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Avtor prosi bralca, da mu sporoči najdeni izraz, ki ga ni v
slovarjih tega priročnika, pa bi ga bilo koristno pojasniti (velja
tudi za morebitno napako).

janez@toplisek.net

031 503-506
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Latinsko – slovenski slovar

- - -

7bris (7ber, VIIber) september
8bris (8ber, VIIIber) oktober
9bris (9ber, IXber) november
10bris (10ber, Xber) december

A

a chirurgo bapt. otroka je v sili krstil ranocelnik, pomočnik pri
porodu

a priori vnaprej
a. m. ante meridiem
a.a. ad acta (v spise, imeti nekaj za rešeno)
A.C. (Ch) Anno Christi, gl. Anno Domini
A.D. Anno Domini
a.m. ante meridiem
A.m.et ch.St. Artis medicinae et chirurgiae Studiosus
a.r. anno regni, leto vladanja
ab hinc od sedaj naprej
ab obstetrice bapt. v sili je otroka krstila babica
ab ovo od začetka
abamita (amita maxima) pradedova sestra
abavus praded; abavia prababica
abbacia (abatia) opatija
abmatertera sestra prababice
abnepos pravnuk; tudi pranečak
abneptis pravnukinja; tudi pranečakinja
abpatruus brat prapradeda
absens odsoten
abusus zloraba
ac. (a.c.; anni curentis) tekočega leta
accola kmet, deželan, naseljenec; najemnik; gostilničar
ad patres k očetom (umreti)
adnepos (atnepos) prapravnuk; žen. adneptis
adulterium (c. / cum) prešuštvo (s / z); adulter/ator prešuštnik; ad-

ulter prešušten, vlačugarski
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Nemško - slovenski slovar

Slovar zajema tudi nekatere ponemčene besede slovenskega,
latinskega ali grškega izvora.

A

a. D. außer Dienst (upokojen)
Abbauer zakupnik z majhnim lastnim premoženjem; novonaseljena

oseba; drugi sin, ki se loči od kmetije
Abdecker (Schinder, Wasenmeister, Abstreifer, Fallmeister,

Freiknecht, Füller; Kafiler, Kaltschlächter, Racker)
konjederec

Abfahrtsgeld dajatev zaradi nameravane izselitve [Vilfan, 494]
Abschrift prepis
Abstammung izvor, rod, poreklo; Abstammungsurkunde listina o

poreklu
Abweichen driska
Abzehrung hiranje; gl. Auszehrung
Ahne prednik (prednica)
Ahnenforschung rodoslovje; tudi: Familienforschung,

Sippenforschung
Ahnenforschung, Sippenforschung, Familienforschung,

Genealogie rodoslovje, genealogija
Ahnenreihe niz prednikov
Ahnentafel tabela prednikov
Aktuar sodni pisar
Alter starost
Altersschwäche starostna oslabelost, onemoglost
ambtman, amptman oficial, uradnik, načelnik [Kos]
Amme dojilja
Amtmann zakupnik posestva; predstojnik oskrbništva (dela)

gospostva (oficial); deželni svetnik
Anbauer mali kmet; zakupnik; novonaseljeni (novak); kolonist brez

deleža na skupni gmajni
Anerbenrecht načelo nedeljivosti zemljiških posestev (v večini

slovenskih krajev do 20. stol.) [Vilfan, 260]; Anerbe dedič
kmetije

anlaeita davščina pri menjavi posestnika na kmetiji, naselnina
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Slovensko izrazoslovje na področju rodoslovja

Slovar zajema tudi tujke in nekatere angleške ter hrvaške izraze, ki
jih sreča slovenski rodoslovec.

A

agnat sorodnik po moški (očetovi) strani; agnatsko drevo
rodoslovni prikaz »po priimku«, tj. po moški liniji

andronim ime žene, izpeljano iz imena moža, npr. Novakovka
[Keber]

antropomastika raziskovanje osebnih imen
antroponim osebno ime, lastno ime
areal priimka zemljepisna razširjenost priimka (prvotni areal ...)
arhidiakonat – na čelu z arhidiakonom je združeval v svojem

upravnem območju po več župnij. Podrobnejše pristojnosti za
slovenska ozemlja niso natančno dognane. Prvotno so se
arhidiakonati držali obsega posamezne krajine, pozneje pa so se
razdrobili [Vilfan]

Aškenazi vzhodno in srednjeevropski judje, ki so večinoma govorili
jidiš; gl. tudi Sefardi

B

babina premičnine, ki jih je hči dedovala po materi – bona materna
(obleke, nakit ... ). Tudi: dedovanje sorodnikov po materi, če ni
drugih dedičev [Vilfan]

bajta (bajtar) gl. tudi kajžar; beseda je znana tudi v Italiji, južni
Franciji in v Pirenejih. Izvor besede ni povsem pojasnjen; ni
izključeno, da je prišla v Evropo preko Arabcev in Pirenejskega
polotoka. Druga možnost je razvoj iz sla. *pojata = gospodarsko
poslopje; podobno v madž. pajta = skedenj [etimol.]

beneficij za trajno ustanovljena cerkvena služba, zvezana z dohodki,
zlasti iz nepremičnin; tudi dohodki in premoženje, zvezani s tako
službo; glej še nadarbina [L.Z.]

beraška tlaka - gl. nem. Bettelrobat
birmska (birmanska) knjiga knjiga prejemnikov zakramenta sv.

birme, navadno s podatki o birmovalcu, birmancih, njihovih
starših in botrih ter datumu birme [L.Z.]
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Osebna imena, izpisana v kurenti 18. stoletja

Agnes Agnes Agnes
Alois Alois Alois
Amalia Amalia Amalia
Andreas Andreas Andreas
.......  .........  .............

Najpogostnejši slovenski priimki
v kurenti 18. stol. (z nemško zapisanimi šumniki; možne so še
druge različice zapisov)

NovakNovak
Nowak Nowak
Horvath Horvath
Kovačič Kovatschitsch
Krajnc Krajnc Krainz Krainz
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...........   ...............    ................

Bralne vaje pred začetkom dela v arhivumauern von Vergiftungstod nun
Bestattung Taufpate tarnen
Nachbar Großmutter kleiden
Trennung zögern prägen häuslich
mauern - von - Vergiftungstod - nun - Bestattung - Taufpate - tarnen
- Nachbar - Großmutter - kleiden - Trennung - zögern - prägen -
häuslich

Stare (dunajske) mere, ki so veljale do 1873

Dolžina:
............  ...............  .............
Površina:
............  ...............  .............
Prostornina:
............  ...............  .............
Tekočine:
............  ...............  .............
Teža:

stara vrednost reformirana vredn. 19. stol.
............  ...............  .............
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