külömben amber töle meg nam 
szabadulhat. par. 3. tit. 21. 

Ki valakit leavai ei tapottat s-meg öl: Vet 
kcs, mart hatalmaban veit, hogy erösbnek 
és tudosbnak atta veina aiaja Iovat. 

О ccupatio, El foglalas. par. 1. tit. 67. 68.85. 
0 c c up ate r, El feglaio. par. 2. tit. 61.46.42. 

par. 1. tit. 68. 75. 134. 
О ctava, Törveny szolgaltatasra valo gyülas, 

tarminns. Matth. 2. art. 5. 

Octavae vielatio, Octava habergato. par. 
2. tit. 20. 

Ha aggyike az Itiiö .Mestareknak jelan nem 
leszen, ci mulik az octava: de ha az Assas 
serek közzui jalan nincz, aval el nam haiad: 
IIa penig az vareshan batag az Itiiö Master, 
Iro deakya irhat, az Assesserek altal ugyan 
vexot és itilatet kernek töle. 

Az Varmegyen azonkappan, ha valamaliyik 
Biro ot nem leszen, ai halad az Itiiö szék, 
ha mind az ket Ispan ott velnais. Egyeb 
igazgatas meg lehat. Hites Notarius nelkul 
sam iehet Itiiö szèk. 

Oculata, Szemieles, Szam latemas, Szam 
mei vaio meg latogatas. par. 2. tit. 41. 

О d i u m, Gyüiölseg. 
О ffic ialis, Tisztviszelö, Tisztarte. par. 2. 

tit. 23. 2_7. 19. 48. 53. 51. par. 3. tit. 26. 
Az Tisztarto mikor Paraszt amber, és lap 

pang az szam adas elöt, mindenüt meg fok 
hattyak. 

Na Names Ember, és hazanal lakik, intsek 
Paranczelattai, hogy szilmet Adgyen, ha nem 
czelakeszzì, meg fektathattyak. 

Onus, Terha, kazesseg fel vetel. par. 1. tit. 59. 
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Onus, Büutetas, Birsag, El maradas, Marat 
sag. par. 2. tit. 86. 67.69. 28. 80. 58. 59.56. 
par. 3. tit. 6. 33. 

Opinie, ltiiat. par. 2. tit. 42. 
0ppidum, Mazö varos. par. 3. tit. 33. 
Orige, Eredet. par. 1. tit. 64. par. 2. tit. 6. 
Origin alas at 0riginarii, Az eisöjoszag 

talalok, kitöl mi aredet. par. 1. tit. 37. 73. 
par. 2. tit. 15. ~ 

Orphani, Arvak. par. 1. tit. 129. 131. 

P. 

Pactatie, Meg alkuvas, Szagötsag. par. 2. 
iii. 12. 

Pacti e, Satzoias. par. 1. tit. 59. 
Pagus, Falu. 0ppida, faluk es mezö vares 

sok. par. 3. tit. 33. 
Palatinus, Nader Ispan. P. 
Papa. par. 1. tit. 11. 
P a r, Az Laveiaknek, söt akar mi irasnak massa. 

par. 1. tit. 42. Parban kalui. 
Cum par patitur, nen est quidquam aliud 

lequandum. 
P a r a р h a r n u m, Iegyruhan küvül valo ajan 

dek. par. 1. tit. 93. 100. 105. 67. par. 2. tit. 
24. 18. Mannyeközöi ajandak. 

Parens, Parentas, Az Szülaink. Akar 
attyank, jeb-attyank, akar annyauk, job 
annyank legyen. 

Parri cida, Az ki szúieit meg öli. par. 1. tit. 
14. par. 2. tit. 43. 

Pars, Rész. par. 3. tit. 2. 
Partic ula,_Ras`zetska. par. 1. tit. 85. 
Pas cua, Legaitetö mezö, Baroin elö feeid. 
Pater, Attya. par. 1. tit. 53. 

Miart nem szabad az Fiunak viszsza ütni,lia 
az Apja vari? 

Azart mert.azhol szabad az bantas, ot ti 
lalmas az maga oltalom. Item. par. 1. tit. 59. 
60. 58. 64. par. 2. tit. 57. 61. 

Paterfamiiias, Czeiedes amber. 
Patria potastas, Attyai meitesag. par. 1_ 

tit. 51.55. 53.56. 

Patrara, uamzeni. par. 2. tit. 67. 82. 
Pa tr are mala, gen'oszsagot czelakedni. 
‚ Ibidem. ` 

Patrimonium, Attyai jek. par. 2. tit. 44. 
Patronus, Oltalmazo, Fe'idas Ur. par. 1. tit. 

112. _ 

Az Varessekban az Birak és tanacz, vis 
saiik az eltalmat, az Fejedelam utan. 

Paup e r, szegeny. Az regiek azt tartottak sza 
gennak, kinek 50. Forintig nem voit ertake. 
Most-is azoknak ugyan ieveiat adnak relia. 
Pes. 63. art. 51. . 

Azeknak pörait az Fejedelam Udvaraban 
most-is minden okkvetatlen peuteken es 
szombaton elö vaszik. Az Varmagyeken pe 
nig az szeknak elsö Napyan. Ha gazdag sza 
genyei pörel, és birsagban eszik, külömb: 
Mart az irot törveny szerent szekot fizetni. 
par. 2. tit. 68. et par. 3. tit. 28. Ha ninczen 
panza, testevel iizat, az az, szelgal eretta, 
mind addag mig az birsag ki tciik. 

Peculium, sajat munkavai szarszat jeszag 
és örökseg. Vareszi heliycn,Preprium acqui 
situmnak mendgyak, sajat keresmennek. 
Akar maga faratsaga, munkaja, avagy ha 
zasaga utan talalta legyen-is. 

Ez penig Negyfala: 
I. Peculium castrense, Tabori öröksag. par. 1. 

tit. 5. Az mit Ember fcgyvarevel talai, véra 
hullasavai , hazajanak oltalmaart. par. 1. 
tit. 18. 

Ii. Peculium quasi castrense, Oly üröksag, kit 
az Fiu deaki tudomanya altal talal. par. 1. 
tit. 5. 

III. Peculium profactitium, Delgainak elö mana 
saböi szerzat jeszag, öröksag, Haszen vetel 
böi vaio gazdagulas. par. 1. tit. 67. 

IIII. Peculium advantitium, Mástei maradot és 
szallott joszag és örökseg. 

З! 
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Pecunia, Panz. par. 2. tit. 45. 
Pecunia uxeris, Felesege panza. par. 1. 

tit. 110. Item. par. 1. tit. 17. 19. 102. 21. par. 
2. tit. 76. 32. 45. 

Pa cus, Barom. par. 2. tit. 82. par. 3. tit. 33. 
Padagium, vam penz. Gvidagium, késerök 

iizatessa. P. 
Parcntians, Ki mag akar verni. par. 3. tit.21. 
Pergula, Foilyose. 
Parjurus, Hamis hiitü, Ludas. par. 2. tit. 30. 
Parjurii poen a, az hamis hütinak bünta 

tessa. par. 1. tit. 38. par. 2. tit. 29. 30. An 
carius, Ibidem. 

Pers ena, Szamaly. Prol. tit. 13. par. i. tit. 2. 
65. 10. 64. 59. par. 2. tit. 52. 77. 64. 45. 46. 
48. 75. 67. 20. par. 3. tit. 21. 8. 

Parsonalis praasentia, Fejedelam sza 
méiye. par. 3. tit. 8. 

Partinantiae, Hezza vale. par. 1. tit. 24. 
par. 2. tit. 76. par. 3. tit. 16. 

Per tetum hodie, Mind nap estig, Ma 
tellyesseggei. Az Pöressak közöt fereg ez 
szo. Oly ereja vagyon penig: hogy ha az 
парю! е! mulik, suiiyesban essik az birsag. 
par. 2. tit. 86. 

Pignus, zálag. par. 2. tit. 20. Az zaiagesjo 
szaget ha ki esztendaig kazahez nem veszi és 
az szagenysagat nem szolgaitattya 2 Avagy 
magat bale nam iktattya, el marad az szala 
ges Ioszag maiiöl. Azt penig az igaz üröckas 
sek ettan magh valthattyak: Vagy az faja 
deiem: Avagy az kinek az fejadaiem Adand 
gya. par. 1. tit. 27. par. 2. tit. 71. 

Bizenyos üdöre kötet jeszaget magh vait 
hatnak, az igaz öröckessek, de nem az ki 
е! köttette. par. 1. tit.102. 60. 69. 80. 81. 
82. 83. раг. 2. tit. 24. 18. 20. 

Piscin a, Gyaimes te. par. 1. tit. 133. 
Pi satarius, Penzverö Master. 
Р l a gi arviu s, Martalotz. 
Piebs, Vulgus, Kössag, köz amber. par. 

1. tit. 3. 6. par. 2. tit. 4. 

Poena, Büntetes. par. 1. tit. 25. 38. 15. par. 
2. tit. 52. 51. 42. 55. 67. 28. 34. 36. 72. 57. 
16. par. 3. tit. 26. 19. 3. 

Haremkeppen büntatödik eggyik az masik 
nak vetkejart: 

I. Ha kinek az Attya panzbeli büntatesban eszik, 
az fia fegyatkozasara-is vagyon. 

II. Rea szailitasal, mikor az attya valaki josza 
gat mednalküi el foglalta, es az iia mag uam 
eraszti, büntatesban eszik, neha nam ö vat 
közet. par. 2. tit. 51. 

Azonkeppan az Iobbagyokert gyakerta az 
Urokat birsageiyak meg. par. 3. tit. 26. 

III. Aval hogy valakinak al haiigattak meltatian 
. czelakedetit, vela aggyet ertattek: es igy az 

vatkest az artatlannal eggyüt büntatik meg, 
azert hegy vetsegaert am-azt mag nem szeiii 
tottak. 

Popuius, Egy Orszag пере. Р!еЬз‚ az kös 
sag. par. 2. tit. 4. par. 3. tit. 2. 

Pertie, Resz, Falka. par. 1. tit. 21. 70.62. 
6. 17. par. 2. tit. 60. 

Por cus, Sartes marha, Diszno. Regen ha ki 
makkes Erdejaban taiaita, be hajtetta: ha ki 
nam valtottak, eggyat !е üttatet benna: Ha 
masod uttal, keltöt: Harmadszor az Var 
megya ispanhez haytetta, és veia mag esz 
tetta. Eiösze'r azert, meg jedzattak az fat 
mely alatt taialtak. 

P o ss as si e, Oly iirökseg kinek bizenyes gal 
daja vagyon, Fain. par. 1. tit. 23. 82. 24. 85. 
29. 76. par. 2. tit. 71. 

P o s i е ri t as, Vtanunk kövatközandök. par. 1. 
tit. 17. 

P esthumus, Attya halala ntan születet. par. 
1. tit. 16. 17. par. 2. tit. 62. 

Pestlimini jus, Az haza jövetalnak igas 
saga. Az' mint szoktak mondani: Az Tar 
gyarmeknak mag nö mcg à haja. Innet vagyon, 
hogy az budoso gyarmekek, es Rabsagban 
estek alien, semmi iidö mulas nem fog. Sam 
az vér eilen. par. 1. tit. 79. 



Potentia -- Praesariptie 21 

Potentia, Hataiom. 
Az Hatalem ketféle. 

Nagyeb hatalom mi legyen, meg vagyon 
irva. par. 2. tit. 42. 67. 

Az kisseb hatalom. par. 1. tit. 78. par. 2. 
tit. 67. 68. 61. par. 3. tit. 3. 19.26. 

P e testas, Maitesag. par. 2. tit. 3. par. 1. tit. 
51. 55.53.16. 

Praadium, Mayor haz, Szaias. par. 1. tit. 
24. Most, Puszta Talak. 

Praadialis, Egy haz helyü Names amber. P. 
Pr a ede, Koberie, Nyuze feszte, Ragadeze, 

Telvay. Az illyant karoban kal verni. par. 1. 
tit. 15. par. 2. tit. 12. 

P r aafa ctie, Elöb avagy feilyeb vale vital: 
Mikor az Fejedelam az laanzot fiui aga teszi, 
és igy ailapattyat mag jebittya. par. 1. tit. 17. 
39. 50. Ha kinek anneikul is igassaga vagyon 
hozza, uam siksag magat nagyzani. Item. par. 
1. tit. 7. 8. 17. par. 2. tit. 50. 

Pra a fa c tus, Tiszttarte. Passim. 
Praagnantium conditie, Az nehaszkes 

aszszenyaliateknak allapattyek. par. 2. tit. 62. 
P r a aju di cium, Vaiakinek karara, avagy 

nyiivan vale fegyatkozasara inditot deleg. par. 
1. tit. 38. 71. 58. 61. 82. 108. 110. 7. par. 2. 
tit. 2. 57. par. 3. tit. 7. 2. 

P rael a tus, Az Captalannak, avagy Cen 
ventnek aiöttakjaroja, elai. par. 2. tit. 49. 50. 
51. 44. par. 1. tit. 2. 

Pr a ap о s itus, Praepest. par. 2. tit. 40. 
Item, Praasbytari atSchoIaras arma non 

garant. Az Papek és Deakok fegyvart ne vis 
sailyenek. Vlad. 7. art. 60. 

PRAESCRIPTIO, üdö mulas. Temporis 
compiectie, az üdönek el telesa. par. 1. tit. 
78. 79. 

Miart randeltek ez üdö mulast? 

Az vakmerö, rast és tunnya pöresekert: 
kik az törveny erejet sükatsagra vaszik, as az 
fiiiak mailet aresztik ei az süit galambet sza 
jokban varvan. 

Hanykepen maradnak al igassagok mellöl, 
ez üdö mulassal? Sek kappen, Ugy mint: 

I. Az elsö, egy szam pillantasban ei marasztya 
delgaban: azt, ki azen szam pillantasban, 
mikor az törvent, ki mendgyak, kardöre nem 
veszi sullyos törvenyet: Mart az utan, egy 
era mulvan ai nem boczattyak. Az mint hogy 
az maga oltalma-is czak azen szam pillan 
tasban Szabad. par. 3. tit. 2i. Az Names em 
bar meg fektatasa-is, à vateknek hellyan 
küvül üdö mulva, meg nam engeltetik, hanam 
ha szüneti nam velua hogy kargatik. 

II. Hat oraiglan, al marasztya delgaban azt. Ki 
az törveny szék fai költeig, az meg mendot 
santantiatoi azt ai nem tiltotta. par. 2. tit. 
59. 18. 

III. Egy agesz napnak forgassa, mely tizankat 
orat teszen: Azt, ki az szekot napen az 
sentantiat han нет tiltya. Pes. 50. art. 52. 

IV. Harmad napi üdö mulas: Az kit fejen ma 
rasztettak, és fogva-is vagyon, söt fajat is 
akaryak venni, hogy harmad napnak aiatta 
pörassevel meg nam alkut. 

Vagyen mas rendbeli harmadnapi üdömu 
las-is: ugy mint mikor valaki valamit veszen, 
ugy hogy ha nam tetzik, harmad napra visz 
sza adgya (ez Orszag türvenya-is). Akker az 
vegezet idüt kei tekentani, és abban mag tar 
tani. Ha penig semmi üdöt nam vagesztek, az 
harmadnapet kel meg tartani, те!у а!а! az 
vöt marhat meg adgya és penzat viszsza 
kerje, mart az utan rayta marad. par. 2. 
tit. 55. 

V. Otöd нар! üdö mulas, leszen annakis dei 
gaban: Ki meg igirta, hogy emberet alattya 
az törveny elöt, bizenyes magh hagyet na 
pon, és az utan ötöd nappai alattya, те!у 
osztan haaban vaio. 

VI. Hat napnak üdö mulassa vagyon, az ter 
minus octavanak vegeben, mely hat nap а!а! 
á ben tiltas nam fegh. Pos. 50. art. 52. 

VII. Nyoitzad napi üdö mulas, vagazesböl valo, 



‘20 Potentia —- Praescriptio nu 

hogy addag ne hia rea, mig alküszik vele 
avagy vale egyeb törvenybeli uttyat alattya 
meg. Pos. 50. art. 54. 

VIII. Tized napi üdö mulas: Az itilö Mastarnel 
ki tizad napnak ailatta, allena valo senten 
tiajat han nam tiittya, és az tized napot el 
muiattya. 

IX. Tizen negyed napi üdö mulas, angettetìk az 
vica Ispanoknak. Ez aiat `az varmagya mast 
tartezet valasztani. 

X. Tizen ütöd napi üdö mulas: Mikor vagy valaki 
fogva vagyon: Avagy valaki marhaj'at ados 
sagaart ai böcziiitek, és tizenötöd napig vagy 
Biro keznai, vagy közkeznai vagyon, ha ki 
nem valttya eppen, öröcke az Craditernak 
marad. par. 3. tit. 28. Azart ha az 15. napra, 
az falpörös az törvenyre al nem jö, az meg 
tartet és meg fogeteinbert kezessegre ki ad 
hatni. 

XI. Harmintz napi üdö mulas, az Testamentarius 
Tuteiíek falöl, kik addag. Inventariemet tar 
teznak iratni. , I 

XII. Hatvan napi üdö mulas: Laszan az Feje 
deimek paranczolatiba'n, ha az aiat meg нет 
adgyak, az,utan arötiauek Iasznak. par. 1. 
tit.. 33. ~ _ 

XIII. Hat Iieinapi»~üdti _mulasz Laszan azeknak 
delgaban: Kikat valami öröksaggal mag ka 
naltak, mag imattak, és -hat holnapnak aiatta 
meg nem valtettak. par. 1. tit. 60. 

Varessi hellyan egy esztandönak és egy 
napnak forgassa aiat, leszen mag az üdö 
mulas. par. 3. tit. 15. 

XIV. Egy Eztendönek forgassa aiat vaio üdö 
mulas fereg azok közöt, kiknek Ademany ès 
Iktatas altal adatot jeszagok vagyon, es ai 
halgattyak és vesztaglik. 

XV. Az Falubeliek közöt-is eztendöt és egy na 
pot feglal be az üdö mulas, és üdö töltes. 
par. 1. tit. 78. par. 3. tit. 14. 15. 

XVI- ”штате гегит, Szekkassal a's vele valo 
elessel magunknak valo tuiaidonitas. Az az, 

v 

ha valami eI adot marhat, viszsza nam val 
tunk, oda marad. Az aI orszot, tolvailet 
marhatol meg valva. 

XVII. Tizen ket asztandöi üdö-mulas: mely 
alatt az nyavalyas artatlen arvak alien mag 
nem angattetik az üdö mulas. par. 1. tit. 78. 

XVIII. Tizanhatod asztendöi, mart addig haigat 
az arva, par. 1. tit. 111. 

XIX. Tizannyoitzad asztendaigian, egy sam 
ideganithati je modgyavaijoszagat. par. 1. 
tit. 111. 

)QLHuszen nagy esztandös-koraban, teliyas 
üdejü: Birhattya maga joszagat, akar heva 
tegye. Ibidem. 

XXI. Az harmintzket asztendös üdö-mulas ie 

szen az Nemesseg Ievaiban, mellyet mas 
mednalküi bir, ha addig nem cilanzik. par. 
1. tit. 78. 

Az Injuriakat, és boszszu-tetelekat-is addig 
indithattyak mag az törvenyben: Az ntan 
nem.l 

XXII. Az те!у delgok egyenassen czak az szent 
szeket illetik, Nagyven esztandönak aiatta 
meg indithattyak: Az utan halgassanak. 

- Ibidem. 

XXIII. Kiraly igassaga szaz asztendaig fen all, 
es abban mulik. par. 1. tit. 78. 

Minamü iigyeket нет ти!а!!а! е! az üdö? 
Az zalag mag adast. 
Az geneszsagnak meg bünt'eteset. 
Az Orszag uttyat, Utzakat, hatart, arkot 

és hidat: miert hogy közönseges jek, senki 
al nam foglalhattya. ' 

Azonkeppan Attyafiak közöt, ós az vares 
heliak közöt, ely delogokban, mellyek az kö 
zönsegas varesi ailapatot illetik, és annak 
meg maradassat, az idömulasnak ninczen 
hellya. 

Sem az Rabsagban-essat embarek` allan 
nem fog. par. 1. tit. 56. 79. 46. 78. 

Item, passim. par. 1. tit. 23. 11. 82. 85. 
par. 3. tit. 14. 15. 
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Faiben szakaszthattyak mind az altai az 
üdö-mulast. Ha az delget ailanzik, tudomany 
tatelial, hogy нет engadik rea. Kit ha nam 
czalekaznek, hellya leszen. 

Praesump tie, gyanessag. par. 1. tit. 121. 
P rae varie a t o r, Szinnel vaio czelakedö. 

Oly Prekator ki az Pörban titken az ailenkzö 
faial tarttya: Ket szinü. Kiert dian vagyon. 

Primer-dia, Kazdeti. par. 2. tit. 15. 
Prin cap s ‚ Fejedelam. Prol. tit. 6. par. 1. tit. 
_ 3. 9. 10.37. par. 2. tit. 77. 11. 3. 39.76. 12. 

par. 3. tit. 10. 
Prior Aura naa. par. 2. tit. 54. 
PRIVIL E GIUM, Valamira vale szabadsag, 

Privilegiem, Tnlaidon igassag. par. 2. tit. 8. 
12. 14. 7. 11.9. 20. 10. 16. par. 3. tit. 20. 

Nyolczkeppcn romoi meg az Privilegium. 
I. Mikor az kinek az szabadsaget attak, aliena 

czalekeszik. 

II. Mikor az szüksagnek idejen, az szabadsaggal 
nam él. 

III. Ki notaban eszik, ai veszti szabadsaget. 
IV. Mikor mas embarnak nyilvan vaio karara 

adgyak. 
V. Mikor az szabadsaget az törveny ie szallittya. 
VI. Mikor az szabadsagnak allena mondnak. 
VII. Az utolszori az elsöt meg erötiauiti. 
VIII. Mikor az Fejedelam bizenyes okekbel Ie 

tatati valakivei à szabadsaget. 
Pro b ar e, Bizenyitani. par. 2. tit. 32. Actori 

incumbit prebalio. 
P re c ess us Iuris, Törveny follyassa. 

Longus, hoszszu pörnek follyassa. par. 1_ 
tit. 46. par. 2. tit. 86. 

Brevis, Rövid feliyas. par. 2. tit. 18. 
Processus extra formam juris factus est 

ipso jura nullus. 
Penas novum judicium refermatur. par. 2. 

tit. 12. Item. par. 1. tit. 79. 68. 29. 82. 74. 
46. par. 2. tit. 66. 67. par. 3. tit. 17. 18. 
19. 

P r e c I am atie, szolitas: neven vale be hivas, 

abban az szoba derakban, az hei az törveny 
tevök iiinek. 

Procurator, Gendvisalö, Prekator. par. 2. 
tit. 13. par. 3. tit. 13. 

Büntetasa vagyon, ha valaki hagyatlan Pro 
curatornak talaltatik. De nam mindenker. 

I. Mikor az Principalis jelen 'vagyon , szabaden 
szeihat, ha be нет valotta is. 

II. Az Transmissie -mellet-is szeihatnak ugy, ha 
többileni nem akarjak: da tovab nem appel 
lalhattyak. 

Az Precuraterok tiszti ez. 

I. Hegy hiiven addig otalmazzak valaki causajat, 
az meddig igassaget latnak benne: Es abban 
minden-lele vigyazok iegyenak. ' 

II. Hegy szanszandekbel hamis levalakkel ne 
eilyenak: Hamis avagy rea fogadot tanut ne 
allasanak. 

III. Ne Iegyanek szavekban tetevazek , heyaban 
az üdöt se mulassak, sa ne viszszalkedgya 
nak. Mellyet ha az Birak latnak, valak ai 
hagyat'tassak. 

Tartozik penig az Biro Prekatort adni: 
Mart namellyek szegenysagek miatt, avagy az 
eilenkazö felnek hatalmas volta miatt, nem 
szarezhetnanak Prekatort. Es ha az törveny 
valakit Prekaternak valaki melia vett: és ek 
nelkül el hadgya, зона azen az szaken nam 
Precuralhat. 

Szüksag annak okaert, hogy az Procurator 
censtitualva, és be vallet legyen. Az Proca 
ter levalnek-ik-is enuet kel kelni, azhol fee 
bizenyes Residentiajok és Iakassek vagyon 
az pöresseknek. par. 2. tit. 13. 

Item. Varosi hellyan nem engettatik mag 
az varesbalieknek, hogy idegan Prekatort 
ailassanak. 

Item. Az varesbali Procuratorektul, az ki 
vantatik hogy szuntelen feregyak azekon az 
Napeken, mallyakan az Birak törvent men 
dani tarteznak, az szék'hazat, idejankoran. 
Es hüvak, szorgaimatossek, gondviselök, 



    
 

24 Proditio — Publicare 
ès vigyazok Iagyanak. Az be adoll ìfßSOknak 
massat, feleletcket, levelekat, igaz idejan he 
adgyak, es massat ki vegyek. 

Marl ha az pöressaknek valami karek esen 
dik miattek, ha az törveny mondgya, sajat 
tyekbol magh fizessek. Da his vide. par. 1. 
tit.111. 129. par. 2. tit. 87. 75. 22. 79. 77, 
80.81. 13. 20. par. 3. til. 6. 3. 

Preditie, El arulas. par. l. tit. 38. 39. 44. 
Productie, Elö liozas. par. 1. tit. 29. 36. 

37. 39. 34. 35. par. 2. tit. 15. 36.84. 34. 
Pr efassie, Tanitas, Apostoli tanitas. Ibi. 

par. 1. tit. 11. 
Prefectie, uton valo letal. par. 1. tit. 14. 
Prefugus, szükíilt. par. 3. lit. 26. 
Prohibiti o, Tilaiem. par. l. tit. 106. par. 2. 

tit. 20. 26. par. 3. tit. 33. 15. 
Preles, Magzat. par. 1. lil. 17.108. 
Promissum, Igiret, fegadas. 

Az igiret kat fala. 
Eggyik kit Iiiltel ertisitnekpar. 2. tit. 30. 52. 
Az masik egy aitailyaban valo igirat. par. 

3. tit. 26. 
Prenuncìatie, Ki mondas, ki nevezes. 

Prolog. tit. 15. par. 2. tit. 75. ' 
Az Biro mikor ki mengya az törvent: az 

hirsagot neven meg nevaze, minn maradot 
legyen el valamaly fél, ha az pöressak meg 
nem nevesztek velna is. 

Pro'pin quier, közalb, Az mely közalb vale 
ver. par. 1. tit. 97. 

Preprìum, Tnlaidon, Sajat. par. 1. tit. 28. 
29. par. 2. tit. 71. 

Ex multis propriis constat commune, Az 
sok tulaidenbel, leszen meg az közensages. 

Preregatio, Halogatas, Halasztas, vas !е— 
vellalvalo vontatas. Eifeie level mag arötle 
uedik, ha az ,I vaiakinek vagy szabad akka 
fallYabOI, vagy az törvennek kénszaritesa 
1161 filet, avagy meg alkuszik, az ki hoszta. 
I.an meg. par. 1. tit. 29. 129. par. 2. tit. 
50. 37. 

Eifela haladekrel vale vas ieveiat penig 
akar ki-is czak egy uttal hezhat. Ha penig 
viszszentag eknalkül hozza, az törvenyben 
nyalv valtsagen marad eretta. Nam-is hoz 
hatni külön külön vale emberek ellen, külömb 
külömb vaio eztendökben, hanam еду uttal 
egy eztendöra valet, az arva, avagy ki maga 
jovaert, mindanak ellen. Mart sella igazat 
nem tehatnenek az törveny tevök, ha ma 
Peter ellen, eztendö &gt;mulva Р!!! е!!ен, es har 
mad esztandöre lanes ellen is kezdene valaki 
vas Ievalet liezni. 

P rer og a - Praelatis, à die elactienis: 
tio annu- Pupillis, :i die ebitus patris, ad 

alis, niittitur. par. 2. tit. 50. 
Proscriptus dieitur Damnatus, Kar 

hoztatet. Sig. 2. art. 5. 
P r o testa tie, Tudemany-tetei. par. 3. tit. 15. 
P r ote c ollum, Vares Könyve. Az gyülakezet, 

avagy varmegya könyve. Liber Regius, Kiraiy' 
Könyva, etc. 

P r e t o n eta r in s , Itiiö Master. Magister 
Protenotarius, Idem . Assessores sedis judi 
ciariae regni, Assesserek: Az Names 0r 
szagtol randaltetet itilö Birak. par. 2. tit. 77. 

Az Birak causat itillyenek es ne Procator 
kodgyanak. Matth. 3. art. 14. 

Preventas, Iövedelem. Az preventus ès 
Exactie nem egy: Mart az Prevanlus jöveda 
Iam: Az Exactio, kinszaritesböl vale erölta 
tes , melyböl gyiil az keraset. par. 1. tit. 29. 

i’ r o v e rb i u m, Köz baszed, Pelda beszad.par. 
1. tit. 82. Embernek csöcsamö szekot szeva. 

Pr evocare, Bayra hivas: Embernek vagy 
artalmara, vagy oltalmara valo ki hivas. par. 
3. tit. 2l. 

Prudens quasi Previdens, Eszas és te 
vabra gondole. 

P u b er, jol fel serdiilt ifiìu, kinek bajusza m0 
hezot. par. 1. tit. 111. 

Pub Iicare, Közönsegesscn magh hirdatni. 
par 1. tit. 29. 30. 

„A 
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Pu ell a, Leany, Leanyzo. par. 1. tit. 112. 
119. 92.29. 67. 92.101. 113.111. 91.17. 
90. 

Puer, Gyermek. par. 1. tit. 112. 111. 132. 
par. 2. lit. 23. 

Pucrperium, Gyermek agylbeii. par. 2. 
tit. 37. . 

Р up il lu з, 0!у arva kinek Attya minlsen. par. 
1. tit. 124. Orphanus, Kinek зет ‚Шуе зет 
Аннуа н!н!зеп. раг. 1. tit. 129. 131. 132. 
130. 121. 126. 128. 

Purg а!!о, тада lisztitasa, dolga е! igazitasa. 
Ноду ha bite! vetuek nekie, ö maga megh 
esküven, az többi те!!е!!е kik meg esküsznek, 
arra esküsznek, hogy ök azt е! hittek, hogy 
igaz legyen az mire esküt legyen amaz. Ha 
penig az meg hagon napra шт! le nem teszi, 
s-megh nem esküszik, е! veszti pörit. 

Q. 

Quarta Puellaris, Leanyi negyed. par. 
1. lit. 97. 88. 89. 29. 

Q uarialici um, Idem. par. 1. tit. 88.17.89. 
6. 101. 29. 90. par. 2. lit. 24. 

Q ua е г ela , Panasz, Akar ki panaszara-is az 
Nemes emberi megh nem tarioztathalni, ha 
nem ha erdemli, és az véren ha tapaszlaliyak. 
par. 1. til. 9. 

Qua erulans. par. 3. tit. 26. 
Q uae stio, kerdes. par. 2. tit. 75. par. 3. 

tit. 20. 

Q u i н qu е с a s u s, ött rendbeli nyavalya. par. 
2. tit. 42. 55. 67. par. 3. tit. 19. 

Quietanlia, Menedeklevel. Quietantiae, 
Idem. par. 2. til. 84. 

Radix, Gyöker. par. 1. til. 28. 
Raptus, Ragadozas. 

Rasoianus, Ratz. par. 1. liL 25. 
Ratio, IOkossag, Szam adas. par. 1. tit. 29. 

е! 115. 132. par. 2. tit. 59. 29. 
Reatus, vetekben valo leledzes. par. 2.111. 55. 
Recipere, _Be fogadni, viszsza veszem. par. 

1. tit. 61. 

Ее с!ат а!!о‚ viszsza mondas, elleuzes. par. 
1. tit. 62. 72. 85. 107. par. 2. tit. 17. 

Re c 0 дн! tio, Emlekezet, Regi dolognak elö 
szamlalasa. par. 1. tit. 37. 

Весонуен!!о, item, Reconvenio, En-is 
Türvenyben idezem azt ki engem elö idezet. 
Ubi primo actoris е! роз! rei causa levatqr. 

R e cto r p o puli, Az kösseg igazgatoja. Pro 
log. !!!. 2. 

Rhe d a, Kotsi, folyo kotsi. Passim. ‚ 
Redemtio, Vallsagh. par. 1. lil.15. 16.27. 

52. 82. 83. 103. 60. par. 2. lit. 42. 56. 63. 
64. 55. 43. ‘ 

Referre, meg hozni. Relatio, valasz. Re 
latoría, valasz level. Reversionvales 
litera e. idem. par. 1. tit. 86. par. 2. tit. 74. 

Reformatio, meg uyilas, az elöbijo formara 
valo hozas. par. 1. tit. 37. par. 2. tit. 12. 

Regale judicium. par. 2. Ш. 20. 
Rejectat, iratnak az pöressek az transmis 

siora, az itilö Meslerrel, kiknek pörek az 
terminusroi е! haiad, és el marad, az idönek 
rövid volta miat. Mcly lransmissiot az utan 
ugyan elö szoktak venni. 

Rekez. par. 1.1it.133. 
Relicta, vide Vidua. par. 1. lit. 98. 99. f 
Remissio bonorum occupalorum, Az 

е! foglalt joszagnak megh eresztese, viszsza 
boczaiasa. 

Remissionales lilerae, az az, Mikor va 
laki, az törvent megh iratlya levclben , !юду 
feleytsegbe ne тепнуен. М!н!!юду minden 
itilö szeken meg iizelven az Nolariusnak, tar 
tozik levelben irni az törvent, és annak min 

` den voitakepen valo folyasat. Arrol valo le 
velek , cedulvak. 

4. 
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Remotus, meszszönnen valo. par. 2. tit. 67. 
Renunciatio, е! hagyas, ellene valo mon 

das; meg eresztes, Meg vetes. par. l. tit. 44. 
раг. 2. tit. 12. 

R e o o o u p at i o, viszsza foglalas. 
R e p r a e h е u si о, megh szolitas, dorgalas, 

feddes. 

Repudium, el hagyas, el valas. Vide Matri 
monium. 

Repulsi о , Fegyverrel valo ellenzes. Hatra 
üzes. viszsza veros. par. 2. tit. 73. 74. 75. 76. 

Res, dolog, marha, joszag, eszköz. Prol. tit. 
2. par. 1. tit. 24. 45. 82.98. 99. 134. 100. 
par. 2. tit. 45. 55. 82. 56. раг. 3. tit. 35.29. 

Res cum onere vadit, Az marha utanna 
viszi az körülötte valo terhet. 

Responsio, Felelet. par. 1. tit. 129. 130. 
131. par. 2. tit. 32. 

Restitutio, Restituere, meg adui, meg 
vetni, тед teriteni, meg lizetni. 

Ez amazmondas szerent szokot meg lenni. 
Qui prior tempore, potior est jure. 
Azockaert. 

I. Az !е tôt márhat kel meg adni, avagy ki 
tellyesiteni. 

II. Az jegy ruhat: Mert minden meg hivö Cre 
ditoroknal elöb valo annak az ö igassaga. 

III. Az е! temetesre valo költseget terilik meg. 
IV. Az kinek penzevel шнек valamit, avagy 

epittetek. 
Resusoitare oausam, Uyulan pörtinditani. 

par. 2. tit. 21. 25. 57. par. 3. tit. 11. 
Exspirata е! mortua causa, sententia vivi 

iìcatur: Mikor lelket funak hele, meg eleve 
nedik. 

Retinere, meg kesleltetni, avagy meg !аг 
tani. par. 1. tit. 51. 

Revisio, Revisionalis, Idö latot level. 
par. 1. tit. 12S. 

Az шток az Arvak dolgaiban, el nem 
jarhatnak, elïele level nelkül. par. 2. tit. м. 

Revocatio, vel Retractatio, valamer 

vallasnak, avagy Prokator feleletinek meg 
hivasa, és eröllenitose. par. 2. tit. 79. Item. 
par. 1. tit. 59.62. 109. 110. 111. 128. 61. 
par. 2. tit. 12. 75. 77. 80. 81. 79. 17. par. 3. 
tit. 6. 11. 

Ket uttal nem engettetik á Prooator hivas, 
тег! ha ki arra megyen, !е!!уеззеде! keres 
зе!! meg ál, és örökke leszál. 

На penig sok volnais az Procator, osak 
еду bizonyos lìzettcsel eri meg, az meg hi 
vast. par. 2. tit. 711. 34. 46. 

Akkor-is nem az Prooator feleletitczaf 

folya meg, hanem az feleletben esset vetse 
де! és feleitseget, mellyet az pöresse hire 
nelkül elö szamlalt, azt igazittya vele. par. 2. 
tit. 80. 

Az-is harom ember altal leszen. 

l. Az Principalis altal, és !ду еду uttal meg ен 
gedik. l 

II. Az Procurator altal, те!у еанза mellöl ottau 
el kel allani, miert hogy ömaga az dolgot 
ketsegesse tötte. 

III. Az ki Prokatort nem állat és nem vall, ha 
nem ö maga forgattya pörit, tehat maga szo 
vat maga diaval hihattya meg. 

!ду а2ег!, hogy az terhet le teven, ha à 
szék szinin mentón elö nem szamlallya-is 
az okail, hellyes. De ha az те!!е! о!!уап! нет 
mond, kit az elöt nem mondot, indebitan 
vagyon erette. 

Reus, Pörben (оды, avagy törvenyre idèsz 
tetet ember. Prol. tit. 13. par. 2. tit. 84. par. 
3. tit. 31. 36. 

Rex., Kiraly. Regia Majestas, Celsitas, Celsi 
tudo , Excelsitas. Kiraly avagy Fejedelmi 
Fölseg. par. 1. tit. 3. 11. 13. 10. par. 2. tit. 6. 
14. 20. 39. 3. par. 3. tit. 3. 

Ripa, Márt, Part. 
Ritus, Szokas, Mod, Törveny. 
Rixae, Viszsza vonassok, Hartzolasok. 
Rus, Mezö, Paraszt тауогзад. 
Ruralis, Mezei. par. 2. tit. 32. 
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Rustieus, Kifoeldi, szánto ember, Paraszt 
ember, Por. par. 1. tit. 3. 7. 123. par. 2. tit. 
27. 33. 32. par. 3. tit. 28. 33. 26. 29.3. 27. 
25. 34. 25. 31. 30.21. 

Rustioitas, par. 3. tit. 25. 

` 

О 

Saeerdos, Pap. Prol. tit. 2. Sacerdotalis 
ordo liberal à servitute, Az ki Papsagra adgya' 
magat, azt jobbagysagra nem vehelni. 

Ila joszagok уадуон,‘ az Varmegye székin, 
törvenyt kel allaniok. par.'1. tit. 12. 

Az Papok jovai, mikoron valamellyiknek 
halala miat nemzete elfogy és magva szakad, 
Iiiralyra, иду mint igaz és törveny szerent 
valo öriikesre szálnak. par. 1. tit. 10. 

S a c r a m en tu т, Szentseg. par. 3. tit. 32. 35. 
S ag е на, Vész, Varsa helye. par. 1. tit. 33. 
S a lvus-con duotus, Az Fejedelam utile 

vele. par. 1. tit. и. раг. 2. tit. 75. 
Sanguis, Vér. 

Elöszer az embereknek vérek hulasat. 
Masodszor, Vér szerent valo nemzetseget 

jelent. par. l. tit. 47. 
Sanior es et Potio res in populo. Vide 

par. 3. lit. 2. 
Satis factio, Elegtetel. par. 2. lit. 36. 43. 

45. 67. 71. 86. 48.&gt; 
Seite, Tudni. Prol. tit. 

lit. 27. 

Selavoniae leges, Tot Országi törven 
nyek. par. 3. tit. З. 

Se rib a, Iro Deak. par. 2. tit. 20. 
Scythia. par. 1. tit. 3. v 
Sedes judiciaria, Törveny haz, Székhaz, 

törvenyszék. par. 3. tit. 26. ' 
Sedes judiciariae Comitatuum, Az 

Varmegye szekin. Magyar 0rszagban szas fo 
rintig. Erdelyben ötven forintig itilhetnek. 
Passim. 

16. 12.15. par. 2. 

Sedis judioiariae violator, заев terö. 
par. 2. til. 69. 

S ege s, Vetemeny, Gabona. par. 3. tit. 33. 
S egr egatio, Külön valo valasztas. par. 1. 

tit. 84. 

S em en, Mag. par. 1. tit. 22. 
Seminis defectus, О!!уан kinek magva 

szakad. par. 1. tit. 22. 26. par. 2. tit. 62. 
Sententia, Itilet, Törveny, П!!! dolog, 

sententia. par. 1. tit. 16. 60. 68. 134. par. 2. 
lit. 42. 67. 84. 86. 36. 55. 67. 43. 60. 65. 56. 
57. 88. 37. 63. 44. 83. 32. 73. 58. 59. 75. 
par. 3. tit. 26. 19. 20. 

Sequester, Sequestratio, Köz kez-hez 
valo adas. par. 1. tit. 29. 76. 85. 99. 134. 
Manus Communes. par. 1. tit. 125. 

S е г !е з, Rend, Szer jaras. par. 1. tit. 40. 
Se rvitu s, Szolgalat, kötelesseg. par. 1. tit. 

3. 9. 39. 84. 

Bene servientes, az kemeket mondotlak 
annak. 

Az mely nemes embert el maraszlnak, és 
nem Iìzethet, kötelesseg а!а! тед kelrolla 
szolgalni. par. 2. tit. 68. par. 3. tit. 28. 

Sessi о, alias Fundus Curiae, Nemes üles, 
hasz-hely. par. 1. lit. 134. 

S ex u s, Mindennemü alla! közöt valo külömb 
seg, ugy mint, az Him és Nösten közet. par. 
1. tit. 20. 

Sexus virilis dignior, az liu meltosagosb 
szemely, az leanzonal. par. 1. tit. 41. 17. 18. 
20. 21. 37. 

Sioulus, Szekely. par. 3. tit. 4. Ugyan о! !г 
tak meg az törvenyeket-is. 

S ig i llu т, Péczet. par. 1. tit. 14. par. 2. tit. 
13. 58. 3. 17. 

Az Peczet ketfele. 

!. Authentioum, Mely csak az Fejedelmek, és 
az Orszag rendeltetet Birak, Captalanok és 
Conventek peczetek. Azonkeppen keritet 
kolezos varnssokke, és mezö varosokke, 
mellyet az Fejedelem engedet панк. 

4 



28 Silentium -- Sumptus 
II. Az nevezetes emberek pèezeti, kinek kinek 

sajat pèozeti, mellyel semmi öröcke meg ma 
radando 'levelet nem peezetelhetni. par. 2. 
tit. 13. 

Silentium, Halgatas, Czendesseg. par. 3. 
tit. 11. par. 2. tit. 23. 

Similis, Hasonlo. par. 1. tit. 74. 
S i mulati o, Tettetes. Passim. 
Singularis, Unious, Еддуез. Az az, ki 

nek sohult semmi örökkese ninczen , hanem 
halalaval magva szakad, és nemzete el Году. 
par. 1. tit. 10. 59. 64. 

Soboles, Magzat, Fiu és Leany. par. 1. tit. 
106. 

S о e i etas . Tarsasag. 
Erröl meg tanit az Arithmetiea, !юду kel 

lessek vele elni. Az gonoszsagban valo tars 
penig szinten иду lakol, mint az ki ezelekszì. 
Faeientes enim et oonsentientes eadem pu 
niuntur poena. 

So domita, Eretnek, Balvanyozo. Gen. 13. 
v. 13. Deut. 11. v. 16. ` 

S olutio, Birsagnak meg fizetesse. par. 2. 
tit. 69. » 

S or or, Neuem. par. 1. tit. 39.50. 17. hugom. 
S pe eifi е ar e, Nevezeteskeppen тед ue 

vezni, irni, ki fejezni, Meg keresztelni. par. 
2. tit. 26. 

S pons a, Е! adot leanzo, valaki jegvesse, 
matkaja. par. 1.tit. 100. Мену aszszony. ldem, 

Statuere, Törvenyre elö alalni. раг. 3. tit. 
26. 

Statutio, Iktatas. par. 1. tit. 63. 32. 31. 30. 
33. 66. par. 2. tit. 21.86. 11. 12. 71. par. 3. 
tit. 26. 16. . 

Statulum, Rendeles, Vegezes. Prolog. tit. 8. 
9. par. 3. tit. 2. 

S tellio n а!!! з, БаетГепууезщез. 
Мета, Bellveg. par. 2. tit.. 16. 
Stipendium, Hoo penz. 
Stipes, Stìrps, Az Nemzetseguek eredeli. 

par. 1. tit. 28. 

S trages, Veszedelem. par. 2. tit. 74. 
Stratagema, На!!! Okossag, Fortely, на!!! 
~ tisztesseges alnoksag. 
S trig a e, Boszorkanyok. 
Stuprum, Parasznasag. par. 1. tit. 14. par. 

2. tit. 74. 
S ub ar ar e, az foeldet ala szantani, nyilvan 

meg moszditani. Innet mondatík, S uba 
ratio, hazassag felöl valo vegezes, Alla 

' pattyanak meg uyulassa: Es jegy gyürö adas. 
par. l. tit.- 93. 100. 

Sub s crip tum, Alaja valo iras. 
Sub s с rib o, aiaja irok, vele tartom. 

Az Birak és Secretariussok az sententia !е 
`fel ala iryak magokat, надув!) bizonysaguak 

~ okaert. 
Az veg sentenlia ala !ду iryak, Coram me 

Magislro, elo. 
Az halagato Prorogatoriak ésegyeb köz 

ben mendot sententiak ala penig, czak leetat 
ìrnak. Ezokkaert mert az pör közben költ 
levelek ozak bizonysagul lehetnek üdövel. 
De az Veg senteutiarol költ leveleknek аннуе 
meltosagok vagyon, mint valamely Privilegi 
omnak. 

Az transmissiok ala penig mind az var 
тед-уе 1зран!, s-mind penig az Nemes Birak 
és Notariusok aiaja iryanak. Pos. 50. art. 62. 

S ub sidìum, Segitseg. Mellyet az Orszaggyü 
lesben szoktak rendelni. Vlad. 5. art. 1. 

Substitutio tutoris, hagyot tutor. par. 1. 
til. 56. 66. 8. 67. par. 3. tit. 30. 

S u е ees sio, Valaki helyere valo következes. 
Masnak hellyere szallani. par. 1. tit. 29. 47. 
50. (+8.15. 66.67.16.49.56.68. 110. 51. 
69. 10. 61. 120.17. 19. 27. par. 2. tit. 71.62. 

S ui ju ris es s e, Мадам! Szabad ember, par. 
1.tit.56.111.112.121. 

Summa, Somma. par. 1. tit. 60. 81. 73. 103. 
61. par. 2. tit. 76. 

Sump tus, Költseg. par. 1. tit. 42. 
Sumptus ne superet censum. 
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Supplementum, 
tellyesites. 

Supplieium, Büntetes. par. 1. tit. 15.16. 
105. . 

Sup p licatio, Alazatos könyörges. 
Supporta ns, ki.valaki helyen terhet visel. 

par. 1. tit. 42. par. 2. tit. 37. 
Az öregbik Battyok, tartozik az töb ötsei 

es hugai helyen az pört viselni. Ez okaert 
hogyha azt valamikepen el vesztene-is, ezen 
attyaliai, azen pört ismeglen meg indithas 
sak. Sött bator Prekator levele ne legyen-is, 
forgathattya. Es ha, per non venit, el ma 
rasztyak-is, esak egy terhen marad erette, 
Az hatalomtul el valva, mert abban külön 
külön maradnak el. 

Suspitìo, ketseg. par. 1. tit. 123. 124. 
Sylva, Erdö, Czere, Haraszt. 

Ez-is ket lele. - 

Makkos erdö, és Erdölö erdö, tüzre 
avagy öröksegre kit hordnak. par. 1. tit. 133. 
par. 3. lit 33. 

Symbolum, Balitta, Iel. 

Additamentum, Ki 

T. 

T a b e ll a riu s ‚ Level hardozo posta. 
T a b e r n a, haz, Szallas, korezoma, Kalmar 

bolt, Kamera, Sator. Azoknak szabadsagat 
lassad in V. Mola. 

T ali о, Назон!а!оз büntetes. Szemet, szem 
ert, Fogat, Годен. Hasonlo Boszszu. 

Tartari, Az Tatarok. par. 2. lit. 6. 
T artarus, Bor seprö. 
Tavernio alis sedes, Tarnok szek. par. 3. 

tit. 10. ` 

Т ax a lite r a rum, Az levelek valtsaga , vide, 
Prothonotarius. 

Telonium, Vam. 
T e m p u s , üdö. Passim. 

Tempus tacendi et tempus loquendi. 

Terminus, Hatarazot nap par. 1. tit. 16.par. 
2. tit. 26. 82. 56. 59. 36. 

Terra, Föld. par. 1. tit. 24. 87. 
Т е rra д ium , Föld valtsag, pensio fundi. 
T errestris dominus, Földes Ur. par. 3. 

tit. 26. 27. 33. 

Territorium, varos, avagy, falu foelde, 
Nyomas. 

Thesaurus, Keucz. 0ly~ penznek el tetele, 
- kinek az Ura immar ninczen emlekezetben. 

De ha tudgyak, ki tötte legyen oda, és mikor, 
» тед нет е! reitet kenez. Ki kinezet talal, 

harmad reszet maganak tarthattya, az kett 
resze azt illeti, az ki hataran talalya. 

'l' esta m e n tum, Akaratunknak bizonyos ren 
delese, arrol, hogy halalunk utan, jovaink 
kikke legyenek. par. 2. ш. 52. 

Annak penig Szabad akkaratbol kel szár 
maznì. par. 1. tit. 51. 100. 114. 109. 105. 
par. 3. tit. 30. 

Testi s, Bizonysag. Prolog. tit. 13. 15. par. 2. 
` т. 27. 2e. 29. раг. 3. т. er. 12. 

T e st im о н ! u т , В!2онузад!е!е!. раг. 1. tit. 
39. 47. 126. par. 2. tit. 27. 17. 29. 21. 36. 
49. раг. 3. tit. 12. 

Testimonialìs, bizouysag-tetel. _ 
Titulus, Fellyül valo iras. Mellosagos diezi 

ret. Ut es mòd, те!у forman ember örökse 
get birya. Mint hogy senki ket uton joszagot 
nem birhat. par. 1. lit. 82. par. 2. tit. 70. 

T ortura, Kinzas. Prol. tit. 10. 16. par. 3. 
tit. 20. 

Az meg kiuzas, senkit tisztessege vesz 
tette nem teszen. Quaestio, Idem. 

Az kinzasra harom okbol те!!е! az törveny. 
l. Mikor az kereset, szörnyü és foeben jaro 

dolog. 
II. Mikor az alperesre, nyilvan valo bizouysa 

gok vadnak, es mutato jelekböl, valo sorr 
megyen reja. 

lll. Mikorou külömben vegere нет mehetnek az 
dolognak, az bizonysagok nem letele miatt. 



30 Transactio - Turbatio 
Az kinzas penig kepest legyen, hogy sze 

melyeben eppen maradgyen, megh не озон— 
kullyon, bènullyon hele az fogoly: Mert ha 
az vadlo szavara kezdenek kerdezni és ken 
zani, az igassagmellöl ott az Birak el tavoz 
nauak. ‚ 

Transactio, Meg szerzödes, alkuvas. par. 
1. tit. 62. 

Transire in rem ju dieatam, arra me 
, gyen, mint ha törvennyel el ertek velua. par. 

2. tit. 56. par. 3. tit. 35. 
T ra n smis sio , Vide Literae transmissionales. 
T r a n s umt u m, Az leveleknek igiröl igire valo 

massa. par. 1. tit. 42. par. 2. lit. 11. 15. 
Transylvania, Erdely Orszag. 

Vera equidem Dia est Christi sententia magni, 
Divisum Regnum seditione ruit. 

l. 

Legitifma, Az 
Törveny szerint 

valo Tutorsag. par. 
1._ tit. 113. Melyuek. 

Sie opulenta potens diris agitata procellis, 
Pannonia, heu misera, seditione ruit. 

par. 3. tit. 2. et 3. - 
Tributum, Contributio, Taxa, Census, Ado. 

par. 2. tit. 9. 10. 
T el о n iu m , veetigal, Vam. 
T r i с е s im e, Harmintzad. 
Trium dierum spaoium &gt;eonoordiae 

o au sa a dmittitur, Harmad napi szabad 
sag, az meg bekelesnek okaert , meg engel 
!епк. per. i. ш. во. 

Т ri u m p h ar e, Valamit meg nyerni, gyöze 
delmessen, nyertessen jarni. par. 2. tit. 73. 

Turbatio, Turbator, Haborgas, Habor 
gato , eszvesztö. Conlurbatus, haboritot és 
meg indult szüvel lenni. par. 1. tit. 14. par. 
2. tit. 31. 75. 76. 

Nemellyike az szüleiukre nez. par. 1. tit. 51. 
Nemellyike Attyankûait illeti, kik hogy hasznot venni akar 

nak, illik hogy terhet is vissellyenek, vagy könnyen vagy 
nehezen. par. 1. tit. 119. 

Melyre, mihelt az meg holt ember valakit valasztot: Az men 
TUTOR, Il. 
Tutrix, Testamentaria, 
Tutela. AzTestamentomos, 

ten hozza fogyon, mert ha el mulattya, maga karaval oze 
lekeszi: Mert rayta követhetik az arvak kar-vallasokat. 

Harmintz napnak aiatta penig Inventariomot irasson, ha 
Az tutorsag turtorsag. par. 1. tit. azt akarya, hogy jot mondgyanak utanna. Azokra-is penig 
haromféle. 114. gondot kel visselniek, kik az attyok halala utan születetnek. 
par. 1. tit. par. 2. tit. 62. 

112. 
Az Fejedelem: akkor mikor törveny szerent valo, avagy 

Ill. Testamentomos Tutor ninczen, valamer arvak körül. 
Dativa, Az ada- Az Patronus, Avagy az Földes Ur. 
tot tutorsag. par. 1. Avagy az Varasokban az Tanaez, Istentöl Adatot tiszti sze 
tit. 15. rent: Ме!у tartozik az Arvak fogyatkozassanak eleit venni:- 

Mellyetád Es az arvaknak mind magek szemelyeknek, s-mind mar 
\ hajok gond-viselesere bizonyos meg hit embert rendelni. 

Az tutorsagnak ideje penig, akkor telik ki, mikor az Arvak tizeu-negy esztendössek. par. 1. щ. 
111.kEzokaert az sereny tutorok, az az idö el telven , meg intik az Arvakat, hogy Curatort kel' Jene › 95ng “Ладони! раназ2!о! тед mentik. par. 1. tit. 124. Mellyet lia нет ozelekesznek 
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huszon неду eztendöskorig, ha mi kárt vallauak az Arvak, az Tutorok iizetese. Az Arvakat-is 
ha azombau gondvisseletlenül nevelik fel, ö nekik tér ortzajokra. 

Curatort azert azonok adnak, kik Tutort. De azt kit az Arvak valasztnak. Magoknak valok penig 
тед нет lehetnek. Varossi hellyen azonkeppen, minek utanna meg haladtak az tizen-negy ez 
tendöt, arra intetnek, hogy vagy az deaksagra adgyak magokat; Vagy udvarnal szolgallyanak: 
Avagy kereskedö embernel lakjanak: Avagy tisztesseges müre adgyak magokat, az mig az tör 
veny szerent valo idejeket el erik. 

Az Tutorsagrol olvasd. par. l. tit. 119. 
125.112. 115.113. 91. 116. 114. 122. 117. 
120.121. 123. 124. 126. 

Tutela ineulpata, Vetek nelkül valo maga 
oltalma. par. 3. tit. 21. 

v. 

vacca, Tehen, ünö. par. 1. tit. 33. 
Vadimonium, Kazesseg. 
Vas, vadis. Kezes. P. 
Vadari, Fejet kötni. 
Vadare, az vizen gazloban altal тент. 
Vadum, Sekély, Labbolo hely, Rev. par. 2. 

tit. 10. 

Vagiar e, Barmot he haitani. par. 3. tit. 33. 
Vagiator, Custos sylvarum et pratorum, 

Erdö-körülö, Sib, Mezö-pasztor, Erdö 
pasztor, Czöz. ‚ Ibidem. 

Vali ditas, Erös, Hathato. Efiicax. par. 1. 
tit. 33. 

Vvayvodalis, Fejedelem Embere. par. 2. 
tit. 22. 

Veetigal, Vasar penz, Vam. par. 2. tit. 10. 
Venalia bona, Aruban boczatot jek, el 

adòk: Proximis oompetunt, az attyalìakat 
illeti. par. t. tit. 60. 

V en atio , Vadaszas. 
Azert tilalmas az köz rendnek , hogy szö 

löit és szanto foeldet pusztau ne hadgya, és 
тед akker-is ne vadaszszon, mikor lstennek 
igijet kellene halgatnia. 

Ven dicare, Maganak tulaidonitani. par. 1. 
lit. 27. 77. 

V e n d i t i o,El-adas. par. 1. tit. 61. 59. 60.27. 77. 
Ve n ditor, El-ado, Aros. par. 1. tit. 27. 76. 

66. 77. 6|. 69. 

Ven e num, Mereg. par. 1. tit. 52. 
Veneficus, vel Venetiea, Kanta Iros, 

ördöngös, büvös bajos, boszorkany. 
Е2 illyeneket, az mezöt hogy meg merge 

sitik, es hogy az ördöggel közlik dolgokat, 
és vegezest tesznek vele, tüzzel meg egetik. 

Veneficium, Vesztes. 
Ver beratio, meg Veres. 

Az Kiraly Emberet, meg veri, 
Notaban essik erette. par. 1. 
tit. 14. par. 2. tit. 2. 

Verb erans, Valamely Nemes Embert meg 
Az ki, ver, fejen marad erette. par. 

3. tit. 21. &gt; 
Mas Iobbagyat meg veri, mi le 

gyen az büntetese. par.. 3. tit. 
31. 19. 

Vestigia, Lab-nyom. Az el lopot marhanak 
laba nyomat, ki el teveszti, avagy annak 
eszet veszti, ketsegesse teszi magat. 

Ve sti s, Ruhazat. par 1. tit. 95. 99. ° 
Via, Orszag-Uttya. Annak oly szelesnek kel 

lennie, hogy ket egesz vagasu szeker bekevel 
el mehessen egy mas mellet. 

Vész, loca Sagenarum, Varsa-hely. par. 
1. tit. 133. 

Hal fogo Kürtö, Az kürtöre voltam. 
Vic arius, Hely-tarto. par. 2. tit. 52. 
Vice-Comes, vide Comes. 
Vieinus, szomszed. par. 1. tit. 60. 70. par. 2. 

tit. 64. 74. 
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Viduarum. oonditio, Az özvegyeknek 
allapattyok. par. 1. tit. 29. 98.99. 67. par. 3. 
tit. 29. 

Villa, Falu. par. 1. tit. 84. раг. 2. tit. 82. 
Villani, Ее!!! Ье!!, Iobbagyok. par. 3. tit. 25. 
Villious, Fal nagy, Gereb, Biro. 
Vinculum, Kötes. 
Vindieta, Ultio, Boszszu-allas. 

valo igaz-vetel. par. 3. tit. 21. 22. 23. 
Vine a, Szölö. par. 1. tit. 133. 
Viola tio, Eröszak-tetel. Meg fertöztetes. par. 

1. tit. 105. и. 

Violator et Violatio sedis judicia 
rîa е, szék töres. par. 1. tit. 134. par. 2. tit. 
69. par. 3. tit. 3. 

Violentus, Erös, hatalmas. par. 1. tit. 88. 
Violentis ooeupator infra anni re 

volutionem ejioi potest, Azt ki hatal 
massul valaki örökseget el foglallya, egy ez 
tendö forgassa alatt ismeg hatalmassul kivet 
hetik. par. 1. tit. 68. par. 3. tit. 22. 

Virgo, szüsz Leany, Leanzo. 
Virt us, Iosagos czelekedet,Erö. par. 2. tit. 68. 
Vis, Erösseg, Erö, Sokkasag. par. 1. tit. 68. 

par. 2. tit. 74. par. 3. tit. 22. 
Vis pro Violentia, Hatalmaskodas. par. 1. 

tit. 68 раг. 3. tit. 21. 22. 24. 
Visitatie, Meg latogatas. Matt. 6. art. 12. 
Visus optimus testis, Az ki szémevel va 

lamit lat, az lehet leg foeb bizouysag. par. 
2. tit. _41. 

Vi ti u т , Vetek,Hiba. Error, idem. pqr. 2. tit. 82. 
Vitricus, Mostoha Attya. 

Az Mostoha gyermekinek, mind szemelyek 
nek, mind penig marhajoknak, öröksegiuek 

‚ gondvisselesehez ugy годуоц, mim egyeb gu.. 
tor, és ugy oltalmazza. 

Wladislaus Rex. P. Lengyel Laszlo Ki 
raly. par. 2. lit. 14. 

Kezzel 

Ulna, Öl, Reli', Sing. 
Ulna regalis. par. 1. tit. 133. 
Ulti mus, utolso. Inde ultimum supplicium so 

lam mortem dieimus. 

Un i ous, vide, singularis. 
Universitas, Közönseg. Vide, Collegium. 
V o c a r e, Hini , Nevezni'. ~ 
Voluntas, in casu eomminationis pro facto 

reputatur. Az akarat az fenyegetesben, meg 
löt dologuak magyaraztatik: Nincz-is hellye 
hogy valaki aval mentse magat, hogy vagy 
felesege vagy mas akkarattyabol, modnelkül 
ezelekedet legyen valamit. 

Votum, Fogadas-tetel. 
U r b s, Keritet kolczos Varos. 
Urbious, Varosbeli. 
Urbanus, Varossi. 

Emberseges, tisztesseges beszedii. 
Urb ur a e, Az Bannyak jövedelmi. 
U s u e a p io, Veszet marha. 
Usura, Vele éles, Haszon vetel, Nyeresseg, 

Biras. par. 1. tit. 81. par. 2. tit. 14. 
Usus, Vele valo éles, Haszon vetel. par. 1. 

tit. 62. 72. 84. 86. 

Ususl'ruotus, Mas Ioszagat élni, 
marha. 

Uterini, Еду Annyatol születtettek. Carnales, 
Egy test vérek, kik egy attyatol annyatol 
születtettek. 

Vul n u з , seb. д 
Uxor, Feleseg, Hazas-tars, Gazda aszszony. 

par. 1- tit. 29. 102. 106. 110. 14. 67. 48. 98. 
54. 99. 134. 109. 93. 96. par. 3. tit. 29. 

Bitang 

Z. 

zo n a сана!) аеа о!нд!, Kendcr mazzag’ 
gal övedzeni. par. 2. tit. 30. 

lln Indice, ubi Caneellarius, ibi lege, az Feiedelemnek. 
. GMM. 
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