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А‘ рус]? d’ Tudományok’ kulcsa, mennêl mivelttebh 
az, annálmnultmbb n’ Катись А’ hol az :myai nyelv 
parlagodásbnn sinlödik, jele , hogy a’ legnagyobb réI'z 

_ .tudatlan, durva, тафты ’s mással jó tehetetlen. А’ hol 
nz kivéfz, kihnl nemů-némû~képpcn a’ Nemzet is. A’ 
tudós , csinos nyelv fenn tartya fzázodok шипа is шваб 
ségét nz {малек "ifzontngsági akxtt elenyéfzett népnek. 

K à 
(Éfzre тёте}: в’ M. пуант-к ’l n’ t. 

mellyeket n’ Hum сплю lerjeflt 
N. Veflprém Уйти—цуг |807. ) 
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Mêltóságos Отд? Úr! 
У 

Néhai Nagy Méltóságú Gróf Tolnai Fes 
tetics G_yörgy О Excellencziájának Щи; 
döklô' érdemei a’ Haza’ javára ’s difzére 
arápyozó felséges Intézetei, nevezetesen az 
ifìúságnak nevelésére ’s elömelfetelére for 
dított bö adakozási, паду kiterjedésiî tu 
dománn a és egyéb fén es erkölcsei, шеПу 
elöfzám áltt tulajdons ginak több efzten~ 
deíg ma'd nem minden napi fzemtanúja 
és csud ója voltam, háladatos émléke 
zetben fognak maradni а’ késök Maradéknál 
is. Azonban valamint a’ Sasok пер пеше— 
nek gyáva Galambokat, аду az О еПшпу— 
ta utánn a’ köz `vefzteségnek n ‘ysá ábúl fzármazott fájdalmának enyhítézsxäre a Ha 
га mint e’ jóra, fzéprç , ’s nagyra törekedö 
Léleknek valóságos Orökösét köz örömér 
zéssel (“пешей N agysägodban, úgymint a’ 
Мне]: elméjét- ’s törekedését a’ паду‘ lelkiî_ 
Atyának dücsö példái utánn е’ fényes , e’ 
паду rekíntetü Tárgyak: a’ Király, a’ Haza, 
az Erkölcs, a’ Nevelés,aJ Tudomány , már 
gyönge Вопит fogva egéi'zen elfnglalták, 

ь 



És ime! Méltóságodnak ebbéli jeles I`zív- 
béllye е, mellyet már régtiìl {оста köze 
lebbrü van fzerencsém ösmerni, blrtt enge 
met arra, hogy -elenvaló munkámat, mint 
magy Alelkilì Gyámolyítójának, mély Шпе 
Ictem’ örök emlékéi'il fzentelni bátorkodom, 
Js legnagyobb jutalmámnak fogom tartani , 

' ha azt, fzándékom’ tífztasága felûl me дуб 
gödvén, kegyesen fogadni mél'tóztat- . 

Méltóságodnak 

' Búcphen, Böjt’ más havánnk ‘12. пардон 1827. 

ign: Tìfztnli'ìje 
Pauly Kz'lroly m. р. 



A” munkának foglalattya. 

- Els б Sz a k а I'z. A’ hivatalbéli lewlelezés’ czímei , а’ 
méltóságok” , tífztségek” , I'zolgálatolü, hónapok, 
törvéuynapok’ nevei. 

M á s о d ik S z a k a fz. A’ hivatalos írómdnyoknak , 
és meghatározásoknak kívonásai. 

Har ma di k S zakafz. A’ Vál-megyéknek különös 
végzései , Toldalékkal eggyütt. 

N e g'y e di k S z a k a Г z. Tifzti jelentések , tudósí 
tások , és Levelezések. 

Ö t ö dik S z a k afz. Решаю]: а’ Magyar Helytartó 
Tanácshoz. ' 

H a t o di k S z а k a Га. A’ Magyar Helytartó Tanács” 
intéző levelei. . ‘ 

H e t e d í k S z a k a Г z. Bírói ítéletek , Toldnlékkal 

N yo lczad i k Sz akafz. Hiteles kiadásoknak _és 
egyéb Щит] íi'ómány oknak példái. 

Oldal 

19 

71 

103 

143 

184 

230 

292 

Ezek utánn következik `n’ polgári," és pörös Szó 
ta'r. — Е’ szótárra nézve fzűkségesnek tartom előre 
megjegyezni, hogy benne több fzavak , úgymint: ascen 



dentes, exercz'lus , mandata, monlanìslicuc, oplfex, 
processus, scíenll'ae, scholae, ’s a’ t. fordúlnak ею» 
mellyek alatt а’ többi ezqkkel fzövetséghen lévö, Чану 
Мг mi I`zempontbúl azokhoz Lnrtozandó nevezések is, ha 
и ёгаеыа fó Гита]: alatt (@fblagroort) tán nem мышь 
nánnk, egybe k'eresendök legyenek. Nngyobb шипет 
ség’ kedvéért рейд; Í/erbö'czybúl is némelly régiebb 161‘ 
vénybéli Гаага]: ide Индиана]: Íhe , mellyekhezpn'ndazon 
állul, a’ mostan fzokott értelmek is, ha amnzok máx` 
kiavúlltaknak turtumánnk , rekefz közó пот kapcsol 
mmh. 



 

Magyar Tifzti Írásmód. y 
Elsö Szakafz. 

A’ Hìvatalbe'li lcvclczdsnek czímei , а’ Méltósáigok’ , Til'zlséf 
gek, вмещать’, hduapok’ és törvúnynupok’ печей. 

 

Tituli Imperantis. . 
9 ' я ’. ` 

А Felséges Csâfzári és Kírályi tîtulusok', és ей— 
merek háromfélék. Az lsö a’ паду titulus és 
лаву czl'mer.- Felségi pccsét.v A’ 2dik а’ Ьбяе}; 
111111118 és közvj) czl'mer: Hivatali pecsét. A’. Bdik 
a’ На tìtulus és his czz'mer: Kézi pecsét. 

A’ паду titulus és паду czímer veletik a’ hô 
dolásra , a’ familiák’ alkuvásaira, birtokok’ foglalá 
вага , vagy azoknak kierefzlésére, а’ Monarchiának 
belsö állapottyát illetö jeles esetekrc, kiilsö hatal-` 
masságokkal való cggyezésre , meghamlmazó ‚ meg-h 
bizó, útmutató írásokl'a, Kövelségek’ passussaira, 
és а’ Consulok’ írásaira. 

A’ (‘бы’); titulus és közep czímcr vetetik 
minden más nem о11у jcles esetekre ‚ mellyek t. i. 

 

*) Az Írásmód ollyan cröt h'ván, melly nz emberlúl, 
és nz üdölül kilellik. Sok пиву elmének fmîzrúl 
fzázra kèll dulgozni,még eggy orl'zńg’ nyelve fel~ 
emelkedésbe jön. A’ nyelvuek mélységél, 1116116 
5ágát, méltóságos lelkek I`zl',ilik. -— А’ nyelv :lz 
egéfz Nemzet’ lulnjdona. --- Uj I'zavak kl'vániatnuk 
az ńj gondolnlok’ ’s ösméretek’ kjfcjezósóre 

шпион я. nen. 1 ’ 
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az igazgatàs’ rendes folyamattyábúl erednek, hírde 
tésekre, rendelésekre, privilegiumokra, engedel 
mekre, orfzáglás’ passussaira, ugyan ezen pecsét 

` vetetík különös fzabadsággal birÓ házakra, fabri 
МПа-а, ’s а’ t. 

A’ his “гита és bis' czz'mer чешешь azon 
meglrérö, tudósítò és barâtságos írásokra, mellye 
Ret Ó Cs. Kir. Felsége (Шамот: fzernéllyében a’ külsö 
Fejedelmekhez küld; ez песет; a’ pénzekre is. 

N/agy Titulus. 
Mi Elsö Ferencz, az Isten’ kegyelmébûl Aus 

trìaì Csâfzár; Jerusalem, Magyar, Cseh, Dalmz'ntia, 
Horváth, Tôt , Gallíc'zia , Lodoméria , *) Ваша , Ser 
via, Kún ésßolgár Qrfzágoknak Apostoli Királlya; 
Austriai F6 Herczeg; Lotharìngiai, Salisburgi, 
Würczburgi ‚ Frankoniai, Styx-iai, Kárinthîai, és 
Karnioliai Herczeg ; Krakói N agy Herczeg; ErdéIyi 
Nagy Fejedelem; Morvai Markgróf; Sandomériai, 
Massovi , Lublini , felsö és alsó Sileziai , Auswiczi , 

kZátori, Teschiní, és Friauli Негоже; Berchtolds 
задет, és Mergenthemi Herczeg; Herczegi Grôf 
Hapsburgban, Kyburgban, Goricziaban, és Gra 
dìslában ; felsö és alsó Lusacziai, és Istriai Mark 
gróf; Vollxinia’, Podlachia’ , Berest’ , Triest’ , Freu 

I denthal’, Eulenbcrg’ , pem külömhen ÑVendì Mark 
nak Ura; ’s a’ t. . 

KözéP Titulus. 
Mi Elsö Ferencz , az Isten’ kegyel. Austr. Csáf z. ; 

Jerus. , Magyar, Cseh, Dalm. , Ногу. ‚ Tôt, Gall., 
* Némelly ńjitók mondgyák : Gállitz , Lodomér , ‘а a’ t. , 

de ez idegen nyelveknek majmozása. 
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és Lod. Orfzágolmak Királlya; Austr.Fô Herczeg ; 
Lolli., Salisb.7 Würczb., és Frankoniai Herczeg; 
Krakói Nagy Herczeg; Erdélyi Nagy Fejedelem; 
felső és alsó Silezíai Herczeg; Berclltoldsgade 
ni, és Mergenthemi Herczeg; Hapsburgban Her 
czegí Gróf; ’s a’ t. 

Kis Titulus. 

Mi Első Ferencz, az Isten” kegye]. Austriai 
Csâfzár; Magyar, Cseh, Galliczia, és Lodoméria 
Orfzágoknak Királlya; ’s a.’ t. Austriai Fő Herczeg; 
’s a’ t. 

“Mw-_nd 

In Rescripto Regio. 
 

T i t u l u s. 

Elsô Регент ‚ ’s laan’ t. a’ birodalomnak mindenkor 
Oregbítöje , ’s a’ t. 

I n g r e s s u s. 
Tifztelendô, Tekintetes és Méltóságos, 

N ságos, Vitézlô, és Nemes 
kedves Híveinlkl 

c In c o n t e x t u. 
Tik ---- Tikteket --- 

C о n c lu s i o. ~ 

Eg'yébaránt Tikteket Сэма??? Királyi kegye} 
můnkrül bizonyosokká tefzünk. 

каш Csál'zárí Várasunkban Bécsben 1826. 
-~- Havának ь- napjánn. 

1 О 
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—————————————-д-—— 

Titulusok (czímek*) a1 hivatalbéli 
Levelezésekben. 

1. А’ Kira'lynak. 

I A’ levél’ eleje'nn. 

 

Felséges Csáfzár, és Apostoli Király, 
Kegyelmes Пшик! "‘) 

A’ levélben. 

Csâfzári ’s Királyi F elséged. 
A’ levél’V végénn. » 

Cs. „q-‘Kin Felségednek kegyelmeibé, jobbágyi 
alázatos hívséggel ajánlottak holtunkig maradunk 

yCsáfzári ’s Királyi Felségednek . ‚ 

матов és hiv jobhâgyi. 
Vagy: mélységes alázatosságú ’s örök 

hívségü jobbágyi. 
N. N. ~ 

 

Ё‘) Czím Cime) Frnnczia Гид, valaminek tetejét és 
hegyêl tefzi , ebbúl lett Cz'mz'er, és elejénten n’ paj 
zfok’, és sisakok’ felsö réfzénn lévö`ékességet je 
lentette , nzutánn а’ nemesi czímerben a’ felsö ko 
тощи; midön а’ czímereket töhb nemzetek is 
fzokásbn vették; e’ nevezetet a’ Mugynrok is elfo 
дашь , és Nemességeknek Твид: czímereknek ne 
ушек. 

") Juxtn nliqs legkegyelmesebb, sled hungnri гахо 
utunlur душной superlutivís. .y 
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2. I ‘Модус? кыш Udvarf' Ca/icellaríánal'. 
_ A" Levér еще“. ." 

Fô Méltósâgú Magyar Kir. Udv. Cancéllaŕìn ,I Kegyes Uraink! ‘ l" 
A' levél’ végénn. .à I: 

Kegyességébé, és fzíves jô Fvoltâha aìánlottak 
tellyes tìfztelettel maradunk ‘ч ‘4 

и А’ Fö Mélt. K. U. Cancellarîának ъ -i 
-kötelezett,v. küteles alázatos [`zolgái. 

"` N. N, _ -I 
А’ levél’ borítékjára. ‘ " "” Ё“ 

v 

`l 
~A 

‘A’ га мыс. Magyar Királyi шт; C(ancéllaŕizfallrflëllxíl ’ 
l’ xian: 

5. ff Наша!‘ Ispánynak, Ö 'Cs.re's Èír. Ед Herczeg-- 
ч sëgefnelz. 'ê ~"-\ E 

А’ levé1",e1ejénn. 
Felséges Örökös Cs. és Kir. «AustriaLFö Перепев, 

Nádor Ispány Un, 
‘Kegyelmes Пиши. . 1:' ;.’Т 

‘А’ levélben.l 
Felséges Herczegséged. 
_ А’ -levél’ végénn. l l 

Kegyelmébe. ajánlottak mély alázatoá “Гав. 
leltel maradunk ‘ у 

Cs. és Kir. Её Herczegségednek 
alázatos~ I'zòlgáì. 

N. N. ‘ _' 
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A’ levél’ borxgtéklaru. 
Ma yar és Cseh Orfzâg’ örökös Csál'zári ’s 

Kirâlyi, nem kül'ömbe'n Austriai Fö Herczegnek, _ 
Felségos Nagy Итак, (Агапу gyapias, ’s Szent 

` István Apostoli Király’ Rendgye’ Nagy Kerefztes 
Vitézzének, si [móet has ordi/zes) Magyar Orfzág’ 
Падок‘ Ispánnyának , Királyi Helytartójânak , és 

~ törvényes Fö Kapitánnyának; a’ Jáfzok’ és Кивок’ 
Ispánnyának, és Bírôjának, а’ Csáfzári, és Kirá 
lyi Lovasság’ Fô Vezérjének, két Magyar Lovas 
Еяея‘еа‘ Tulaidonossímak, Pest, Pilis és Solt tör 
vényesen eggyesültt Vármegyék’ örökös Fö Ispímy 
nyânak, a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Hely 
tart() Tanács', úgy fzinte, а’ Fö Méltòságú Берч 
temvìrális Tabla’ (Magyar Fö TörvényfzélC, паду ' 
Неизв Тйыа’) Elöl Ülöjének, kegyelxnes Urunknak. 

4. А’ [Ладу/яг Heb/tand Tamíosnak. 

A’ levél’ elejénn. 
Felséges Örökös Cs. 's Kir. Austriai Fö Немцев, 

Nádor Ispńny Ur , 
Nagy Méltóságú Magyar Kivályi Helytartó Tanács, 

Kegyelmes Urunk , 
Kegyes és jô akaró Uraìnk! 

A’ levélbèn. 

y ‘Св. ’s Kil'. Fö Herczegséged, és a’ Nagy Mél 
tôságů Magyar Kir. Helytartó Tanâcs» 

A’ levél’ végénn. 
Kegyelmébe, kegyességekbe és i6 fzívüségek 

be aiánlottak alâzatos és tellyes tifztelettel ma 
radunk. ‘ 
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Cs. ’s Шт. F ö Herczegségednek ,` 
es а’ 

N. Mélt. М, К, Н, Tanâcsnak ' 
alázatos, ’s kéfz köteles, паду 

engedelmes fzolgái 
\ N. N. 

А’ 1evérborílékjám. ’ ' 
А’ Felséges Örökös Ca. ’s Kir. Austriai Fö Hev 

czegnek, Nâdor 'Ispány ишак, és а’ Nagy Mélt. 
Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak, kegyelmes 
Urunknak , kegyes és jó akaró Urainknak, 

. 5. I Magyar Kira'lyi Kamara'nal'. 
A’ levél’ elejénn. 

Nagy Méltóságú Magyar Királyi Наций -Kamara 1 
- А’ levél’ végénn. 

Kegyes jó >voltába ajánlottak tellyes tìfztelettel 
maradunk ` 

A’ N. Mélt. М. K. U. Kamarának 
lekötelezett, v. köteles kélì fzolgái 

‚ N. N. 
A’ levél’ мышцам. 

' Additis addendís, ut supra. 
6. и! Kíra'lyi Tábla'nak. 

A’ lßvél’ elejénn. 
Tekíntetes Királyi Törvényes Tabla! 

A’ 1еч'ё1Ь végénn. 
Böcsös jó voltába, паду voltokba ajánlottak 

fzokott tifztelettel maradunk 
A’ T. K. T. Táblának 

kéfz köteles fzolgái 
N. N. ' 



\ 
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'7. ./lz ¿EIM OC/Èlígi' (идемте/плед‘. 
А’ levél’ clcjénn.' 

наш. мёцьыаза Királyi~ га K_ormányfzék! 
l . A’ levél’ végénn, 

Tell yes 1til`ztelettel maradunk 
À’ N, М. K. Fö Kol'mányfzéknek 

д _ kötelesku. lekötelezett) fzolgái, 

- A" мы’ вымыт, ' f 
AdditßsfA ac_lçlendjs д Vuli, supra. 

.l .8‚.„ .4’ Hadi F6 Карпатах/Едим; 
А’ levél’ elejónn. 

3 я: ‘ìfl'èkín'œtes Над! F5 Kormányfzék! 
_ ‚ Н _A’ levól'lvc'gón-n. 
Выждав 'IzìfzteletliefI maradván 

A.; Наш F5; Iníormányl'zéknek! 
nf: ‚. - ._ _ lkéfz kötelességû fzolgái, 
‘In Il. 

Í'H 

V l 

~ A’ levél’ hqritékjáru. 

Маша аддецдйэ, vlil; supra, 

9, И’ 4Nemes Vármegyënek. 

l I _ A’ levcl'zl’ elrejéníl', _ l' 
Nagy Méltôságú, l\I¢':lt¢')sá{1;ns,y Nagyságos,Fö Tißu-> 
lelendö,.Tekínletes, Names, Мешает és тема 

N. N. Vármegye ’ Közönsége, 
Kedves Burátink (Szomfzédink), Atyânkfìai! 

l A’levé1ben. 
Nagyságtok», Kegyelmetek, 



9. 

A’ levélr’.l végénn. . 

Atyalìságokba, fzíves barátságokba, (böusös 
fzomfzédságokba ) ajánlott'ak fzokott tifztelettel 
maradunk ` ‘ 

Nagyságtoknak , Kegyelmeteknek 
" kél'z köteles fzolgáî, 

fzíves baráti (fzomfzédi), és 
Attyafiai, 

N.- N. 

ì _ A’ levél’ borílékjárn. 
Афиш щМёшЦэ, ut lsupra. . _ _‘ _ 

’ Vagy e’y keb/ett“ röz/ídebôen. m 
_ A’l levé.' везёшь l 

Tekíntetes Nemes Vármegye! 
Йоду: А’ Nem_es N. N. ‘Värmegye’ Rendgyeînek 

{Пишешь , barátságot,- boldogságot ! 
n A’ lèvélbueú. 

Nagyságtçk, Kegyelmetek. 
A’ levél’ végénn. 

Szíves baráßi, attyafiai (fzomfzédi),N. N. Уйг— 
megye’ Rendgyei. А 

Vagy: Csak a’ datum. r 
N. N. 

l " А’ levél’ homékjám. › " Jj 
Nagy Mélt., Mélt. , Надув. ‚ F6 Tifztelendö, 

Tifztelendö, Tek. Nemz. Vitézlö és Nemes N. N. 

Vármegye’ Köz'önségének. \ ъ N. Ь. In extradandr's doaumagj's publicis 
Colm'tatuum тишина оссш'Нг in formulqgfióus 
деспота 8. 
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10. I .laf/Iz ¿s Kun Kapitän] Úr'nal'. 

A’ levél’ e1'ejénn. 
Tekíntëtes Nádor Ispányi Fö Kapitány Úr! 

A’ levél’ végénn. 
Ананасы! maradván 

kéfz köteles jô akarói 
N’ N’ 

A’ levél’ borl'tékjára. 
l Tekíntetes Nemes,Nemzetes és Vite'zlö N. N. 

Urnak , (8i est .Consilíarius .Regius, Csáfzárí és 
Királyi Felsége’ Tanácsnokjának,) a’ fzabad МГ: 
és Kun Хетты’ Nádor Ispányi Fô Kapitánnyának. 

11. А’ Va'rasnal'. 

A’ levél’ elejénn. 
Nemes Várasi Tanács! 

A’ levél’ végénn. 
\ КёГ2 )'ô akarói 

N' N' 

А’ levél’ borl'tékjára. 
Szabad Kir. Nemes N. N. Vârassa Tanács 

csânak. ") 

f) In cortesía ofñcíosnrum çxpeditìonum occurrunt 
sequentes lalinae expressiones —- in hungariczl 
lingva omitti solitae, llt ole: 

Domino Gratz'osissimo. egyes Umnknak. (лещ 
pedig: Kegyelmes Urunknßk ), quia hoc tantum Males-lau 
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12. Sedes judicial-ia. Törvênyfzék. 
--- Cìvílis. Polgári Töl'yényfzék. 
—— Criminalis. Fenyílöfzék. 
--- Сенат-(1113. Számvcvöfzék. 

Deputatie. Küldöttség, паду Bíztosság, шагу 
Kirendelttsêg, 

15. Excellentissímus ac Illustríssímus. Nagy 
Méltóságú , Méltóságos. 

Magnyíeus. Nagyságos, (Nagy Tekíntetü.) 
зримым ao Perillustrís. Tekíntetes Nem 

zetes Vizézlö. 
Spectabilía ac Generosus. Tekíntetes Nemes 

Vitézlö. 
Perillustris ac Genemans, Nemzetes Vilézlö. 
Prudens'et Circumspeclus. Érdemes. 
Honeslus, Böcsületes. 

14. А: @gy/:zizi ¿s „лад; гфгвезтвЬпеЬ títulyssal'. 
Primas regni. Primâs. 

Herczeg Prima's' “штат. 
Fö мышата Herczegnek, N. N. Magyar 

Orfzág’ Prirnásénak, és Её Cancelláriussának, Aaz 
Aposlolì Szék' fzületett Követtyének , az Efztergomi 
Egyházi Fô Megye Érsekjének , Szent István Apos' 
loli Király’1ìendgye’.Nagy Kerefztes Vilézzének, 
és ugyan azon Bend' Praelatussának, a’ Csâfzâri 

Regine et Prinßipibws дани‘, et signifient: Clementissime , 
Benignissíme. 

Domino nímia observando. Nagyrn böcsülendö 
Urllnknak. ' 

Domino peculiaríter выгладите. Nagy akaró 
Urunknnk. 

Domino самшита. Jó nkaró Urunknak. 
Domi/zo singulariter colendo. Nagy jó Urunkrmk. 
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"s Királyi Felség’ belsö Titkos, és a’ NagyMéltóságú 
Magyar Királyi Helytartó Tanács’Tanâcsnokjának , 
a’ Nagy Méltôságú Septemvirális Tábla’ eggyik Bí 
ròjának, és Nemes Efztergom Vármegye’ .örökös 
F6 Ispánnyának, ’s a’ t. 

(Ezen Méltôságnak több titulussai is vagynak, 
de azok nem biionyosak , hanem a’ fellyebb meg 
írtt titulusok ezen méltóságos hivatallal öfzve 1201;— 
tak kapcsoltatni.) 

Cardi/müs. Kardjnális. *) 
Arc/Liepiscopus. Érsek. 
Episcopus. Püspök. 

--- Dioecesanus. Megyés. 
---- Titularis. Válafztott. 
-- Consecratus. F elfzenteltt. 

Praelatus. Fö Pap, паду Praelatus. 
селенида Capitularis Í/icarius. у Käptalan 

béli F6 Képviselö. . ~ с 
М ропгфсайдив Зиф‘твалеиз. Püspökî >Szék 

`nek Il'elytartója, паду Püspök’ Segédgye. 

чн ' 

Sede vacante Sufraganeusl A’ _megůresedett a 
’Püspöki Széknek Helytartója , (Püspökség’ Hely 
tartója.) 

In Spíritualibus Vjcarius. Lelkiekben Kép 
viselö. . 

' P/'aepositus Major. Nagy Prépost. .. i 
Canonicus. Kanonok. . . 

' "`) A’ Маш/иго]: némelly nevekben а’ Deák us és is, 
végzéseket вписки“: hagyni z р. 0. Афиша, Albert. 
Ápostolus, Apostol. Constantina olzs,_ Constantl 
nápoly. Conventus, Konvent. eapolzs, Пары)? 
Modus, mód. Praepositus, Prépmî.. Do a@ Admi 
таз , Стащив, Cancellarzus. F6 Txfzu неге]:— 
Ьеп megtarlalik. \ 
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_ Generalis C'ausarum Auditor. Az Egi'lxâzì 
Úgyeknek F6 Igazgatôja. - 

./Íbbas. Apátur. 
Ecclesia. Egyház. 
Cathedralis Ecclesia. Püspökì, паду Székes 

Egyház. i » › 
Collegiata. Káptalan ‚ vagy Társaságos Egyház. 
Archidíoecesis'. rsekmegye. 
Capitulum. Kâptalan. 
Consistorium. Szent Szék. 
‚(гейши-011113. F6 Öspörös. 
Pïœ-Ärckidiaconus. Al Öspörös. 
Clerus junior. Kispap'ság, (Nevendêk 
.Baro regni. Záfzlos Ur. 
Palatinus. Nádor Ispány. 
Judea: Curiae regiae. Orfzág’ F6 Bírója,vagy 

Orfzág’ Bírôja. ‘ 
Banus Croatiae. Hòrváth Orfzágì Bén. 
Tavernicus. F6 Tárnok mestex', (hajdan Та— 

varnok). 
Curiae regiae Magister. Kirfályi F6 Udvarnok. 
.Pincernarum regalium .lìIagisten Kîrâlyi F6 

Pohárnok. 
Dapifèrorum. Királyi F6 Afztalnok , (F6 Копу 

háfz, régi fzô). ‘ i 
.Ägazonum Királyì F6 Lováfz mester. 
Cubicalariorum. Királyi Fö Palota mester. 
Janitorum. Királyi ajtónn állóknak F 6 Mestere;l 

F ö Ajtónn álló, Kir. Ajtômester, (F6 Карпа, régifzó). 
Capitaneus turmae Nob. praetoreae. A’ Ма— 

gyar testörzö Ne'mes seregnek Kapitánnya, (Ve 
zérje > 

Comes Posoniensis, Temessiensis. Pozfonyi 
és Temcsi Ispány. 
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Coronae Садов. А’ Szent Korona’ örzöje, 
(Koronaörzö). _ 

Tabula Septemviralls. Orfzági Fö Törvényfzék, 
(Hét I`zemélyes гиду Hetes Tábla). 

./lssesaor. Táblabírô. 
Tabula Regia. Kírályí Törvényfzéll, (Tâbla). 
Personalia. Személyviselö. 

.-.- Praesentiae Regz'ae. А’ Királyî 
Jelenlétnek Személyvíselöje. 

Personalísl in Judiciis Locumtenens. Itélöfzélv 
béli Helytartô. 

Personalia Praesentíae Regine in Judiciis 
Locumtenens. Itélöfzékbéli Kirâlyi Személyvìselö. 

Protonotarius. Itélömester. 
Districtualis Tabula. Kerûletbéli Itélötâbla. 
Cauaarum Regalium Director. А’ _Királyi 

Ügyeknek Fö шприца, (Királyì F6 Ügyéfz, 
Ugyviselö u - 

[лишив Status Consíliarz'us. Belsö исков Та— 
nácsnok. - 

Cancellarius. F ö Cancellârius. 
Colzaíliarius Äulícus. Udvarí Tanâcsnok. 
Secretarías. Udvarî Titoknok. 
Concipista. Irástf'eltevö, Feltevö, (Szerkefz 

tetönek mondgya Pest és Vefzprém Vármegye) 
talán legjobb Tollnok. 

Cassae fumlationalís políticae prmgfèctura 
tus Oßìcium. A’ Polgári Hagyománnyòk’ Рёв:— 
iárjának Kiralyi F5 Tífztsége. 

отлит Cassae. Pénztárra ú'gyelö Hivatal. 
Extraserialis. Bendenn НИЗ! való. 
Cassa flialìs. РЫЖ pénztár. ' 
Thesaurariatus Transiluanicus. Cs. Kir. Ег 

de'lyi Kinostart() Tanács. 
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Supremus Províncialìs Comz'ssariatus Dire. 
ctor. А’ Tartománybélì Fö Biztosság’ Igazgatója. 

Provincìalis Comissariatus. Kerületbéli, tar 
tomânybéli Biztosság. 

Superior Provincialís Comisàarius. Kerůlet.. 
bélî, tarlománybéli Её Biztos. 

Substitutus. Al Biztos. 

Comissio studiorum. Tudományokra iigyelö 
Biztossâg , vagy Tudománybeli Bíztosság. 

Fundus religionìs. Egyháziérték,’(vagy Fundus). 
Fundus Istudiorum. Oskolai érték , ( z/agy Fun 

dus ). 
Supremus Comes. Fö Ispány. 
Administrator омой »SL/pr. Comítìs. F6 [эх pányi Шума!’ Hélytartója. 
Ord. Vice» Comes. Elsö Al Ispány. 
Substitutus. Másodík Al Ispány. 
Ord Notarius.Fö Jegyzö. 
View-Notarías. Al Jegyzö. 
Arlzivariua. Levéltárnok, Levélörzö. 
Сенегала Регсерюг. Fö Adófzedö. 
Ratio/zum Exactor. Számvevô. 
0rd. Judlium. Fö Szolgabíró. 
[fice-Judlium. Al Szolgabíró. . 
Jurassor. Eskiidtt. 

Fiscus Magistratualis. Fô Ügyéfz. 
ffice-Fiscus Magístr. Al Ugyéfz. 
ddjunçtus. Segéd. ’ 
Geometra. F öldmérö. 
Hydraula. Vízmérö, паду Vízépitö. 
flrcln'tectus. Építömester. 
Delineator. Raìzolô. 
Rei Seríceae Curator._ Selyem tenyéfztetö. 
самшит. Korlátos Irnok. 
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Scríba. Írnok. 
Ваш-„гам. Napf'zámos írô, (naposíró.) l 
Омеги”; Registramrae et темы. Laistro 

mozó és Levéltartói Штата]. - ' 
Registrator. Lajstromtifzt. 
Regestrans. Lajstromozô. 

-Ädjlunctua Lajstrpmsegéd. 
- Expeditura. Kiadóhivatal. 

Expeditor. Kiadótifzt. 
Асс-ездит. Béjárúlô, паду Bejáró. 

‘ Oßìcium Protocolli et Ex/ìióitorum. Jegyzö 
hivatal. \ 

Protocbllum. Jegyzökönyv. 
Protocollista. Jegyzökönyvvezetô. 
Отойди Тахщогашз. Taksâló Шума], (Vál 

tsâgbéli hivatal.) ’ 
Taxator. Váltságfzedö, „аду УёПзёЁоз; 
Controlar. Zál'tartô , Zárlárs. . 
Cassirius. Pénzfzedö. 
Domus `ßduciariae O_Úïcium. Zálogbéliház 

hivatal. 

Directio Ílyclraulico-aerlilis. A’ vízi , és épitö 
mesterség’ igazgatása. 

Administratie Cameralis. -Kamarai igazgatâs, 
паду Helytartóság. 

./lssessor. Itélö Bíró, Tábla Bíró, Székülö, 
Egybenü-lö. ' 

Cameralis Mappatio. Kamarai fóldrajzolás. 
Sllpremus Camergraßus. Bimya F6 Kamarâs. 
Comes Campi Turopolya. А’ Turopolyai Пе— 

meselmek Fö Bírója. 
Отойти Monetarium. Pénzverö hivatal. 

~Oßcina ланолина. Számvevê'i tifztség. 
Ланолин: Magister. Szâmvcvö master. 
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Ланолин Cunsultor. Szńmvevö tanácsos. 
Rationum ожогам. Szárnvevö (П'ят. 
Ingresa-isla. Lajsh'òml'ró. 
Афиш-та. Lajstromsegéd._ 
омеги,” 11m/lim'. Levéltár’ tifztsége. 
Director fire/'lim'. Levéltál" lgazgatója. ` 
Civitatis Judea'. Vál'as’ bírája. 

—- ' Consul. --- Polgármesfere. 
_ Senatores. Várasi Tańácsbéliek. 
_ Cumerarius. Varas’ Kamnrása. 

Trióunus plebis. A’ P0|gárok’, паду 
a’ Nép’ Szófzôîlója. 

15. Äpellationes Mensz'um. Hónapoknak nevezései. 
Jaauarius. Ваше; АП' zon у’ паду Vizöutö’ hava. 
Februarius. Bôjt’ - elô ладу Halak" hava. 
дли-Низ. Böjt’ más паду Kos’ huva. ' 
Aprilia Szent G_yörgy’ паду вяъа’ hava. 
Mnjus. Pünkösd’ жиду Kcttösök’ hava. 
Jum'us. Заем Iván’ паду Rák’ Лип/а. 
Julius. Szent Jakab’ vagy Orofzlány’ bava. 
-Augustus. Kis All'zony’ паду Szůz’ havn. 
September. Szent Mihály? „аду Mérlék’ have. 
October. Mindfzent’ раджу Scorpio’ havn. 
November. Szent Andrés’ паду Nyilas’ bava. 
December. Karácsou’ паду Bak’ hava. 
Pro 1то vel 2do semestri anni praet. A’ 

múht efztendei clsö , паду második felében. Vagy 
а’ múltt efetendönek clsöf, vagy második hat 116— 
napjáhan. . 

Pro 111m quadrante a. c. А’ folyó efztendö 
nek három hónapjára, „аду а’ f. efztendei elsö 
negyedre. 

' Tamron. 2 
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15. Termini [живёт-ат. Törvénynapok. 

Bendfzerint négyfzer áll Ье mìnden ef'ztendö 
'lfen a’ törvénykezés, úgymint: Vizkerefzlkor. --- 
Húsvét utánn. ——( noha а’ husvét ntánni törvény 
üdöben а’ Hét Személyes Tábla nem ül öfzve.) Szent 
István, -- és Sz. Marton napkor. . 

17. Ordinaria лишала. Rendfzerint так) Törvény- i 
nyugvások , -— vagy Törvényfzünet. 

1. Sz. Tamâs Apostol’ найди?! ,vízkerefztig 
2. Fársáng’ utólsó vasárnapjátúl , Böjt elsö va 

sarnapxg. l ‘ 
5. Fekete vasárnaptúl, húsvét utánn való 2dik 

vasárnapig. ' ` . 
4. Aralás’ üdcjébe'n, Sz. LáfzlófKirály’ nap 

játúl, Sz. Istvân Király’ napjâìg. « _ 

18. 11122 Festi Dies. Más ünnepnapok. 

Circumcisionis. efztendö , паду Kiskarácson. 
-Epíphaniaa Vizkerefzt. —- Puri/z'cationis.Gye1‘- 
tya Szentelö. --- Á/muncialionis. Gyümölcs ОНО. —— 
Indica. Fekete vasárnap. _ Рад/пиит. Virág va 
särnap. -- Coenae Domi/zi. Zöld csötörtök. Pa»y 

J l l Il l rasceve. Nagy pentek. _- Dies годны‘. КегеГицнго 
napoli. --- ./Iscelgsionis. Àldozó Csötörtök.----` Cor 
poris Christi. Ur’ паша. —- Visitationis. Sarlós 
Boldog AITzony’ пата. — ./lssumptiorzis. Nagy 
Boldog Allìony’ паша. _- ]Vfui'vitatis B. ЛЬ Íf. 
Kis AH'zony’ napja. -7 Quatuor tempora. Kantor. 



Második ' Szakafz. 
\ 

А’ Ilivalulus (годину/01:11:11: , es moglmtńrozaisoknuk 
kivonzîsaí. *) 

 

Extractus. 

1. Quoad 1Jerberati0nem` vindicandam. 

N. N. sêrelmesen panafzollya,y míke'pen Ше— 
mcs N. a’ múltt télenn N. N. jobbággyát a’ hcl_y-« 
ség’ bírôja által magához ídéztetvén , ат; az 6 
uradalmi jussainak magy me sértésével minden 0k, 
паду hire nélkůl 48 }~.a'llczaval büntettc meg: a’ 
mennyibeń ezen törvén telen ‘cselckedet az 6 
uradalmi jussainak megserletödését magában fog« 

l .. l v Í lalnâ, azt maganak toryenyes, es rendes últyánn 
megbolfzůlni fenn ltartván, esedezik а’ jobbággyánu 
ellxövetettI sértésekért , elégtételt'. kifzolvgáltatni. 

' 2. Саша? ргдге1айопет ргдсезвиит et executie/zum. 

N. N. elö adgyák, hogy ШЪЬ 611уап pö-- 
rök , mellyek a’ Nemes Vármegye’ törvényfzékénn 

 

*) мустанги ereje , mélyse'ge , erkölcsödnek erejét .~ 
' méltóságát , mélységét áhrázollyzîk ,- és bizonyos q 

ногу, ha anynnyelved густа? erköfcsöd is. 

` 
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Фазу elítéltettek, чаду pedig bennek még némelly 
éfzre чем liíiânosságok’ kipotolása végett az N. 
mezövárasi Tanácshoz Юса! шашек, а’ рана— 
I`zolôk’ nagy kárára és hátra maradására minden 
0k nélkûl tartôztatnak le, ‘газу ha pedig az пене: 
nek végre ha'jtása némelly Tanácsbéli I'zemélyekre 
bízaltatik, azok а’ végezetekrül vagy ritkán, тазу 
pedig igen késedelmesemtefzik jelentéseket, lxolott 
illy mÓdOn az igazság kil'zolgáltatása a’ pörösök’ 
tctemes lsárosoclâsával halafztatik. Azél't esedez 
nek , hogy elöadások тень tekintetbe veLessen , és 
sérolmeik megorvosoltassanak. ' 

r 

5. Quoad celeriorem processus deçisionem. 
l N. N. стада/а, hogy megyebéli hirlokos N. 

Иглы húzomosabb iideig Tifztartój Hivatalt visel-y 
vén, végte're a’ nevezett fóldes Ur minden Шке— 
pénzét, házât, fzôllöjét elfoglalván, ötet pörbe 
idézte, mellyben ámbar a’ panafzos rhinden va 
gyonnyainak igázsâgtalanúl. lörtêntt letartóztatâsât 
elegendôképpen hebizonyította , és annak mennél 
elöbbi ¿megvisgálásàt fzámlalanfzor» sürgette, de 
minden _foganat nélkůl. Агга valò nézve alázalosan 
esedezik, hogy iigye mindern halafztás nélkül Те!— 
тёъепеэзеп, és elitéltettessen. 

` \ 

4. аист! procurandum determinatiom's publicat.’ 
qfèctum. 

N. N. Község panafzolván, lmgy a’ lielybéli 
Birò nem telxíntvén и’ Vármegyének a’ múltt köz 
gyíìlés’ alkalmâval benyújlott könyörgö levelekre 
hozott kegyes "égzését: hogy erre az. cfztendöre 
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а’ helység’ házának felépí'tésétûl felfzabadítattnak , 
öket annak építésére a’ mezei munkánakpagy hátra 
maradásâval eröfzakosan fzoríttya, введет: а’ Ье|_у— 
béli Bírôt a_’ N. Vármegye’ végzése’ következésében 
il'lyen eröfzakoskodásoktúl eltiltatni. 

б. Quoad gravamínum decisionem. 

N. N. Helység több rendbéli panafzainak a’ 
N. Vármegye Шва! leendô megorvosoltatásáért alá-» 
zatosan könyörög. 

* N.I N. több rendbéli panafzok’ ` orvosoltatâ« 
sának kìefzközléséért, újabban folyamodvân olly 
hozzâ adâssal,_hogy a’ hegyvámot meghatârozô 
levelet, melly az N. Megvç’ levéltárábúl 763268— 
képen N. Fö Bíró és N. Ügyvéd Uralmak Нада— 
им, kezekhez nem vehetvén, a’ hegyvâmnak 
fellyebb e'meltetésével terheltetnek, kérik a’ N. 
Уди-теша, llogy ezen panafz megorvosoltasson. 

N. N. Szöllö helység’ Elôljârói arrúl pana 
\Í`zolnak, hogy N. Ur'által elfoglaltt fzöllöhegy'al 
lilik iránt pört kezdvén, azt még is N. N. Fö 
Ugyvéd, mint a’ N. Vârmegye által rendeltt tifzti 
párçfogò máiglgnn sem`végezte el, kérvén a’ N. 
Vármegyét,hogy ezen liör valahára elvégeztessen. 

N. N. helységnek közöns'ége panafzolkodik, 
hogy a’ N. Uradalmi tifztség a’ régi fzolgálattyokat 
fellyebb emelö ’s elöbbi hafzonvételeket megcsorè 
bító kötéstételre némelly lakós társaikat гей bir 
ván, ан au. is Яшма, âmbâr pedig ezeknek arra 
semmì meghatalmazások nem volt, kérvén a’ 
folyamodó közönség а’ N. Vármegyét, Ногу. ezen ' 
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‘ új Contractus félrc tetessén, ’s nz elöbbonì mcg.. 
llagattaâson. 

N, N. esedezìk, hogy а’ N. Vármegye N. N. 
lakôsok’ tövvénytelen, ’s crôfzakoskodó щеткоде 
teit I'zoros visgálat a'lá vetetni, ’s а’ bñnösökuek 
évdemek fzerint való biintetéseit kîrendelni ты— 
штата. ' 

N. N. panafzképen elö зачав, hogy ’s а’ т. —ч 
Câedczik ezen sérelmének orvoslásâért. 

6= Q/¿oacl jŕlilitis llimissionem. 

'N. Máx-ia, Fél'jének N. Ferencznek a’ katona-f 
ßágbúl leendö kiPLabadíttatásáél-t esedezik. 

тут. А’ шуашоаьпак ezen esedezö levele 
а’ iár'ásbéli Szolgnbírónak ki fog адаптаций, hogy ez 
iránt „взмахнул: megtévén, egyfzersmind nézze 
meg, ha Anincsenè' neve a’ lajstrómba beiktatva, 
lxivatalos tudósílását iránta meg tévén. 

N. Mártou Nbéli adófizetö ide haza elkerü~l-= 
hctetlcnül fziikséges ßának N( Jánosnak a’ kato-` 
naságbúl leendö kifzabadíttatásáért esedezik. 

Ifnlgze's. A’ Járásbéli F5 Szolgabírónak mcglla 
gyalik, [Юзу а’ folyamodónak állapottya Ген]! fzükq 
ség'es visgâlatt'yát megtévén, hiyatalos tudósítását 
Líilön feljeg'yzésben adgya be. 

'7. Фиат] relaxandam Colztributionem 

N. -JózseÍ`, Nbéli ndófìzctö, a’ mostohál'okkal 
történlt ofztállyok щёки], annnk rél'zére тиши cggy 
лезут! réfz lxázhclyet ’s „так tcrheit fclvâlnlván ‚ 
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de mostohája azon negyed réfzt töllc ismét vilTza 
vévén, és az attúl esendö яды még is az esedezöre 
rovattatvz'm, alázatosan könyörög , hogy annak шев— 
пшезёъш fclfzabadítasson, vagy kimentessen. 

Í/'egzés A’ felek között fennf'orgô panafznak az 
ad() rovásnak (dicalis conscriptio) alkalmatossá 
gâval leendö megvisgálására , és elintézésére a’ 
ja'lrásbélì Fö Bíró шагни ki. 

8. Quoad indemnítatem. 

N. Ístvân,Nbé|i adófîzetö, a’ Ь. alatt Мушку)— 
sodott kárának leendö megtéritéséért введет‘. 

171492919. А’Го1уашш16 az említctt gonofztévök 
ellen intéztetctt törvények’ kimenetelétül várjon. 
Мену végre ezen esedezö levelé is`az iránt {Шуб 
törvényfzéki írómányokhoz által fog tétetödni. 

9. Quoad sublevamen ab onerz'bus militarióus. 

N. Helység’ lakossai, közönségesen а’ lmtonaì 
tartâsra megkivántató élelembéli fzereknck adásátúl 
magokat nnnyival is inkább feloldoztatni, mint 
hogy helyben katonákat Kuártélyonn tartanak, és 
a’múltt hònapra а’ Iìíikségeseket шёл‘ meg is ваши, 
etc. alázatosan kérik. 

пут. АТ Го|уашоф31к ebbéli panafzokkal а’ 
Jârâsbéli F6 Szolgabírò Urhoz »útasittatnak, a’ ki 
alt igazságos mód fzerìnt intézze el. 

. 10.` Quoad constitutiouem Tutoris. 
Nemes N. Sára Nemes N. Mihály’ özveggye, 

veje Nein. N. Ferencz által elhagyatott két neve 
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lctlen ,ín-va gyermekeknek gyámolót, és печет: 
1161‘ rendeltetnî. 

Ve'gzës. Е’ târgy ìránt a` Тов/111110116 Nemzetcs 
N. János 2dik Al Ispány Urhoz, mint az так’ 
eggy gyámfzék’ Elölülöjéhcz útasíltalik. 

11. Quoad ‘панд/‘авиации. 

N. Istva'm , Nbéli lakós , a’ llelység’ Bírôja N. 
András Шва! méltatlan megmocskoltatásáért , és több 
ízben történtt minden ok nélkûl valo megu'alogolta-` 
tásáért adandó elégtételért esedezik. 

Í/rígze's. Ezen panafz'nak megvìsgálásâra a’ já.. 
rásbéli Fô Szolgabíró .Ur, arrúl teeudö )elentés 
mellett, kiküldetik. 

12. Quand eli/)ertatio/Le/n _fu/uli a Contrióutione, 

Nemes N. József, N. napjánn ofztńlyképpen az 
atyai haz, és telek llelyett neki jutott N. István 
johbágynak fél lláz lnelyét (mellyet úgy is Nemes 
birtokbúl a’> ['zalmd tetfzésìg kihasíltalottnak lenni 
."nllít) az adÓ all'll a’ Nagy. Mélt. Magyar Kir. Hclyt, 
Tanácsnak últyánn kil'zabadíttatni kéri. 

Fegze's. Az çlöladott házhelynek kinyomozâ 
s_ara, és az esedezö’ I'zükségének megvisgálására N. F ö 
Ugyéfz N. Fö Szolgabírò ’s N. Esküdtt kìküldetetl 
nek , ’s ez iránt lnivatalos tudósítâsòk a’ jövô 1162— 
gyülésre bevaratlatik. 

15. Quoad tagline solutinnem. 

N. Mihály fzénégetö esedezik, hogy azon lne- 
531 lolvaioknak, kik-közůl némellyek скованы. 
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tak, némellyel; mások által, ’s eggyîk pedìg az 
б (la állal megölettetett, rullàiók és nálolx 111161121— 
:ou pénzek, az okozott sok kârának kipòtólása 
fcjében пене által adattassanak, egyfzcrsmind pe 
dig a’ Vármegye által a’ z_l'iványok elfogattatász'lnak, 
тазу ha az lehetetlcn lenne, az agyon ölettctésért 
meghatározolt jutalompénz ilekie fìzettetni ren 
deltessen. 

Идет. А’ 2Пчёпуо1сп61 mrálmou: ruha,` és 
pénz, :fkirablott embereknek tulajdona lévén,azok 
senkinek lu'nem adattatl1atnak;a’ mi ellcnben a’ 
megöletett zl`iványért kértt jutalompénzt (fogóbél't) 
illetí, ennek fejében a’ Vármegye meghatározâea 
I'Lerìnt az esedezönek 24 for. u’ F6 Adófzedö Ur 
дна! a’ házi pénztárbúl kiflzettetni rendelt'etik. 

14. Qaoad procesal/m altieri revisioni 
tránsmittemlam. 

N. N. Megyének Törvényl'zéke d_do N. [Змеи 
nak a’ N. Község’ ellen töhb pontokbúl álló_urba-~ 
riomi panalfzait, mellyeket azon Község Ö Fel 
ségéllez benyujtott; és --I`zám alatt költt parancso 
lat mellett ide lu'ildött könyörg6 levelében elö4 
adott, az elintézés végett felküldi. 

15'. In repositionaliòus. 

N. N. Katalin, N. N, János âltal N. N. tör 
vényes örökségü birtokában történtt hatalmas meg-l 
llábor'títatásàt panal'zolván, viITza helyheztetéséért 
esedezik. 

Ve'gzels. A’ N. Iárásnak F6 Szolgabíl'ója maga 
mellé ‘(вещий Bíró társaival eggyütt а’ helynek Ш— 

,»-«,L„A ,. 
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nénn ezen tárgynak miben létét megvisgálván , ho'gy 
ha a’ törvénynek értelme úgy kivánnya, А! Ispányi - 
lmtalomma'l felruházy'a, vilTza helyheztetés végett 
lliküldetik, beadván iránta llivatalos jelentését. 

Vagy. А’ Járásnak Fö S`z~olgal>íróia _viITza 
helyllcztctés végèt А! Ispányi hatalommal felrulláz 
Va, maga ' mellé veendö' Bírô társaival. a’ törvény’ 
c'frtelmêhez> képest kilaüldetik, beadván iljánla >hiv 
jelcntését. х ‘ 

Vagy. А’ kivántt vilfza hclylleztetésnek meg 
iétcle “Зари, Ьа lnelyét talála'ndgya, Tábla Bíró N. 

i' -Ferencz Ur А! Ispáuyi llalalommal felruházva ki- ` 
lu'ildetik, ’s a’ t. 

Vagy. Nemzetes és Vilézlö N. N. Tâbla Bíró 
А! lspányi tellelöséggel (llatalommal) és a’ ша— 

. дыши veendö Bíró társaival a’ vifl`za helyhezletés 
hek, а’ törvény’ értelmében _való tellyesilésére, 
lircndeltetik. ч 

Ífagy. А’ kérö’ levelébe megnevezett Tálila Birò 
a’ vill'za lielyheztetésrül fzolló törvények’ értelmé 

` Ьеп I Al Ispányi tehetséggel felruházva , felveendö 
társaival egybe kirendeltetilz. 

Vagy. Minthogy az esedezök a’ vill`za hely 
`l|cztetésbéli költségek’ fejéhen, fzer fcllett так) 

megrovások iránt nem ok nélkûl Janafzolkodnak, 
.11’ kiküldött А! lspánynak meghagyattatík (javasolta 
iik) ‚ liogy a’ költségek megitélésében агга vigyáz 
zon, ne hogy a’ »megbuktatott felek az illyetén 
költségekkel а’ fzükségenn túl terlxeltessenek. 
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16. Quand quah'tatem jìu'zrlorum quaestioni 
obnoxiorum., « 

_ N.l Szolga Bíró-jelentí az -— fzámra, hogy 
N.' N. lakôsok általlyában-álliltyák jobbégyi fol( 

eikpek végitûl а’ N. tó parìíg terjedö тёте]:— 
nok. Шейк Ыш! is g'yqkorlott 11a(_`z0nvételeit; A’ most 
hafzqrghêylö N._ N..U1‘adálom ellenben, --- N. 

. еГЦёпдёЬер kéfzültt N. Helység ’határának föld-- 
a'btjpÍÍzáln'il а’ kél-déses réteket nem“ az ulrbarialìs 
illetôségbc tartozni, hanem cddig is eggyedûf a’ 
földes Uraság’ jô voltábúl jobbágysága’ lwlìonvç'te 
1ére дна! engcdve lenni allíttya. ' ` ’ у 

Vefgzës. Folytában аж nyilatkoztatván illetö ‘Ы— 
des Ur N. N., hogy >a.’ panal'z tárgyát mennél» elöbb 
Uri Szék bìrálására, Гоша vczérelni, meghagyattuçik 
N, N. Földmél'ö Urn-ak, позу üdö halafztás nélf 
Lûl mérje fel a’ panafzolkodó községnek urbaria 
lis lelekcit, melly munkálatbúl maid kifzemlélhetô 
lévén .az illelöségne'k tökélletessége, тазу пе talán 
fogyatkozúsa, az Uri Szék’ hal'ználattyíxm kifog 
дампа, а’ ьэгмавцаъ bejelcntése minden csetre 
elváratattvâg. 

' 17. Quoad (lcfectum fu/zflorum. 

N. N. helység’ adózója üdönként à sessios ШИ— 
gycí , fzomf'zédgyai âltal ‚ nagy fogyatkozásai mellett 
elfzántattván , llíjánosságát megvisgáltatni , y és теч 
temes kárának vilY/.a állítása efzközlését könyörgi. 

Ve'gzds. Oda I_'ltasíttntik N. Szolga Bil-Ó Úr , hogy 
Sçgéd Esküdttyével , és N. rend fzerént чаю Гыдщёгб 
Urral , és a? pa11aÍ`z10tt.N.N. jobbágynak földesUra’ 
befolyásával , а’ рапагшак шйтшц kinyomozza , és 

.. 
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ан valoságnak tapafztalvân, а: elégtételt efzkö 
zülni ügyekezzexí, végre hajtásárúl jelentése чага: 
talvan. 

18. Quoad occupationem tenutorum. 

N. N. Kehelybéli Jobbágyság panalfzát аЪЬап 
teriefztì , Вову határiokba u’ N. partyánn, réttyeik 
közölt. két dau-nb kafzâlló porontyokat, 'mellyeknck 
cmbcr emlékezetébfellyûl halladóï (Штаб! fogva 
haůnálásába voltak, a’ llatâr’ újonnan történtt fel 
méretretésével az Uraság elvette, és elfoglalm; 

. mire való nézve esedeznek, ebbéli sérelmeket meg 
visgáltutni, és az elvett réttyeiknek hafzonvételé~ 
be vilfza helyheztettetni. 

Иди. A’ Panall'z mint Urbarialis kérdésekbe 
ütközö, és Яву az illetö Uradalomnak bírôságátúl 
nem lehetvén elmellözhetö, annak rendes útoqn 
módon való megbíráltatâsa N.-N. Fö Szolgabírò Ul' 
Шип! nz illetô Uradnlomhoz útasítlatik;egyéb iránt 
u' panafzolkpdò iobbágyság’ iigyének rendes elô 
mozdítász'lm Ugyéfzi pártf'ogás rendeltetvén , a’ tifzti 
clíaïra'ns N. N. Urra bízattatik. ` д 

19. Quoall Segueslrum. 

N. N. Szolgabíró jelcnti a; --_I`zámrg, ‘позу 
N. N. miuden пёшй javait zár alá vetvén, а’ 
hálra lévö árvák’ ’s helység’ fzámádásainak 115321— 
lattyńig ’s a’ lèzárott javakat az uradalombéli ШЕЕ 
ség’gondviselésére hízván , a’ nevezett helység hátra 
Шуб adójimak gyors befzedése't stil-gelte. 

Ve'gzels. А’ jclentö Szolgabíró Urnak cliárńsa 
helvvesnek öslmertelvén, a’ {ай-{нот fzámadások’ 
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megvìsgâlása’ efzközlésérûl юты) is beva'u'attatik a’ 
jelentése. 

20. Quoad рта/иди]!!! exassiglmtionem. 
\ 

N. N. Föbíŕò a. f. efztend. Junius 9l1énn -— 
fzám alatt lett végzéshez képest jelenti, lnogy az 
elfoglaltt oldali fzûrüt az Uradalmì tifztség mint 
úlost azonnal à’ panafzolkodó jobbágyságnak vill`za _ 
adta ; -- a’ mi pedig а’ másìk tilost illeti, аду nyi 
latlozmtta ki magát ,hogy mìvel ап'а а’ birka csa 
Eásra nézve nz Uradalomnak пазу fzüksége vagyon, e'fz in_kább az Uradalom a’ helyett a’ jobbágyság 
nak minden efztendöben a’ parlag fóldekenn ugyan 
annyi tìlost kifzabni , mellyel a’ jobbágyok is meg-y 
elégednek. f - _ 

Vegze's. Jelentö Föbíró Urnak ezen hivatalos 
tudôsítâsâhoz képest a’ panafz, érdeme fzép mód 
gyával kìeggyeztetvç lévén , magában megfzünt. - 

21. ÍQuaod auctores íncendz'ì. 

Fö Szolgabíró N. а. f. efztend. Mártius 18dik 
nap'ânn N. mezô várassálmn történtt fzerencsét 
len tüz’ ercdetének kinyomozására kilu'ildeltvén, 
llivatalosan Заем}, hogy annak semmi nyomára 
nem akadhatott. 

I/e'gzës. Tudósítâsúìl ‘Усилен. 
22, 'Consignatin erogationum. 

A’ llázi pénztál"l (Cassa domestica) нимф 
nel* ГеПезуиёзе, тепуеъ а’ folyó 1 ;; стемам 
3‘, нимб“ Bifzwssáë .kidol'ëozolh bemutauatik. 

/ 
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Végze's. A’ felsöbb rendelésekhcz képcst a’ N. 
Méli. M. К. Н. Tanz'lcsnak felküldeltctik. 

25. Exhibetur штат-виз processus. 

Pô Szolgabiró N. András, Nemes N. `által 
némelly Nbéli adófìzetök ellen кетон, de már 
több efztendöktül fogva nem шутом pört be» 
mutat. ’ 

Í/rigze's. Bátorságnak okâért а’ Levéltárba bete- 
tetní, rendeltetik. 

24. Excontentatìo praete/zsionis. 
‚ . 

N. Szolgalńrò Esküdtt társâval, N. volt 1211169, 
111 a’ saiát házáln'll hátra maradolt kielegíttetése 
iránt a’ Vármegyére beadott könyörgö lcvele által 
panafzolkodott , az N. Uradalom Uri I'zéke elötL fel» 
vetetett panalïzánuk elitéltetésc fclül fzólló 1653126— 
Ъбпущёс Ьешиъацуа. . 

Ve'gzeiç. Анна]; megvisgalása a’ legközclebh 
tartandó Törvényl'zékre által межень. 

25. Constituitur Pienipotentiarius. 

N. F6 Szolgabírò Esküdlt társával hivatalosan 
jelenti ,lxogy. N. János 'Pábla Bíró Ilìtes Тащат! . 
N. Christina AIYzonyal elölte fzemélyescn mcgie~ 
lenvén, N. Antalt шавок törvényes tellyes 11111111— 
mú Biztosoknak vallottáli légyen. ' ` 

Ve'gze's. ’Mellyrül a’lfzolsott bizonyság leve'l 
Падший rendelletett. 
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26. Quoad Инея/п impignoratam. 

N. Láfzló szolgàbiró взыщи társávaleggyütt 
jelenti, hogy Nemes N. Borbála és Máx-ia AII`zo- 
nyokat, bizonyos dézmás, zálogos 826116 iránt, 
mivel sem az esedezök a’ fzôllönn fekvö terheket 
letenni ,- sem pedig a’ zálogos annyi auctiôt, 
(rá llzetêst) mint a’ mennyi kérettetett, letenni 
nem akartak, Nbéli lakos N. Istvánnal atyafìsága 
san megnem eggyeztethetvén, a’ törvény’ úttyára 
ìgazította. 

игрек. А’ ielentö Szolgabíró rendelése jóvá ha 
gyattatván, a’ réfzelulek tudtúl adattatni rendeltetett. 

27. Ежу-сдало Testimonialium super Поближе. 
Nbélì lalgós Nemes N. Milxálynak Nemesi Ы— 

zonság levélnck kiadattatása'veget таи efztendö 
ben benyújtott esedezö levele, Ugyéfzì vélemény vé 
gett kiadatatván,és azpn vélemény a’folyó efztendei 
Boldog All`zony’ havának l'7kénn beadattatván, mi 
vel azon fzerint az esedezönek Nemessége felûl 
semmi kétség nem támadott, a’ kértt Nemesi Bi 

‘zonyságlevélnek kiadattatása elllatároztatott, mclly 
határozáshoz képest, ezen alkalmatossággal fcl 
olvastatván, és helyben lmgynttatván, az újabb 
Felséges Királyi rendeléselxlxez képest Гибни fzóra 
ide beíkmumik, ’s а’ t. - 

28. Raliñaôetur Pro'to'collum particular-is 
Congregatiouis. 

А’ folyò Y'efzlendöben Mindfzent’ havának 
IOkénn N. Várassában играю“ kis „шашек 
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jegyzô. könyve felolvastzitvún, az -ablmn howto“ 
végzések hebben lmgyattatlalx. 

29. Termini pro `Sealrz'ís et Cbngregatioue. 
A’ jövö- efztendei Boldog AIT-tony’ havá 

mik 25dik napjára rend kivůl valô törvényfzé 
Rek, a’ törvényes парок pedig a’ pörök folyamat* 
tyára Böit.’ más havának бай]: , а’ törvényfzék 4d'1k; 
és a’ közgyülésre 10dik napjai rendeltetnek. 

Изгнав. Melly is közre fog hirdettetni. 

50. Сотрите Semestrales. 

Fö J'egyzö N. és Fö Adófzedö N. a’ folyó 
cfztendei nyári hat llolnapolxrúl, a’ hadi Pénztz'n' 
ral tett I'zámvetésrül jelenlést lefznek. 

Vegze's. Melly lladi fzámvetês a’ M. M. K. 
H. Tanácslloz felfog lu'ìldetni. ~ 

51. Quietantiae militares super рву-серия 
naturalibus. 

Megyebéli Biztos az N. könnyů Lovas sel-eg* 
béli és ezen Megyében fekvö katqnasággal a’ ткни, 
Szent .lakalf llavánnk 156 nnpjátúl fogva a’ kö 
zelebb múltt Kis Allzoily’ havának ulóllyáig 16120! 
gáltatott 15fm kenyér, - N. -_ '/.ub ---- és N. 
fzéna а’ regulamentális ára fzerint N. -— (forint.) 
és N. -—. xr. menö portiólxrúl lett fzámvetését` а’ 
katonaság réfzériìl adatott n_yuglevelekkel eggyi'itt 
ide henyúltotta. _ ` 

пут. Е2еп fzámvetés a’ felsöbb rendelések’ 
- kovetkezésébcn a’ N. M. M. K. H. Tunscsnak шез— 

\ 
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küldetni, а’ пуц31еуе1е1рреа53 а’ Гёоъоп hafzon 
vétel végett'az Adófzedö Tifztségnek által adatni 
rend'eltetnek. - 

52. енот] »dimissionem e militia. 

Föbírô N. N. n’ hegybéli N.' [этап udózô 
gazdânak а’ N. Ezredgyénél katonáskodó fia’ Ап 
drás’ örökös kifzabzidulá'sa iránt való könyörgö Le 
velében kitett elöl adásu’ valóságának,:’lllala véghez 
чём megvÍSgáIáSárÚI, а’ I`zükséges jelenlést ide Ье— 
hynjtya. ` 

I/'egfze'.§. Mellybiîl Ídtetfzvén az, ‘Юзу az ese d'ezö fzép értékkcl , és gazdaságbéli efzközökkel Ыг; 
továbbá , hogy 70 efztcndös нац-дабы öregcmbcr 
lévén,l ’s segítsé nélküllfzûkölködvén, maga és 
gazdasága segítöt íván; végre; mint hogy említelt 
На h'elyett már más legényt is állítolt, annak kö 
nyörgö levele ezen tifzti ludósítással eggyütt a’ N. 
M. M. K. Н. Tanâcshoz ñának ôhajtott örökös el 
bocsátása’ megnyerésc’ efzközléséért bcküldelni 
rendeltetík. _ ' _ ‚ 

Az abbax'n ею Ьоаоъс nyomos okokbńl, 
mellyek Гиен-Ель az esedezô eggy egéfz adozó helyl. 
bir , ’s шт minden efztendöben 90 forinîot Iìzet a’ 
вы adóba д ahnak kérelemlevclc azon jelentéssel> 
eggyütt а’ N. M. M. K. H. Tanácshoz kérése’ meg 
nyei'ésének ePzközlésééz-t befog kül/dctni. 
55. Ргосигаёаг‘ vel Plem'pbtentiarius co'rzstituilur. 

Èlsö Ispány jclentette, Вову N. Benjamin 
álla'llvában _:1’ közelehb шипы hônap’ l5kénn` elötle 
Ugyër.. (Ugyvéde.) wauw. „аду Ы, N. .el 
lyes halalmú törvénycs'ßizlossának valloua ~légyeu. 

шпион. д— т 
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Vegze's. Melly Ügyvédlöi,vagy tellyes Bizl0~ 
si vallásrúl a’ Штаны; bizonyitó levél lgiadatni геп 
денешь. 

54. Intaóulatio et extabúlatio debítorum. 

Három rendbéli adóslevelek a"törvényes el 
söbbségnek megnyerhetése okáért leendö {сцену— 
zések (чаду beíratás) végett beadattak. 
v шут. N. N. Nnek- költt ’s a’ t. melly há 
rom rendbéli adóság а’ jegyzö könyvbe beíratni, 
és arrúl a’ fzokott lJizonyítô levelek kiadntni 
rendeltetnek; паду а’ jegyzö kön'yvbûl шёл-ш 
tetnek. 

Гиду. ‘N. N. intabuláltt adôslevele , щепу Г2е—_' 
rìnt N. _ forinttal tartozott , utóbb pedig lefìzette,i 
a’ jegyzö könyvbül ki fog станешь 

l ` Vagy. Мену adôsságnak а’ közelebb ‚мы 
. hónapnak lâkánn esett vill`za fizetése megösmer 

ъесец ’s а’ t. 

Vagy. Ezen három rendbéli adóslevelek tellát 
a’ feljegyzett adósságok közül kitörůltetni rendcl 
шнек. 

55. Quoadfassiones {видит т Nobilitaribus. 

A’ Megyebéli Levéltárnok az Шей —--› fzám 
alatt rendeltetett Biztôsság elött a’ N. N. és N. N. nem 
zetségbélieknek nemességét bebizonyítására 126155 
16 meghitelesíltetett t_anú vallatásokat benyújtotta. 

Vegze's. Melly tanú vallatások a’ levéltár’rél`zé- 
re, másában mcgtartatni, az eredetiek pedig az ille 
‘б felelmek vill`za fognak adatni. 
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56. Quoad дятла per milites шага. 

Töbh réfzrůl tetetvén az íránt panafz,_l1ogy 
a’ megyében feln'ö N. Lovas ezredbéli katonaság 
а’ I`zomI`zéd fzöllö llegyekbe fegyvcresen kimennì , 
’s ott a’ gyûmölcs fâklgan eröl'zakosan rablásokat 
üzni fzokott. 

Végze's. Megllagyattatik N. N. Fö Szolgabírônalc, 
hogy az ebbéli kártételek ellsövelésérûl, mellyek 
leginlxâbb onnét láll'zatnak eredui, hogy a’ katona 
{Плед а’ llelységekbůl eltávozván a’ köz legénység 
magára-llagyattatik, az azon ezredbéli Kapitányt 
tudósítsa, ’s a’ roITz következéseket fzûlhetô rablá 
soknak fogatnatos' meggátolására serkentse. 

57. Quoad consumatíonem Шайба/213. 

N, N. hitves társa beadgya esëdezését а’ vé 
gett, hogy a’ Vârmegyének kiküldötsége által test 
vérjei köztt a’ köz ofztály még a’ múltt efztcndöben 
elkezdödött ugyan, de lölsélletességre némelly aka 
dályok miatt_ nem vitetett; mint hogy pedig ezen 
akadályok шаг megfzüntek, azért esedezik . hogy 
az ofztályolmak leendö tellyes végre hajtására езжу 
Biztosságçt kebelébül lainevezni méltoztasson. 

Í/egze's. A’ kivántt ofztálynak Lökélletes ,végl'e' 
hajtásíra N. N. Ural; kiküldetnek , а’ dolognak 
miként lett efzközlésérül utóbb tudúsításolxat meg 
tévén. 

58. Quoad- immi/zuendam contríbulionem. 
N. ФЕ —- az N. N. uradalom’ helységeiben lévö 

csapfzékek’ hafzon bérlöje, a’.maga terméfzetében 
. l 5 1P 
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adandó termefztményeknek úgy is sulyosan reáía 
‚ vetett 1162 adóval terheltetvén annyival is inlxább, 
mint hogy а’ felbérlett, és Гите úgy adó alá ve 
тес; csapl'zéke, más Vármegyében is van helyhez 
telve, kegyes mérsékeltetésért esedezik. 

Vegfze's. A’ mennyiben a’ külsö Vármegyei ha 
l'zonvételtül járandó fîzetés ezen megyében volna 
felvéve , az Щеп kihagyattassék , — azonban a’ {дуй-— 
lekezet fzinénn az adatván elö: hogy a’ folyamodó 
Löbb hel ységben birná a’ korcsmáltalást, a’ mcll y ha- ~ 
I'zon'vétel itt ez üclöig fzámba nem ‘тесен, jöven 
döre nézve ez is jegyzésbe vetetni, és ahlloz ké 
pest a’ hafzonbérlö attúl is rovattatni rendeltetik. 

59. Quoad' damnißcatorum per ellementa in 
Contributie/ie тлела/ют‘ 

А2 е’ most 1`о1у6 efztendöben történtt vefzedel-~ 
mes iégcssvö, és viz áradások által g megkárósíttatott 
N. N. helységbéli lakósok, ebbéli tetenies 116117111— 
lásaikat mélLÓ leldntetbe vetetni, ’s irántok 116— 
nyörûletességgel viselletni esedeznek. 

Végze's. N. N. Föbíró а’ 'mcgyebélî 321111176— 
76'7е1 kifognak a’ hely’ fzinére menuì annak тёз— 
visgálász'lra, llogy minö rendbe valòk azon fóldek , 
mcllyekben nz árvízek kárt okoztak, és mennyire 
lehet ezen kárvallúst böcsülni'? hogy ahhoz képest 
lehessen utóbb'az adó alúl való felfzabadítást mér 
tékelni. 

40. Quoacl reprimendos militum excessus. 

A’ N. Seregnek F6 Ezredesse a’ közelebb múltt 
hònapxials 29lséhn ide inlézet levele által ап'а 

\ 
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kéri a’ Nemes Megyét, Вову af katonaság által 
elkövethetö illetlen cselekedeteket, a’ közel lévö 
Elöljáróságnak bejelenteni, [Яву nem külömben 
köz hirré шьет? méltóztasson, hogy senki а’ köz 
legénységtül (ide értvén a’ Strázfa mestert is) akänrl 
melly fzín alatt is, ‘газу termefztményeket, vagy 
katonai el'zközöket, nem csak megvenni ne meré 
fzellyen, s6tt az efféle holmikat árúlò fzemélye 
Хек feladni, kiki köteleslegyen. ’ 

Vegzels. N. N. Föbírô ezen hafznos rendelést 
а’ iárásában, liol a’ lovas katonaság чаги-1:61)’: tart, 
ноша hírdetni , és a’ lakóspkat annak fzoròs mcg 
tartásár'a kötelezni. 

41. Quoad alimentationem militiae. 

A’ N. gyalog seregének F6 Ezredesse a’ köze 
lcbb múltt hónap’ lsö napjánn költt levele által 
azon kéri a’ Nemes Megyét,' hogy azon seregbélî 
N. falúba helyheztetett 2dik Század’ I`zámára а’ ki 
vántató élelmet kiadatni méltóztasson. 

Ve'gzës. Ezen kivánság a’ N. M. M. K. ‘Н. Та 
nâcstúl érkezett útasítással ellenkezvén, ан az adó 
zó népnek fzörnyû kárâval elfogadni nem lehet, 
mellyrül шаг a.’ liatona tífztség a’ N. M. M.- K. Н. 
T anács’ rendelésének következésében tuclósíltatott is. 

42. Слот! amzunciatum Opus oeconomicum. 

N. N. а’ közelebb múltt lu'mapnak 2`Olcánn 
kölll: levele mellett,a’ gazdagságbéli fzámtarti'iságol 
lárgyazó muukájának hírdctmênnyét azon kéréssel 
közli е’ lllcgyével, hogy, 4ha a’ шаг cz _elött' ide 
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канавы ebbéli типы 12 forintokért megtartanî 
lívánná, ötet arrúl tudôsítani méltôztasson. 

Í/egze's. Mcgfog fa’ nevezett könyvfzerzönek 
írattatni, hògy az emlíœtt múnkája ide nem él' 
lnezett, annak okáért se аи; viÍTza küldeni, se az 
ага: befìzetni e’ Nemes медалек kötelességében 
nem Ш. 

45. Quoad remissum ad locum originis indivícluum. 

Bécs’ Várassának kapitánysági Tifztsége а’ kö 
zelebb múltt hónapnak 14kénn-fzám alatt költt 
levele mellett, Nrc mint fzûletése’ helyére vilfza 
útasítta'tott N. N- Zlidónak fzemélyes leírását ezen 
Megyével közli. 

Veïgze's. N. N. Szolgabiró Úrnak a’ végre ki 
adatni rendeltetik, lxogy a’ kérdésbéli zlîdónak 
éleltmódgya, ’s magaviselete felûl értekezvén, azt 
a"'N. Elöljárók’ fzcmességére bízza. 

44. оном oblata pro Pestiensi Theatro. 
A’ Pesti magyar Játfzó társaság fzámára aján 

landó segedelmi sommáknak öI'zve fzedése végett 
a’ tavali --- Гнёт alatt költt végzés fzerint Мю]!— 
dött N. N. az általa bevett —— forintokat ide bend 
ta, egyfzersmind аи is jelentvén, hogy a’ többiek 
még megnem fzóllíttattak. Külömhen az ebbéli Гие— 
désnek folytatásárúl lemond. 

Ve'gze's N. N. Szolgabiróval közöltetvén ezen 
'egyzés, а’ mennyire tapafztalván belöle, lxogy a’ 
lárúsbéli több hclységekben a’ Nemcs Urak még « 
nincscnek megfzóllítva, ezen nemzeli csino'sodás’ 
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efzközének elö mozditásůra , аЬЪап eliârnî iigyekez 
Izék,ut`<')bb jelentését a’ dolognak miként lett végre 

'sokra nézve vnló шву/153211215 vé 

hajlásárúl ide beadván. 

45. Qgçoad Забил/злит militia profugì. 
‘П. N. Szolgabíró a’ N. N. гибнет КасопёпЫк 

talâlandô maga tulajdon vagyonnyábúl a’ KirályiY 
pénztâr’ Кагала]; helyre potolâsa végett az Шей -— 
fzám alatt költt végzésre azt jelenti, llogy a’ neve, 
шеи: katonának leglaevesebb sajât értéke sincsen. 

46. _Quand suôsiantiqm (гейшей, 

Fö Jegyzö Úr fzôval azt Vielentvén, hogy a’ N. 
helységben fzerèncsélleyül kimúltt N. Péteŕnek érw 
take a’ N. Uradalmi Ugyéfznek az и‘ёя — fzám 
alatt ВЫП: végzéshez képest kezéhez adattatott, az 
arrúl fzólló nyugtatô levelet ide -bepyújtotta 

Vefgzds. Melly a’ Vármegyének 1_evéltárába elq 
tetetni rendeltétik. 

47. Quoad тогдашнее Partium sopz'taq, 

ТёЫа BÍrÓ N. N. N. N. Ига}, mind N. ll'egy-e 
Ьеп fzöllös fzoml'zédok Кбайт: fennforgó ‘731101136 

gett az Шей — 
fzám alatt megnevezett Biztosság, а’ dolognak el-.- 
атеизма чаю jelentését beadta. 

Идут. Melly a’ feleknek kívánsága гаек-{пс 
hiteles másolatban (párban) kiadatván, az eredeti 
irás a’ levéltárba befog tetetnì. 
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48. Quóad пцтегит assèruamlarum Ovium. 

N. Várasi birkâs Замша közönségesen а’ N, 
Vármegyéhez benyújtott könyörgö levelekben 
azon аминов folynmodásokat terjefztették elöl 
hogy minekutánna a’ N; {диез Uraság _álml né 
щепу birkáiknak elf'oglzglása azon okbúl, miyel шок 

` az -- efztendei Törvényfzéki itéleçben megállà~. 
pított Гадить, а’ toklyó bárányokag darab/fzámva. 
egyhenve'jve Рею! lmlladlák , megrendeltetett volna,4 
mint lxogy под Törvényfzéki iléletnek foglalat-~ 
tya e; iidöig clöttökvösmeretlen lévén, mago 
kat ahhoz. alkalmazlatni nem Шагай, _de egyéb 
iránt is meghatározva nem lett volna, hogy ежу 
öreg fzámbnn lxány darab toklyô bárány vételöd 
зуек, а’ Nemes Vármegyc jclenvaló sérelmes 
iigyöket tckíutetbe venni, ’s annak védelmezésére 
а’ Ш‘мЬёН ügyvisclö pártfogást kegyesen megrenń 
delni méltoztasson, 

Ve'gzds. Mellyllezképest N. Fö Szolgabíró ki: 
Машей]; olly útasítással, hogy а’ ]е1сш{а16 könyör 
gö levelel; a’ N. Uradalommal hivatalosan Вбит 
vén , ezen ‘lárgyót , fzép móddal elvégeztcsse; egyéb 
iránt peclig, ha а’ nevezett N. Várasiak’ folyamo 
dásának a’ kikiildött 1öbírô’ közbenjárása n'çànn 
is óhajtott Никелевые nem lenne, a’ tifzLbéli Иву 
viselöfi рад—поём а’ folyamodòk’ rél'zér'e megren 
депеша, és N. N. F6 Til'zlì Ügyéfz Urnak köte- ` 
lességůl'adatik, Люду а’ lgönyörgö N, Várasiak’ sé 
'relmes ügyét az illetö Urfzékenn rendes pörfor 
mában а’ Н, Uradalom ellen folyamutba tévén, 
annali minél elöbb lccndö elintéztetését, ’s igazsá: 
gos megbíráltalésát efzközölnì iparkodgyon. 
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49. Quand mldaciam plelu's гейш-гагат et 
emunctorum reprimendam. 

N. N. léri, hogy a’ N. Vârmegye’ kegyes Кбит 
Levegése által a’ legfelsöbl) helyekenn efzközleni 
méltoztasson , hogy N. N, lakós a’ folyamodónak 
iobhággyaìt csâbítani, а’ légl'elsöbb parancsolatok 
nak vakmerö megvetésére búzdítnni , ’s геаыгы ‚ az 
Uradalom ellen hujtogatni, ’s fellázítani, azoktúl“ 
mesterséges fogásokkal 1mgy'~somma pénzeket ki 
fu'csarni, ’s Яву ölxet végsö inségrç juttatni meg 
nem fzüník,~már yalahâl'n ércleme fzerint тев— 
büntettessen, ’s vef'zedelmes ámitásainak ведуще: 
_még is ьаъьдьод gát 4tètessien, 

парезе, Еяеп kérelem fcllaüldetik a" N. Мёд,‘ 
M. K. H. Tanácsnak olly aláf/.atos ké'réssel , hogy azon 
_hujtogató N. N. Bécsb'en lxasonló fellázító, és a’ 
megcsalattatott johbágyság’ vagyon1~1yaibl'll élö [1111— 
szllnall megbünœtését efzközleni „,s 1105)г vnlallára 
a’ neveàett uradulmi adózók köztt a’ békésség helyre 
állíttathasson, ezen Nket azolmak dolgpiba 'valô 
_befolyástúl hathatósan alaadíllyozfatni méltoztasson, 

I 

_ 50. Si ex Colzsílio L. натра/шпаг I/Lsluutia. 
А’ пеьапаыькегыеш levélnck ыаааза‘шепец' 

lńkiildemck N. N. N. N., hogy az alìban .foglaltt 
panafzokat mefrvisgálván, ha lçhet, jó módgyával 
çlintézni x'igyekezzenek _; az ellenkczö esetben pediga’ 
,mrlandó Úel'zékenn felvctetvén az Urbarlorńi reml 
fzabâsolxhoz, ‘és fçlsôbb renglelésekhez képcsl; 'el 
inléztessen, ’s nz Url'zéknek végzése annals. iidejéf 
hen jeleutésçk mellett bcm-utatlnsson. ' 



42 
l 

Рагу. A’ közöltetett két rcndbéli eredetî Кё— 
rclemlevelek, és a’ rendbéli Kir. parancsolatoknak 

lpárjai N.'N. Fôbírónak a’ végett adatnak ki , hogy 
'azolmak közlése mellett a’ N. N. Uradalmat oda 
útasítsa, liogy a’ kérßlésbéli panafzos pört men 
tûl elébb intézze el ,’ és a’ mennyire ezen mostani 
folymodásokban is újabb panafzok adatnának elö, 
вдоха: intézet alá vegye; pârlfogóúl N. N. Al 
Ugyéfz kineveztetvén, a’__folyamodóknak f'zabad 
ságában hagyattatik, más Ugyéfznek tanáccsâval, és 
segedelmével is élni. 

Vagy. Ezen Kir. parancsolat párjának ’s mel 
léje oldalasított eredeti folyamodó levélnek, "s 2:1 
ratékjainak kiadásával N. kiküldetik, hogy az 
érdeklctt panafzokat N. Al Ugyéfznek llozzá 551161— 
laval , a’ lefolyô pörben bevezetvén, véglnépen el 
intézlesse,‘és hogy legf`öbb \megvisgálás végett a’ 
N. Mélt. M. K. H. Tanácshoz felterjefztetliessen , e’ 
Vármegyének- bemutassa; egyfzersmind аи is [zo 
rosan kinyomozván, ha vallyon a’ folyamodó levél 
mellé Питон N. Káptalan’ bizonyságlevelében 
megnevezett adózók, ugyan azon eggy üdöben mind 
мучат jelcn voltakë, és ônn aliarattyokbúl ki 
ln'ildött eiket, mint tellyes liatalmú képviselöiket 
Bécsbe küldöttékë'? tudósítását a’ Megyenek шедш— 
gye, а’ folyalnodó adózók’ pártfogò UgyélI'zének 
ezen Kir. Intézetek másolattya e’ jelenvalô végzéssel 
egyetemben hafzonvételre kiadatni rendeltetvén. 

lValgy. Melly kegyes Intézetnek mása, a’vill`za 
küldött eredeti könyörgö levéllel eggyütt мадам: 
N. Föbírónak a’ végett,llogy аи az illetö Urada 
lommal közölvén, a’ folyamodó jobbágyoknak 
Lórelemlléli kitételeit a’ vi[l`za шиш Urbarińlis 
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pörlxen tifzti Ügyéfzi pártfogás mellett folytatva 
az Urfzékenn felvetessc, újabb ítélet által elintéz~- 
tesse, és így a’ pört a’ Törvényl'zékenn leendö meg- l 
visgâlás végett a’ Vármegyének ismét bemutassa , 
a’ jóbbágyok’ réfzére a’ tifzti Ügyéfzi pártf'ogás 
ezennel megrendeltetvén. 

51. Recursus indo/‘sata p/’ouisawransponitmn y 
A’ Nagy Mélt. Magy. Kir. Helyt. Tanács az Шей 

---v liavának 24kénn-fzám alalt költt ln'izlö le 
velével az N. Jobbá oknak ` lxátúlrúl való írással 
jegyzett folyamodásokat а’ kézhez 1`zolgáltalás végett 
mcgküldi. 

52. Erga instantias Comitatui exliibilas.. 
кяаааьэь N. Járásbéli Föbirón'ai оПу ¿asias 

sal, Вову az említett könyörgö 1е\'е1ес‚а’ panafz 
lott Ui'adalommal közölvén, а’ ра11‚а.[`2о1110(161я’:1Б-д 
han Ишь scrélmeit az Uradalmi Urfzékenn min 
den, haladék nélkñl felvetesse, ’s elintéztesse, ée 
az Urfzéknek ítéletét, minden irományokkal eggyülzt 
a’Törvény1`lzékenn leendô megvisgálás végett a’ Var 
megyének berputassa , a’ 1`01уаш0‹1611па1с'рангова 
sára a’ tifzti Ugyéfzi védelem megrendeltetvén. 

Гиду. Töhlmyire a’ beadott ielentéshez lne»v 
pest 'az adózólmak sérelme kîeggyeztetve lévén, a’ 
panafz’ érdeme megfziintt. 

Í/agy. A’ mia’ folyamodó adózóknak hom/.ú fu- . 
variole irant чаи) sérelmét Шей ‚ megliagyatik а’ 
ielentést tévö N. F6 Szolgabírónak, hogy a’ jobb 
ágyi rendfzahások I`zerint а’ lnollzú fuvarnak miuö 
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mell'zeségérül, és mìképen leendö tellyesíçésérül az 
adózókat értesítse, ’s annals, s’ fzerint való НИЗ— 
nására az Uradalmat megintse. 

Ífagy. Jelentést tévö N. Al Szolgabírôuak meg 
liagyatik, llogy a’ folyampdô adózók’ sérelmének 
mibennlétét a’ tardandó Urfzékenn vetesse fel, és 
tìfztj Ugyéfzi ártfogás mellett, mclly ezzennel 
megrendeltetik elintéztesse, annak végzését pe 
dig, jelentése mellett, bemutassa. _ 

Гиду. Аз‘пгафйшас mindcn új fzokásoknnk 
behozattatásátúl eltiltsa, jelentését azonban a’ гей 
bizoltaknak miképen lett tellyesítésérül megtcgye. 

Vagy. A’ folyamodôknak panal'zai iránt az 
Uradalom által pör Тов/гашиша, és az Urfzékének 
lett elvégzése ulánn, шаг a’ Vármegye're is tör 
vényfzéki megvisgálás végett azon'pör bemutnlva 
lévén, ne liogy azonban а’ folyamQdÓ adózóknnk 
most beadott sérelmei, lla még каши nzok n’ pör 
Ье beiktatva nem volnának, orvosoltatlanúl ma' 
radgyanak, ezen kérelemlevél és a’ lefolyt pör 
N. F6 Tifzti Идёте]; а’ végctt kiadatni'ren 
delletnek, hogy а’ kérelemlevélbéli pnnalfzoknak 
и’ pörhez tartozô újabb létét kitanulvím , ha 
azokat a’ pörbe be nem iktatottaknak ’s következ 
ve elnem intézelteknek lenni talállya, újabban tar 
шпаг, Urfzékenn vetesse fel, ’s végeztesse el, je 
lentését azonban minden esetre а’ dologuak miben 
lélérül megtegye. 

Vagy. A’ mi а’ folyamodóknalx felesleg valÓ 
_robotolúsát (Szolgálatyokat, паду Urdolgál.) Шеи, 

d 

C 
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a. irá... =N. га Szolgabírô .kiküldetiL hogy a’ 
földes Uraknak meghallgatásával a’ (1о1оёпа1ть miben 
létét megvisgállya, és а’ panafzolkodóknak sérel 

Ámél; kieggyeztesse, ielentését pedíg `ròla. megtegye. 
Гагу. Елен folyamodò adózóknak a’ Будни; 

fel adò levelek hiteles másolatban а’ Vármegye’ 
Levéltârábúl а’ jegyzöi olírasat alatt kiadatnì геп— 
аецешеъ. 

Vagy. Meghagyatìk,Y a’ kérelemlevélbélî ki 
tételeket megvisgálvún, ha az Uraságnak еЬЬё— 
li rendelésé'.' nem a’ `törw'myhez alkalmaztatotnak 
lenni mpafztalta, attúl eltiltsa, és az illyes й] 
гюьдзокпаъ behozásában a’ rendes Шиша]: шес— 

. tartására intse ; а’ mi pedig а’ I'zöllöhegyekben 
чаю marha tartást Шей, az iránt a’ Vármegyének 
rendelése megtetetve lévén, azt a’ folyamodók 
kal megtartassa, jelentését pedig а’ ъараГцаЦаса 
шлак végbe' vitelérül bemutássa. 

, Fagy. Mcíîhagyîxtik', Вову al’ kitétel’ érde’A 
met megvlsgulvan, a panafzlott es panafzolkodo 
felek’ bövebbi meghallgatâsával Швед: öfzve engyezd 
temi ü " ekezzen, ez ped'íg megnem вылетев, а’ 
panafzlott N. Józfefel; Urfzêk’ tartására ír_1.tse, ’s 
azonn a’ folyamodônak sérclmét tifzti Ugyéfzi 
píu'tfogâs ’mcllett felvetesse, és elintéztesse , jelen 
tését pedìg ’s a’ t. --- ( annals végzéséb azutánn 
)elentése mellett bemutassa 

Гиду. Meghagyatik, Вову a’ panafzlott N. 
Földes Urat а’ fzükségcs |.Н05па1‹ь Kis Alrzonfnupja 
тёти is egéfz Szent Mihály napig való kil-elw 
dclésére швейные, olly formán, hogy ha azon N. 
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erdôrůl а’ maklei-més eseu'e a’ folyamodókat Kis 
All'zony’ пата ulánn leliltatni akarja , n’ helyett 
vonós marháik’ fzámához ke'pest elegendö Маг 
Ьа tilost mâs`helyenn a’ folyamodóknak jeleltessen 
lu'. ’s a’ t. ' 

r- \ 

55. Quoad complanationem querulosarum 
urlmrialium ínstantiarum. 

.Bemutatta 2dik Al Ispány Úr е. f. efzt. Szent Ja 
kab’ haiának lsö napiánn [ах-ваши: köz gyûlés 56.3)!— 
zö könyvének - fzáma alatt költt végzés’ “Лейке— 
zésében, Nbéli adózók дна! N. Földes Иго]: ellen 
Ö Felsége’ eleibe töbh rendbéli terlleltetésck, és 
sérelimek íránt terjefzlett, ’s kérelemlcvelck’ 5. 
15. 21. és 24. pontyaiban {ОБЕДЫ panalfzaiknak 
miképen lett megvisgálásârúl fzólló tifzti jelen 
tését. 

Vdgze's. Mellynek pontonként lett felolvasása 
клёш], és ugyana’ 5dik pontra nézve, :'lmbátor a’ vég 
ben vilt бы], visgálatbúl а’ tetfzene ki, hogy решай— 
lolt Földes Ur N. jobbággyának annak üdejében 
iobbágy helyét felmondotta , a’ Szolgabírô , és Es 
küdtt Urals’ jelenlétében javitásait megböcsültetle, 
és a’ törvényes bizonysâg elött azokatldfizette; mi 
vel azonban ezen böcsü nem a’ til`zti Ugyéfznelgje 
lcnlétében, ’s eképen nem is az újabbi föbb rend 
I`zabások fzerint Lörténtt meg ‚ агга valô nézve Fö 
fzolgabírô N. Úrnak meghagyatik , llogy езду tifzlii` 
pártfogó Úgyéfznek jelenlélében, ’s llozzá )a-> 
rulásával, ezen adòzónak invításaít újra megbö 
csültetvén, а’ fzerint annali járandóságât kifìzettesse, 
‚ ’ 5 а _. t. ‘ 
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54. Quoad commune pascuum. 

Második Al Ispány Ur e. f. efzt. Szent Iván’ ha 
vának 9kénn гамом 1162 gyl'ilekezet jegyzö köny 
vének --- fzámához képest a’ Nbéli Községnek ké 
relmére lsiküldve lévén, a’ marha legeltetô iránt 
közttök, és a’ N. úgy Löbbi köz birtokosolf. kö 
zött is fennforgô kérdéseknek milnéppen lett ki 
eggyeztetésérül, és az illetö birtokosolmuk ma 
ok között сем végzésérûl és kötelezésérůl 1261-— 
6 tifztí jelentését bemutattya olly formán, ' llógy 

a’ tílosolumk kifzakafztása, és kimegyellése hires 
гыашега N., é. járásbéli F5 szolgabiró Úr'ak .man - 
végre vilessen. 

Vegze's. A’ mi a’ köz bírtokosok’ 111115011 1162611: 
telt ebbéli rendfzàbásait, és megeggyczéseit illeti, ` 
azok törvényescknek lenni tapafztaltatván, helyben 
hagyattnnk, ’s a’ t. 

5 5. Quoad colqfrontationem testíum in Criminulibus. ' 

N. N. Vârmegye e. f. efzt. Szenl; Milâly’ Ьа— _ 
vânak 26h-ann tartutott köz gyûlésébi'il megyénk 
hez úiasítoflt levelében, a’ legközelebb múltt — 
efzt. Pl'inlxösd’ havának 271161111 és Szcnt. Iván’ lla 
vának 25lsánn a’ N. N. elkövetett rablások íránt 
gyanúba vett N. Tamás, és N. Júzfef',»Nemes N. N. 
Vármegye’ tömlöcczében lévö rabokkal az е. f. efzt. 
Karácsony’ lluvának 2dik napjánn N. várasban 
tartandó Törvényl'zókjek elött, a’ Megyének által 
lu'jldetett til'zti nyomozásbun megnevezett tanúkat, 
a’ fzükséges fzembe úllítás végett által küldetni 
kívánnya. 
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Vdgze'è .Ezen N. Vármegyének Штатив leve# 
léllez képest a’ ‘járásbéli Её Szolgabil-Ólmak meg 
hagyatik, llogy a’ megnevezett шишка! а’ kivánlt 
napra Oda rendellyék be. 

56. Limitatio mercedis opi/ieum. 
N. Vármcgye a’ Mesteremberek’ mûvei’ ara-1 

пак meghatározása’ dolgában véle Кбайт rendfza-- 
básokr'a шеи némelly éfzrevételel; mellett abban lxe-N ‚ 
resi meg a’ Vârmegyét,-_l10gy a’ kézi mûvelx âra 
mentiil elôbb meglialároztasson. _ 

57. Quomi limitationeni Carniuni. 
vN. Vármegyei elsö Al Ispány N. N.- a’ közeleblì 

ткни llónapnak 20kánn Её!“ levele melleLt a’ luis--~ 
пак emlitett Vármegye Шва! az ö kelielére nézve 
újonnan let`t meghatározását e’ lWIcgyei elsö Al Is-‘ 
pánnyal közli.` _ 

Va'gze's. Tudôsításlúl РЫБЫ. 
58. Quoad invaiitioru'm superarôitratioliem'. 

A’ N. erösségnek kormán'yozô tifztsége, _» 
költt levelêben arra rkéri meg a’ Megyét, Вову 
mivel az udva'ri hadi Tanácstúl érkezett reudeléshez 

Äliépest a’ laiz'onytalan- L'idöre `haza bocsátott invali 

4lalatossz'xgnalr végbe vitelére рейд; а’ N.- Verbung 

dus katonz'ëlxat liová llamarâbb megvisgálni, és а’ 
шаьы fzolgálatra való alkalmatos паду alkal 
matlan voltokat bebizonyittatni kelletik ‚` ezen fog 

Commandó volna kincvezve, arra való nézve a’ 
Megye’ kebelében гашиш} invalidus kalouákat a’ 
N. minél elöbb leendö megjelenésre, és fzabad.-d 

` 



, ш 

sâg levelel;5 elö mutalására beparancso'lhi méltóz-l 
lassen,- пе hogy más' lnplilötnljcn az eltnaradók a'z 
élelmelLre lifzabott. zfuldgyokat elvefzejtsék; ha 
azonban némellyell тау mega'ggott kerols, тау 
fzembe růnô testi `hibájok тат mínden némû to 
vábbi fzolgálalra alkalmatlanok lvolnánalx, ezel( a’ 
fzemélyes megìelene'stůl feloldoztatnalx изд/ат, mind 
azonáltal ebbéli telletetlcnségekct az említett Ver 
bung Còinmandónál Verbuváló, паду (Verbúvá 
lâs-Kôr'mânyhál) a’ Szolgab'lrôk tanúléveleik által 
hiœleseu hebizonyírani köteleawtnek. 

59. Qz'ioa'al~ celeôrandam ведет доттщет. 
Na N. esedez, llogy sêrelmèsügyének 131111115 

zése okáúl, N. N. fóldes Urasága шаг âltala meg 
ajánlott Urfzéknek megtartására minél elöbh гей 
birattassék. 

Veggies. N. N. JârásbélíFöbíró álml ŕelfzi'illítatd 
ni rendelteœtt, hogy ezen4 folyó hônapban, lia 
Urfzéket nem шпана, ennek elfolyta utíu'uulxöld 
cségére az Urfzéknek megtartâsa ez úttal megha--~ 
топают: légyen. 

60. In casum иди-50118 mafosilatis. 
Ne teliát,v liogy ezen állapot a’törvéii_yes rend’ 

ellenére' üc'lörůl üdöre halafztasson, a’ Tekínletes 
‚Каток az UŕiSzék’ шайбам, шецуес a’ fóldes Urak 
mind eddig elmulaltak , а’ törvény’ értelme fzerint 
más móddal kéntelenitettek efzközölni, агга vala 
nézve а’ folyô efztemlö'nekk-'fllavânaku22clik пата: 
határnapnak x'enclelték,I annals. E161' Ulôjévé N. N. 

.Tabla B_írô UratA kinevezyén , а’ azt> a’ töryényçs' 
Tiíllitnll. 
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rend fzerint N. N. Tifzti F6 Ügyéfznek pârtfogó 
ůgyellete mellett megfogja пацан! ‚ és ott a’ fenn 
forgó állapotot elintéztetni. N. N. Szolgabiró Ur pedig 
ki ahhoz törvényes bizonyságúl kiküldetik, e’ vég 
zésrůl nz illetö fóldes Urakat, és Ейске: elöre ш 
dôsitsa. 

61. Quoad militia elibertationem. 

N. N. Föbírò beadgya N. l'zületésû N. N., N. 
ezredbéli Hufzárnak örökös liazn fzabadulása’ dol 
gâban véghez vilt til'zti visgálattyát. 

пут. Meg fog a’ Nagy Mélt. M. Hely. Та 
nácsnak küldettetni. 

62. Овощ! elevatíonem теч-шла textorum. 

A’ N. N. N. Taliács Mester emberek, minelx 
utánna a’ rullázat’, és élelembéli l'zerek’ ńra fele 
tébb fclmentt, a’ mostani árfzabás Гиен-Ел: mestersé 
вот а’ végsö inségre таи) jutás nélkül nem foly 
tathattyák, azonn könyörögnek, llogy legalább a’ 
та!!! efzt. Вёл’ elö havânak 28kánn lett meghatá 
rózása fzerint fzabattassék ki munkájoknak bére. 

Vegze's. A’ fzövöbér az egél'z megyebéli taka 
csokra nézve következendöképeu határoztatott meg: 
’s а’ t. , melly a’ I'zükséges tudomány, és hozzá al 
kalmaztatás végett közönségessé tétetni rendeltelik. 

\ 

65. Quoad sert'ci culturam. 

A’ megyebéli sely'em tenyéfztés F ö Gondviselö 
jc аи jelentvén , йогу а’ fzedcr iiltelö kermek 
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elvetésére két icze feiér Гаваец‘ magot 8 for., és 
5 Ш: selyem bogár tojásokat 5 f. 20 xr. megfzerez~ 
te , egyl'zersmid alázatosan введем ‚ ha ezen 11 for. 
és 20 xr. kilìzetése iránt u’ fzükséges rendelés meg' 
tétenemék. . ' ' 

Vëgzës. Вылез Ъёрёвр a’ fellyebb {ш somma 
neki a’ hâzì pénztárbúl kifìzettelni rendeltelìk. 4 'l 

64. Qnoad толкании mercedem elevamlam. 

A’ N. N. molnârok könyörgö levelek мы!‘ а’ 
végett folyamodnak a’ Nemes Megyéhez , hogy a’ 
mostnni drâgasâgnnk telíntetébůl а: aerariomi 
eggy mâzfa gabonának örlésétül eddig fìzetni fzoé 
Rott bérnek, legalább is а’ megkettözését, e’ mosto 
ha fziikségtarlásáig a’ N. M. M. K. Н. Tanácsnál 
сметен: méltoztasson. 

Идут. Az esedezök âltal elôl \adott nyomos 
okokbúl azoknak könyörgö levele a’ N. M. M. K. 
H. Tanácshoz beküldetni, és .kérések alázatosan 
ajánltatni fog. ~ 

65. Quoad probas подшит producendas. 

Nemességérül való bizonyság levélnek Надм— 
tatása megnyerhetéséért_esedezê N. N. folyamo~ 
dása iránt, a’ ШИН Ugyvísclö Ur azon vélekedc's 
béli tudôsitását nyuitotta be, hogy annak doIga 
elég világos nem le'vén , а’ fzl'ikséges ok levelek 
nek bemutatására ötet úmsitani kellene. 

Veggfzës. E’ fzcrint tehát az csedezönek kérésc 
nem tellyesittethetvén, az említett fogyatkozásnak 
kipótolására зажатии. ~ ` 

. 4: 
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66. Овощ! 'mercedem {лоси/анаша. 

N. N. megyebéli seb orvos a’ f. e[`zt. bemutad 
юн hheles laistroma fzerint, —- annyi ezel` adòzó 
magzatokonn történtt tehén _himlönek beoltásáért, 
melly а’ felsöbb helyenn meg hatârozott pénznek , 
(Мемфис 15. kr.) a’Í hâzi pénztßrbúl való 156243:— 
tetéséért esede'zik. y 

Vegze'le. А’ Ьеопоц ermekeknek шеи fzáma, 
mì'nd a’ helységbéli, lel i páfztorok, mind а’ me 

ebélí oŕvoá âltal igaznak ösr'nertetvén, a’ folya~ 
modó seborvosnak fáradsága minden дуги-щади?! 
15 xr. fzámlálvlîm,` a’` házì pénnt'ârbúl 'kifiœttetnî _ 
квасить 

67. Conc'essia juris S'tataŕii. 
Nádor Ispány Ö Csáfzárl _Kirâlyi Fô Heç'czegd 

:âge a’ folyô am.. siem Andrés’ havának 22mm. 
költt kegyes levelében, ez'en тетенек az 'elhatal 
шпон: zlîvânyolxŕúl a’ f. вы; Szent Mihály’ havá 
nali 10lsénn` tett felíŕására 11610Г201п5шё1т621а611, 
hogy a’ nyou'lonn itélö Tör'vényfzéknek (Jus sta 
tax'ium)` további fe'n'm'naradâsal,~ meg eggy efzte'ndeig 
l'negluìgyatilx,y айва]: olxáért. a’ múltt e[`zt. Szent 
G_yörgy’ havának 18`kânn _ fzám alatt az iránt költt 
vrendelések рощозап megtart'atní par'anc'soltatnak. 

Резкая Mellyhez' leeppe'st a’ nyoml'mn biinietö 
' lxat'alomŕúl (вышним) ЬбЁсЬаЫющй kegyes rende 

]és újra’ kiln'rdetbetni,` ezen keg'yelmes levél реф; 
а’ nyomonn itélö Törvényl'zék’ bizbossainak útasitâ~ 
эй! kiadatni rendeltetik. 

____-_nd 



A’ 

Magyar Hqlytarió Tanácsnak' 
Intézö levelei 

(Rendelései által).' 
 

68. Quoad liquefatíonem auri et argenti. 
—_ Szám alatt, az arany és ezl'ist pénznek 

megolvafzu'asa az e’ tárgyban múltt efzlendö Mind 
I'zent’ havának '7dik napiánn --- fzápl alatt költt 
parancsolatnak értelme fzerint fzorosan eltiltatni 
parancsoltatik. A 

lf'ìígze's. Az említett kegyes parancsolat kike 
павший, és a’ járásbéli Szolgabi'írc'gknak köz МЫ!‘— 
detés végett ki fog adattatni. ' 

69. Quoad exportatíonem [гадить 

— Szám alatt jelentetik, hogy az életnek a?. 
Austriai kikötö helyekre , és onnan Dalmatiában 
és Albaniában leendö kivitelére a’ Nagy M. M. K. 
H. Tanácsnak úti levele fzükséges légyen, 116116111 
Ьеп a’ nélkül vìll`za щадящий. 

Végze's. Мену kegyes parancslolat közpe` fog 
hin-dettami. 
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‘70. valorerh conveutionalis pecuniae. 
alatt, mind azon kétségnelg сито:— 

tatásâra, lxogy a’ conventionalis pénz minémû 
értélxbcn fog а’ Királyi pénztárban bevetetni, és 
a’ magányos fzemélyek között is folyamatban, az 
legfelsöbb hel епп meghatároztatott feljegyzése 
az ezüst pénzne , közre bocsátatás, és megtartás 
véget közöltetiln. 

VekzésJA’ Járásbéli Szolgabírôk által a’ Гю— 
Кои útonn közre hírdetœtni rendeltetik. 

71. Consignatio ablicentia'ndorum ‚пилит. 

_- Szám alatt -— a’ Megyébül fzármazott és 
az N. ezredgye'ben lévö ’s a’ folyó efztendei Szent 
György’ havának 50dik napjánn, — fzám alatt ВШИ: 
parancsolat fzerint fzabadsággal haza bocsátandôA 
katonáknak lajstroma a’ fziikséges kiválafztás vé 
get megküldelett. 

Изгнав. ‚Мену katonáknak lajstroma a’ 153163— 
béli Szolgabiró Uraknak olly véggel kiadatik , lnogy 
аи megvisgálvím, lm még ollyanok találtatnának , 
a’ kikre idehaza gazdaságoknak folytatására швед 
!еппе, és még a’ лете]: fel nem kiíldetett, ат!‘ 
nak печей, feljegyezvén, a’ шёп- megírtt módon ad 
gyâk be' 

7 2. In Homotionalibus. 
— Szz'nm alatt Элем Jakab’ llavânak 50u11 

tudlúl adattatila, Моё)! Ó Csál'zári Kírályi Felsége 
lovasság’ Generalissát N. N. Herczeget а’ Magyar 
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над: F6 Kormanyrzéknek Еды vÜlöjévé kegyelme. 
sen kinevezni méltóztatott. 

Í 

Ve'gzefs. Ö Herczegségének ezen Magyar Or 
fzâgi fényes hivatalra lett felemeltetése telnínbetéhñl 
örvendezö levél megkülçletni rendeltetett. 

75. Äbolitio tricesimae омой. 

— Szâm alatt Szent Jakab’ havának 9rûl ki 
lxirdettetni rendeltetik, Вову а’ Marmarosi , s’ 82538— 
thi Királyi Harminczad eltöriiltetvén , a’ portékákra 
таю felvigyâzâs, az odavaló F6 Tìfztségnek gond 
viselése аи; bízauaiou. 

74. Quand revocationem. profagorum. 

--- Szám alalt mcghagyaltatík, lmgy azon fcl 
írásolsban , mellyck a’ megV/.ökölt lxázas fzemélyek' 
nek vill`za hívása ‘Уйдет: tétetnek, mindenkor a’ 
vill'za liivolt fzemélyeknek vallása tétessen ki; a’ 
viÍP/.a hívâsra pedig,r olly hadn’ парок rendeltes 
зевак, mellyek a’ унты térésre elegcndök legyenek. 

Végze's. A’ Járásbéli Szolgabíró Ural'. által kij 
hírdettetvén,- zfinor mértélxül fog fzolgálni. 

75. Termini` сайт/ед et alia саг/‘впиши. 

. — Száln alatt N. Sára kéliésére, fériének N. 
Миома]; a’ vill`za térésre valô l'idö , a’ jövö Заем; 
András’, Karácsony’ és Выбор) Allzony’ havainak 
lsö napjaira rendelœœtt. 

_ Байт alatt, б: rendbéli pártůtö Flemélyek 
nek leírása малышах. y ' 
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—$2йщ alatt а’ .lálizoll és Kunok kerůletlyei 
ban шалаши Ьйацв marháknak lajslromá. 

--- Szâm Маш; а’ liatonaság _elölclfzölxött` Csel; 
nrl'zâgi jobbâgyoknalg végsô _mcghivaltatások kihír-l 
demi rendellemek. ' 

Fezgze's, Mind виске]: a.’ Járá'sbéli _Szolgabíró 
'Urak kifogják hírdetni, 

-f Этап; щам lu'hírdettetni rendeltetik, liogy 
Ö Csáfzári Kil'ályi Felsége minden Királyi дюзы? 
zainál, és azoknak Tifztségeinél, a’ Hadi Fö Kor-. 
mányl'zékek `álltal olly rendeléseket:` kegyelmesenfté 
Ietpi méltòztalott, hogy a’ fzolgásban lévö Kira 
lyi _flivarozásoknalg alkalmatosságával az adó' _fize 
,tôlmek [zekerei fzer felept ne _terheltessenek 

I/egze's. A_’Járásbéli Saolgabiró Ural ezen Ki 
rályi rendelést lxihírdetvén, annak fzoros megtar. 
разд! az elôl adandó Csetekben efzközölni iigye 
неделек, * " 

„Slam alatt поп esetben, a’ midön va 
eggyes fzemélyek ,_ vagy közönségek a’ Királyi élés 
Машина! valami hátralévö kereseteket követnek, 
f_zabaddâ hagyattatík, az azoknak bebizonyítására 
fzülxséges __íráysaikat, vagy egyenesen а’ Hadi Её Kor 

. mányfzéknél nyu'gtatványok танец letenni, иву 
Pedig a’ Nagy Melt, Magy. Kir. Hely. T_anâcs ál 
га! azoknak efzkòzölletését kérni. 

Ve'gze's. _Ennek kihírdetése a’ Járásbéli Szolga 
_ bírń _Urakra bizattatikf. 

l .__..__.„_. 
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.-.- Szâ'm alatit N, Yármngyélìeń пинай)? fires 
lléz helyek kihípdetretnî rendeltetnek, ' ' 

---- Szám _alatt N, Ignácz lékozlónak tali'lltatvá'n, 
kihírdeuemi rendeltelik. 

_ А’ N. {оравы kifzököu; N, Péter’ гады— 
lyes leíg'âsa. . .x 

_? Szâm alatt N, Vâramában lgll'nôs N. Mihâly el» 
len , bi'zonyos örövkség mia'tt pör támafztatván , an» 
nal; ‘теге hajtásáig kiki a’ kölcsönözéstül eltiltatik, 

76. (гном! postae portorium pro privati-9 
expeditíorzibus. 

.- байт alatt azon kegyelmes Királyí rend-_ 
fzabás, hogy az eggyes fzemélyßknek különös dol-. 
lgaikban a’ törvénylmtóságdk által folytvatandó le 
vclezésekért a’ posta pénz fìzetessen, megtartutni 
rendelteçik, ’ 

прав, Ezen kegyelmcs Kivályi rendelés az 
Al Ispanyi és Лещ/265 ыуаьапоьцак zûnov темени! 
kiadgttatván , mind ez, mind az clöbbeniek járásbé«. 
li Szolgabíró YUrak által hirdettessenek ki. А 

77, Quoad mutationem cognomi/lis, 
--- qgám `alatt a’ folyò el'ztenůöben Èzent Mi. 

hàly’ havánalx 5'kânn azon nem eggyesültt Görög 
„шт tartó és a’ ne talán ezen Megyében гашиш 
pllyatén lakosok iránt,a’ kik attyaiknak kel-effi не 
veit, ezen ich hozzá adásával, vezeték neveiknek 
[специй Í'zokták , lla ugyan azok egyfzfzrsmìml его-г 

\ /`«\ 
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den nemzetse'ges печенке: megtartotlákë ? múlu еп 
tendöben Mindfzent’ havának lßkánn Иудин. jelen 
tés clmaradván , most minél elôbb felküldettetni 
тематик. ' ' 

7 8. Quoad тешат praepedíendam. 

—— Szám alatt n’ folyò efzt. Mindl'zent’ llavá 
xml. 8lu'1nn, llogy a’ mostani fzük üdöben az élllmd 
lál c'xln'lríttatlìasson, Ö-Felségének kegyelmes ren 
delésébůl mìnden l'zorgalom arra fordíttatni paran 
csoltatìk,l hogy a’ fo'ldes Urasâgok’ jobbággyaikat 
mind vetnì való кладём, mind edig az élelemre 
val() I'zükséges fzerekkel felsegéllyék , úgy a’ pálin 
ka fözésnek быта fzorosan megtzlrtasson, és az 
аи: álmlhágók méltóképen megbüntettessenek. To 
vábbá a’ folyó efztend. Szent Milxály’ havának бьёт: 
-— Szám alalt költt kegyes parancsolatnak folyamat 
tyában rendeltelik , hogy а’ köznép а’ jövö aratásig 
tengödhessen ,ennek а’ fuvarozás, és munkálkodás 
Мю! а’ kereset megengerltessen , és а’ földes Ига]: а’ 
tavnfzi terméssel leendô segitségre serkentessenek. 
Ат]: pedig, a' Шкив]: semmì môdgyok a’ kereseu-e 
nem volnn, a’ megye знал а’ lxázi pénztárra felvé 

Ivendö kölcsön pénzel is felsegéltessenek. 

Í/«ígsre'e Melly kegyes parancsolalhoz képest, 
’ 'Í P l n l l п а )arasbell Szolgalnruknnk mcglmgyatlk, lmgy az 

illyetén felsegéllésekre a’ fóldes Urasúgokut ser 
kengesséls , és minden iigyekezetelxet arm fordítsák , 
БОБ)’ a7. köznépmunliát kapván, élelmét könnycb 
bfthesse. 
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79.- Овощ! diurna Illagístratualíum. 

-— Szâm alnlt n’ folyú el'zt. Kis AÍl`z0ny’ 11:17:1— 
hak битл а’ legfelsôbb helyekre bearlatván, liogy 
а’ vilfza helyheztetéseknek , és hatârozâsoknak вика!— 
.matosságával fáradozó Vármegye’ tifzttyei a’ feie 
ket fzer Гейш való fizetéssekkel terhelnék, erre 
nézve a’ Vármegye Til'ztviselöinek illendö napi 
bérek, a’ bebizonyítandó [Ш költségekenn шт, 
и’ mostan m'alliodô drágasâg iideiénn, a’ Status 
твид-вале}; napì hérélxez kc'pest “НЮ czédulúkban 
свай kétfzeresen lizettelni, (es ezen kegyes intézct 
Гит-овал megtartami parnncsollatik. 

Í Velgzës. Ezen kegyes purunosolalnak mâsa ИП— 
nór mértékül az Al Ispánnyi és Szolgnblrói Шт— 
taloknak Модный rendeltetik. 

80. Фиат! passuales pro prqßcisce/ztillus ‘all 
exteras oras. 

_ Szám alatt а’ folyó efzt. Szent Jakali’ lmvá 
пак SOkánn gyakrabban tapafztallatván, Вову a’ 
Magyar Orfzági fzármazású mester legények Юг— 

` vénycs engedelem, ’s úti lcvelek rgélkûl külsö Ог— 
l'zágokra Шаги] I'zokmk, melly rendetleriségnek 
clllárítására az e’ tárgyban költt Kírályi rendelé» 
sek újabban kiliírdeuctni, az illyetén külsö orfzá 
вот fzándékozó mester lcgények pedig oda ша 
síltatni 1~endelletnek, hogy magoknnk a’ ki me 
netelre az illetö Al Ispányi hivataltúl elegendö bi 

Vzonysa'nglevelet ’s cngedelmet I'zerezzenek , a’ теПу— 
Ьеп ищет kilégyen téve, ho'gy llová menni, 
és meddig mulatni fzándékoznak, melly bízonyság 
leveleikkcl annak щётка, vagy a’ N. M. M. K. 
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Н. Tanacshoz, тазу a’ Fö Mélt. Magy. K. Udvarii 
Cancellariához folyamodni rendeltetnek. 

лукав. Ezenkegyes parancsolat мамы] az 
Al Ispányi hivatalnak kiadatni , és kilxírdettetni 
„мещан. ' 

81. Quoad Conscrz'ptionem popularem. 

-- Szám alatt a’ folyó efzt. Kis AlI`zony’ hava 
на}. 6rúl a’ felsöbb helyelxenn tapafztaltatván az, ` 
Вову а’ nemtelenek ölTzveírása’ alkalmatosságával a’ 
külföldiek fzârmozásolmak helyét többnyire hami 
san fzoktâk beírattatni, e’ végett megbagyatik, hogy 
az öll`zveírásnak megújitásakor a’ külföldiek Гааг— 
mazásának helyei mindenkor [Ш levelekbûl irat 
tassanak be, az elegendö bizonyság levél nélkûl k6 
borlók pedig mindenkor- lakhelyeikre útasittassa 
па]: YiÍTza, 

Végzefs. Ezen kegyelmes rendelés a’ külfóldiek 
’s idegenekre nézve zl'mor mértékül шита, ’s e’ 
végett ezen parancsolat a’ járásbéli Szolgabíróknak 
(hogy nem csak a’ nemtelenelmek újabb feljegyzé~ 
sekor, hanßm а’ dicalis öfzveírás’ alkalmatosságín 
val is , az idegeneket a’ fellyebb meghagyott mód 
ll`zerint tegyék jegyzéseikbe) másolatban kiadatni 
rendeltetiln. 

82. Deseriptio рта/‘1482. 
N, Annának- mint N. lakós N. Mátyás ne 

ушей férjét hitetlenül elhagyónak fzemélyes Мн!— 
ßa,éle_t_be ша létele felûl, ‘газу’ лишат! œendô 
jelentés `véget megküldcttetik. 
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‘ '85.' Énunciatur prodigus’. 
-— Szám alatl: N. Várm yébûl laz attya >lui» 

мы elfzökött N. -Imre, az é es attya által паю:— 
lónak kihírdettetni kérettetve'n, az'illetett iffjúnak 
kölcsönözendö pénzektůl mindenek az elvefztés 
terhe alan eltilalmaztatnak. __x _ 

84'. Сан-Бои juatitiae Ädminístratio. 

-- Szám'alatt N. М. Magy. K. Н. Tanács -az Ö 
Felsége által az igazságnak а’ törvényes топи Гон 
lyó dolgokban valô sere'nyebb kifzolgáltatására 
nézve тем rendeléseket megtartás végett .leküldL 

85. Сашей-тающем ,molitorum 

-f ,Szám' -alatt --- a" molnárok’ malombéli rél'ze 
iránt az egéfz orfzâgra nézve belmzatandc'i- везу 
arányuságnak tekin'tetéhûl még a’ múltt efztend. ---- 
fzâm alatt meglrlívântl:l tudôsításnak mi élöbb чаю 
felküldaését nsûr-geni. д ~ ‹ ‘l ‹ ' 

l 

Г' 

86. Сноси! signant distinctivum Резал/бранит. 
' — Azt Válafzollya, hogy е’ megyebéli seh 

опоз N. N. rzámára efzközlen'dö Érdemjelnek n. 
nyerése végett az esedezönek érdemeì iránt bövebb 
tudósitásât beküldgye. 

87. Quoacl incassationem taxarunì C'ameralium. 
‘-« Némelly haiti-al lév6 Kameralis taxáknak 

feljegyzése azon útasítással камыши: ide, hogy 
az abban Шеи sommák befzedettessenek з és a’ leg 
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közelebb Шуб sò , чаду harm'mczadbéli tifzlségnel 
мы adaltassanak, és ennek tcllyesílésérûl az em 
Шеи féliegyzésnek vill'za kl'ildésével a’ jelentés têtes 
sék meg; azon' esetben pedig, lla azon`pénzek be 
nem l'zedethetnének, annak okai hemutatmssanak. 

. . ,_ . . 

88. Declaratt'o guoad remansa `alicujus bona. 
А’ Korona’ Herczeg seregbéli néhaiN. N. Fö 

Slrázfamesler Urnak iavai iránt annali éçles attya 
N. N. Ur réfzérûl beadntott ki nyilatkbitalás, az 
ide valô Ratonni Elöljáróságnak e’ réfzben ген ie 
lentéséyel eggyütt, az ezen t'árf' пак elintéztetése 
esetében leendô hafzonwétel véget küldi ide által. 

д 89. Quoad obtingentias» molìtorum. 
. -~-Szán1 alatt hogy minekutánna az,élelem-- 

béliy Ezereknek ára fzer felett megnevekedvé'n, n’ 
I'Legényebb emberelmek leginl-.âbb a’ malombéli 
reudkivûl val()l vámnnk fizetése terlnesen esne, 
a’ felsöbl» rendelések fzcrint a’ malombe'li réfz 

mindenütt cggyaránt a’ népességliez képest alkal 
mazlatva, ~megállapitasson, úgy a’ piaczi kenyer 
nek arulása iránt is a’ fzükséges rendelés megtétes 
sen , ’s urra leginkábh felvigyáztasson, hogy az e’ 
lárgybnn hozatott meghatározások l'zorosan meg 
Iartassanak. 

' приз. Melly pnrancsolatnak követkczéséiìl а’ 
malrmokban lévö vńmréfznek megvisgálása végett a’ 
Inásodik Al Ispán N. -- А! Jegyzö N. —- és a’ já' 
rásbélí Szolgabirók kiküldetnek. Egyébb iránt`a’ ke 
gyes parancsolntnak tellyesitése Наш, a’ l'zükségcs 
rendclésck megfoguak têtetni. 
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90. Quoad praepediendam famem. 
-- Szám alan minekuláxma az iden" tel'mésnßk , 

mind a’ többfzöri árvízek, » mind pcdìg egyéb 
vel'zedelmek miatt lett megromlása és kevesedésç 
több n'legyéknek felküldött tudósílásaibńl Швецие— 
ne, ’s ez охот: az abbúl következhetö éhségnek 
vefzedelmétül méltán félni lehetne , arr-à ‘111601162 
ve , шва]; elöre valô elháritása végett pnrancpolta 
tik , hogy. a’ fóldes Urak a’ lakosóknak l'zükséges 
vetêsekre adandó segedelcmre öfztönöztessenek , n’ 
fzántú földek bevettessenck, az élelemre греем— 
vántaaó élet’ iidejel korán elne надзор, тазу; а’ 
pálinkának, és sörnek fôzésére ne fordítasson, а’ 
portékák élettel fel ne csevéltessenek, e’ mellett a’ 

fzegényebh lakôsok kenyereknçk'kézi шипит! fzekerezéssel leendö megfzerzésére ,köœleztcssenck„ 
a’ közönséges hal'znok , és jövedelmek, u’ helysé 
gek’ Elöljárói által elne adassgnak, hanem „лягт— 
gényebb lakósoknak fzükségére fordíttassannk; абы: 
pedig minden segedelem nélkül нажимаешь 

- azok az N. -- efztcndöben Szent Jakab’ lx'avlúnuk l 
17dik napjánn 16627. I'zám alnlt каш rendelésnek 
értelme fzerint a’ közönség által segittessenck. 

Ennek folytában felolvastatott Падок‘ Ispány Ö 
Csáfzâri-Királyi F5 Herczegségének Budánn a’ folyô 
efztendöben Szent Milu'lly’ havának 18dik nupjánn 
költt elsö Al Ispány Uljhoz intézett “Папка ,melly 
fzerint elsö Al Ispány Urnak affolyó húnap 15kánn 
гашиш azon tudósitására , hogy a’ megyebéli 
lakósok’ fzl'ikségének pòlolására 12 ezer Pozfoni 
mérö, ’s ebbül különösen a’ vetésre 6000 р. т. 
gabona kivánlatna, Метем, hogy valumint az 
Cmlített tudósitás fzerint a’ 'mcgyebéli fóldes Итак— 
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hál laevés segeçlelcmlnez _lehßtx „ljelpénůjséw ilgy 
а’ közellévö Kiŕályi Kumara ùradallnalban is fzln 
’ten [ШК leven liz' aŕatás, azokllúl"_àëmtńì se едва 
lem nem aclattalhalíls, a’ tz'n'fnllrl'ßl)l 'lévö Auradal"l 
makbúl pedig а’ -vetésnek üdejéig, агаты; es 

élèt Решет ГгШШаШабЬ, hogy Lóvábba ezen zönséges nyomort'rsághan a’ nhgy'onmeg" engůltt 
KirályîY pénztárbúl ‘kéfz _pénzvbëli sege'de émet is 
vát'nîflnem lehet, de ha éppen 4az `kindatna is ‚ 
anon kéfz pénz'nek"-ho{l`zas’-úwnn való Шаткий— 
se megnem engèdi, hogy .non а’ fzükséges éle'b 
антик ůdejében mggFzereztessen, щепу овощ 
Ynézve ‘ezen környülâllásokban a’ “четы: зёгёдеа 
llenrm'll gonclosllòdniy ~lse'lletvéri, ezen"lu'vântt’l‘czélt 
legiobban lehetne 'elélrni, lm'l á’ megyebéli telwftö-` 
'sebb 4földes шахты I'zükséges péni kölcsön fel 
vététîk , azon Gallicziâbúl a’ kivân'tt élet a’ 120111— 
fzéd Vármegyéknelí sègítse'ge által-i's befzállíttatik, 
ŕa’ шнек annali üdejélaen bevettetnek, és arr-'a 
fzoroàan felvígyáztátik, hogy a’ lalaósok marlxá'ikat 
eladni ne kéntelelnitessenekyés {ау élelmeknek egya 
‘дуй; »mòdgyâtúl fmegne’ fol'ztassanak. 
' Vegzes.Melly ke yes paranesolatnal., Regyes 
válafznak következései'jl mind a’ fóldes Urak az il 
'lendi'í lehetsêgessegedelem iránt'megf'ognak kéret 
четы, mind pedíg a’ f'enn ищет intézetben ér~` 
‘deklett rendelések [павший fogván fzolgálni,I min-à 
den iigye'kezettel tellyesíttetni fogna'k. ‘ 

'91. Сноси! ration/zes de proventiôus comrriunitaíum. 
-- Szám alatt а’ f. e. Kis AITzÓny’ haYának Gkánn 

Ö F elségének kegyelmes rendelésébül a’ megyékben 
мышь helységek’ jö'vendelmeirül, kik мы , é's 

\ 
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miképen beadalni fzokott шантажом-т ‚ és azok~` 
:mk megvisgállalásbóli módgynirńl tökélleles, és 
kórnyülâllásosielenlés. a’ N. M. Magy. K. H.. Ta 
nácshoz felküldetletni ржавеющих. i 4 

Veßlgze's. Melly kegyes pa'rnhcsolatho'z képest a’ 
vjz'irásbéli Szolgabiróknak 'megllagynttaúk, llogy a’ 
Iegközelebb véghez' vítetendö dicalis öfzveírásnak 
alkalmatosságával helységenkénI;4 visgállyák meg, 
hogy -azok mindenkor az {Леш helyekre Számadá 
sail-.nt beadtákë ‘шву зет? és a’ ne talán elmaradol 
шва: azoknuk тонна! leendö beadására fzoro 
san kötelezzék, a’ `inellyrîìl is lrlvatalos tudósításo 
kat a’ lenközelebl) Íövö közgyûlésreadgyák be, Ногу а’ îívámz jelentés mihél clöbb а’ N. М. Magy. 
K. H. Tanács'hoz felküldelliessen. 

92. Quoad. terras remanentiales. 
A’ N. M. Магу; K. H'. Tańács az Nbéllurba 

rialis fenn mal-:idoli fólclek irz'mt a’f. e. lsö Jnliusi 
közgyl'ilckezclbûl, [ett fclírására a’ Megyénck Ö` 
Fclségének abliéli kegyelmes'meglmlúrozásáb Низу 
nz illyes Póldek, mellyeket á’ _mujorságbélíekhez 
машины scmmiképen nem Мес, 'l'zoros felclct-w 
nek terlle nlalt az adó alúl ki nc vclesscnek, Gud 
iára adván a’ Vái'mcgyének, és egyl'zcrsmind `meg 
lmggya, Воду a’ kérdélsben Шуб fóldek az adózás 
имя felne fzahàdíttassanak, és" а’ Viu-megye min~ 
den esètre но}; iránt az urharinmi ńtmutatás’ 
bdik réfzének 19. czikkellye’, és а’ Királyi Bizto 

si útmutatâs’ 57dik CzikkcllyéntïkÍ îmdeléséllez xxl-_ kalmaztassa. 

питон. О 
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95. In repositionalibus. Y 
Её Mélt. Udvari Magyar .Kormányfzék a’ f. e. 

--- napjárúl --- fzám alatt költt kegyelmes rende 
lése , mellyben (чаш mellynok foglalatlyában) az 
N. N. az E.határonn lévö irbâsokban N. Ferencznek 
lett4 vill`za helyheztetés’ dolgában llozott павшей 
megváltóztatása iránt beadomt esedezés olly végrcv 
közeltetik, hogy az esedezésbéli kitételnek mi 
voltárúl tudòsítás n’ vill'za helyheztetési irômányok 
kal eggyütt felküldettessék. 

94. Quoad petitae роете relaxationem. 

A’közelebl) ш!!!“ liônapnak 16. napiánn- l'zám 
alalt költt rendelés’ végzése fzerint N. Janôsnak 
mé'g hátra lévö rabságbéli büntetésétA kegyelmesen 
elengedtetni esedezö N. Anna folyamodása’ гёт— 
gyában, közelebb múltt hónapnak N. ---~ napiánn + 
fzám Маш innen шеи jelentésre az írómányoknak 
vill'za küldése mellett ан méltoztatik e’ Me ének válal'zúl adni, hogy a’ fenn forgó környûláîllasok 
па! fogva a’ kértt elengedésnek helye nincsen. 

гербе. Мену kcgyelmes végzés- tudományúl 
. vcletvén, u’ folyamodó fzemélynek is шашка fog 

adatni. 

Гиду. Válafzúl adni rendeltetik, hogy Királyi 
kegyelembûl a’ llálra Шуб rabságnak fele Везу)!— 
-menen elengedtetett. 

95. Quoad praetensionem allaturalem. 

Tudósítlya e’mcgyét, liogy mivel N. Susanna 
be nem bizonyíthatta a’ maga’ iblyamodásában ál 
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Шт hozomáhybéli jussainak vnlóságát, mellyel 
a’ férje ¿s таз más hajós legények ellen intézetl; 
végre hajtást (executiót) , elakarta мадам! {дуби 
tatni, már meghagyatott légyen N. Várassa’ Ta 
náccsának, hogy az ezen megyebéli töŕvényfzék 
alla] N. FerenczI ellen hozatott birói паев végre 
мишек. ` ' 

96. Сноси! novas banc-ales ‚во/швам. 
Válafzollya, Вову minekutánna sem a’ folya- 

matban lévô papíros pénznek beváltásárn, sem 
az й] banlsô czéduláknak elfogadására senki nem 
lu'nfzerítœtnék, a’ felírásban említett éfzre véte 
lek швабский! megfzl'innének; ùöbbnyire pedig, 
llogy a’ til'zteltt Királyi Resçriptumnak табу nem 
tudása, vagy félre magyarázása miatt a’ megye 
béli lalxósok kárt ne vallyanak,megliagyalik ,' hogy 
mind a’ Felséges Bescriptum, mind az annakv követ~ 
kezésében a’ N. M. M. K. H. Tanács állal közlött 
legfelsöbb rendelések a’ megye’ kebelében a’ felelet 
nek fzoros terlle alatt kihírdettcssenek. 

\ 

97. Quoad rëlaxationem poe/:ae in medietale. 

A’ közelebb múltt hónapnak 16. napjánn -- Гнёт 
alan költt rendelés’ végzése fzerinl: a’ káromlások 
és a’ tifztvìsèlö fzemélyelmek me bántâsa miatt 
ezen Megye’ törvényfzéke Шва! N. . ellen hoza 
юн, és még hátra lévö rabságbéli bûnletését ke 
gyelmesen elengedtetni könyörgö rabl'zemélynek 
folyamodása tárgyában , a' közelebb múltt hónapnak 
Skánn -- fzám alatt innen telt i jelentésre az iró 
mányoknak vill`za küldése mellelt5aîl'. шаманами 
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c’ Megyének “ЧЬИ!!! adni, llógy -Királyi .kegye 
lembül a’ hâtra lévö rahságának fele kegyelme 

sen eleìmcgedlmet-t.Á \ Á 
98. Quoad appellatam admissam.' -' 

A’ közelebb’ múltt hónapnak 16dik napiánn -— 
fzám alatt költt rendelés’ végzése által N. N. ellen az 
N. Úr’ fzéke clött indítottpörökre nézve fellyebb 
küldô parancsolatnak kiadâsáért esedenl'ineliány N. 
N. haröm leânnyainak fólyamodâsa ìránt a’ múltt. 
hònap’ 1sön'apjánn innen шеи tudósításra а’ bemu 
tatolt pörnek vilfza küldése mellett ан’ méltóztatik 
c’ Megyének vâlafzúl adni, hogy a’ fenn Тогда 
környülállzisoklìoz képest az' említett könyörgök 
nek ezen Megjye' Törvênyfzékére val() ссуды)! fel-~ 
lyebb тёте! megengedtetett. 

Vegze's. Melly fiel-int e’ kegyelmes~ parancsolat' 
nak I'nâsa' ki fog a’ fòlyamodóknak a: végre adatni', 
hogy a’ mellett azon pört a’ jövö töŕvényfzéke n 
felvetetvén, az abban llozott ‘дав: fontolás ай 
vetethessen. l ' 

99. Quoad prodigalit'at'em' unius faemínde, 
ejusque viz/endl ratione/n. 

Az N. N. fele'ségének tékûzlása, és búja éle 
te’ rnódgya iránt innen tett jele'utésre azt méltoz 
talik a’ megyének ‘Шагай! adni, liogy az Orfzâg 
fzcrle lcendö kiliírdettetés шёп- megrendeltetett 
légycn , nem kételkedvén mindazonállal hogy em 
Шеи йетёу’ feslet élcte’ módgyának megzahpláz 
talása, ’s о.’ nála lévö két gyermeknek neveltetésc 
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iránt е’ тегуе’згёйёгй] а’ fziikséges rendelések 
meg nem tetettek тыла, юуйЬЬЬ, minthogy 
поп fzemély az illyen életmódgyára ,külömbcn 
nem vetemedett volnzr, ha a’ sògora által igértt 
élelme kifzolgáltatott тома, azon környíìl állást 

fbövebhen megvisgálván , az заимеем meg ‚ hogy 
az élelmênek fogyatkozása’ fzíne alatt tovább is 
n’ búja életmódgyát- ne A_kövesfxe,ésfolytassa. 

100. Rescrzîp'tum (Давние ,seu regalos. 
Ö Felségépek kegyelmes Kinlevele, mellxben 

`Шатен; méltóztatik, Вову nem csak önnérzéseitiìl 
indíttatván, de uz orfzág’ tönvénylnatósági alâzatosì 
ohajtásainak is kegyesen eleget tenni akaŕván, meg-Í 
határozta, hogy'a’ fclséges Csáfzárné N. N. Гиен-е— 
ten hitves társa, az orfzágnak fzent Koromìjával` 
Magyar orfzág’ Kirólynéjánakkoronáztasson , щепу 
ге nézve Ö Felsége ezen koronatiónuk törvé-. 
nyes mòd fzerint való végben Vvigxelére valamint 
más az orfzág’ és hozzá kapcsoltt réfzeknek javát, 
’sgyarapodását illetö tárgyoknak felséges Személyé~ 
nek jelenlétében чаш megállápítínsa, ’s elintézé' 
se végett, az orfzág’ , és ahhoz tartozó Tnrtomá 

f nyoknak Kal-init, és Bendgyeit a’ f. efzt. Piinkösd 
utánn elsö 16. чаэёгпарга, avvagy Szer'n. Milu'xly’ 
havának lldiknapjáŕa Pozfony Várassában tartan» 
dò {эх-111235’ Gyülésére öfzve hivni, és egyfzersmind 
kegyelmesen parancsolni тающих ‚ hogy _a’ fenn' 
впишем: парга, ’s helyre, e’ nemes Megye is, а'. 
hevett fzokás fzerint maga réfzérûl két alkalmatos 
békesség és közjót fzeretö Követeket küldgyön , és 
czeknek mcghaggya, hogy а’ meglxátá'rozott iidöxie, Á 
а’ törvényben Швеи; büntetésnek terlxe alattl ok 
vçtetlen megjelenjenek. 

‘ 

>-—-. .. 
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l 

A’ T. Каш]: , és Bendek Ö Felségének , ‘ezen 
kegyelmes Kirâlyi levelébûl az orfzággyülése’ 
tartásának kegyelmes meghatározását , jobbágyi 
háladatossâggal értvén, minekelötte erre külden 
dö Követek’ válafztâsához hozzá трапам, fzüksé~ 
вешек találták az útmutatásnak kidolgozâsát. 

Mellyre nézve a’ T. Karok és Rendek Ö Méltó 
ságának elö adására N. N. elölülése alatt _ N. N. 
Urak'at kinevezték. _ ’ ' 

(Seguitur ínstructio _ per'r Comit. approbata) 

Köz megeggyezéssel _ Követeknek nevezteb» 
tek N. N. és N. N. kik már a1.' elöbbi orfzág’ дуй 
lése mint köz dolgok igazgalásában valÓ 56118386— 
gokat megmutatták,és ha ezen férfiak valami он 
búl jelen nem lehetnének egéfz végezelig,akkor N. 
N. U'rak lépjenek hclyekbe, és folytassák a’ követ-~ 
séget’ a’ gyûlés befejezéséig. . 
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Harmadik 'Szakafn 

A’ Vármegyéknek különös végzéseì , ШМаПёЦи! 
eggyûtt. ") 

 

Dcterminationes. ` 

1. Овощ! limitationem carm'um. 
я 

Ez alkalmatossággal а’ megyebéli Sgolgahírók 
мы а’ marháknak megolcsôsodása, ennek követ 
kezésében más fzomfzéd Vármegyékbèh a’ húsnak 
is lefzállíttatott am bejelenœtett, 

Мену jelenléshez képpest N. mezö várasban, 
és a’ megyében fekvô katonaságnak helycinn a’ te 
hén húsnak fontya --- 6 xr. ’s a’ t. -~ mérettetni 
ŕendelbetik, melly meghatározás a’ járásbéli 820191— 
bírók мы azonnal közre is hívdettelni rendeltetik. 

*) Valaki Шамана]: nyelvét степ, nemzelének еще 
mét tel'zi ragyogó Рёв Ье. А’ fzép e's ниву dologra 
vuló törekedés’ eröte enségedben is megncmesít! 
a’ mi emberi шишка, arm тёте jobbilum' ‘там 
marad. A’ mi nem volt, unnak neve sem volt; a’ 
кипе}; nevet kellelelt adni, Жду l'znporndtak n’ 
lulńlmányokkal a’ Пете]; ‚ l'gy teremteltek й) fzàvnk, 
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‘on Ь Gi» Y 

Рад)’, Ez alkalmatossággal a’ fontoként mé 
retni fzokott húsnak meglnalározása _is efzlgözlés 
be vetetett. 

Melly [гейш ’s ‘а’ t. 

Гиду. А’ naponkint nyilvan v'alòi трагизма 
bizonyítása fzerint, minden, de föképen az` вида 
élelembéli fzerek árainalç voltalxépen таю alàllb 
fzállása tekíntetéhůl a’ marlia hús fontyának Ага 
’s a’ t. 

Melly ebbéli végzés тащит; minden Föbí 
rónak a’ Yégett , hogy azt tulaidon llormánnyok 
alatt Шуб j_árásokban azonnal hirdcttessék, és az, 
a’ törvényben megrendeltt büntetés Мам; megtar 
tattasséln, kiadódik , lúgy a’ fzolnfzéd N. N. Várme 
gyékkel is’ a’ fzükséges eggyètértés gyanánt 1x61 
zöltetni fog. ‘ 

2. Quoaä [се/шпат marito ilyïdelem, et @jm 
bonorum seguestratioriem. 

A’ N. Паек, Felesége `fallen, Школам, _éq 
i búja életmódgya iránt a’ vér `fzerint yvalo щуки 

VÍìaifè'illîêll СОЦ. pana-finali megvisgálása yégçtt НЕЁ“: 
dölt Biztosságnak Щи! jelentésc mellé сваю!!! 
Atöbb rendbéli bizonyitô levelekbiil, ’5 а’ t. meg-l 

_ visgálás által Гаваец tapal'ztalásolxbúl kisülvén, 
1fzör. Неву a7' N, N. mióta férjétül ldilön` 

lakik, N. Пне! a’_ Lilalom ellenérc is botránkozla-~ 
L() гарант ёдесеъ él; 2fzor Вову az illy tölxélletlen 
‘Не! közben nem свай velel Iévô' neveletlen an. 
vainak illcndö gondgyát nem viscli, lianem его!“ 



‘7.5 

nek nyi'lvâiaslágos п rövidségekke!`,~ Imáx'r ok liöesös 
ingó ösi- 'avai.l:`èlidegenítette, дашь: 'az'~ ingatlanak 
is vefzecleletnlie foregnalgg, '5650ii hogya’ ШЕИ. eli 
lorig tellyessiéggel'végliäńem тешь ‘бГгЁЁПЁупЫк _ 
fagyatlxozása miatt, а’ vâelòltt alfzonyi illetöì egéfz 
bírtok tökélletesen 61'zve nem lípalzba_thalzolltf'I 

Mind ezekre чай) nézvefmegliatároztatott az, 
Вову N. N. és N. NJnìnt botránkoztatô lxíxińssâg~ 
lörölfzerdélyeknek a’ törvényfzék elejébe leendö 
idéztetések , ’s а’ büntezö pörnek folytatásn' végett 
ezen írományok a’ tifzlti Ügyviselö'nek kiadattassa 
nak, llogy ’az N. N. illetö minden'javaî ссуды) 
is Birói zar alatt legyenek , mellyeknèk goudviss 
.löjévé Nemes N. N. rendeltetik ‚ és oda finissima 
tik, hogy а’ jófzág miné! jutalmasabbun ¿Diya 
чешуе által _adassék ki hafzpn bel-be; 412er hogy 
N. N. özvegyall'zony az ol`zlályt__késedelem nél 
Пай! megœtesse, mcllyneli aïiifzti Ugyvìselön'ek ie 
lenlé'tében „мистицизм N. N. Sgolgabirê 

5, рфдрщцв Ciw'cum Magisfralum 
.'»n52' l fr»uge~&“:" м '.v,-‘| 
Mìntliogy ia"felyauńodŕńln_'akl igaaságtalanl jeiföq 

fzakkal elfoglaltt gabonájât még Ng N`.""els6` Al 
Ispânynqk lxiyatalbéli megintésére зет adatia v'ill`za 
a’ N.' Удав; kikiildçtik N_.'Szolgabíijóî,'_ Неву 
azon gabonât a" fenylítö pör'riek büntetése alatt шв 
tént YiITza adattassa a’ kárvallottaknak. Mive'lvpedig 
tl. úLtal ltöbb hasonlô panafzok is említtettek a’ 
`gyülekezet’ fzíne elôtt, р. о. liogy a’ ki cl nem 
ßdhatßya a’ _lieti vásárban galionáját,_ annak’haza~. 
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теге , valamint a’. saiât termésének, és a’ varas’ 
Вещи-6:16‘ kerefztůl másllová való Наташа meg 
nem çngedtelik, melly rendetlenség, nem-hogy 
olcsösiîgot, hanem inkább az eladò feleknek elijel'z 
lése Шил! .'_lz élelemre valókban I`zûkséget, és i 
nag robb drágaságot okozna , emlitett Szolgabíró a’ 
Vàrmegyének nevében -ajánlani Гоша a’ várasi 
Tanácsnak, hogy a’ liéti' vásárok’ alkalmatossâgával 
dél elötti 10 6га utáun senkit ne akadályozmttasson' 
u’ gabonának megvàsárlásában,’annyival inkább, 
mivel több polgárok (так 'már- azon gyanúba, 
Низу fzûkségekenn fellyûl megrz'lkatvány n’ tilalom’ 
iìdeje Маш, házaikat. eleséggel , magok akarnak 
ulò'bb nyerekedni (specular-i 

4. Circa родив, qualiter per dinersitores subditis. 
Contribuenlibus ad dica/u praestandos. 

v . 

Mivel tapafztaltatik, hogy a’ helységekben МУЗ 
nrafztgazdák a’ korcsmákbúl a’ hitelbe liordatni 

Блоком; ашоъём mngokat több több adósságba ve 
rik, és anxmk lelìzete'sére marhájokat és más vagyon 
nyokat vagy gabonájokat vefztegetik; azéri; ezen 
kárlékony l'zokásnak és vilfzaélésnek hátrúltatására, 
a’ régen fenn álló rendfzabásnak (нашили) követ-l 
kezés`ében a’ járásbéli Fö ySzolgabírc'ilmak тефт— 
gyatik , hogy minden helységekben kihírdessék , Ногу 
ж egéfz helyes gazdának Conv.~ pénzben 4 fl. 
fcllyül, a’ fél helyesnek ед]; 5. ll. fellyiìl, az 
eggy ferlályosnak és zl'ellereknek 2. fl, fellyiìl, a’ 
községnek pedig semmi f_zin alatt a’ korcsmârosok 
italokat шок’ elvefztése és az esetekhez képest még 
más, bünletésnek tel-lie {Цап is hitelbe пап! пе me 
rél'zellyenek, melly rendelést a’ Fö Bíl'ôk írásb'.; 
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foghltalván, mìndem'itt a’ falú’ Магнит táhlákna 
ragafztassák, és a’ lakósoknak gyakl'aban olvastas-~ 

fel. Y ‚ ‚ч 

5. Quand inoculmvŕionísp necessitatem pnblicamlam. 

A’ mentö llimlô beoltás iránt kiadatott Királyi 
Rendelések’ következésében , a’ járásbéli Fö Bírôk 
ezen dücsösséges és minden fìgyelmeteseégre méltó 
intézetnek lmfznát. a’ лещ kiarlandó búzditó irás 
fzerint llírdetô levelek által elöterjefztïén , minden 
iparkodással azonn Говна}: lcnni, ‚позу a’I bcolu'q 
Orvosok munkáiokban Магадану: ne fzenvedgy'cnck, 
a’ történlletö светел az Al Szolgabírók hasnnló 
képen ellllez alkalmnztalván magokat. Molly végzéâ 
a’ megyebéli Ovvosnak тайная" мамашами, 
er1-lil a’ járásbéli Seb'orvosokat tudósítaui Гоша. 

6. Quoafl дула/ат conseruatio/m/n , et [Ir-anpe' 
(Леш/ат earumdem flevastatio/zem. l ‚; 

Az erdök’ naprúl парта ellmlalmasodó pufzLÍ-~ 
льдин]; káros követkczéseit, és inncń ere/delUOr 
fzág Гиен tapafztalhaló fa’ fzükél: fzívünkre vévéa 
és hathatós orvoslást efzközölni figyekezvén , mcg 
határoztuk , hogy nem csak azon eselben, mîdön 
az сак-(16 iránt. a’ köz birtokosok között kélségcs 
pör, тазу határvillongás van, hanem még akker 
is: mikor a’ tulajdonos saját erdejébeh fzembetiinö 
ритмы telz, mìhelyt шок, kiketa’ dolog akár 
örökösödés, akár bil'lokosság Мин! illet, az_ 5:1115»y V 
‘шрамы a’ Vármcgye'erc feladgyák, n’ Va'u'megye 
› lg azt megvisgálván , ‘поду a’ vádollt Гс?! ’s 

fa’ ` mérlékletlen favágánban az crdönevelés’ 11166— 

\ 



76 

5у5с l'zeimbetünöleg âtllágta, ötet a’ tovâbbì Га“;— 
gástúl az erdöpufztltÓkra háromlandô büntetés alatt 
legottan eltíllsa , és úgy lxozván mngokkal а’ kör 
nyülállások , az crdöt zárl alá vegye. A’ ki рейда 
ezenzárt. megfzegné, а’ zárnak gondviselöje által 
пошла! ГеПадафднПг’ш, és tetteha’ Vármegye Шт! 
megvisgáltatván ’s a’ til'zti ‘köz Ugyéfz által a’ Lör 
ŕényfzék’ elejébe lidéztettetvén ‚ а’ többi köz birto~ 
kosoknak скоты МЫ, és a’ pörre leendö költeég’ 
megtél'ítésénn fellyûl 200 fl. fog n’ mennyifzer nn 
nyifzor büntctletní, pénze pedig nem lévén, 'más 
fennyítékkel fog él'dekeltetni. _ - 

AAz erdökben, mellyek felvvagynak игуан ofzt-~ 
ya Va’ köz birtolcosok közltt, mindnzonáltal a’ köz 
legelö fenntartatott, mindeggyik köz birtokosnak 
megelngedtetik, hogy а’ _maga réfzében vágásòkra 

sectiones) felofzthassa, és_ a’ marhnlegelLelî/sl u’ h-t ‚ meddig ez az lerdö’ gyarapoclász'mnk Мигов l 
azon rél'zben, melly le van vágva, тазу müvelés 
аи. véve, megtilthassa, ’s а’ t; ` ` 

l 

Ради’. А2 erdônek még valamit igérö réfze is 
a’ pufzttúlás’ vefzedelme Масс lévén, акта}: meg 
oltalmazására севу ШаПощ védlö rendeltessen к ki , 
lnogy a’ 'köz bintokosok’ eggyeze'sének til'zti Ней— 
közlése mellett a’ tìlalomnak mîként lèhetö beho 
zásának ¿módgya iránt' véleménnyeket adgyúk be. 

7, Quoad _erectionem Lazareti. 

A’ nyomorúlltaknak és betegek’ ìnségei alatt 
' т »n I l l l s'mlodo fzegenyeknek fzanakozasra meltó sorsokat 

.f_zívére véven ezen Vármegye, a’ legközelebb el-- 
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Шуи. еГнещШЬеп többfzöri tanácskozâsának изг 
gyává vette аи, hogy mi módon lehetne ezeknek 
fzámára суду menedék helyet шеи N. felállítani. 
Ezen a’ fzenvedö embertársainn segítö [zent czél 
пак elérésére intézett tlörekedései mail' ваше is olly 
foganatosak voltak, hogy embertársai’ nyomorúltt 
állapottyokonn megindúlô jÓ fzíveknek példás ада— 
kozâsábúl, és más ezen intézetre illô kútföbůl an 
nyi pénz egybev gyüjtethetett, a’ mellyenn ezen 
jò fzándéknak tellyesíthetésére езду alkalmatos épû 
letet —— fl. már megvett, és egynehány пусто 
rúlttaknak és betegeknek a’ kôrházba leendö feLy 
vételére tehetséget nyert. Meglévén tehát шёл: ezen 
Гиен: iigyekezetnek talpköve чешуе, az a’ remény-V 
ség táplállya tovâbb is ezen Vármegyét, hogy en: 
nekulánna is Говна]: ollyan könyörûlö [Ей/е‘: ta' 
lálkozni,- mellyek az elnyomorodott és elbetegese 
dett embertársainak sanyarú sorsát en_yhíteni Ы— 
vz'mván , tehetség'ekhez kepe'st adakozások âltal ezen 
intézetnek további felsegéllését efzközölni fogják'. 

-Mellyre nézve , ’s a’ t. (Seguitur organisatie 
exterior et interior ‚иди: Lazareti.) 

‚ Bejelentetvén ezen alkalmatossâggal дешев N t N . 
Ишак е’ napokban történtt halála, minthogy а’ 
megholttnak özveggyeègazdaságánnk gondviselésére és rendes kormányoza ага elégte `nek мнимом, 
az ârvák’ javának tekínletébûl ión k мыши)“, 
hogy, a’ járásbéli Fö Bíró N. Imre` с‘ a’ rendfze- 
rim. való ШЕИ Ugyéfz N. Islván а’ ely’ fzinére 
kimenvén', ’s az так’ házi ko'rnyülállásait nllgg 
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visgálván , lia fzükségesnek Намаз“: a` javali’ öf'zfve 
írásât. ат tegyék meg, ’s mind" си, mind perlig 
a1. iránt való véleméunyelxet, hogy mi môdon le 
ln'etne legbizonyosabban az özvegv’ és a’ gyerme 
liek’ táplálását, ’s a’ jófzágnak a’ maga é ségében 
val() mcguu'lásál el'zlxözölni , a’ iövö gyíìles’ ада!— 
mawssâgával beadgyák. 

9. Opim'o Шве! Jïlagistratualis вид/асе: publico 
deciso. ‘ 

.lóllehct mink tifzti Ügyéfzûnlmek vélcliedése 
iránt minden tifzteletlel viseltetünlx, mîndazonáltal 
аи ‘olly zlinormértéknek .nem talállyuli, llogy a’ 
штанам’ ъегтё"'есё!1е2 képest köz tanácskozás alzi 
vetetvén , `változálst nem Pienvedlietne. 

10. Quoad fluviales mulas. 

A’l1ajós malmokat, ha шок kairos helyezte 
téseky miatt akadályban nincscnek, n’ birtokosi 
jusnak rövidsége nélkůl tiltani nem lehetvén , mint 
hogy a’ kérdéshéli тайно]! а’ járńsbéli Fö Bírónak 
jelentése l'zerint a’ издавать éppen nem вагону“, 
azok az ártatlan hclyenn továbl) is mcgmaradlml 
nali. Többnyirc, ha a’ hajólsazásra L'igyelö Királyi 
Biztos jövendöben шпате")! malmol roll`z helyenn 
találna kikötve lenni, ielentse `a’ járásbéli Её Bí 
rónál, Маек kötelességében' fog мыла, a’ dolgoi 
töstént megvisgalni, ’s a’J`zükséges rçndeléseket 
трусит. 

11.- Quoad regulatiouem Лид/й. 
MinlliogvT a’ liérdésbéli munlu'mak gyölleres 

orvoslásálloz ta1‘lozundó,"s a’ viz’ ággyanémclly .lle--4 
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lyeienn www.. iévén, „ágyon temes, ¿s канве 
ges volna, ап'а nézve а’ megyebéli Földmérô ki 
Lüldetik, hogy a’ fzükséges' eröt és шведски ve 
gye fzámha, mellyelmek bejelentése utánn meg-_ 
fognak a’ fzomfzéd Megyék, kérettetni, hogy az ' 
ajánlott munkának arányos közös erövel leendö 
végrehajtâsához járúlni méltôztassanak. 

12. (гадай exustionem cremati. 

Ezen ’ alkalmalossággal a’ álinkafôzés’ ем!— 
lásának czéllya fontolóra vetetven , kérdés машин 
tatou: hogy vallyon az ollyan helyekenn, a’ hol 
I`zámasabb sörtések Фаната]; ,l és a’ pálinkafôzésnek 
megakadályoztatása miatt azokat moslék helyett 
fzemes élettel tartatni ldnleleníttetnek, a’ kívántt 
czél elhibáztatikë ? hogyha a’ sörtésekre fordí 
tandófzcmes élet» kifïjzetvén, abbúl kétfzeres ha 
fzon vetettetik, melly Вёл-(163: а’ felsöbb rendeló 
selxbül нападавший nem lehetvén, annak bövebb 
megvilâgositása végett a’ N. M. Magy. K. H. Tunács 
lséretnir rendeltetelt. 

15. едет! o_ßìcíosum щит _Linguae Hunga 
ricaf’. ' 

l v f 'a Í Í f 
A’ Magyar nyelv’ csinosodasanak oregbitesere, 

melly mâr törvény által megpa'rancsoltalott, Ó 
Királyi lFelsegi'em'ek megeggyczésével az _Orfzág 
-Rendgyen elvegeztek: 

lfzör. Неву az Ö Felsége’ elejébe mcnendö 
маток ‚ а’ fzók’ kétséges értelmeknck вши/оца— 
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шага шаг ezen gyûlés mellékcs rendenn Веды! 
és Magyarúl kéfzûllyenck. 

2[`zor. Az Orftágbéli törvényes til`zlségeknek 
is Í'zabad legyen azöfelírásaikat a’ Magyar Királyi 
Udvari Cancelláriához ugyan Magyar és Псы; 
nyelvenn' intézni. 

5l`zor. Szabad legyen ezen fellyül a’ törvényes 
Tifztségeknek', ha kívánnyák,«a’ K. Magyar Hely 

vtarlo Tanáccsal вешает! nyelvenn folytatni levele 
zéseiket és az itélö fzékeknél, ’s' a’ törvénykezé 

l l sekben ezen nyelvvel elm. 
4I`zer. Azon törvényes tifztségeknek, mellyek 

hazaî nyelvvel Резник élni , a’ K. Magyar Н. Ta 
nâcs xizon nyelvenn felellyen, 'de a’ Királyi Fö, 
Törvényfzék még most azon pörökben, mellyek 
Magyar nyelvben végzödtek ‚ és az ô lwisgálasa ala 
által тише-пек, azon nyelvenn Явные: llozni ne 
köteleztessen. 

Öfzör. Mivel pedig a’ Magyar nyelvnek mcg 
tanúlása mar törvény által Magyar OrIìágban rend 
fzerinl valô [ёж-Буй tetetett, Ó Felségének azon 
törvény’ Lellyesíttésére gondgya lefzen. ` 

Í 
о l . Erre nezve: 

llìör. Meghatároztatik, lxogy ncm свай а’ jegy 
zö könyvek., hanem a’ levclezések is minden жёг— 
'vényes Lifztségekkcl 65 kòzségekkel Magyar nyel 
_Venn folytattassan'ak. Не fuimlálván a’ Magyar 

jhadi вех-едем, ésa’Mag_yal"Orfzági наш Fa 1"... . 4 б 

galo Széket is, csak a’_ Német Tòrvényfzékekkel , 
\ 
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иву а’ пешее введением Elölján'óikkal hagyatik ' 
meg eggy üdeig a’-Deák nyelv. .' ‚ . 

2fzoxj. Не?! eze'n _ N.- Vármegyének Tifztyeì mindegn Шиша béli tudòsítâsait Magyar nyelyenn 
adgyák be'. é`s minde'n' Magyar Orfzági Elöljárókkal 
шиш levelezzenek. ' _ 

быт Minden magányos fzemélyek îs'ëlrraì kö# 
метить, llogy ielentéseiket, vagy ki'nyilatkoz 
tatásaikat Magyar nyelvenn нунций]; Ье. I 

4fuzer. De a’ törvénykezés’ folyamattyában пот 
ha óliajtanánk mindgyáljt behozatni a’ Magyar 
nyelvet, .mindazonáltal hogy a’ félénkeknek fzí 
`.-eìbül minden nyu hatatlañságot kivegyünk, a’ fzükséges törvênyea. îifejezé'sélůnek vmegélllitász'n-a , 
nem külömben ai vUgyéfzelm'ek шавок’ akorlá-~ sára megengedtetlk, hogy még két el'ztenäëíg akár 
Magyar, akár Deák nyelvenn Iìabad 'legyen pörì 
штанин; ‚ de úgy, hogy az alpöi'ös kötelcztessen 
жоп a’ nyelvenn felelni,- mellyenn а’ рбг kezdö 
dölt. Позу dig azon iidö'múlva annál bizonyo 
sabban közönséges folyamatha myelxessen a’ Magyar 
nyelv. ` 

5fz'ör. A’ Fóldes Нищенка nézve is шедший— 
топать hogy azt az Urfzékckerm , ha elöbb 
nem , két efztendö múlva bizonyosan felvenni tar 
tozzanak. 

Gfzor. A’ lelki Páfztorokat, és Oskolamesœre 
kel arra kéfzteli ezen` Vármegye, hogy a’ Papok 
ugyan a’ kerefztény tudománynak elöadásában, a’ 
mesterek pedig az oskolai tanításban, a’ mennyire 
leken, а’ Magyar nyelvvel éllyenek; е’ végre; 

питон. ` 6 
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," '71’181’. Megkérettetik a' megyebéli Püspök Út', 
65 а’ 1`61(188 Urak, hogy csak ollynn papi fzemé-` 
lyekct küldgycnek, тазу ajz'mlljranak, а’ kik а‘ 
Magyar nyelvet értik, 65 azoknnk meghaggyák, 

 

hogy a’ felserdůlô ifl'júságot mennél elöbb а’ Ма—' 
gym' nyelvre, 65 ez âltul а’ kerefztény tudomány« 
га oktassák; de azért e’ mellett n’ n_yelvnek,- а’ 
közönsêges életben , és a’ kereskedésben való 111112 
na âltal is а’ tanúlásra édesgetni ügyekezzenek. 

8I`zor. A’ mesterek pedig , ha magok nem tud 
nâna'k Magyar'úl, mindgya'u't olly segédeket Говяд— 
gyanak, kik a’ gyermckeket Маш/211111 tanithassák. 

`Ífagy. A’ legutôbb папаши Orl'zággyůlésén 
a’ Magyar nyelv iránt llozatott Törvénynek kö 
vetkezésében több Vármegyek tettek immár 11626— 
1611!) való olly lépéseket, mellyeknél fogva remény 
lenünk lehet, hogy nyelviínk nem sokára az egel'z 
Orfzágban áltellyában mínclen köz dolgok’ {Шуш— 
tására kiterjed. и Р. 

Pest Vármegye volt az elsö *), melly a'zon 
fzókat , mellyeket a’ polgári és pörös dolgok’ ren 
des folyamattya megkíván, legelöfzör forditani,l és 
pótolni kezdelte, és a’ Löbbi Vár'megyék között, 
mellyek ezen шипы: l`zövetséges eggyeu'ertc'zsselbô` 
viteni fogják , mi is eltökélleuük magunkban, liogy 

*) Ezen czim alan; 
1.) A’ Tifztbéli irás’ módgyáuak saját Sznvai 1807. 

Pesten. Trattner Ma'lya'a’ [шиш/е]. 
Jcgyzésre mélló тишина a’ kövctkezök: . 

2.) Éfzrevc'telek a’ Magyar n 'elvnck а’ polgári 13112— 
galásra , és törvéuykezésre való n knlmuzmlásárúl ’s а’ t. 
[аз/джем. Vdrmegye 1807. Szammer Кий/‘а.’ belü'iuel. 
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e’ munkában réfzt veendünk, és az e’ végre ki 
küldött Biztossâgunk Тов/папуа is шаг az iránt va 
lô tanâcskoz'âsát. Ногу azonban anyai nyelvünk’ 
teriedêse ês ~vírz'igzz'asa iránt viseltetö buzgóságun 
kat annâl `világosabban kijelentsük, és azonI tudós 
Hazafìaknak is, kik az ekképen öfzvefzövetkezett 
Váì'megyêk’ iinuńkâlkbclááábúl helyeztetésekre nézve 
réfztl nem балете]: ‚ alkalma'tosságot n_yújtsuhk ezen 
пешая és dlïcsô czélna'k elérésében való rél'zesülés 
re, a'zt végeztük mai naponn köz gyülésünkben', 
hogy azon érdemes названым-1:1 a’ tifzteletbéli 

 

3.) ТЕМЕ Szótórl’s a’ t. Ища Vármegye,Bécsben 
Pichler Antal’ байте]. 

4.) A’ [Пап frila’.,alkoklsának és módg яйца]: sommás 
tudomáçnya.- Hufzár Károly , Fe/te'r ármegye'nel.' 
[фр/еще. Peslelt 1816. Trail/zer János ‘Таити’ belů'ivel. 

. 5.) Magyarńzója azon Зинаида, mellyelc a’ Magyar 
Orfzágl polgári és töryén es dolgokban elöfordúlnak. 
Szírmay Antal Udvart' andesos (Шаг, Kassán 1806'. 

6.) Szre li Samuel, T. N. Borsód .Vármegyënek- ’s 
а’ t. Pesten тёте». 1806. 

Ezekenn Нут méltó {igyelmelességet érdemlenek a’ 
kövelkezend'ó титан: : ~ ` ' 

a) Honi Törvény: öfzvefzedegette T. T. Georch 
Illyés ’s a’ t. 1804— 1809. 

Ь) A’ Magyar рощах-1 Törvóny 1822. Т. Т. км.‘ 
с) Közönséges törvényfzéki polglíri Magyar Törvény. 

Fejtegelle T. T. Slcmenics Pál ’s a’ t. 1823. ‚ - 
(l) Tucló'mányos Gyüilcmóny. Petro'zai Tratiner 

Málya's’ bett'tt'vel e's Éöllségével. 

6 i › ` i Э 
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I J- `\-‘ .l 1 
irásmódnak saját fz'a'vnil, l10vá,a’ pörölx’ folytatńsá 
hoz I`zükséges nevczetek is tartoznifognalg, le jobb 
magyarsággal, és leginlnább megbövitve elö-a Буи, 
sa'ál: értékünkbůl — Н. пеш‘аппуйга fáradságáhalg 
jntalmáúl (mellyct mcglàöcsûllietetlennek 'tartunk ), 
mint inlu'ibb fzívességünk’ jeléůl a'ânlunk, ’s_ an 
nak adatni rendeltünlg, a’ kit Pest Vármcgye дна! 
öl`zvel1ivamlo és a’ mag. ar nyelv’ kiterjefztêsére 
nézve bari'n'âlsâgos fzövetsegbe lépett Vármegye’ Кё 
veuyei legerd'emeseblmeln Равна]; nani. du 

14. Саши! regulationem malitornum. 
l A’ tapal'ztalás bizonyitván, Вову minden z'f'ál; 

> abonâbúl ‘рвут annyi шк, шипе! megtömve, ki gerůlhet a’ korpánn Ней! ‚ arra nézve a’ kinevez'elt 
malomvígyázôk ennek tellyesitésére ügyclni fognak. 
ìHoäy pedíg a’ zl`ák’ mennyisége' a’ kérdés’esetében 
попка! tudasson, az быть mindenkor lleltös ro 
тёзка messék fel a’ Molnar’> jelenlétében a’ zfákoln’ 
fzâmát. Töblmyire a’ biz'tosi és fzúrnvcvöi khiva 
talra bizattatik, llogy a’ gabonának folyç'» árához 
lzé'pest határozzák meg, ’s jeleutsék Ье а’ kenyér’ 
fontyának ага: , és а’ zl`emlyének nelmézségét , Падуе!— 
mezvén- е’ táï'gyban а’ fzomfzéd Vármegyéknek 
divatban lenni fzokott zfinormértékelxre; hogy ре 
dig sem a’ Мешаю]; ‚ sem a’ Kenyél'sütö'k mago 
kat tud'atlansággal ne mentegethessékv, ezen rend 
fzabásrúl ölœt a’ Szolgabirók tuclósítani Гошей. 

Ifagy. A’ molnz'xrolc Шип! elkövettetni fzokott 
.csalások, és. ezelsbůl fzármazó kârlételek sok rend 
héli méltò panafzokra adván alkalmatosságot , mel- . 

\ 
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lyek kiváltképen а’ jelenlévö gabona'Tzükéhcn a’ 
Megyének fìgyelmetességét a’ fzükséges orvoslò el'z 
közöknek felke'resésérc ingerlették. 

Arra таю lnézve az igen elhatalmasodott УКР: 
fzaéléseknek megfzünt'etésére hafznosnak itéltetett, 
‘лову a’ tájékokhoz képest,hol fzámosabban тахта): 
а’ malmok, a’ megyebéli Táblabírók közül Гей‘— 
gyâzôk (Malominspecçorok) válafztassanak, a’ kik 
gyakrabban a’ malmokat véletlenül megçek'íntsç'akx 
а’ molnárok által venni fzokott réfzt ’s az erre 
fzolgáló mértékeket megvisgállyák, és arra (вдув! 
lyenek. ‚ 

Melly kötelességnck elmulafztásáért, ha так; 
panafzt teend, a’ felvígyázó igazságosnak папами 
a’ vádot , a’ kárnak megtérítésénn Буй], a’ csalârd 
molnárcbüntetœsse meg. Értetödvén , hogy azilletö 
Ранен Uraságok is iigyelni цап-юта]; а’ jó rendre, 
és a’ tapafztalandò sérelmeknek foganatos тезок‘— 
Уоз'ёзёга. _ 

15, Quoadpmepediendam famelm. 
\ 

Az Эфе] fzük termésbûl fzármazható éhségnek 
ellávoztalására meghagyattatik: f 

lfzör. A’ Szolgabíróknak, liogy a’ járásbéli 
helységeket hejárván' arra vígyázzanak, hogy а’ 
fóldcknek hevetése elött вены а’ lakósok közûl ke 
mény gabonát eladni ne bátorkodgyon; ha pedig 
vetö mag nélkůl némelly iobbágyok fzükölködnéf 
nek, annak kölcsönözésére Раиса Uraikat serken 
leni el ne muhssák. 
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2fz0r. Minthogy a’ lermésnck mosçolnas'ága 
miatt aa adôzóktúl ki nem kerîilhcl, lm_gy a’ fasi-f 
mos katonasagot kenyérrcl kiwrthassák,a’ N. Мец. 
М. K. Н. Tanács alázatos felíras últal mcg fog _kérettet 
ni , lnogy csupz'm a’ kemény gabonának a’ Kirâlyi (Нес—г 
házbúl leendö kolcsönadásat közbejárása által efz 
közölni méltóatasson. 

, Öfzpr. Scmrninéxnů termefztménybûl, a’ mi az 
emberi táplálásra fziikséges, a’ mìllyen a’ Ьйщ2 
гоиГ, arpa, zal), kukqricza, Poldi alma, sem pa 
ниш, sem sört égetni, sem eczetet, vagy kemé 
nyítöt nagy mérlékben kéfziteni nem lelfz mind 
addig [ища ‚ még a’ fzorongato környůlallások 
meg -nem fziinvén, ezen rendelésl xneg nem fog 
vâltqztatni. 

4fzer. Akár miféle gabonát cserép edényért, 
vagy gyümölcsért cserélye adni keményen til-almaa 
mik. 

5fzör. A’ llelység’ elöljárôi a’ községet illetö 
termefztményeketl a’ helység’ faükségeire a’ fcle 
letnek terhel масс mcgtartani köteleztetnek, és a’ 
kereskedök a’ gabonanuk alattomosl me vásárlasatúl 
és más helyekre val() álfzállltasatúl hathatósan aka 
dályoatassanak. 

16. Circa топит uotisatiom's occasione restau 

галош: Magistratualíum Comitatenst'um. 
Köz tam'ncskozás alá bocsáuatik a’ múltt cÍ'z 

œndei Szßnt Andrâs’ lmvának 20dik napiánn N. 
.. .. l и. f .„ в l - r P Э шпон, kozonseges gyulcsbul a’ tifzt falalztru ГИК 
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nlkalmatossâgával elö fordúlandó voksolásra ждёте, 
bizonyos zßnormértéknck és rèndtartásnak Ridol 
gozására kinevezett Küldöttségnek e’ tárgy irânt be 
nyujtott véleménnye, щепу is közönségesenßkké 
pen állapíttatott me". ' 

А’ fzeme'lyes volrsolásbéli Лига ne'zvp. 

lfzör. Voksok vagyon ezen Megye’ kebelében 
_lakó minden rendenn lévô Egyházi és világi neme 
peknek, akár birtpkosok , akár nem, ide nem. ér--` 
tetödnek mindazonáltgl azok, kik fzůlöi, чаш 

~ gyâmatyai hatalom alatt vagynak. 
2Í`zpr. A’ Vârmegyében nem fakó nemeseknek , 

lm a’ Megye’ kebelében valóságos nemesi birtokok 
vagyon, » ' 
I 5fzor. A’ Káptalanoknak, úgymint езду Г2е 
mély gyanánt vetendô egéfz testeknek öI'zve véve 
езду voksok vagyon; ha pedig а’ Kápmlanok’. Ка! 
döttyeikenn Буй! több Kanonokok is megjelen~ 
nének, a’ tìI'zt vâlafztô fzélmek alkaŕmával, 212011— 
nak isvfejenkint különkûlön volss engedtetik. 
l 4fzer. Azon Plébánusoknak, és Káplánoknak 
is , kik fzületés'ekre nézve nem nemesek ,‘ minthogy 
a’ törvény'ek Ir'zerint ezek is nemesi Izabadsággal 
élnek, voksok vagyOn. 

5fzör. А’ királyi Várasok a’ törŕény Í'zerint 
eggyÍ nemes fzemélyt âbrázolván , Küldölìtyeik дна! 
eggy тыквы: adhatnak. - 

6Г20г. Az alyai hatalom alatt le'vö Ванна}, 
bár пяди érlck is még tökéllelcs emberkort, ha 
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köz Шума]: viselnek , vagy altyoktúl külön fami. 
liátl гейшей, voksok vagyon. 

mer. Az @marian пашен-ешь нападками 
voksok vagyon. - 

8fz0r. A’ ncmes ál'váknak gyâmaltyai ’s gond 
viselöi az árváik helyett voksolnuk. 

9fzer. A’ megüresůltt egyházi , nem külömlien 
F5 Oskolai értékhez mrtozälndó,V ligy fzinte а’ (‘а-ч 
me'ralis Uradalmak’ neveiben eggy Fö igazgató 
Til'izt voksolhat. ` 

10fzer. Azok, kik а’ til'ztválafztásra fzemélye 
sen megjelennek, шавок helyett voksolás végett 
képviselöt nemkivildlietnek7 hanem n’ íelenlévök 
válal'ztanak lifztviselöket, 

` 

11fzer. Azoknak , a’ kik сами böcsûlctbiìl Tábla 
bírôknak nevezlettek , _mindazonáltal fzl'iletésekre 
nézve nemesek nem volnának , a" Táblabirói 'ne 
vezett Vvoksolaìsra just nem adhatnak, 

гиду. A’ Megye’ F ö Ispányi Hivatalnak Kor-_ 
mányozója N. N. a"liazai törvénynek intézete fzerint 
a’ mçgyebéli Tifztválafztást megtartani kíványán, 
ezen Tifztválafztásnak napjára а’ reánk követke 
zendö N, hónapnak kilenczleclikét rendelni тёщи— 
ъаърц , mclly, liogy mennél csendesebben, jobb 
móddal, és dif'zesebben megeshessen, a’ fellyebb 
Átifzzteltt N. N. Urnak Elöülése alatt az Шей N. lleva’ 
26dikânn tar-tatou kòzy gyülésben a’ miképen, és 
щепу renddel tartandó, és Yégbe menendö tifzti 
шатает módgya megállapíttatott. Tudni illik; 
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Mindazok , kik ekkoráig nemesi I'zalbailsz'rggalv 
éltek( nemességek’ minden niegvisgálása nélkül) 
ha már egyl'zer tökélletes üdejeket elérte'k, 
a’ tifztvalafzlins’ fzabadságával élhetnek; söt azok 
is, kik, ámbar tökélletcs (Мекке: _el nem так; 
de méig,r is akár melly módon magoktúl függök 
Yolnának, akâr ofztozott, akár Ol'ztatlan :illapot 
ban éllyenck, a’ tifztválal'ztás’ alkalmatosságával 
fzabadon voksplhatnak; mindazonáltal 

Mivel Нажав? alkotmánnyának ebbéli eggyik 
giga egyedûl csak fzemélyes fzabaclság v_olna; senki 
ezen válafztást másra nem ruliázllattya, mellyln'il 
nyilván következik, hogy csak a’ jelenléyök vok 

l 

Неву а’ tifzLválafztás mcnnél hamarább végbe 
lmehessen, és kikilminden akndály nélkül voksát 
,adhassa , az üdö’ megnyeréséért a’ _Járások fzerinl; 
annyi külömbözö lielyekenn fog voksoltatni, és 
fzinte minden-eggy járásra севу Küldöttséàr legin-l 
kâbb az olvasni nem tudók miatt a’ _tifztválafztÓ 
[z_ék’ alkalmatosságával ki fog neveztetni. 

Mivel pedig maga швами tifztet, avvagy ‘ 
birót válafzltani eggy a’ legl'zebb nemzeti fzabad 
sâghoz tartozandóyolna, mellynek dífze’ és böcse’ 
Теплиц-фазам ezen Megye , és egéI'z Magyar Ha 
zánk leginkább különös fìgyelemmel fzüntelen arra 
viigyeltt, hogy а’ nemesi fzabadsá gal élö mindern 
tartózkodás nélkûl voksolását tetfzése I'zerint Гиа 
badon шьет, különösen ajánltatik, llogy kiki 
minden mellékes тенты; és réfzre hajlás ne'lkïil, 
'Ó renddel és ígaz lélek fzerint gyakorollya ebbéli 
lfzgbadságât, lu'ilömben, a’ ki ne шит (а’ mit ne 
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mesi штамм felruházott emberrülifeltenni nem 
lehnt) a’ voksolnat ńrúban bocsátani, тазу pén 
zenn megvúsárolni, `vilâgosságra iövén a’ dolog, 
fenyitö pörbe fog idéztetni, és érdeme fzerint 
bümeuemi. 

Mellynek okáért, a’ voksolás’ fzép fzabadsá 
вата! bíró minden rendenn lévök kiilönösen вег— 
kentetnek, hogy, ha a’ bizodallnok 'és tetfzések 

. fzerint valò bíróinak és 'tifztyeinek válafztása 12!— 
vekenn Гений, a’ megrendeltt hatánnapva [hemé 
lyesen megjelennyenek. 

1,7. [тайги relatiorzum per Magistratuales 
qualiter adpromptandarum. 

Több alkalmatossággal azt a’ tapafztalást té 
vén a’- llendek , hogy némelly Szolgabírók , midön 
jelentéselxet beadgyák a’ nélkûl, liogy megvisgalá вот bízott pana zoknak kivonását feltennék , csak 
a' пышет? fzámát, és a’ panafzolkodó’ печёт 
említik, mellyre nézve meghagyatik a’ 8201350)! 
róknak, hogy ezutánn azon tárgyaknak, mellyek 
nek elintézésére kiküldettnek, rövid ugyan, de 
egyfzersmind a’ dolog’ velejét tökélletesen elö mu? 
tato kivonását jelentéseilaben minclcnkor kitegyék , 
és ahlaoz vélckcdéseiket, nz elöbbeni rendelés’ Löf 
vetkezésébe is, melly цепная jelentéœk h¢ 116111 
veœtik , 'hozzá adgyák. ` 

18. Quoad fumationem captiuis interdíctam. k 
A’ mostanában legközelebb tartatott bünt ité 

lö fzék’ alkalmával а’ Megye’ fogllázában парк‘!!! 

,.‚и 
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парта ann'ylra nevekedö gpnofzbévöknek (hogy 
már- azpknak helyek is alig цитаты) elrettentó 
sekre nézve, úgy a’ czégéres bûnben lélekzöknek 
lehetö me Yorvosoltatása'u'a nézve rendelqetik, hogy 
minden oglxâ'zban lévö raboktúl a’ арак el~ 
fzedetvén, azoknak a’ dollányzás semmi I'zín alalt 
meg ne engedtessen, és a’ Megye’ háza elött olly 

_fzvégyenòlilop állittasson fel, mellylxez az arm itél 
деть, midden llétenn kétfzer a’ böiti napokonn 
nyáronn egéfz парта, télenn pedig dél el6tt két , 
és dél ulânn is két óvâîg kilânczoltassanak, nya 
kokba ежу 0115T tabla, `:nelly vétségeket 02636— 
rezze, és шмыгает а’ jövö menö nézöknek ша 

adgya, függefztessen; neliogy mindazonáltal a’ 
nein dolu'myzâs miatt egésségekben fogyatkozást 
fzenvedgyenek, a’ fogháàoknnk lev б Itil`ztító 
El'zközökkcl való füstöltetése rneghatároztal;ik.l 

19. аист! controversias inter sanguinem анаша , 
decretumgue contra тащат Seguestrzim. 
Minthogy a’ Vármegyének az .elöbbi el'zterh` 

dôkpül _Inegtckintettjegyafi könyveibûl az tapal'zf 
штык, liogy N. -Orzfébel: N. N. feleségének ,I Ö 
Cs. Kir. F6 Herczegse'géhez а’ Nádor Ispány Ur 
lloa tet; folyamodása’ .következésébem a’ Várme 
gyéhez még -— efztendöben f.- hônapnak 24kánn 
-„- fzám айвы. olly értelmü kegyes parancsolat, 
lioäy Ягу: N. Örzfébet és édes annya N. N. néliai 
N. N. Пр’ ёцезьтуе között az atyai javakbúl ré, 
1`zének leendö kiadattatása , шву azoknak törvényeS 
zár1 alá vétele ìránt folytatott tárgyal; barátsâgos 
módon elingézni, чаду ha ez meg пещ Мышца, 
azt az igazsúghoz képest elrendelni iigyekezzen, 
érkezett, ’s ennek mai ' uapig is clég nem шепот: 
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volna,`ugyan жёг! N. N. 2dik Al -lspány és N. N. 
_ Fö Szolgabiró Uraknak ezen kegyes porancsolat 

valósâgos másának és a’ melleje zártt kéreleml'e 
vélnek kiadása mellett meghagyatik, hogy mind 
ennek, mind az érintett N. efztendöbéli —- köz 
gyülésnek - fzám alatt nekik Падок: parancsolat 
nak mentûl elöbb eleget tegyenek, 63 azakra nézve 
az illetö feleknek kinyilatkoztatásail., jelentések 
mellett bemutassák. Minthogy решу, a’ most írtt 
——- köz gyûlésnek _- fzámaì alatt lett végzésekbůl 
az is világos volna, llogy töbhfzör említett N. N. 
alfzonynak весь törvényes zar fel nem fzabadítta 
(он, avra nézve ezennel rendeltetik , llogy БЫЛЬ’ 
dÖtt 2dik Al Ispâny és П. N. Urak az említett afz 
fzonyt mindennémü jófzágainak elidegeníttésétûl, 
vagy akár mi módon leendö megterhellésétûl és 
irántok akár mi Щи alatt teendö eggyességtéte 
lektül, úgy kölcsönös pénzeknek felvetelétûl bí 
róiképen eltiltsák. A’ Szplgabírò Ирак pedig аи Já 
rásaikban mindeneknek шайка killirdessék, hogy 
senki az elöbb emli_t_ett alfzonynak pénzt köl 
csönözni’s annak iòfzágát örökbe, akár zálogképen , 
tvénzének elvefztése alatt, megvásárlani ne bâtor odgyon. 
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G е n e r a t i m 

usìtatae in deferminalionibus et senfentiis expressiones., 
harumque in juridicis uberior dîlucidatio. 

_ Т Ш. . 

1. Az esedezö’ keresetének helyes, чаду hely 
telen топа: voltaképen nyomozìza ki, és arrúl te 
Буев jélentést.' 

2. A’ jófzágnak диадема alâ nem eshetëse 
mcgbizonyíttatott 5 af nemes jófzágra adô лещ fzâl 
Пышма. 

5. Az itt tanyázott katonçxság már a’ Megyé 
bûl elme'nvên. ` Y ' 

4. 'Ezen Ага нет is пташек a’ mértékletes i 
nyereséget megh'aladónak lenni. 

5. Mind ezek tehát а’ reájok bizatott hivata 
los köt'elességeknek щелей! elöbb val' tellyesitésére 
emlékeztetnek (а’ megye’ körében, ebeiében). 

6. А’ мы) köuségek’ elkeràlése уедем '_ ki 
пе‘: is а’ fzükséges költségekre y'jöveandöbéli гиа 
molás’ 'kötelessége alatt a’ hâzi pénztárbúl 600 for. 
заедешь ki. 
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7. Ezen Kir. parancsolatnak' ( а’ „отёков 
mialt, praejuncturae) közönségessé való tétele 
rendeltetvén, egyfzersmind az ahhoz lépendö al 
Вышний; végett mássa a’ megyebéli adófzedc'i 
мышца}. ыаааыань. ' 

8. A’ mikéni; találttakrúl pedig, тазу eligazi 
tottakrúl (elvégeztettekrûl) Штативы jelentést юн 
gyen _ (a’ miként efzkö'zlöttekrül , a’ miként vég 
hez мены). ‘ i ' 

9. Az a’ végŕe kirendeltt liíztosok, az adôzíis 
ай eggyenkint és fejenkint valò megrovásolásnak 
kúlcsát bemutattâls.. А 

10. Hogy а" tolvaíokat voltaképen Идущим— 
talni, és található javaikbúl a’ kárvallottaknnlk 
tellyes- elégtételt. fzereztetni ne terlielte'ssen.` 

11. Biztos N. fzâma'dâsának most :meg nem 
lchetö beadllatását ielentvén. ' 

12. Tömlöczbůl me'gfzökött. elillantott. 

15. Minden mag nélkül meghalálozott N. N. 
n’ Királyi Ugyéfzre fgállott jzivainak kótyavetyélé 
sére e’ folyó hónapnak 20dik napja kiintéztetetl-` 

14. A’ kalonaságnak vill`zal`zállílásârúl a’ ne 
ими következlxetö reménytelen kimenetelnekmeg 
elözlietése végett annnk el nem fogadható tellyesí 
lésérc a’ fzénu’ és Zub’ Гит: volta miagt, a’ N. Mélt. 
M. K. H. Tanács és N. M. Fö lspány Uris az e’ réf; 
ben lmtlxatôs közben járásra megxfognak kéretœtni. 



95 

15. A’ vifzontagos keresetek’ , fizetések’ (correla 
liók’) dolgában hozott végzéseknek jegyzeménnye. 

Pecuniae valoris ßuctuatio {явит/весела metu 
[платежи/отита: omnibus periculi um'versalem an 
xietatem et ‘герба/аноде”: induxit .' a’ papiros pénz’ , 
тау vúltò czédulák’böcsének ingadozò volta, тазу 
vollok minden vagyont érdeklö vefzedeleln’ féle» 
lemtûl közönséges aggódást , és retœgést támafzbott. 

Vagy. A’ melly közönségesen az Orfzág’ la 
kósait a’ шавок’ tulajdon vagyonnyainak bátorsâga 
felül aggódásban Канона. 

Periodicae shaedarum reluitionallum de cursa 
retractio et Conventiouàlis Монете emissio .' a’ 
vâltó czéduláknak iidöfzakafzankint a’ folyamatbúl 
való kivonása, és a’ peugö pénznek kibocsáttása. 

Pecuniae Cusio ita Завидная”, ш шт т 
ternus valor a nominali tantum cusiouis expe/isis 
сатин.- а’ pénznek verése úngy rcndeltessen , llogy 
annak belsö erteke nev fzermt csupan csak a vo» 
résnek költsége által külömbözzön. 

16. A’ dolog’ fekvésc azonban eddíg vuló ál 
lapottyában az ìtélet’ tellyesílése nélkül hagyatlat 
ván, az irások azon itéletnek , ‘шву végre hajtása 
foganatba vuló vétele elôtt félküldetnek. 

17. A’ megyére nézve kidolgozott шедший-о— 
zásoknak a’ miként következett foganatrúl való tu 
dósítással eggyütt 15 nap alatt leendö fellu'ildeLte-- 
tése rendcltelik- 



96 

18. Eredeti valóságban , eredetébcn ( т ori# 
gine) hiteles lcxnásolásban, maga’ valòságos másà 
ban ( т copia 

19. Szlvekbül örvendenek a’ Rendela, illy ér 
«lemes Hazalialanaln megjutalmaztatásůnn és тёщу 
ságokrúl, fényesebll méltósagra lett magafztalta 
tásńnn. 

20. Minden зачин önllint'bírói zár alá ve'telte. 
_ 21. Kérî, llogy а’ vontatékokra jövel телег 

teu. költségei és napiutalmai lxíjeleztessenck., annyì 
тина életet eggy vontába шипа"; tellyesen le» 
hetctlen. - 

22. [Ломе meghagyattatik. 
25. Az okozott lu'aroknak, költségeknek és 

sérelmeknek megtérítésében is megmarafztva vol 
Í nanak. 

y 24. N. N. a’ Nbe befzállítandó снесен’ dolgá 
ban Kir. Biztos ahbéli sajnos értésél. Лысый. ’ 

25. Az ÖFclségéhez való ìgaz hñsc'geket ve 
nélkedö знатным nlegbizonyitani ‚ és úgy Маячок 
lloz és ösi alkotmányokhoz vonzó fzerctetcknck йе— 
leit adhatni. Mìvel az'onban Ó Felségc, mint a’,ha- 
zának Attya irán'. a’ Rendckbcn blizgó megmêrsñé 
kelhetetlen liûség a’ támafztllató nehézségeknek 
menlül jobb móddal leendö elliatározását javas 
laná. 

26. A’ покои: segedelem végett ségitö Зуб]— 
temény felâllíttatni rendeltetik, és az òfzve Зуб!!! 
segedelemnek átküldése meghagyatik. 
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27. Mindennéma гшшь Okami ьаъьаььв e16 
lerjefztésével fzünet nélkül зет-Вещей. 

28. А’ beiktatott iigyeletek fzerïnt ‚ (juxm indu 
cta allegata, ) az itélet’ vêgre bajtása elölt , vel bir 
tokonn bclůl, vel birtokbúl, vel birtokonn kivíîl,- 
(intra, vel extra dominium) a’ felvëtel megengedì 
tetik. ' ‘Х 

29. Levonván a’ törvényesen levenandókat, 
és eggyik a’ másikért, ’s eggyért mind jót állani 
köteleztetvén -- az egéfz község’ eggyike mindnyá 
jáért és mindnyájan eggyért, vel eggyikünk vala 
mennyiért, és valamen'nyien eggyikünkêrt (in so 
[Щит y 

50. —М3че1 ‘а’ fzarvas marlxáknak közönséges 
lett mególcsósodások a’ köz tudományban , az N. N. 
e’ réfzben ne talân telietö panal'zok’ eltávoztatásá 
пак okâért a’ Szolgabiró búspróbát tetessen , és a’ 
marlm’ ârábúl miként kifzámláltatott nyereségrûl, 
vagy Кап-61 jelentést tegyen. ~ 

51. A’ tilalmaknak megtartása a’ köz' gondos-h 
kodâsnak eggy 1`ô ágazattyálioz tartozvân. 

52. Неву Ö F elsége a’ valóban felette I'zorgosI 
és a’ miatt_ a’ maga és Ö Felsége által is kegyel 
mesen megösmertt rendes útlyát elzárô környûl 
állások között ezen segedelmeket (az újonczoknak 
kiállitását, tyrant/m stati/tio etc.) töllünk méltán 

l r Jl, и v l д l l megkivanliattya; a koz, boldoßsa fenntzrrtasara 
реал; ‚ mellynek minden hazafi elött legföbb tür 
vénynek kell lenni, az illyetén áldozatok’ tételére Y 
mindnyájunkat kötelez. 

тшшои. 7 
\ 
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55. Ez ìránt a’ rendelések elözöleg тезисе!— 
vén , a’ fzl'ikséges megvisgálás, jò móddal való el 
intézés, és irânta teendö tudósitásnak beadása vé 
деп ki fognak adattatni. 

54. Annál {сеча az ellenek hozottitélet meg 
enybíttetvén , a’ vill'zahelyeztetô Al Ispány arra ща— 
шмяк. 

55. A"sófgzállítmányok’ akadállyai elbârítâsâ 
пак, ámbár az illyen akadályok Kjrályi költségfnél 
kül а’ nép’ erejével tökélletesen elbâríthabók s'olna 
sem le1l`znek;_mindazonáltal megbagyatik a’ 56:63— 
béliszolgabíroknak, hogy a’ kemên y felelet’ terbe 
alatt a’ sòfzállítmányokat fzorgoltatni el ne mn 
lall`zâk. 

56. -Az eredett káraik’ és megfzüntt liafzonvé 
тешь’ уйп‘иаъёгшеъёзе am ten panafzos гимна 
sokra. 

57. A’ romlottság minden házas felek között 
Гит felett divatba jövén, a’ járâsbélitifzteknek kö 
telességûl тещах, а’ >lu'isartosllodó, 63 egymással 
vifzalkodó` bázas Мсье: kölcsönös eggyességre és 
'vifzonyos hûségre hozni. ' 

58. A’ pörtûl való pihenés (respirium) a’ ki 
fizetendöknek törvényes böcsûje mellett leendö ki 
iizetésévél. 

59. N. Шнек’ bivatalos kötelességévé шейк, 
hogy N. N. Fket ezen a’. felsöbb ren elések ellen 
való engedetlenségekért és nyakassâgokert hathatós 
nyomóssággal dorgállya meg. 
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40. Ügyvêdöi “Потапу (procuŕatorìa con 
ah'tutio), a’ pénz’ böcsének habzása (листала cur 
sus) , megbukott kereskedô’ hitelezöi. 

41. А’ köz “так hathatós elömozditására спё 
lozó ffLándé 

42. A’ magyar nyelvnek a’ hivatalos e'rteke 
zésben való hafználása iránt hozott törvény, a’ N. 
Mélt. M. Hely. Tanácsra nêzve nem kötèlezö, ha 
nem megengedö erejû lévén. 

45. .Azv önbíráskodás sem nem illö, sem nem 
törvényes.4 

44. Оше ab initio inutilis fait ínstìtutìo , ex 
post facto convalescere non potest.(Jur. art. 210.) 
a’ mi elejétûl fogva sükeretlen volt, üdöjártával fo 
ganatos neu_1 lehet. ` 

\ 

45. Exmisaís de jure exmittendís, kihagyván 
а’ törvény fzerint kihagyandôkat. In proprio ne 
то violentas, saját tulajdonában senkì sem ha 
talmas. Rea domino fructç'jîcat, minden jôfzág tu 
lajdonossának llajt halìnot, nem ред}; r0H`z легка 
birtokossânak. Quia, quid, coramquo, quo jure 
petatur et a quo: ki, mit, ki elött, mícsoda Яви-д 
Sâggal és kin követ. 

46. Actin цедит: partes et Judícem: а’ vád-- 
levél határt fzab, mind а’ felekńek, mind a’ bíró 
nak. ---- Vagy. A’ vádlevél meghatározza mind ’ 
feleket, mind а’ bírót. Ne роепа тепзцгат deh 
lictí excedat, Вову a’ fenyítéknek súllya a’ téte- 
ménynek minémûsége't гены ne lìaladgya. Qui 
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injuriam абы illatmn sentit, eam comm jurlicio 
persequatur, kinek miliez igaza ¿van , ha az iránt 
швей: megsértetetmek érzi, sérelmét а’ törvény 
fzolgáltató hatalom' elejébe ,terjell'ze 

47. Factum legi , aut consuetudini applicare , 
a’ történtt dolognak valôságát a’ fzabott törvény 
liez, тазу l`zokásh0z alkalmaztatni. Sententia Ju 
dicis non .est juris constitutivum , sed физ decla 
rati'vum , az itélet törvényt nem fzabván, lianem 
csak аи, miben állapodott meg valakinek igazsága, 
magyarázván , a’ Bíró’ maga kénnye fzerint nem 
îtélhet. Prolog. 15. 15. 

Processum шлага submittere, a’ pört itélet 
ай bocsátani. Ad leges applicatie, a’ törvényhez 
так) ralkalmaztatás. In con/ormitate citatiom'a, az 
idézéssel megeggyezöleg. Contumacia шипит 
per non vem't, aut per non defendit , a’ [ведёшь 

-\ kodottsâg (makattság) шву a’ pör’ elejénn a’ meg 
nem jelenés által, тазу а’ рёг’ folytàban a’ véde 
lemnek elmulafztâsa által катаешь е1. 

48. Rebus, ut prae/ertur, .stanti/Jus segue 
habentibns) a’ dolog’ mivolta az elöadással meg 
eggyezvén. 

49. N. N. Szolgabírónak meghagyatik, hogy 
ezen kegyelmes Kir. meghagyásnek foglalattyát a’ 
“Мопс félnek érlésére adgya , és hogy iövendöben 
тазы ahhoz tartsa , fzorosan fzívére kösse. 

x 50. Mivel hogy a’ törve'ny kinekkinek a’ magáét 
megadatni parancsollyw, és az igazság valakinek 
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más`nak kárával чай’) boldogúlását meg nem en 
gedi ’s a’ t. 

51‘. Seoundam quod se quisque отдам ‚ ita 
judicium et [шипит тырят: ‚ kiki a’ fzerint itél 
tessen , és réfzesûllyön az igazságban , ammint 
тазы: kölelezte. ' . \ / 

52. Сову-стал est [tomi/:lim audacia, ut irl 
ter [упр/‘обоз zum sit' imwcentia, meg kell az em 
berek’ vakmeröségét fenyíteni , hogy a’ gonol'zok 
-között bátor maradása legyen az ártatlanságuak'. 

 

C o n t rib u t i o 

(Quantum contrìbutionalc. ) _'. 

Expressíones eatenus usitata e: 

1. A’ таи felesleg valô fiz'etés; id est.' quod 
ultra ejectatiouem solatu/n est. ' 

О 

2_. A’ helységnek adózóira a’ пиши; efzLa’ köz 
ség’ fzükségeinek fzámára `kivetett kéfzpénz’ fizeté 
sébûl valô Мига maradások; теснина. 

‚— о. A’ kntonai efzttfzolgálô minden adói tar 
tozásokrúl, és azokra mind kéfzpénzben, mind ре— 
dig beludi'isokban (hele fzámlálásokban, befzámí 
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-tâsokban, imputado) leendö 'ldñzetésekrül fzólló 
lajstrom , confrontationalis tabella. 

4. A’ рати katonaì el'ztendöre kll'zolgáltt von 
tatokrúl (дог-врал!) járandó megtérítésnek som 
mńja téfzen N. N. forintokat, 

5. Az N. Helységnek kimutató lajstroma azon 
>lxözség’ énzeivel, mellyek a’ múltt el'ztendöre a’ 
községbeli költségek’ kipótolàsára minden eggyes 
ndozó jobbágyra Кнессет]; , ós belizettettek. 
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Negyed-ik Szakafz. 
’Pifztî Jelenlések, Tudósíta'sok és [лишаешь ') 

Belationes, et Correspondentiae, 
 

1. аноде! populares conseriptiones. 

Tekintetes ’s a’ t. folyò efztendöre N. jârâsban 
a’ nemteleneknek öfzveírását végbe vivén , a’men-- 
nyiségrůl fzÓllÓ kivonás A, Felsége’ örökös né 
met birodalmaibúl B. úgy nem külömben kiilsö 
órfzágokbúl C. alugtl: a’ tabellaris Íegyzéseket aláza- ' 
tosan bemutatom. Költt _ 

Рагу. -Alâzatosan bemutatom a’ köz népnek, 
a’ melly lli- ’s beköltözött, úgy a"már itt találtt 
idegeneknek, ’s végtére a’ fziiletett zlidóknak Шей 
feljegyzését. каш— 

') Ha a’ többi Nemzetek az idegen Гибка: nemzetì l 
n elvekbúl штамм, nekiink annyival nag obb 
o unk va yon a’ deák ’s más Europai i egen 
fzóknak kiirtására, mivel n’ magyar nyelvnek 
nzokkal lcgkisebb ntyafisága , legkiaehb hnsonla, 
[слайда sincscm. 
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I/agy. -—- A’ külsö Tartomânyokbúl beköltö 
абы; külfóldieknek , чаду kimenô magyaroknak fel 
jegyzését, az N. Járásbúl, alázatosan bemutatom. 
Köln --- 

2. оном] provisionem et substantiam pupillorum. 

Néhai Nemes N. N. Urnak (Tit.) özveggye, 
Nemes N. N. AITZOnySág, a’ folyò efzt.- napjánn 
ezen Szabad Királyi N. Várassában meghalálozván, 
a’ most {ш hônapnak 25kénn váratlanúl esett ér 
tésünkre, hogy maga utánn neveletlen árvâkat 
is hagyott; annakokáért mi hivatalbéli kötelessé 

ünk I'zerint a’ megholttnak fzállasára mentünk 
olly czéllal, hogy annak mindennémû iavait öfz 
veil-juk. De már ekkor N. N. Ur a’ nélkûl, hogy 
nekünk, тазу más Tifztviselôknek jelentést tett 
volna , a’ javak’kótyavetyéltetésébe, minden elöbbi 
öfzveírás nélkül olly ['zín alatt, bogy ö a’ végsö 
rendelésnek végrelnajtója , noha ez még ekkor 
felolvasva sem lévén, azon hatalommal nem is 
birhatott, hele erefzkedett, és az ingò javaknak 
nagyobb réll`zét kótyavetye által el is adLa , azért 
azon javaknak бичей-636: végre nem hajthattuk. 
Igy lévén a’ dolog, mi az özvegynek elôlada 
юн; végrendelését felbontván az N. N. N. N. je 
lenlétekben felolvastuk, mellyet valóságos 111636— 
ban alázatosan ide zárunk. 

Az írómányokat az N. N. különös megkérésére 
rendfzerint öfzveírtuk, a’ mellyeknek öl'zveírását, 
ugy fzíntén azon ingó javaknak is, mellyeket ter 
méfzctben дна] vettl'ink, ide mellékelve bemutat- - 
tyuk, jelentvén, hogy a’ гневно!“ özvegynek N. N. 
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gyermekei maradtak ‚‘ kiknek gonviselését >az битву 
N. N. vejére bizta. Az ing() javaknak lxc'ityavetyél-n 
tetéséŕül kéfzitett jegyzést ide zárván, alâzatosan 
ielentyük, hogy az {шпик а’ Tekintetes Nemes Уйг— 
megyének gondviselése alatt âllván, a’ iavaknak 
eladásában az említett Executor törvénytelenůl Ье— 
erefzkedett, és ezen cselekedetével több шпагой 
sokra alkalmatosságot едешь, 

5 Quoad уши-[толща urbariales. 

Közöltetett velünk a’ Nagy Mélt. Magyar Kill’. 
Helyt. Tanâcsnak azon kegyes rendelése, mellyben 
az N. N. jobbâgyi fóldek'nek elvételérül, és ezek 
iránt fennforgó panafzoknak miképen lett elinté 
zésén'il értésítést kíván; mellynek következésében 
a’ következendö világositást nyújtyuk a’ >Közönség’ 
elejébe. — Az N. N. rendI'zabó urbariális pörnek léte 
maid 50 efztendöt meghaladván, többfzömés több 
iidöfzukafzokban némell világosítások bekívntetébůl 
a’ felsô helyekrûl vill'za kiildctett, még végre a’ Nagy 
Mélt. Magyar Kir. Hely. Tanácsnak múltt efzt. -— 
fzám alatt költt kegyes végzése’ következésében , a’ 
Иудин rendfznbás helybe hagyattatott, és a’ fóldes - 
Uraságok oda útasíttattak, hogy a’ panafzlóknak 
az irtásföldgyeik irânt fenn maradott panaII'zaikat 
elintézzék, és а’ fzokott útonn fellyebb tegyék, 
meglévén egyetemben az is rendelve, hogy a’ ki 
hasított Fóldeknek elválolására, és müvelésére az 
illetö jobbágyság eröfzakos môddal is` kényfzeríttes 
sen, mint а’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Hely. Tunács 
игуан а’ folyó efztend. высь кагыуя végzései шв— 
tyák. Ezen helyheztelésbe lévên az N. N. dolgok, 
és a’ fóldes Uraságok a’ megrendeltp kimenéseket 
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-megtették és n’ jobbágyság’ liìrtokába Юса! admi, 
«le a’ második fennforgó Líxrgynak , azaz a’ jobbágyi 
köveœlések’ felvétele, és elintézése mind ekkoráig 
nem tellyesíttetett; mert jóllehet, sem az illetö 
fóldes Urasâgok, sem а’ felpörös Tifzti Ügyéfz 
semmit elnem mulal'ztottak, шеНу ezen czéllyára 
vezethelné öket, minekutánna azonban ezen pont 
irànt az említett holl`zas pönben elö adott hatliatós 
vittatások, és ezeket támagató probák, a’ f'elsöbb 
helyenn itélethozásra elégteleneknek találtattak,és 
u’ felek újabl) prôbákra utasittattak ‚ hogy ezen лаву 
érdemû tárgy valahára végére juthasson, ._fzámos 
"isgálodásokat fziikségesnek látott а’ Tifzti Ugyéfz, 
mellynek véghez vitelére nem kevés ада kivántatik, 
milielyest pedig виске‘; kezéhez nyerheti , és a’ fzük-f 
ségeseket а’ рбгЬе beiktatllattya, végsö ítélet ай 
boesátani nem késik. Költt _ 

4. QuOad [пиит регрвшит Contractum 
urbarialem. 

N. N. jelentyük, llogy azon urbariális pörben, 
mellyet az N. jobbágyság a’ Mélthföldes Uraság 
ellen (locus et. datum) капают: Urfzék Абы а’ 
régi contraetualis lábra leendö vill`za helyheztetése 
“Эдем: indított _ fzám alatt költt kegyelmes Kiri. 
lyi Intézeteknek, ’s ezekre következett, Tekintetes 
Nemes Vármegye’ végzéseinek értelme fzerint a’ 
tifzœltt Uradalom, és nz emlitett Község` Кбит; fel 
állítûndô örökös contractusnak, és a’ jobbágysâg-- 
mak okozott Каток’ megtérítésének efzközlése végett 
kiküldve lévén, a’ folyò efzt. _ napjánn Nre ki 
xnentiink, a’ hol is az Uradalom’ réfzérül N. N. N. 
Urals, a’ helység’ réfzérûl pedig N. N. N. és a’ 
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többi lakósok mìndnyáìan megielenvén , minekután. 
na a’ pörben hozott itéleteket és a’ fellyebl) di.. 
csértt Királyi intézeteket felolvastuk, anyai nyel 
_venn megmagyaráztuk , és a’ f'eleket a’ jóságos eggye-4 
zésnek hal'znárúl , és fziikségérül elegendöképen meg 
гуашь volna , а’ megnevezett uradalmi Tifzt Urak, 
és a’ jobbágyság egyedůl magok’ meggyôzôdésébûl 
indittatván, minden* környûlállásoknak megfonto-v 
lásával az lsö fzám alá шаги örökös contractusra 

léptek, fwn tartván akkor az alá {т ига(1а1ш1 
Til'ztek ezen kötésnek а’ fellyebb чаи) helyekenn 
leendö megvisgálasát. ’ ‘ 

Ezen contraetust mi négy példányban elkéfzit-~ 
vén, mellyeket midôn bövebb megvisgálás végetl; 
ide csatolnánk, hogy ezen contractusnak Lerlie az 
urbariális adózásokkal , és I'zolgálatokkal öfzve tartva 
a’ Királyi urbarium’ rendfzabása fzerint megitéltet 
hessen,-a’ fzükséges írómányokat a’ 2. 5. ‚8 ‘1dik 
fzâm alá kapcsollyuk. 

 

A’ jobbágysńgnak azon kárait, mellyeket az 
Uradalom az által okozott , hogy a’ régi, és az em 
Ьег’ emlékezetétül Тет: álló contractus ellenére, a’ 
törvényes útonn kivûl önnön hatalmával az érdek 
lett községet a’ contractusbéli terheknél nagyobb 
adözásokra fzorította , ’s végtére azon régi fzövetség 
béli hafznaitúl egéfzen megfofztván , minden urba 
riális fzolgálatokra kéynfzerítette, az uradalmi Tifzt 
абзаце]; jelenlétében öfzve fzámlálván, az ide, az 
5dik fzám alá oldalasitott feljegyzésben foglaltuk, 
es ezennel a’ Tekíntetes Nemes Vármegyének ité 
lette alá terjelïzük, és az eredeti pörnek vilfza 
mellékelésével telfzük ezen Шт mdôsitásunkat. 
Költt _ 
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5. Quoad regulationem Лиг/й. 

A’ folyô efzt. Szent Iván’ havânak 166 napiánn 
папаши; N. N. Vármegye’ közgyülése’ —- fzám alatt 
költt végzésének következésében- a’ Baba, ’s evvel 
öfzve kapcsoltt folyó vizeknek megigazítására ki 

l nevezett Bíztossâg, N. N. шнек а’ folyó el'zt. Szent 
Iván’ havának '7dik napiann öfzveülvén,N. N. Viz 
épitönek e’ tárgyban elkéfzített munkája, ’s hat 
pontban foglaltt éfzrevételei, mellyek „лап! illìk: 

lfzör. A’ Bábának islìábczának a’ Mosonyi Duw 
nába yalò hibás befzakadását. 

2l`zor. A’ Rába’ csavargós folyását. 
ЗгюгдА’ Râbânn lévö malmolxat, és azoknak 

gîllttyalto 

4Г2ег. A’ viz’ folyásában hedültt tákat. 
5fzör. A’ törzfökölmeli, ’s bedültt tâkoli’ 11!— 

tifztításának elmulafztását. ' 

Gfzor. A’ folyásonn kél'zitett liidaknak a’ fo 
l ás’ fzéllessé élxez nem alkalmaztatott holTzát, és ‚У S 
а’ sürûen ’s felesleg való károkriak fzámát érdeklik, 
úgy N. N. Vármegye’ Földméröjének erre adott 
vélekedése, más magányos éfzrevételekkel eggyübt 
felolv-astatván, ['zorgos megvtisgálás alái vettettek. 

A’ mi az elsö pontot сиди! illik, a’ Rábának 
’s Rábczának a’ Mosonyi Dunába leendö hibás Ье— 
folyást Шей : f 

Minekutánna a’ Vizépitönek az й] ásatandó 
csatornyának rajzolattya a’ Vármegyével nem ko 
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zöltetett, a’ mellybůl kitetfzenék, liogy lxol 111111‘— 
ná jelesen az említett vízeknek a’ Dunába leendö 
befzakadását efzközölni 5 de lia bátor kéznél volna 
is az , mint maga а’ 11Г21е111 Vízépílö is emliti , mind 

 

a’ négy orfzágútaknak állal melfzésénn felállítam-- 
d6 nevezetesnégy liídaknak, mind а’ 5,290 öllnyi 
lioll`zasságú új vízároknak ásallatása, ’s mind ezek 
utz'mn a’ Nemes Megyének pufztai kerůlettyében, 
nem csak az új csatornya mcllett esendö Hely 
ségek, hanem mig a’ távúlabbaknak lapos határjai 
is a’ bizonyos áradás alá veltelnének, és ha méltô 
tekíntetbe vètetödnék a’ nevezetes né llidakra 'i › gy a 
úgy az új csatornyához megkívántató sok napfzám, 

A’s az N. N. Földmérönek megjegyzése fzel'int más 
mellékes akadályok , és ezekkcl járó tel-hes, ’s ineg 
gyözhetetlen költségek, a’ Kikiildöttség ezen allí 
táson eggy általlyában meg nem eggyezhet; hanem 
mind ezeknek eltávol'ztatására hal'znosabbnak 11611 
N. N. Földmérönek e’ targyban beadott, ’s kidol 
gozott véleménnyél elfogadni, mivel ez által , mind 
а’ 1ег11е5‚ ’s mvgbirllatutlan költségek, mind pedig 
az ârvízck álwl okozandó károk eltávoztallialnak; 
de lia a’ fóldl'zinénn élesfzem iigyre vetetödik is а’ 
víznek esete, úgy annak terméfzetes lefolyása, fek 
vésének lapossága a’ miatt elegendökép’ meg fog 
fzereztetni. 

ÍA’ mi a’ Vizépilönek második éfzrevételét ille 
ti: elkerülhetellenûl megkivántatik, Есаул’ Baba’ 
csavargásai egyenes melfzésre vetetöclgyenek; тег: 
е2 által a’ ví'znek terméfzetes elfolyása jóval is elöl 
mozdíttatik , .olly vmegieèfgyzéssel mindazonállal , 
llogy mind addig, míglen a’ Rábának a’ Dunába 
leendö befzakadáûálïańzélba ‘vett új csatornya meg 
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nem kéfzül , nem külömben' az alsóbb helyekènn lévö 
совпадаю} egyenesre nem metfzetnek, mind ада‘ 
dig a’ felsöbb fzomfzéd Megyêk az effèle шипы}. 
túl, I'zintúgy mindenféle штативы megfzüny 
nyenek, minekutánna tagadhatatlan azon állitás, 
liogy a’ Viznek regulatiôjât alúlrúl kell kezdeni. 

A’ mi a’ malmok irânt Шуб liarmndik meg 
iegyzést Шей: mintbogy a’ Гели álló malmoknak 
elpufztitâsa пазу áldozatok nélkül meg nemlör 
ténhetne, és lia bar minden malmok elpufztítatná 
пак is, meg is bizonyossá nem tétetlxetik a’ Község 
a’ iövendö áradâsoknak tellyes elmellözésérůl; de 
az örlés is az elsö fzůkség’ csikkellyeì közûl eggyik 
lévén , azoknak c_lrontásâra most eggy âltallyában 
reá á_llani_nem lehet; ha mindazonáltal a’ Bábá 
па]: új kifolyása,úgy a’ баек’ tekervényes folyásá 
nak egyenes metfzései, ’s más akadályoknak elmoz 
dítása utánn is, az ârvízek meg nem fzünnének, 
csupán ezen esetben lehetne a’ malmoknak elron 
tását elf0gadni._ « 

A’ .negyedik és ötödik akadályoknak elmozdí 
tasa, bogy tudni illik a’ viz’ folyása a’ ledù'ltt fak 
и“, úgy törzfóköktûl kitifztittassék, minden kér 
désen kivůl vagyon, úgy Вову а’ iöbb vigyâzás 
ezutánn is oda terjedgyen , hogy a’ megye’ kebelé-IL 
nek viz’ folyásaìban {Мытьё fák és törzfökök 
kifzedessenek, és hogy e’ tárgyban a’ Királyi Biz 
tosság âltal megállapíttatott módok tovább is zfinor 
mértékûl fzolgállyanak. 

A’ batodik lÉontbarr az árudas’ okának , a’ Rá bâun lévö hida által a’ {Шуб árkoknakelfzorítta 
tasa állíttatik, fzükség tchat., hogy lia ‘a’ Megye 
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kehelében ne talân efféle keskeny , és спят-1:6 Ы— 
dak talâltatnának , ezentúl megfzélesíttessenek. 

Mellyeknek következésében a’ több, és több 
károknak eltávoztatása okáért а’ I`zomI`zéd Megyék 
által mások шага, hire ’s befolyása nélkûl teendö 
mindenféle идиотов ásâsókat, тазу töltéseket, 
megfzüntetni fzükséges léfzen. 

Vég'tére, hogy a’ Rába’ :vízének a’ Mosonyi 
Dimába yezetö й] csatornyára teendö költségek, 
mint közös teller, а’ törvén hatóságok4 között egy» 
arányosan ofztatódgyanak el, igazságosnak itélné 
ezen Kiküldöttség, ha azokban mínden Megye a’ 
Рок-1511’ fzáma fzerint réfzesûlne; ha pedig a’ Por 
гага kivetett somma elégséges nem volna, kéret 
tessék meg a’ Királyi Biztos, hogy a’ sônak fel 
lyebb ЧМ árábúl ezen hafznos munkának ныне— 
tes végre hajtására segedelem adassék. 

Ezen módok, mellyeket a’ hafznos czélnak el 
érésére a’ Kiküldöttsé I'zükségeseknek itél , a’ 
Megyének bölcs megvisgálása és elintézése alá ‚11151— 
zatosan terjefzœtnek. Köln --~ ‘ 

6. Super authenticatíone operati urôaríalis 
regulatiolzis tenutorum colonícalium. 

Minekutânna Tekíntetes келье: Úrnak réfzére, 
és kérésére, Tekíntetetês Nemes Vármegye a’ folyô 
efzt. Заем Mihály’ havának lOdik na jánn- I'zám 
alatt költt kegyes végzésdkövetkezéseben , a’ hely 
ségben végben vìtt új urbariális regulatiônak meg 
hitelesítése végett a’ folyô efzt. --- napjánn azon 
helység’ fzinére kimentûnk volna , a’ helység’ határ 
запах A. betû alatt ide mellékeltt classiiicatiôját 
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(rendezés). és B betû Цап eggyes jobbâgyoknak 
feljegyzését zfinor mértékül vévén , N. N. jobbâgyok 
дна] felválaltt. és reâjok kimértt urbariális bìl'to 
koknak megliitelesittését következendöképen тишь 
Юзуеп végkez. . 

машешь elött közönségesen eleibénk rendeltt 
lielység’ lakósainak Tekíntetes N emes Vármegye’ Ki 
küldöltségét közönségessé tévén, megmagyaráztuk 
nekik, miké n kivimnánk az uradalmi Földmérö 
által újonnan kimértt jobbágyi birtokokat, ha val 
lyon azok a’ Királyi urbáriom fzerint mennyisé 
`gekre nézve kiadattukë? megprôbálni. 

Mell у liivatalos Kiküldöttségünknek eleget akar 
vân гелий, az uradalmi Földmérô C betü ай ide 
rekefzlëtt birtok könyvet (лиф/(1125) elöadvzin, 
vLelenlévö N. N. lakósoknak eleibe terjefztettiik, ogy neveznének ki шавок közûl egynehány lakò 
sokat ,. kiváltképen Ipedig ollyanokat, kik ezen ú] 
mérés által magokat megsértetteknek gondolnák, és 
а’ kiknek mint belsö, mint külsö birtokok, fól 
dekben, és rétekben, darahrúl darabra próbatétel 
végelt, a’ jelenlévô Nemes Vármegye’ Földmérö 
je Щи! megméretœtnek; mellynek következésébcn 
jelenlévö lakôsok közül három jobbágyok, kik Ы— 
mért birtokjait híjánosaknak lenni gondolnák, ma-`- 
goku детишек. 

Ez meg lévén a’ hclység elöljárói elött az ura 
dalmi, és a’ Nemes Vármegye’ Földmérö lánczait 
öl'zve eggyeztetvén ‚ azokat eggyenlöknek lenni ta 
МЫШЬ. 

Tovâbhâ танцы mellé vévén N. мы, N. N. 
jobbágyok foldgyeinek , réltyeinek , és belsö telekei-- 

/\f/ 
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nek megmérese végett, a’ jobbágyi birtokoknak 
hely’ fzínére kimenvén, és darabonkint mint 161 
dekben, mint rétekben birtokaikat A. betü alatt 
említett classificatiónak (rendezés) zfínormértéke 
fzerint lsö ofztály- паду rendbéli fóldekhek 110111— 
gyát 1,100; 2dik ofztâlybélit 1,200; 5kát 1,500; 
а’ rétekuek pedig lsö ofztályhéli kafzás паду 1101— 
dat 800; 2dik yol'ztâlybéli 900; a’ Í5dik ofztálybéli 
pedig 1,000 négy fzögletû ölekkel felvévén, úgy 
fzintén az útakat, vízmosásokat, posványos 11e 
lyeket, és'más hafzonvehetetlen tájékokat minde-~ 
nütt kihagyvág, újra megmérettük , öl'zve fzâ 
mítottuk, és így a’ fenn nevezett jobb’ oknak 
bírtokaikat, valamint ide D. betü alá mellekeltt és 
hitelesíttetett lajstrom (authenticatiortalis tabella) 
mutattya, helyesen kimérve lenni találtuk, ezen 
fellyûl pedig akár melly jobbágy által elöadott egy 
gyes aprolékos panal'zokat, és nehézségeket elren 
delvên, megigazitottuk, azon hozzáadással, hogy 
a’ llelységhéli jobbágyoknak kender földgyeik ur 
bariális birtokba bemérettettek , és befzámláltattak , 
’s a’ t. *) ` 
(Seguitur ушки! pascuum ,‘ vide formular suo loco.) 

") Si ищет super nuthenticatione ejusmodi testimonia-- 
les е parte ‘Magistratualium extradautur; tunc ini 
tium est sequens: 

Alúl {гамак ezen levelünk’ rendgyeivel 
bizonyságot tefziink , hogy mi, minekutánxìa 
(etc. ut supra I 

Couclusio.Melly ekképen véghez vitt N. 
lielység’ lialára’ „впитать meghitelesíté 
sérül adgyuk ezen hizonyságot tévö levelùin~ 
ket , паду ezen bizonyságlevelünket. Költt -- 

Tíùlitoll. 
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'7. Quand classi/icati'onem fundo/wm. 

Alább irattak liivalalosan ielenl'yük, lmgy mi 
Tekíntetes Nemes Vármegye a’ folyó efz't. ВЫП. más 
havának 7dik napjánn --- 150 fzám alatt N. helység’ 
határának classilicatiója (rendezés) irz'mt költt lie 
gyes végzése’ következésében kimenvén mái alúl 
írtt iidöben N. helység’ I'zinére N. N. Uraknak je 
lenlétében , magnnk mellé vévén N.- öreg .Birót 
N. N. взимает, N. és több közemberekct, 
az egéfz határt megiárván és megvisgálván , köiet 
kezendöképen a’ telekeknek classificaàiójat ( ofztály 

«vagy rendbefzedését) így vittük Мыса véghez. 
lfzör. A’ helységbûl Nre vezelö orfzág ńtonn 

- jiimcnvén, a’ helység’ vonyós marháinak legeilöi~ 
nél kezdvéu, mind azon I'zántôfóldekct, mellyek 
.Anil —-—— Nnig kiterjednek, mivel müveltetéseflc 
igen nagyîfáradsággal van öfzve kapcsolva, a’ 5dik 
ofztályba œuük. ' 

2Г201‘. Ugyan a’ lxelységlrñl Bfclé indúlván, 
a’ völgybe lévö rételiet és földeket, N. lle'ységtül,` 
a’ fzöllöhegyek’ sarkánál kezdödö és Nre vezelö 
gyalog útig lsö rend- паду ofzuìlybélìeknck itéltük. 

5fzor. Ezen gyalog úttúl kezdvén pedig egéfz 
az N. erdöig kiterjedö réteket és fzántóföldeket, 
mintliogy némellykor vízöntés alá vannak чете, 
2dik ofztályba увита, ’s_a’ t. Költt. --- 

5. Quoad oculdtum дуй/052 pascal'. 

Alább irattak hitel/esen bizonyillyuk és megös 
merjük, hogy a’ {Шуб el'zl. Szcut Jakab’ havának 

x 
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22tlik nalijánn N. Nlic Tekintetes N. _Vńrmegyébeti 
helylieztetett lie'lységbe kimentl'ink, a’ hol is Nem= 
:etes és Ушиб Ы N. Til`zt Пикник’, úgy nem 
kl'ilömben Nemxeles és Vitézlö N. Пшик ,- Te-` 
kinletes N. N. Vármegye’ llcndes Ugyvìselöjének, 
és meg N. N. Esküclttelf, és több lielybéli lakósok’ 
jelenlétében'. 

ll'zör. Пулу“ az N. lakôsok Шт‘ az N. ellen {Шутом pörl ien, es a’ Tekíntetes N. Vármegye’ 
'lfirvényfzéke гит! a’ folyö efzt. N. bónapnak 24# 
dik napjánn liozott Насте: felelvastuk, mell'yne'k 
megléttével a’ legelôre kimentůnk , és a’ fóldl'eínénn 
nz elônkbe állított bizonyságokat, és böcsûsöket, 
nevez'etcsenpedig N. N. 46 efziendöst ’s a’ többi la: 
kósokat meghitcmeníík, ennek meglérelével. 

21`zor. Az N. мышцам a’ legelöiét ke'rtfel'ztůl-g 
kocsúl jz'u'ván megvisgáltuk,melly alkalmatossággal, 
mivel a’ lielybéli erdös legelöben többhelyekenn k6 
pados llelyeket, пиву (твоим, moliával belepett 
fóldet, ‘Еву ligeteket is találtunk ‚ a’.fenn nevezett 
bizonyságok úgy nyilatkoztatták ki itéleteket, hogy 
mind az N. mind pedig az N. erdôkben Шуб legelö- 
âltallyában 'véve ,- езду nagyobb шагнём 12~’t 
hold, ежу parra рейд 25 llóld légyen 1`zükséges 
legelönek. ' 

5l`z0r. A’ régiebb vixgaist, топу is a’ mappz'imi 
Эдак és lOdik fzínm Мин ifagyon, meg jártuk; (le 
ezen “дебет, тйнйювучьыдап több fzámos' april 
Её! агаГпоз, keit нитов, és eg“ és két lábnyi; 
hem kiilömben eggy öles növésc látl'zatnak., úgy` 
a" fenn печени. Ьй2опуэйво1а’ valla'nsz'iliúl , - valamint 
и’ nmgllitezletett vatlz'xfzoknak ide iráslmn az A. ala 

« 8 g 
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csatoltt Юные]; fzerìnt a’ felfzabadításra még eb 
Ьеп az eI'ztend. igen károsnak ищешь, annál is 
inkább, mivel egynehány efztendök elött magok 
a’ lakósok a’ vágásokat megetették , és még most 
legjobban vefzi magát növésnek. 

Mellyekrül is adgyuk ezen bizonyság tévö le 
тешит. каш _ . 

N. N. N. N. 

N. N. N. N. 

9. Quoad fundar-um oculatam. 

Alább irattak bìtelesen (ut supra) hogy (рте 
sentium nomina inserendo) az N. halárban fekvö 
fzântófóldeket és réteket is fel és alá kerefztûl ko 
csúl тещах-шк , mclly alkalmatossággal a’ fóldekben 
sok ärkokat, és пазу gödröket мышц]; ‚ mellyek’ 
az árvízek , e's a’ sebes essök által okoztaltak; 
és minthogy a’ nevezett vízmosásokat lîzemmel meg 
nem mérhettük, az uradalmi Tifzt Urak’ ежег— 
értésével аи rendelu'ik , hogy az ollyan lakósoknak, 
Нише]: fo'ldgyeiben шок, és vízmosások Изд/пай, 
egéfz birtoka a’ Földmérö Ur által felvelessen, és 
általa meghatároztasson, hogy azon vízmosńsok 
дна! kinekkinek földgye vagy,` réttye mennyiben 
'kârosodott meg. E’ fzerint a"Földmérö Ur’ köte 
lességét tellyesítvén az ide csatoltt jegyzéseit Ье— 
adta, mclly Földmérö munkábúl, mind езду/Пс 
nek rét- és fóldbéli birtoka világosan kitetfzik. 
Köln _-À 

N. N. 

'—,_‘‚-44 AA , д 
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10. Quoarl [шиит pro erectione domus w'arum 
Inspector-¿.9 e parte domi/zii „титла resolutum. 

Alább irattak jelentyük, ixogy N. N. fóldes Ura 
ság a’ köz jó’ elömozditására valò kéfzségének ta 
núbizonysâgáúl, az N. helysé'gben az útfelvigyázô’ ‘ 
fzámára kéfzítcndö épület ай, ai’ fzükséges fóldet 
а’ kövçtkezendö feltétel alatt kimérette, hogy а’ fenn 
irtt czélra az N. N. határában'a’ tölìtöttA Ш: mellett, 
minden következés és fóldes .Uri tulajdonos , чаду 
Kiráiyi hafzonvételek’ gyakorlására való jus , egyéb 
агат pedig minden kl'ilsö lmtárbéli birtok , és mín 
den épitésbéli segedelem, és ahhoz megkívántatò 
épûletbéli fa’ kifzolgáltatás'ának terhe nélkûl, nem 
пак-{026 kötelességbül, hanem csu án csak а’ földes 
Uraságnak jó indúlattyábúl, ’s ingyen Чаи) fzabad 
tetfzésébül, melly а’ köz Юна]; elömozditására штеке— 
dik , -- osonyi mérö , паду is --- --- vékáshely , olly 
különös feltétel alatt a’ Földméröi kéz által fzakafz 
tasson ki , hogy azon hely, а’ Tekínt. Vármegye ál 
па! az N. fóldes Uraság’ hire , és megeggyezésq nél 
kûl soha eine indegeníttethessen, sem semmihémü 
más egyébb czélra ne fordíttathasson , абс ink'ább, 
mihelyt a’ fenn kitett orfzág Ш’ fenntartására ещё— 
lozó közönséges» intézet’ jövendöben akár щепу 

f okbúl mcgfziinend, azon hely Löslént а’ tulaidon 
földes. Uraságáunk elöbbeni vaiòságos birtokába 
és fzabad tell'zése fzerint való rendelése ala “Шва 
fzállyon; ’s a’ t. 

_* 11. Qůoud complanationèm gravamim/m 
exhibitorum. 

" ‘ манит, Alâbb ишак егеппе1 megösmevvén 
bizonyíttyuk, Aho'gy mi а’ folyó efzt. Pünkösd’ ha- 
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vânak 25dik és kövctkezô nnpìainn Ndon Tekintelcs 
N. N. Vńrmcgye’ mczövál'assában а’ Nagy Мат. M.` 
КЭВ. Helyt. Tanúcsnak , a’ közelebb птиц efzt. Sìent 
Mihály’ h_avának 2dik napjánn kölLt kegyes paran, 
csoluuya ‚ ’s ehlieiv4 képest a’ Tekinteles N, “Знает. 
gyének ugyun a’ most топаем еГ21..1\11ц‹1Г2ещ’ ha? 
vânak (Skánn folyvásp tartott közävülekezete’ iegyf 
'zö könyvének 2066. (‘лёта glut; Жён; vQzése’ kö. 
vetkezésében а; N, N. Ö Felsesélienbeadott paf 
pall'zai’ felvétele, ’s elintézése végetç N. N. Тет 
Мтещ N. Víu'megye~Törvényl`zéke’ Tábln Divo-_ 
Нина}; elfölülése alatt öl`zvegyülvén , és az itélö 
feleket rendfzeŕinç megliallgaltatváu, e’ kö\_'ctkezc|1.q 
дыша шраГЦаЦцпК légyen; ’s a’ t, 

Concl/(sia. Melly panalìoknak ekképou lel; 
felvételérñl, és ne'melly panafzok’ kieggyczlelósérûl 
ваши]; ezen bizonyság [дуб levelünket. Köln'. —: 

` ` ’ Ni N1 

Гиду. Initium. Alúl innttqk ezennel liitelesßn' 
iiiesösmerjük és hizonyittyuk, hogy mi ’s a’ t. 

Conclusio. Мену ekképen анаши]; öl'zve {щ 

4 panafzokrúl adgyuk ezen kite-les bizonyszig levell'ìllt el'. "Ё ""'f' 
N N. 

I12, Quoadperactam Investigationem. 
ЬгйгёцтЕ Alúl {гамак hitelesen bizonyíttyuk ‚ 

‘фазу mi Tekintotcs Nemes N. Vármegyének köf 
zöuséges kikäldése mellett N. N. Úpnukés Шива 
iársa'mak N. N, allzonynak réfzérc, és kérésére a; 
ide beilkçamu kérdö pontok fm1-igt, az ahí! {щ 
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helyenn, naponn , és efztendöben következendö tanú 
rallatást УШЁЛ: végbe , [Еду mint: ke'rdö' ротой. 

11`zör ’s a’ t. 

’ Conclusio. Melly (ат? "nllatásunkrúl is adgyuk 
ezen hiteles bizonyság tévö levelünliet neveink’ ай 
irásával, ’s fzokott Pecsétünkkel megerösítve. 

каш... ‘ ' 
- N. N. 

15, In левом) gaerelarum N. Commuuitatis contra 
Domi/:iam terestrale positarum. 

Aláhli {гама}; alázalosan jelentyük, liogy a’ 
(Till.) IN. N. úgyrnint az A. uradalomnak örökös 
Раисы Ura, és ezeuuradalomhoz Atarçozó N. mezô 
várassának községe köztt a’ jobbágyi adózások, és 
fzolgálatok iránt fenn forgó kérdéseknek követke 
zésében a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács 
мыл—ат. és-fzám alatt belio'csátott kegyes in- y 
tézelnek тёще llajtása, az N. вы. Böjt’ más lmvá 
nak 2dik путали tartatott közönséges gyülése által 
a’ jegyzö könyvnek N. fzámú végzése fzerint гейши]; 
bjzatmrván , ugyan azon efztendö N. havának 2clík 
napjánn Nre kimentünk: a’ hol tifzteltt f`óldes Ur’ 
rél'zérûl N.' N. lgazgató, N. N. Ugyéfz, N. N. 
Tifztartó Urak, a’ jobbágyság’ rélìérûl pmlig N, 
Bíró , N. N. N, Esküdttek , ’s свай nem uiindnyzif 
-jan a’ közönséges затёк is fzemélyesen megjelem» 
Tén , a’ dicsért intézetet felosvastuk, és a’ jobliágy-- 
ságnak élö nyelvckenn is elö adtuk, ezen kegyes 
intézetnek, melly minden liozzá tarlozó clöblii í_ro-. 
mányokkal ide nz lsö fzz'im _allá сдающий!” Капа!— 
ma в’ камыша két pontra ишак. 
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1Í`zör. A’ mennyire a’ jobbágyság a’ régi kö 
tés’ törvénytelenül történtt kimozditásâval шефы! 
гозшаъоц volna, az uradalom az elégtételre Izo 
ríttassék. 

2I`zor. Ha az Uradalom az irtásokat viITza 
тёщи! kivánná , ezen keresete iránt a’ törvényes ‘ 
útat megtartani köteleztessék; ’s a’ l. 

Ищу. Az N. község újabban Ö Felsége’ ele 
iébe folyamodott panafzolkodván, hogy jóllehet a’ 
fellyebb elöadott fzám alatt költt' kegyelmes inté 
zet által a’ régi contractualis állapotban leendö 
vill'za helyheztetése elrendeltetett тыла, 'és eliliez 
képest a’ panal'zolkodó község az 1771. efzt. con 
tractualis lábra valô vill`za tételét sürgelte légyen ‚ 
mindazonáltal a’ Nemes Vármegyének Kiküldöttsé 
ge a’ községct csak az N. efzt. kötésre állitotta vill'za, 
melly везущем azòn okbúl, mivel eröfzakkal efzkö 
zöltetett, és Ö Felsége által jová nem hagyatott, 
elvettetni , és helyébe, ezen iigynek végsö elintézé. 
séig, a’ regi contractust megállapíttatni, egyfzersmind 
ресщдг kárainak tösténtt valÓ megtéritését elrendel 
[вы]! kéri. Ezen folyamodás a’ nevezett községnek 
a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács által _ 
fzám alatt költt és ide a’ 5dik fzám alatt csatbltt in 
lézet mellett azzal az útasitással küldetett le, hogy 
ezen panall'za is a’ közönségnek visgálás ай vetet 
vén, az elôbb már elrendeltt újabb contractusnak 
kidolgozása, mind pedig a’ jobbágyság’ kárának 
megtéritése késedelem nélkül efzközöltessen , melly 
kegyes parancsolalnak tellyesítése уедем; az N. efzt. 
Szent György’ havának 10dik napjánn tartatott 
gyûlésnek _ fzâmú végzéséllez képest , ugyan azon 
efzt. Szent Ivá'n’ llavának 19dik napjánn Nre ki 
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mentünk,a’ hol is az Придают’ rél'zérül az elöbb 
шаг megnevezett Tifztség, és a’ helység’ réfzérûl 
az Elöljárók és пазу fzámú lakôsok fmegjelenvén, 
minekutánna mind а’ jobbâgyoknak folyamodását, 
mind pedig a’ következett kegyes intézetet elolvas 
tuk volna, az Uradalom’ réfzérûl az ide 4dik Гибни 
alá csatoltt kinyilatkoztatás teriefztetett elönkbe, ' 
а’ mellyhez 5. 4. 5. és 6dik fzám alá csatoltt con 
traktusokbúl kitetfzvén az, llogy az 17'71dik efzt. 
contractus is csak három el'ztendôre lévén kötve, 
ámbar annak feltételei az--- el`ztendeig változás nél 
kûl megmaradtak, de csak ugyan több izben , jele 
sen az 1778. 1780. és 1784dik efzt. `megújíttatott, 
azert az 17 71dik efzt. contrjactusban sem látván a’ 

jobbágysáânak nagyobb oltalmát , mint az 1805dik efzt. , és Felsége Мил! ez sem lévén helyben 11:13)!— 
va, ezen utóbbi contl'actus mellett a’ jobbágysâgot 
megliagyni véllyük , annál is inkább, mivel azon 
kéréseket, hogy az iigyeknek végezetéig a’ magok 
által elöadott contractus fzerint bántason velek, ’s 
következésképen az itéletet a’ végrehajtás (qxecw 

t tio) megelözze , helytelennek lenni találtuk. 
Mellyrůl lell`zük а’ Tekíntetetes Nemes Var 

megyénck ezen alázatos tudosításunkat. Költt -~ 
N. N. 

14. Continuatoria relatie, 

Alálib {гамак alázatosan jelentyük, Воду а’ 
nevezett községnek legújabban teriefztetl. és a’ Nagy 
Melt. Magy. K. Helyt. Tanácsnak 1821dik l'zám alatt 
költt kegyes intézete mellett megvisgálás es шаб 
sitas végeu leküldött'folyamodását, máx' 1118918— 



122 

gáltuk, és mivel ezen helység’ tractamcnhxmának 
állalunk elvégzett, és most a’ Tekinlelcs Törvény. 
1`zék’visgá1ásátú1 függö munkáiában mind azon oko 
kat, és okleveleket, mellyeket a’ folyamodó község 
ezen keresö levelében cmlít, és clö М, és mar az 
elöbbi kinyilatkoztatâsában is befoglalt, a’ mennyi-f 
re a’ munkának tárgyálioz штык, és ligyelmct 
érdemeltek , tckínletbe тента; azért ezcn új folya. 
modásat az N, községnek éppen I'zl'ikségtelennek, 
és az annyira sürgetett iigyek’ kimenetelét амида? 
lyof/.mtó fzò fzaporítasnak ‘МЫШЬ. Mellyekrül -1 
71! supra, ‚ 

15. Quoad Instantiam pro компании Testimo 
niulibus fue praestamlae („Ц/1201158 deputatioui 

comm unicatam. 

E’ Vármegyében helylxeztetett N. Vávassában 
lakós N. Nnek igaz Nemes тонами kelendö hiteles 
bizonyságlevél’ kiadattatasáért benyujtott esedezö le 
vele a’ megvisgálás ala vetetvén, mivel a’ folyamo 
dò аи, llogy 

lfzör Ö az Nrül mestersége' folytatása végett 
ille által költözködött, ’s állandóúl itt lakozott ne 
llai N. Nnek törvény ’s tcrméfzet fzerint valò fia , 
’s az Nnenn lakozott nelxai Nemes Nnck unokája 
légyen. ~ 

2I`zor. Az esedezönek mind édes attya, mind 
»edig a’ пазу attya meghz'lboríttatlanúl nemesi Sza lmdságban éltenek ', ’s nemesi Jófzágot birtanak. 

5[`zor. Hogy és miképen történtt által köllöz 
kòdése, ’S nemesi Szabadságának Nre állandoul a’ 
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mai iidöig lett megtartńszi’ tekíntetében legkiscbb 
kételkedés vsem [модна fel , ineghilelesitett és- а’ С, 
n_lntt benyújlott kìlencz lam'xkpuk egyenlö vullásaif 
búl bebjzonyitotla; de a' köz pudomatbúl is юш— 
lctcsen bizonyos volna az, hogy a’ megyebéli N, 
fhclységébe'n lalnô és birtokos N. N, nerńzetség az 
çmberi-emlékezete; mçghaladó íidökönn `túl Шань 
,döúl mindcnkor îgaz nemesi Nemzetségnek tarta, 
(он, ’s annali tagiai valóságos Nemes embereknek 
lenni megösmertettek , a’ folyamodónalg, ’s Eleink 
¿illandóúl` nemesi Szabadságbàn lett élésérůl, 's az 

. _s_sedezônek a’ томат élésérñl is ide járúlván а’шет 
gyei Ügyéfznek tellyes mcgnyugovàsal , a’ hitelcs` ef. 
~esét Маш; kelendö bizopyságlevél kiadattalllatik, 

16. Si testimnniales регалии‘, (lu/n nexus edoceq 
(ur сит `во, qui aligya/Idq Testimoniales ’super 

„дышала oòtinm't, 

Mcgyebéli N. helységbeu lakó N. úgy fzlnte 
“ N. N. Íiuìval ismét N, N. N, Íiaival; N. ugyan N, 

нац-ы igaz nemesi Szármozúsukrúl kelendö hiteles 
Itanú bizonysáiglcvélnek, águzz'lslokl fzerint 17 дат 

.;'а1ю1фап 1еепс1б kiadqttatńsáért folyamodván, mì-. 
Tcl az esedczök az N. Vármegyében _réfzfzerint пазу 
attyok’ allyának , réfzf/,crint пазу altyoknak , 1-é1`z-_- 
[гейш pedig atlyoknak nevezctesen pedig,r (то eau, 
merçmtur ii., qui in prodlçctis Testimonialibus по: 
minati стилет/и) valóságos Nemességekrüi N, 
Vármegye kiadott hiteles .tànú bizonságlevelét ere?- - 
detiben elömutauák, ’s mint Imagmknak, úgymînt 
(Мс exponitm' conrlescensia 11,1). additur .Semper 
спек és enek) а’ felyebh` említett levélben Beiktaç“ 
том [Штат/21 —- lett fzármqzásokat, ’s Yérségj' 
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béli 1MM-os öl'zveköttetéseket , réfzfzerint az (316110— 
zou Nemes talu'lliizonyságlevéllel, réfzfzerint ре— 
dig а’ С. beu'ì alatt meghitelesíttebett tanúk’ vallâ» 
snival, továbbá Nnek Irûl _ Ire miképen lett ál 
talköltözködését а’ D. betů alatlt Шуб tanúkkal, és 
mindnyájoknak Elei által 165'7dik efzt. dücsö em 
lékezetû 5dik Ferdinand Cs. e's Királyunktúl nycrtt 
kegyelmes nemesítö czímeres levelenn épûltt Nemes 
ségét, soha meg nem háboritott igaz nemesi Sza 
badságban való éléseket, és örökös birtokos vol 
tokat, réfzfzerint azon érdeklett nemes tanúbi 
zonyságlevéllel, réfzfzerint pedig ugyanl a’ D. be» 
Щ alatt meghitelesíttetett tanúk vallásaival 161161 
lctesen megvilágositották, а’ folyamodókigaz valo 
ságos birtokos fzármazásbéli nemes voltokrúl ke 
lendö hiteles tanúbizonyságlevel kívánságokhoz ké 
резь 17 ‹1агаЬЬап , a’ megyei Ugyéfz’ tellyes meg. 
cggyezésével is kiadattathatik, ‘ 

l 

17. Limitatio carnium Vice- Corniti alterius 

Comitatus perscribitur. 

‚ . Tekintetes ’s a’ t. —— 

‚ Az ezen Tekintetes Nemes N. N. Vármegye’ ré 
fzérůl kirendeltetve lévö állandó Biztossz'w а’ mar- „ 

n 

ha,b0rn_yú es baranyhusnak amt font l'zámra, e’ 
тай паропп mamon' Öfzveülésében meglial'ároz 
vim , a’ tifzteltt Bizlosság állal, kéfzittetett árfzabůs 
'Tekíntetes Rendes Al Ispány Urnak elöbbeui 113111— 
talos levelemnek folytában , és illendö 'tudás végett 
ide mellékelve, olly jelentéssel küldöm meg, liogy 
az eleségnek :ira megyénkben inég mind ez üdeig 
is alâbb nem fzállvá'n, az eleségre tartozò fzerek-f 
nek Ага, а’ napfzámosoknak, kömûveseknek, és 
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âcsoknak napi bére ez úttal még az elöbbeni ár 
fzabás mellett megmaradott. A’ ki egyébharánt 
böcsös indulataiba ajánlott, I'zokott tifztelettel ma 
radok ’s a’ t. ` 

18. Propter reboni/icationem quarteriißßìcialibus 
militaribus ad exercitationem. destinati@ , 

assignati. ' ' 

Nagy Méltós. ’s a’ t. --~ .i 
Nagyobb réfzént megyénkben fekvö, Nagy-, 

ságtok’, Kegyelmetek’ megyéjének is9némclly ré-f 
Ifzébe, és fzázadgyába befzállított — nevétyiselö, 
lovas Ezerednek, közelebl) шьёт: efzt. me" e'nk’ 
kebelében, jelesen pedig N. mezövárassában es kör» _ 
nyékében lett ' öl'zvehúzása alkalmatosságával- ezen 
fzázadnak réI'zére, melly a’ fegyverben volt гуж 
koroltatâs vége'tt, Nagyságtoknak , Kegyelmeleknek 
megyéjébûl jött мы, kívántt tifzti quartélyhérnek 
az illetö járásbéli Szolgabiró’ által beadott fel 
jegyzését avval a’ fzomfzédságos atyafìsággal ВЫШ— 
gym. Шел А. álml, hogy а’ mennyiben a’ felsöbb 
rendelések’ érlelme fzerint is ezen teher a’ kü 
lijmben is minden más fzomfzéd, és mérlék felett 
nagyobb fzámú katonasám'al megterheltt megyém no . 

ket, es_ a’ katonai öfzvehúzás Шва! fzintúgy egyebl) 
bajok, köll'sfe'gek, és alkalmatlanságok ай vetett 
adozó népünket nem érdekelhetné, azon tifzti 
I'zállásbért minél elöbb megkuldeni ne terheltes 
senek. ‘ . 

A’ kik egyéhbaránt ’s a’ t. 
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19. Quarz!! рамп/пне judicium prf/pier controver 
sias metales inter (таз сгонит et oppida 

г subveŕscintes. 

----- 1“ai köz gyülekezetünkbe csak vetetlietvéfń 
köz tanávskozâs alii Nador Ispálmyunk Ö СЫН). és 
Kirńlyi Herczegsëgének még a’ múllt e`1`/.t. --=--2(ilu'mn 
-=— fzáxn {Цап költt mi hozzánk, és a’ mint a’ llen 
delés’ foglalattyábúl értettük, egyfzorsmind Nag.' 
ságtoklmz is érkezett kegyelmes llendelése, mcllybe 
lz N. és N. várasok köztt támadott Маши-5615 Villon 
gâsoknu'k a’ “тёще Nador Ispányi biróság :'nllal le 
ehdö elintézése’ tekintetébíil Oda útasittatunk, l'xogy 
a’ delegáltatatni Мчат: bírònk _iránt ‘визитка’! 
N agyságtokkal,Kegyelmetekkel eggyetértésben lévéxr, 
a" midön azok iránt I_negeggyeznénk , folyamodńsun' 
kat nyuglanán'k Ье О Csafz. Kirá'lyi Fö Herozegsé' gének. .Tgyan ennek következésében ,a’ mennyibcn 
az emlílelt végre kegyelmesen delegáltatott blróság- ' 
на]: lilöl Ülöje Csál'z. Királ yi Tanácsos' és N. Vär 
megye’ ,elsö Al иранца N. N. >iidö közben meg’ 
halálozozt таила, helyebe N. N., N. Vármegye’ 
elsö Al Ispânnyât Elöl Ulönck, m'clléje rendelendö 
Biróknak pedig az Шею Megyék’ 1N.r Al Ispánnyait 
olly môddal kikérni fzândékezván , hogy azon pir-' 
latinalis Biróság, mind a’ fellyebb` enilített, mind 
az N. és N. каш fennf'orgô hatârbéli kérdéseket el 
ítélliesse, fzomfzédságos ’s Бах-511513305 hizodalommal 
megkeresni kívántuk Nagyságtoka't ,~ Kegyelmeteket, 
hogy аи e’ саг-души ne talántz'm yelöf'ordúlllató él`z- 
revételeiket velünk közleni, vagy lxogy ha az em 
Шеи palalinális Biróságnak kirendclésében 1`z'intúgy 
megnyugodnának , elihéli megnyogòvásokrúl minket 
barátságosan tudósilani méltóztassanak. Kik ’s a’ t. 

Q4-- __» 
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20. Описи! praetensionem aerarìi militaria. 

Mínémü kérése légyen a’ badi Kincstárnak Nee' 
mcs N. N. ellen, аи. ezen eredetiben ide rekefzd 
[вы Nagy Melt. Magyar Kir. Ilelyt. Tanács’ kegyes 
parancsolattyâbúl megérteni lnéltóztatnak Nagysíig-J4 
tok, Kegyelmetek. Mintllogy pedig megyénkbéli N. 
lielységéhül N. N. lakását Nagyságtolŕ, Kegyel-l 
metek’ megyéjébe N. várassába által tette, annâl 
fogva Nágyságtnkat és Kegyelmeteket illetvén, 
ezen parancsolat’ mcgkilldése iránt а’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helyt. Tanácsot »is mái naponn шпон 
gyûlésiinkbûl tndósitottuk. 

21. Quoad bona Noôilitaria sub sequestro consti# 
¿ula publicar: licilationi exponi determinaia. 

Nagyságtoknak , Kegyelmeteknek 11163 az elmúltt 
efztendö Karácsony’ havának 156 napjánn tar'tatott 
köz душевыми hozzánk пнёшь böcsös levelekre, 
mellybe az N. N. törvényes zár alatt lévö javai 
gonviselöjének azon javali’ eggy réfzének leendö 
eladattatása iránt l`zéllel щади; hírdetö levelczésé-~ 
bül eredett aggódásokat kijelenteni méltóztntnak, 
atyafiságoa nyiltfzívüséggel vâlafzképen kijelentenl 
kívántuk , hogy mi is ugyan `mindenekben, mellyek 
a’ kedves bazai alkotmánnyunk’ további fenntartá-~ 
sára l`zükségesnek itéltethetnek, .tifztn bazafiúi in 
dúlattal' testvéri Веге: fogunk, és mngunl'.’ rel'zé» 
rül is mind azon törtc'netekre kiìlönös figyelmün~ 
ket Гоп-(Пинт l`z0ktuk, mellyek mellett az öseink 
által vérrel Гиен-иен: alkotmánnyunk’ bar те”): гё— 
fiében is megrázódtatliatna, de az elönkbe adott 
едете az ide mcllékezett hirdetölevélben a’ kòtya- i 
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vetyénck semmi nyomát nem тащит, Nagyság 
tok’ Kegyelmetek’ aggodása ne тайн a’ fellyebb 
tifztcltt törvényes Iár’ gondviselôjének az elsö Al 
Ispányoklloz küldött levelekben, mellyeknek masa 
elönkbe nem teriefztetett, vehette eredetél, :nelly 
hogy ha fzinte azon értelembe írattatott volna is, 
nem l'zíilhet mibenm'ink semmí félelmet, тазу ag 
godńst, a’ mennyiben a’ kotyavetye által a’ rövid 
útonn a’ fellyñlfizettetés (superinscriptio) _által 
fzokot efzközöltetni. Hogy ha tehát bölcs Eleink, 
midön minden bitelezönek a’ superinscriptio úttyát 
nyitottak, attúl nem tartottak , ‘bogy idegenek, kik 
nek a’ kéfzpénz’ gyarapitâsára nézve könnyebb és 
több módgya va on, hazánknak legi'zebb réfzeit 
magokboz keritsek, és mesterséges hafzonkémlések 
állal úgy elterhellyék, hogy sem maga a’ tulajdo 
nos, sem ofztályos atyafiai a’ iavai’ birtokához ne 
juthassanak , llolott ezt a’ fellyülŕizettetésnek últyánn 
még sokkal könnyebben véghez vihetik, nem lát 
tyuk elegendö okát annak, hogy miért kellessen éppen 
a’ kotyavetyétůl annyira retlegnünk, holott éppen 
az által еще veteu'k annak, hogy a’ jófzágnak bir 
tokossa az eladni kívántt jófzágot a’ llármas törvény’ 
lsö ré1`ze’ воды; czímjének értelme ellen, illendö 
árann fellyiil, ammini; annak fzámtalan példai vagy 
nak, nagyobb fzinlett sommaba titkon és ofztályos 
atyafiainak hírek nélkül el ne adhassa. Mi réfzünk. 
rül nagyobb sérelmet tapafztalunk ebbe, hogy ha 
zánknak Fö Birtokossai és Naggyai hazánkonn ki 
vül költtvén el jövedelmeiket, és ha ezek nem еГе— 
endök, ~uzl`orás adóságokat tévén, gyermekeit és 

maradékait, a’ legfzebb jófzágoktúl megfofztván 
a’ hazai dücsöséges alkotmányok ellen, melly а’ 
lörzfökös nemzetségeknek vírágzását tárgyazza, 
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1`2е56пу365ге1ииаиуй1к, .ezen az útonn I`zemlél--~ 
tünk kôtyavetye nélkûl is hazánkba bei'zivárognì 
fzámosidegeneket, nem csak eggyes jófzńgoknak, de 
.egéfz Uradalmaknak Urait. Ем a'xlittyuk mi eggy 
érdemes târgynak az Orfzág’ Gyüle'sénn öfzve {дуй— 
-lekezendö Törvényhozótestnek, mellyet is a’ leg 
közelebb tar-tand() Orfzág’ Gyülésénn hazánk’ súllyai 
Кбит: emliteni el sem múlattyuk 5- ’s а’ t. 

22.. Снопа? Nobiles in Civitatibus degentea , a posses 
corio suo Civili сот/‘Минет subjectos , remoustra 

tio Civici Magistratzzs ad Comitatu/n. Y 

Nagy Méltós. ’s a’ t. _... 
А’ Folyó егцепав’ Baje más' 1.avána1. выпи Y és 

Szent Iván’ havának 17kénn költt két rendhéli, 
пазу böcsü levelekbe, méltóztattnk n’ Tekintetes ' 
Nemes Rendek , ezen Várasi Tanácsot а’ ke» 
belebéli Nemesek adóztatâsa’ módgya rírànt meg 
fzóllítani, elsöben ezen kifeiezésekkel: „тешим: 
„nek abba а’ Tekíntetes Nemes Bendek, lxogy 
„ а’ Nemes Tnnács a’ Polgári Személyes terhek’ 
„váltságának fzine alatt, valamelly adôt fzokott 
„а’ valósâgos Nemeseknek elösmertt' fzemélyckre 
‚д felróni, melly adózás, mivel а’ Hazai Törvé- 
„ nyekbe fzokatlan , azokb'an nem is gyökereztet 
„hetik, ne terheltessen a’I Nemes Vâms az íránt 
„világositô tudósítâsármegtenni, Воду azqn andò--l 
„zás nemét micsoda Törvény melleus, гагу ala 
„ропп, és mioltâtúl Говна, ’s 'micsoda fzâmitńs 
‘„ sal kivetve kezdettc, az ott lakós Nemesekre fel 
„rÓńì, azlitánn е’ következendö sorokknl: ,.„A’ 
„„Nemes Tanács a’ Nagy Mélt. Magyar Kírályi 

тихшои. ' 9 
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„„ Hclyt. lTanácsh'il ńjabban érkezett kegyes p11 
„„rancsolatnak ercjével is inletik, hogy a’ “118112— 
„„adast, fôke en ezen nevezetes tárgyban, el 
‚т ne mulassa. ‘“ 

¿mbsf mimic.. nráiyi шток, а’ ъеыеьёь 
li lakòsokra és birtokosokra vettetni fzokott адд 
felofztást , belsö elrendeltetések, ’s alkotmánnyok fze 
rint, a’ Nagy Mélt.' Magyar Kir. Helyt. Ta 
nács’ Kormánnya alatt, annak rend fzabá 
sai fzerint vifzik és folytatlyák, és bár az adó 
felofztás iránt közbe jöhetô felelet terhére nézve 
is, egyedñl onnan, a’ hovâ I`zárnadásai` rende 
sen föbb visgálatra felkiildettetnek , függenek (щепу 
rél'zben ezenn Tanács, a’ maga kötelességének 
mindenkor eleget tenni ügyekezett);mindazáltal, a’ 
Tekintetes Nemes Bendek által, e’ réfzben lett 
meginlettetése’ következéséûl, ezen Tanács, ап— 
nak bizonyságz'u-a, mcnnyire kivánnyon ez, а’ 
Tekíntetes Nemes Bendek’ megösmertt törvenyes 
Hatalmának, az irânt viseltetö igaz til'ztelésébül, 
mindenkor, és minden fzoros kötelességre та— 
ló свыше: nélkůl is engedni, kél: izbéli megl'zól 
litására, e’ következendökbe tefzi a’ Tekíntetes 
Nemes Rendeknek tudósitását: 

Polgári шву Várasi terllek’ váltsâga’ l'zíne 
alatt, bizonyos adozás’ neme alá vonattatnak ezen 
Várusba a’ vglósâggàl nemeseknek megösmertt Рае— 
mélyek az 1565dik 66. az .1647dik 78. 17l5dik 
77. az l1755dik 27. Törvényczikkelyek’ értelme fze 
rint; melly Törvényekben a’ Királyi Várasokba 
biró nemesekre nézve e’ következendök foglallat 
nak (tenores legum adducuntur). ' 
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Mind azon Törvényeknek az az értelme, hogy 
a’ Nemesek а’ Királyi Várasokban, birtokaiktúl 
n’köz terlieket,-és fizetéseket, а’ többi Várasi 151116— 
sokkal, és Polgárokkal eggyenlô mértékben winni 
tartoznak, kivévén az 1647dik efzt. 78. Топ'ёпу— 
czikkely’ értelme fzerint a’ Várasi dolgoztatásokat, és’ 
fzemélyes fizetéseket. A’- fzemélyes fizetések: a’ f6 
porczió; a’ fzemélyes dolgoztatások: a’ töltések’ 
és útak’ csinálásâra való fzemélyes köteleztetések és 
eggyebek. A’ fö porczióval ezen Várasba senki sem 
штык а’ töltések’ és útak’ csinálására,mellyre a’ пе— 
mesek fzemélyesen nem is hajtattatnak 5 de az efféle 
törvényes megkéméltetéseket, hogy liénzel таща]; 
meg, valóságos igazság, mivel a’ Tör`vény is paran 
csollya , hogy а’, Nemesek hirtokaitúl a’ köz terhe 
kel: . és fzolgálatokat a’ polgárokkal `eggyenlôen , 
eggyenlö mérlék fzerint vigyék. . 

Itten minden terhek a’ birtokok utánn feküfz 
nek, mert a’ kinek semmi jófzága nincs, az ter 
het sem vil`zen ; azért minekutánna шаг a’ Ne 
mesek birtokai utánn háramlò fzemélyes fzol 
gálatoknak tellyesílésére köteleztetnek a’ Törvény’ 
fzavai fzerint, terméfzeti okosságbúl I'zármazö 
igazság az, hogy azon fzolgálatokat pénzzel val 
csák fel, mivel külömhen a’ várasi birtokok ulánn 
járúlò köz terheknek, a’ nemesek állal birtokai 
hoz képest-a’ többi рощах-ома! »való vételében, 
‘тау az azokért tartozó fizetéseknek tételében egy 
gyenlö mérték nem lehet. 

I y magyarázta ezen Törvényeket maga 
a’Nagy Mélt. M. Kir. Helyt. Tanács --1`zám alatt 
az ezen varasi Nemesek panafzos folyamodá 
вага; és a’ Tekintctcs Nemes Vármcgye"ré1`zérûl 

_ Y 9 ,l 
l 
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megbízattatva volt {Кий Küldöttségnek Ö Felséo 
ge elejébe terjel'ztett munkájára költt, és а’ Tekin 
tetes Nemes Rendeknek is megküldetett kegyes 
parancsolattyának elsô pontyában, a’ holott a’ Ne 
mesek a’ Királyi Várasba egyedül a’ fzemélyes li 
zete'sek alúl , mellyek a’ fő porczionn kívül más nem 
lehetnek, kivétetteknek lenni jelentetnek. 

A’ dolognak egéfz ereje azért ottan fekfzik, 
hogy a’ Királyi Várasokban a’ Nemesek által te 
tetni fzokott fizetéseknek arányosságát a’ birto 
kok” mennyiségéhez kell alkalmaztatni. 

Midőn a’ nem Nemes polgár I'zolgálatot is té 
I'zen jófzágaitúl, nem lehet a’ birtokhoz képest 
való fizetésekbe igaz mérték, hanem ha a’ Ned 
mes ember is fizet, és a’ mellett azon [zolgá 
latokat, mellyeket amaz maga valóságábn tetet, 
ez pénzûl felválttya. 

Ha a’ nem Nemes polgár az elromladozolt inöl--l 
téseket, маках megújittya, a’ Nemes ember еп— 
nekqcsak fzemmel látó tanúbizonysága nem lehet 
azonk-hül, hogy ezen kivétetését а’ Nemes ember, 
annak “segítségére pénzûl meg ne váltsa, mivel 
a’ töltések úgy a’ nemtelen, mint а’ Nemes pol 
gárnak és lakósnak birtokát опытами“, és az útak 
úgy а’ nemtelen, mint a’ Nemes polgárnak egy 
gyenlôen hafználnak; és ez az oka ezen Váras 
ban a’ Nemesekre polgári vagy várasi terhek vál 
tsága nevezete alatt rovattatni I'zokolt adózásnak, 
melly, а’ mint látni lehet, а’ hazai Törvényekbe 
nem fzokatlan. 

Gyakorollya pedig ezen Váras, ebbéli adó. 
zás” nemét а’ Nemesekenn, már régtül fogva, de 
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kiváltképpcn -- el'ztendötûl, a’ Királyi várasi 
Nemesek’ d'olgában, a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. 
Helyt. Tanácstúl leérkezett kegyes parancso 
lat iidejétúl ólta, Ö Felsége’ helybe hagyása 
mellet;_ mivel ennek elötte, még a’ más jô 116112 
nek I'zûke lévén, annak nagyobb böcse volt, a’ 
Nemesek ezen AVárasba, a’ birtokaik utánn llárom 
lott l'zolgâlatokat, 6nkint in natura tellyesítették; 
azolta pedig, kiváltképpen azonn okbúl, hogy lát 
ván ezen Tanács a’ Nemeseknek ezen Várasba 
fzemlátomást való fzaporodásokkal az adônak és 
a’ köz terheknek паровым: való nevekedését , mi 
nekutánna a’ Nagyv Mélt. lMagyar Kir. Helyt. 
Tanácsnak a’ fennt érdeklett kegyes parancsolat 
tyz'iban, a’ Királyi vál'asi Nemesek, csak a’ 
I'zexnélyes llzetések alúl kívétetteknek lenni, 'elen 
tetnek, ezek pedig a’ pénz’ bövûlésével , és a’ fzol 
gálatok’ fzaporodásával is már azokat magok valô 
ságában tellyesíteni nem akarták, bövebb visgálat 
tyába bocsátkozottlezen dolognak, és rendkivûl sé 
relmesnek, ’s a’ többi várasi Polgárok’ пазу el 
nyomattatásokra fzolgálô elmellözésnek találta ат; 
hogy a’ Nemesek ezen várasí bírtokaik utánn há 
romló terbeknek, a’ több lakósokkal eggyenlö mér 
tékben leendö vitelébûl, más Királyi várasok’ Pél 
dája’ ellenére kiliagyattassanak , ammint liogy ezen 
elmellözésnek az a’ követ zése lett volna, liogy 
jövendöben még jobban )obban megfzaporodvan 
itten a’ Nemesek , a’ köz l`zolgálatokat viselö kö 
zönségÍ-népessége megapadván, ez a’ пазу telier 
alatt lerogynì , ’s a’ Nemességnek mintegy jobb égy 
gyává válni kéntclenittetett volna. 
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A1 mi a’ Szánnila'lst~ Шей, mellyel a’ várasì 
terbel'.’ vállsága’ nevezete alatl, az ezen Várasi 
Nemesekre bizonyos adó rovattatik, és a’ mit 
a’ Tekintetes Nemes Rendek még e’ réfzben tud 
ni kívánnak, az: minden efztendöben valamint a’ 
közönség, úgy a’ felvetendö adó’ mennyisége valtózik, 
de a’ rend, :nelly fzerint az Генетик, állandó. Az pe 
dig ez:` lxogy a’ várasi vagy polgári terhek váltsá 
вага nézve, minthogy ezek a’ birlokok тёщи fe 
küfznek, a’ nagyobb birtokú Nemes tetetik az elsö 
ofztályba, a’ kisebb birtokú a’ második ofztályba, 
a’ leglu'sebh а’ harmadik ofztályba. Minden e’ réfz 
ben чаю ofztálybéliNemesre vetendö adó’mennyi 
sége nagyobbodik, vagy kisebbedik alxlloz képest , 
n’ mint több vagy kevesebb az её“: adó’ men 
nyisége , és azon terhek, mellynek a’ Nemesek 
àltal ген-анаша kell. 

lllyen terhek mar a’ quartély tartas’ alkalma 
tossági, útfzáknak, töltéseknek tizedenkìnt valóiga 
zilásai , éjjeli strázfa állások, kövek’ fzállitasa, Yad 
'állatok’, tolvajok’ kergetése, a’ tñzóltás’ dolgaban 
tetetett rendelések fzerint valô külömb külömb 
féle köteleztetések, határ- járások, ’s több’ afîéle 
várasi közönséges munkákra való alkalmaztatások, 
mellyek a’ mint kevesebbednek, vagy I'zaporodnak, 
a’ felvctendö egéfz adô’mennyiségéhez ke'pest, a’ 
fenn emlitett ofztályolra teendö adó’ sommának 
a’ köz igazság fzerint fogyni , vagy öregbedni kell. 

Ezek az okai, ’s ez a’ môdgya az ezen várasi 
Nemesekenn, a’ тёк-051 terbek’ váltsága’nevezete alatt 
gyakoroltatni fzokott `adózásnak; mellynek внаё— 
pen lett elöadása mellett, kegyességekbe aiánlot 

‘_ tak , vagyunk ’s a’ t. N. N. Varas Bíró. N. N. Pol 
gármesxer, és Tanâcs. Költt ’s a’ t. 
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25. Quand Complanatíonem amicam. 

Alúl írattak hivatalosan jelentyük, lxogy a’ 
Tenkíntetes Nemes Vármegyének -- napjánn tarta 
tott köz gyülésélaül , a’ Jegyzök - I`záma alúl ki 
адом: kegyes végzését, melly Гиен-Ем az N. Urada 
lom, és ahhoz tartózandò N. helység között Гей!— 
Нюц contractus, a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. 

. Tanács által кем: változtatásâlxoz képest Падший, úgy 
ezen helységtûl felesleg kivetett adózásoknak , тазу 
barátságos, vagy a’ törvényes útonn leendö belmi 
tâsa rendeltetik, tellyesítenì kivânván, a’ folyô 
efzt. -- napiánn N. mezövârassában kimenvén, 
otla az A. Uradalom réfzérûl Nemzetes N. N. N. Uraklnak liozzá iárulásával --- az N. helység’ réflé 
rül реф‘; N. .birónak. N. N. N. mindnyájan N. 
llclység’ hitessei, azutím N. N. N. lakosoknak ’s job 
bágyoknak jelenlétében azon ` örben, mcllyet а’ 
földes Uraság az N. jobbágysag ellen indított - 
a’ Nagy Mélt. Magyar Királyi Helyt. Tanácsnak - 
datum — fzâm alatt költt, 'és a’ Tekíntetes Nemes 
Vármegyéhez leküldött kegyesintézetét felolvastuk, 
és élö nyelvenn meg is magyaráztuk ’s a’ t. 

A’ 'mi a’l jobbágyságnak а’ régi contractussál 
búl lett kimozdítasa Шва! okozott sérelmeit ille 
ti, azok iránt közben járúlásunkkal a’ N. Urada 
lom, és említett jobbágyság között fzép eggyesse 

-get efzközöltünk olly môddal, hogy ’s a’ t. (Se 
quuntur' plgzcta complanationis.) 

Melly амилаза: az N. Uradalom’ réfzérûl jelen 
volt ügyviselö Úr, a’ nevezett helységbe'li iob- - 
bágyok háláadás'sal сказки“, és az eggyességrïil 
fzóllô leveleket. is~elkéfzítve által adtâk, a’ щепу— 
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nek egyik példázattya, eggyes B. Мам, аытсозап. ide 
rekefztetik. 

Mcllyckrül a’ veliink közlött, irômânyoknak 
viITza adásávalbeaclgyuk a’ Tenkintetcs Nemes Var 
megyének ezen til'zti tudósitásunkat. каш ’s a’ t. ч 
(Subscriptio Magistratualium). 

24. Cìŕca Nobiles Hungaras ratione sua@ substan 
'tíae llfilitaribus judioiis baud obnoxias. 

A’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács’, 
a’ katonai Törvényhatóság alá tartozô fzemélyek-f 
hez férjhez mentt Magyar Nemes all'zonyok iránt 
költt Kegyelmes rendelése , beadandó vélekedés Yé 
вен: velünk közöltetvén, a’ Tekintetes Nemes Уйг— 
megye’ eleiéhe nlazatosan terjel'ztyiik. 

Bizonyos, hogy щёк‘ az 1802. efzt. Orfzág’ 
Gyüléséun a’ sérelniek köztt elö Готы!“ azon “Ги 
fza élésnek emlékezete, molly mellett, a’ katonai 
Törvényliatóságok a’ Til'ztek’ özvegyeinek és öröv 
kösseinok vagyonnyában avatkozni l'zoktak. Vagy-« 
па]: агга elegendö, és világos törvényeink, hog 
akár minémü sorsú Nemes fzemélyt, mi топи, es 
módon kellesen törvényesen keresni, a’ mennyi 
re семь világos a’ törvény, egyedül ez fuâlgáls» hat út mutatásúl; ha ellenben némelly kér ések 
bövebb megllatározást kivánnának, ez/_en\magya-~ 
rázatot egyediil a” Törvényllozó testtûl, azaz: 
az Orl'zág’ Gyüléstûl valalliattyuk el. _ ‘71116— 
‘jában a’ Magyar Nemes I'zületésü all`zonyok, kik 
жён, hogy katonâkhoz mentek férjhez, magyar' 
polgúrnék lenni mcg nem fziintek, sem азами 
rúl lo nem mondotlak , sem pedig az Oi~I`zág’„Tör 



157 

vénnyei alúl ki nem vetethetnek, ’s {ау а‘ katonai 
Itélô I'zékek’ bíróskodása аи nem vettethetnek. ’s a’ t, 

25. Cirpa concur-sum т expensis 4erigendí K 
natio/¿alia T/zeatri, 

Nagy Méltóságú ’s a’ t. 
Nem kételkcdünk benne, hogy a’ Pesti Magyar 

Têrsaság, Nagyságtokhoz, Kegyelmetekhez is fo 
lyamodott légyen azòn könyörgölevelével, melly 
által az Orfzávtúl eggy nemzeti Játfzófzínnek Ót~ 
tan való felallítására fzükséges неведение: kér, 
Ezen Vármegyének egyhe gyültt Rendei helyesnek 
és az egéfz 0rfzág _figyelmetességére méltónak ta, 
lálták a’ megnevezett Társaságnak ebbéli kéreL, 
mét, és kivánságát. Mert a’ nemzeti nyelvnek, és 
erkölcsöknek állapottyával eggyütt jár, és “быть 
а’ Nemzetnek sorsa. Mär реф; tudva van , és 
közönségesen tapafztaltt ’s megösmértt igazság az, 
hogy a nyelvnek és erkölcsöknek gyarapitására, 
kimüvelé ére, és а’ Nemzeti jó fzokásoknak fenn ‚ 
tartására `а’ legföbb, ’s légbizonyosabb efzközök 
közül еду а’ jól rendeltt Пеший Theatrom, ha az 
t. i. ollyan, а’ millyennek kell lennie. Kiki>` tud 
gya, mennyit tartottak, mennyit шишек erre 
a’ Tudományoknak, és Mesterségeknek пиву tifz 
telöi,_ az igazgatásnak Olly 80k tekíntetben köve* 
tésre méltó példáí, a’ hajdani Оби-63 és Bómai 
népek ’s a’- t. Ezektül, és több eff'éle okoktúl és 
tekintetektül (mellyeket :gzonban elö hozni nem 
fzükséges) ìndíttatván, eggy akarattal elvégeztük , 
hogy az erplíteu: Nemzeti Theatromnak felépítésé 
re, ’s állundò Если tartására megkívántató вощ— 
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mâbúl reánk esendö réfzt mi örömmel magunkra 
válallyuk, és megadandgyuk. Erre né'zve meg is 
hatâroztuk, hogy e’ köz hafzonra tárgyazò Гади— 
de'knak tellyesítését a’ jövö Orfzág Gyülésre kuil 
dendö követeink által is sürgetni Тощий. Melly 
végzésinket Nagysâgtolmak,` Kegyelmeteknek муа 
fìságos barátsággal tudtokra adván, tellyes hizo 
dalommal vagyunk, hogy édes Hazájok iránt. уй— 
seltetö ösméretes fzeretetekhez képest , ebbéli sege 
delmeketA зарыв; nem fogiák, Ьапеш velünk 
egéfz hazztlfiúi kéfzséggel eggyet értendenek, ’s а’ t. 

26. Овощ! guerelam viduae íntuitu restricta@ 
domus suae шпатели. 

Hivatalosan шепнет; hogy N. N. бич/еду’ 
lláza eladásában lett meggátoltatása miatt--- а’ folyô 
cl'zt. ---- havânak 4kénn {анаши kis 4gyùléshen --~ 
fzám Маш beadott panalrzának biróiképen leendö 
megorvoslâsa , a’ dolognak birôi befolyás nélkûl ч 
megigértt megfzüntetésének reménysége alatt ша 
таььга halafzmott. ’s а’ t. 

27. Tabella captivorum ex'hìbetur. 

Е’ Nemes Megye’ fogházâba behozott, bent 
тазу kezes elrendeléstül, тазу itélettůl fíiggö, 
(попаду megitélt, és végre hgajtás), vagy felhívás 
alatt lévô rabokrúl, és köz Ugyéfzi pörökrül аи 
е’ folyô efzt. elsö felére kéfzitett Jegyzést, nem 
Íkülömben az N. N. N. N. «Uradalmaknak réfzérñl ' 

is, a’ hasonló tabellákaÀt ide mellékelve alázato 
san bemutatom. 

N. N. köz F5 Ügyéfz. 
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28. Сноси! militis dimissionem. 

N. Hclységébûl való N. N. katona házì kör.. 
nyûlállásainak, a’ katonaságbúl leendö végsö 111— 
bocsáttatása el`zközlése tekíntetébül való megvisgá-- 
lására kiküldetvén, hivatalosan jelenbem, hogy a’ 
nevezett katonának kibocsáttatása iránt a’ kinyo 
mozas, és a’ felírás még a’ múltt efztendöben meg 
tetetvén, a’ további visgálás l'zükségtelen 1_égyen. 

29. Qz/oad proliillendam venatio/Lem in media 
rata [Jo/Lorain. 

Alább irattak N. N. azon esedezö levelére, 
mellyben a’ vadáfzatnak uradalma fele réfzében 16-— 
епс16 eltilalmnzása végett, az elöre l`zükséges vis 
gálatoknak megtétele iránt esedezett , kiküldetve 16— 
76п, hivatalosan jelentyük, b'ogy az esede'zö’ bir 
toka alatt lévö а, b, és c. helységeknek liatárait, 
rél'zint az elönkbe terjefztett hiteles fóldabrofzok, 
réfzint pedig, 1101 a’ felmérés még meg nem 161‘— 
16111, más vidékekhez lett alkalmaztatása és 
basonlítása fzerint, fzorgalmatosan körůl tekint 
76п, 65 megvisgálván, úgy találtuk, llogy 181161‘— 
désben 1676 llatároknak ezentúl is fzabatlon mara 
danclô hasonfele réfzének kellene öl`zveséggel 2017. 
lloldokat tenni, tefzen pedig az 6 öl'zve vetések 
fzerint 2279. holdokat, és így 262 liolddal, 

 

mint sem kellene, többet. Ezen megvisgálásoknak~ 
követkczéséůl tehát valamint az eltilalmazandó, úgy 
a’ fzabadon felmaradandó réfzeket magok valôsá~ 
gos nevezettyek l`zerint bejelentyük. ’s a’ t. 
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50. аист! querelam propter onus contributionis. 

Alább írattak _ hivatalosan ielentyük, Воду 
N. N. zlidónak a’ köz adó fizetésében érzetl: terllel 
letése miatt. tett panalfzait megvisgálvân, úgy 1111111— 
tuk;hogy eggyik panafza helyes, mivel a’ biròk’ tu 
datlanságábúl a’ panafzolkodónak ökrei, mellyek 
kinl: a’ legelönn soha sem voltak , hanem csak istal 
lóban hizlaltatnak, és még is а’ I'zemélyes felvetés 
béli öl'zve iratásba fzinte behozattattak; a’ második 
panafzának tellyességgel semlni helye azon okbúl 
»ein lchet, mivel az egéfz гей velett adó csak eggy 
fél telekes ember adó'át sem tette, ámbátor ehlnez 
képest több terhet is méltán viselhetett ’s a' t. 

5l. Quoad соц/тщанием libellorum Perceptoraq 
Лит super guanto Contribut'ionali cum. libe/lis 

Comitatuum com' ributionalióus. 
\ 

Alább írattak hivatalosan ielentyük, bogy Гист— 
Ье eggyeztetvén az elmúltt efztendöre _kivetett Me.- 
gyebéli badi, és llázi adónak befolyásárúl tanúsá 

01 tévö adófzedö hivatalnak kézi lajstromát , a’ 1:11 volt községek bírôi elött a’ helységek’ adóbéli 
künyvecskéjekkel, úgy találtuk, hogy egymâssal 
tételenkint mindenekben megeggyeznek; mellyrûl 
tudósítâst tefzünk azon bozza adassal, liogy az adó 
jokkal kisebb sommákban most is tartozò községe 
ket, tartozásoknak'hová hamarább valo befizetésé 
re fenyiték terhe alatt kínfzerítettük; de nagyobb 
tartozásban lenni tapafztalván az N. О. P. Q. В. 
községeket, ezenn igen tetemes hátra maradást a’ 
jövö köz gyülési tanácskozásba bemutatandónak 
Yéllyük. Külömben рейд a’ fenn álló fzokásnak 
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követéséhen, egybe gyülekeztetvén mind a’. n' 

öz bátorság’ épen tartását efzközlö kegyes Királyi 
rendfzabásoknak mindenkori engedelmére, ‚а’ jó 
zan erkölcsre, I'zoros Гей/{убийца ’s jó rendtar. 
tásra intettük ’s a’ t. - 

52. Quad querimonias dominii terrestralis con 
tra potentiosos jurisdictionatorum suorum 

excessus. 

Alúl írattak alázatosan ielentyük, liogy T. 
Nem. Vármeg'yének a’ folyó llônapnak 15kánn tar 
tatou; köz gyülekezete alkalmatosságâval, N. N. Ur 
nak mezövárosbéli jobbágyai Ёлка! elkbvetett hatal 
maskodások, és fenyegetödzések megbüntetése v_é 
вен; а’ Т. Nem. Vârmegyére beadott, ’s ezennel .-. 
fzám alatt ide vill`za mellékeltl: kérelem levelére 
költt rendelésének következésében , N. mezöváras 
saba kimenu'ink, ’s minekelötte a’ раций érdemét 
a’ ìobliágysz'lgunk elìh'iladtuk volna, a’ kérelemle 
vél mellé csntoltt vakmerö kif'ejezésekkel, és fe 
nyegetödzö l'zavakkal kéfzültt levêlnek iróját, és 
k'òholòit nyomozván, N. Nt, mint azon levélnek 
iròját kérdésrc „есть, ’s meg is hiteztettiik; ki 
letett hite utánn аи; vallotta, hogy (sequitur' 
fassio). 

y A’ kinek kikérdeztetése ekképen meglévén, a’ 
fóldes Uraság’ réfzérül A. B. C. D. --- a’ jobbá 
gyok’ réfzérûl E. F. G. ’s a’ t. és még Nemzetes 
és Vitézleö N. N. ezen T. Nem. Vármegyének Tifz 

'ti Ügyéfz’ jelenlétében, а’ kérelemlevélhéli ki 
tételt а’ Т. Nem. Vármegye rendelésével eggyütt fel 

íârásbéli községek’ jegyzöit, ’s bírôit, azoknalfa.’- 
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olvastuk, ’s a’ megieleutt panafzlott lakósokat az 
ellenek ген vádnak iniben léte iránt, vagy afnnak 
elhárítására fz'ükséges probâknak elöladása végett 
megi'zôllitottuk, kik is eggyarányosan mind meg 
erösítették elöttünk azt, liogy e’ levelet a’ Nota 
riusokkal ôlg Змий, 'és az abban Феи; kifejezése 
Вес belé irattatni ök kivánták, ’s a’ t. _ megös 
mérvén e’ fzerint a’ lakósok a’ berekben ön hatal 
mokkal történtt temérdek pufztítást, melly a’ --- 
fzâm alatt ide mellékeltt hites böcsû levél I'zerint 

(exponendum damnum in specie) annyira mégyen; 
megösmérvén továbba, hogy azon lázzal'ztó, Ге— 
nyegetôdzö ’s valóban a’ belsô füg'gésnek és bátor 
зёрна]; megrontására czélozó levélírása az önké 
nyes és eggyenlö akarattyokbúl eredett légyen,A öket 
felette vétkeseknek, ’s a’ T. N ern. Уйти. rendelése ál 
tal is meghatározott befogattatásra érdemeseknek 
lenni tapafztalván , mindnyájok közûl, mostanábau 
mind azért, hogy a’ kögöttök lappangóltüz ez ál 
tal elfojtódgyon, ’s az igaz engedelmességre a’ töb 
bi vill`za térljen, mint azért is , hogy ezek magokat leg megáta kodottabbaknak lenni elöttíink is nyil~ 
van kìmutatták, nevezetesen N. N. Nt. küldöttt'ik 
Ье а’ fogllázba, a’ többinek pedig mikor leendö be 
küldettetésekre nézve,méltóztasson a’ T. Nem. Vár@ 
megye megtenni a’ fzükséges rendeléseit. 

\ 



Ö'tödik Szakafz. 

Felx'râßok а’ Magyar Királyi Helytnrtó Tanúcshoz. *) 
 

V»Bepralesontationes ad Consilium Begium 
° _ Locumtenentiale. 

 

1. Quoad mnnutentz'onem contractualis tractamenti, 

N. N. helység községének Ö Csáfz. каппу; Рек l 
l ségéhez az iránt, [позу ‘továbbá 1s jobbágyi папой 

sok’ dolgában a’ kötések’ értelme fzerint bánlas~ 
son vélek, ЬепущъоъсЬёге1еш1еуё1пеЪ,щепу a’ múltt 
efzt. Szent Iván’ havának 5kénn ----fzám alatt ВЫП; 
kegyes rendelés mellett érkezett hozzánk, követke 
zésében, ez érdemben щами N. N. Её 8201— 
gabiró/knak jelentését, Ó Свай. Kirâlyi F6 Her 
czegségének, ós a’ Nagy Méltós. Magyar Királyì ’A 
Helytartô Tanácsnak а’- közlött kérelemlevélnek 
vilfza- rekefztése mellett alázatosan felküldgyük. 

*) Mivel a’ tulajdonsá ok, minémi'iségek, cselekedetek. 
fzenvedések, és á apotok , dzon мани fogva, а’ 
mellyben e’minden teremtelett, Гепатита‘: , сие]: 
nek kifejezésére I'zolgálható шиш, vn у legalább ezeknek yökereit, már eredeti honnyoiban is ös 

‘ memi ke ett. a’ Magyaroknak. 
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Kik többnyíre kegelmében és kegyességeiben цап‘ 
lottak , матов ‚ és egéfz tifztelettcl тащишь. 

Költt 1826. efzt. Böjt’ más havánuk lßkánn 
N. N. mezövárassában folyvâst сапог: közgyûleke 
zetünkbül. ` 

Csáfz. és Királyi Fö Herczegségednek, és a’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak 

alázatos , ’s engedelmes fzolgái 
N. Vármegyéñek közönsége. 

I/’agy. N. N. 2dik Al Ispányunk N. helység’ 
lakossainak Ö Felségéhez az iránt, lmgy ‘jobbáfj yi 
I'zolgálattyokra nézve tovább is a’régi kötés mellett 
hagyatni rendeltessenek, сем alázatos folyamodások 
érdemében liküldetve lévén, olly Метем tett, 
hogy az említett lakósoknak több rendbéli panafz 
Гит, az uradalmi Tifztségnek hozzá járulásával, és 
tìfzli Ügyéfzünknek jelenlétében, rendfzerint fel-- 
véve'n, azokat kieggyeztetni ügyekeztek; de a’ ki 
тёщи eggyességet az Uradalom,_és` а‘ lakosok kö 
zött éppen nem efzközölhették; melly jelentését 2dik 
Al Ispányunknak a’ múltt efzt. — havának быта 
-- fzám alatt каш; kegyes Rendelése’ következésé- 
Ьеп Ö Csáfz. Királyi Fö Herczegségednek, és а’ 
N agy Mélt. Magyar Kir: Helyt. Tanácsnak alázato 
san felküldgyük.. Költt -— 

2. Quoad gravamilza Urbarialia in сигам 
processuali constituta.l 

N. Fülöp az irz'mt benyújtott ßsedezölevelét 
`méltóztatott Csáfz. Királyi Её Hcrczcgséged, és а’ 
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Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács а’ Го|у6 el... 
Kis Alfzony’ llavának 29dlk napjánn az N, ._fzám 
alatt megküldeni, hogy jobbággyai ellen folyó ur. 
bariális pöre hamaritasson, és hogy az Uradalom 
а’ tízednek terméfzetében чаю kivevése’ 111836— 
ban , ’s birtokában megtartasson , egyl'zersmind 
kegyesen meghagyni, hogy az esedezölevél’ kitéte-- 
lérûl , és magárúl a’ kérelemrûl alázatos vélemén 
публике: küldenénk meg; mellyeknek is következé 
sében egéfz alâzatossággal jelentyi'ik, liogy az Ura 
dalom , és a’ jobbágyok köztt a’ pör még folyamat* 
ban lévén, csak ennek végével adhattyuk alázatos 
véleményünket. 

5. Quoad objecta urbarialia deciso Салат! Regii 
Locumtenentialis зги/шпат. 

Megyénkbéli N. helységieknek fóldes Uraságok 
ellen шеи panallzaira , és az [Ел-856311221; vifzont job 
bággyai ellen lévö kereseteire nézve tartatott és {il-‘ 
talunk шаг megvisgáltatott egymással igen 1`zoros 
egybeköttetésben lévö két rendbéli Urfzóknek vég 
zéseit minden hozzá штаб írásokkal взад/(Ш, mint 
iobbágyitârgyakagmellyek egyenesen Ö Свай. és 
капну; F6 Hercze ségednek, és a’ Nagy Mélt. Ма— 
gyar Kir. Helyt. anácsnak kol'mányozása alá tar 
тощи , bôvebb megvisgálás végett ide zárva ezen 
nel милашек ’s a’ t. 

N. Vârmegyének Törvényfzéke. 
4. лантана Rep/‘aesentatiol circa ederia'amA _in 

Urbarialibus resolutionem. 

F elséges ’s a’ t. 
Minekutánna megyénkbéli N. helyse'gbéli adt'rn 

мыши}. urbariális pöre (vel «Лис! oójectum) щепу 
тампон. 1 0 

с: 
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általunk a’ Törvényfzéki megbirálás ulánn Ö Csál'z. 
és Királyi F elsége’, és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. 
Helyt. Tanâcs’ elejébe, még a’ múltt efzt.. Sz’. Jal-uib’ 
havanak '7kénn folytatva tartatott polgári Törvény 
fzékiinkbůl bövebb megvisgalás végelt a’ maga ere 
delében alázatosan beküldetett , mind ekkoráig vi[1`za 
nem érkezett volna, az említett шипы; pedig az ab 
ban foglaltt (бы) rendbéli sérelmes ügyeinek végsö 
elliatározásáért több izben mar folyamodni meg nem 
fzünnének , ugyanazért bálorkodunk Ö Csal'z. és 
Kira] yi Felsége, és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt 
Tanács elölt azon lárgyazott por (Ша! v_isgálásának 
bamarítâsa, és annak végsô elintézése utânn leendö 
vilfza kûldése végetl. , legméllyebb alázalossággal 
könyörögni. ’s a’ t. 

5. Quoad accelerationem processus. r 

_ меньшим Ö Csáfz. és капну: Felsége, és 
a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács a’ folyó 
efzt. ---~-- havának\22dik napjánn -fzám alatt költt 
kegyes intézô levelének értelmében megyénkbéli N. 
uradalomhoz tartózò a. b. c. d. helységcknek legfel 
söbb llelyenn lett folyamodásokat, mcllyben mago--` 
kut fzabadságaiban meglartatni, és az urbáriomi 

örnek elinléztctését sietettni kérik , Ö Csáfzués Ki 
rz'ilyi Felségének , és a’ Nagy Méli. Magyar Kir. Helytr. 
Tanâcsnak kegyelmes végzésébül olly kegycs útasí 
tással hozzánk lekl'ildem' , hogy azon urbáriomi pört 
a’ zárnapnak megrendelése mellelt is minél elöbb 
végképen elinlézlessük. 

Ezen kegyes intézetnek következésében айда— 
tosan jelentyiik, Вову az érinlctt N. ‘uradalombalx 
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n’ iolibâgyság és földes Uraság Жбан keitl'éle urba 
riomi pör folyamatlmn lévén, uz eggyiket'több 
lielységek az Uradalom ellen тщеты, és а’ pör’ há. 
lrállalásának nem az Uradalom, hanem magok a’ 
iobbâgyok okai , melly pörnek minél elöbb leendö 
eliniéztetêse vegen; az A. alatt intézeteinkct meg is 
lettiik. A’ más'odik pör amazoktúl külömbözö а. Ь. 
c. d.lielységeket Шей ‚упенуеь magokat, és iobbágyi 
adôzásaikat a’ fóldes Urtúl kéfzpéhzbcn гневный)!— 
iák , és а’ mcllyek az Uradalom ellen fzokásaikban ‚ 
és fzabadàágokban leemlô `megtartás végett pört 
kczdettek , és az Uradalo fzinte ez ёгс1ешЬепжйГа—ь 
fza váltó zálogos pört ò спеце]: inditott. Minek 
manna ezen llclységek köztt fennforgò két Решим?“ 
pörökre nézve> mind az Uraflaloninak, mind a’ ‘0b bágyság’ rél'zére kirendeltt til'zh/Ugyvédnck “Еге— 

` v`éleleihez képest f_zámös környülŕnllások` kil'ejtcndök, 
és több probák elöaclandók volnának, és ezen ok 
búl hin-leien végekre járni .nem lehetne, mind a’ 
Её: réfzrül мокла]: befejezésére zárnapúl hat lióna 
pot rcndeltünk, és a’ Решке: Fö Szolgabirônk ál 

` tal megintettük, Вову azon iiilönek elérkezésêvcl 
n’ pöröket 'Törvényfzékünk eleibe megvisgálás vé 
gctt okvetelleuůl шалаша]; ‚ ’s a’ t. 

(i. Suòmiitiiur Consilio Regio Locumle/zeutiali 
processus regulatorias. ‘ 

-Megyebéli Nlkŕ-.czgëgnek tifztviselö Ügyêfzi part 
fogxâ'sa mellell'av. N.. N. Ürxulalmn ellen az й] felméret 
tetes’ alkalmatossâga'ival а’ határ'inegcsonkítása f`ôbûl 

indixott, és az1 abban liozatott Urfzéki павшей уёьаауёза шеЦеП, törvényfzékünkben áluil visgâltd 
l ‚ . lo t 
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шок: pörét, a’ midön Felséges (Tit.) múltt ermen 
dei _ liavânak _napjánn _ fzám alatt költt ke 

es intézetnek követkczésében l'ellyebb megtckín-- 
tés végett ide mellékelve alázatosan fèlküldenénk, 
kegyelmébe ’s kegyeségeikbe ajánlottak ’s a’ t. 

7. Quoad resolutíonem propter exstirpaturas in 
praediis situatas contributio/zi вид/дебета 

alterana'am. 

(Praemittzmtur resolutionis tenorea). Minek-- 
utânna azonban Hazánknak élö törvénnyei az urba'-« 
riomi rendfzabások, Kegyelmes KirályiI rendelé 
sek, és I'zaliadatlanúl gyakorlott földes Uri jussok 
az irtásoknak УШИ válthat-.isát megengednék, de 
ezen fellyûl még magátúl ÓCsáfz. Kir. Felségétůl 
Kegyelmes Urunktúl _ a’ mostan tartó Orfzág’ 
Gyüleséhez a’ Nádori ротных’ megigazítása, és az 
adô’ valódi târgya’ öfzveírása’ módgya iránt kiaclott 
Kegyelmes Királyi végzésében az öfzve irásbúl 
mindennémû irtások a’ fo'ldes Uraktúl törvény Гие— 
rint , mikor kívánnyâk , vill`za válthatók , és az adó 
zóktúl elvetethetôk lévén, kihagyatni rendeltetné 
nek, és ezen vélekedésben az Oi-I'Zág’ Rendgyei is 
megállapodván, az irtàsokat az „ад aláv fzolgálò tar 
gyoknak öl'zve irásábúl egéfzen , és tökelletesen ki 
hagyattatni meg is határozták; de ezekenu fellyûl 
még a’ fóldes Urakat az б tula'jdon magányos va 
gyonyokbúl, világos és meghatározott törvény nélkûl 
az adò’ tárgyának nevelésérekivetköztetni nem is 
lehetne, következve azoknak adó ай leendö öfz 
ve {паза törvényeinkkel egyenesen megütköznék, 
Csáfzári Kir. ’s a’ t. Tanácsot alázatosan kér-- 

да]; , hogy minket törvényes jussainkban oltalmaz 
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pi , ezen sérelmes kötelességtñl kimenteni, és leg 
felsöbb helyrûl Ö Свай. Kir. Felségének, és az Or 
fzágosan öfzve Буй“: Karoknak és Rendeknek el 
határozott rendeléseihez, és yhonui törvényeinkhez 
ke'pest kedvezöbb végzést kegyesen efzközölni mél 
Lôztasson ’s a’ t. 

8. Сити! submíssum abaestimationalem ` 
P/‘Oceäsll/ÍI. 

Ámbár 1802. efztendei — fzám alatt legfel 
абы) helyrûl érkezett kegyelmes Királyi végzésnek 
következésébcn , a’ fóldes Uraságok, midön а’ köz 
terheknek viselésére alkalmatlau , avvagy nagyobb 
vétkeket követö jobbágyoknak helyeit kiböcsûltet 
ni akarják, oda útasitva volnának, hogy az illyes ki 
böcsülések Urfzék’ tartása nélkûl a’ törvényes bi 
zonyságnak jelenlétében pártfogô Tifzti Ügyvéd- ' 
nek hozzá íárulásával tellyesíttessenek, és azolnnal` 
helyébe más alknlmatosabb jobbágyok rendeltet 
vén a’ törvényes bizonysâgnak ez irânt bemutatan 
dò jelentései az urbariomi jegyzö könyvbe “женев 
senek; mivel azonban a’ Её Méltos. M. U. Cancel 
Ежи-35161 a’folyó el'zt. - fzám alatt hozzânk intézett 
начал-й parancsolatnak értelme I'zerínt Megyénkbéli 
N. N. (exprimuntur nomina suóditoram) engedet 
len iobbágyoknak kiböcsûltetésére mozdílott, és 
Törvényfzékünkönn is megvisgàllt pörét felteriefz 
teni rendelné , аи Csáfz. Kir. Её Herczegséged» 
nek és Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak 
fellyebbi megvisgálás végett alázawsan felterjelfzük 
's a’ t. 

9. Quoad militia dimissionem. 
N. N. Ä- N. Emredbéli köz ‘Шёл а’ Nagy Mélt. 

Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak a’ közelebb múltt N. 
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тропа köln KinRendclésa Гиен-Ем a'Hadl Гиыцйч 
lathúl свах n’ fzokott вешаем’ tellycsilése mellctt 
bocsáttathatván el;v „пашен mély tif'zwlelbel даже“? 
tyük; hqgy nl_i a’ Bendelést az N` N. atlyával közöl-Í 
шиш; ‚ melly (СМ! Szolgabírônk’ hivatalûs Tudô-~ 
Qitása fzerint azi; felelte; (itt kövellgczik a_’ Felelet.) 

Гану. Мену fzerinl; N` C-apitullnlio~ —— üdeig 
чаи) fzolgálat —- шеПеЦ; adatván kulonának, a’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsot mély tiI`z-. 
telettel, ’s tellyes hizodalommal агга kérnihátorkth 
dunk , hogy az N . baza hocsáttatâsát, llathatos közf 
ben "etése által, kegyesen lliefzközölni шедшие 
ças'son. 

10. Descrlptla рта/2485 Faris submittitur. 
Elkövctett tolvajságaiért fzomfzéd N. N. Чан 

megyébcn helyheztetett N. helységben elfogatta-- 
tott, de csak, llamar fzökésre vetemedcuz, N. Паек 
[жещёПуеэЫгйзЩ Csáfz. Kir.I F6 Herczegségednek, 
és а’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Hclyt. Tunácsnnk 
azou alázatqs kéréssel küldgyük~ fel : hog-y а: ö 0r-. 
fzág fzcrte leendö kihírdettetését, és elfgatása’ esc: 
lében, hozzánk [йогов örízet alatt leendô kisérlœ 
kését kegyesen elrendelni méltòztassanak.l А’ kik ’s a’ t. 

11. Consignatio alícnigenarum ¿n Comitatu 
degentlum папы/151151141‘. 

Megyénkben шамана шва тагюшапуьён la~` 
kòsoknak feljegyzéseit azon járások’ réfzérûl шеи 

lludòsita'gsokhll взад/(щ, mellyekhen eÍféle lakósok 
nem találtutnak, a’ folyó eI'zt. N. Мата N. napjánn 
_ [даёт alat-t költtfelsö rendelés’ tellyesedésél'ie ide 
csatolva alâzatosan fclkñldgyíik. A" kik 657151.) 
mfâm ’a а’ 1. 



151 ` 

12. Processus мышам: transmìttitur. 

Megyebéli Ügyéfziink N. lielységében lakósok 
N. N. N. ellen indíttatott nemesség bebizonyitásbé 
li pörét az általunk abban hozatott végsö Знает?! 
eggyütt a’ legfelsöbb kegyelmes megvisgálás eljébe 
leendö terjel'ztetés végett Ö Csáfz. Királyi F6 Her 
czegségednek, és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. 
Tanácsnak tartozô kötelességünk fzerinv, ide re 
Бейте, матов mély tifztelettel felküldgyük. 

A’ kik —— каш ---- Nemesség visgálô Törvény 
fzéküukbm. 

15. енот! Vaga pecora. 
Megyének N. helységébûl elvel'zett (vagy он; 

feltaláltalott) bitang marliák’ leírását, orl`zágl`zer- 
te leendö kihírdettetések’ elrendeltetése alázatos ki 
kérése mellett Csál'z. Kírályi F6 Herczegséged 
nek és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Ta 
nácsnak ide rekefztve mély til'ztelettel felküldgyükJ 
A’ kik ’s a’ t. - 

l 14. Circa ubicatiorzem mllitis. 
(N. katom'mak élete, vagy [паша kiuyomoztat 

ni kéretik) N. katonának felesége (vagy attya , vagy ц 
testvére) liozzánk benyújtott, ’s alázatosan illel re 
kel'ztett folyamodásaban a’ l`cl|yebb megnevezett , és 
(ekkor és ekkor) katonának adatott férjének élete vagy 
lialála megtudhatása el`zközléséért esedezvén; mivel 
а’ folyamodó l`zegény,4 és fzükölködö állapottya tc 
kíntetébůl arm, hogy maga dolgát, ’s kérését a’ 
katonai Itélöfzék elött _mozditliassa èl, átallyán 
Гора elégtelen, Свай. Királyi F6 ‘Herczegségedet 
és a’ Nagy Mélt. Magyar Királyì ~Helyt. Tanácsot 
аминов mély til`ztelettel kérni Мин-Водник ‚ lmgy 
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az esedezö ferie’ élelének , vagy llalálanak a’ maga 
úttyánn végére iáratni, ’s bennünket e’ rél'zben, 
annak iidejében tudósítani kegyßsen méltóztassanak. 
A’ kill, ’S а’ t. 

15. Reoommentlatito pro stipendio. 

~ N. lxelységünkbenlakós, és birtokos N. N. l10 
zíink e’ mai naponn benyúitott folyamodásâban fiának 
N. Nnek oskolai segedelem énz’ felvétele efzközlé 
séért esedezvén, mivel a’ lolyamodáshoz kapcsoltt, 
’s alázatosan ide rekefztett oskolai és egyéb Taml 
bizonyságlevelekbûl bebizonyosodott elöttünk az: 
bogy az сведет, több gyermekekkel megáldat'ott 
fzl'lléktûl Платишь: tanúló ifi'ú N. N.erkölcsi ma 
ga viselete, ’s a’ tanulásban tt elömenetele ál 
tal тазы jelesen megkülömböztette, ’s ö benne a’ 
baza’ l'zolgálattyâra севу hafznos tag, ’s :ij рыдал‘ 
láçfzatik fclnevelkedni; többfzör megnevezett, mâv 
külörnben is a’ llimlözéstûl vârhatolt vel'zedelm'enf: 
I'zerencsésen által verekedett, ’s teste állására néz 
ve tartós egézséget, ’s életetigérô N. `ili`jút , >os-.. 
kolai Stipendium nyerés végett, Ó Csáfz. Kir. Её 
Herczeg'ségednek és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Hel yt. 
Tanácsnak аминов mély tifzlelettel ajânlani bâton. 
kodunk. A’ kik, ’s a’ t. - 

16. Tabella currentis pretii ладит submittitur. 

Az kenyér, és élet, az N. közönséges piaczonn 
e’ folyó N. Hônapnak elsô felében Мусс áràt ki 
xnutató feljegyzásét tartozó~ _köbçlességünk l'zerint 
ide rekel'ztve, аминов mély tifztelettel felküldq 
gyilk. А’ kik. ’s a’ t. 
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17. Quand Consignationes et размыва extraneo 
гит ex Imperio, aut Italia in Налет—дат 
venientium , latino idiomate ooncinnanchzs, 

Azon kegyelmes Királyi rendelés, melly a’ folyô 
eff/.L Гиды—найди közönségesse' tétetett, a’ mennyi 
re minket arra kötelezne, hogy az örökös Német, 
тазу 01:11‘: lartományokbúl Magyar orfzâgba ál 
landô maradás végett bevándorlott I'zemélyeknek 
jegyzései, annál fogva, Вову а’ Magyar nyelv . 
azon tartományokban ösmeretlen, Deák'nyelvenn 
kéfzítve felküldgyíik; тёщи felgerjefztette ben 
nünk аи: а’ kívánságot, hogy азов‘ Tartományok 
is az efféle iegyzéseket,_és a’ fzökevényeknek , чаду 
más akármi nevenn keresett fzemélyeknek lajstro 
mál: vifzont Вед]; nyelvenn айва}; ki д mivel a’ né 
inet nyelvet Magyar orfzág’ nagyobb réfzében a’ 
helység’ Elöljárôi nem értvén, az által a’ felvigyâ 
zásban, és a’ rendeléseknek pontosabb tellyesítésé 
ben [пива maradások, és vsok hibák is következni 
fzoktak, mellyek külömben elmellöztethetnének , 
lxogy ha az eff'éle íromânyok ведшей, vagy leg 
alább Deák nyelvenn, mellyen'n a’ helységek’ тузы 
maid általlyában mindnyâian befzélnek, és értenek, 
lu'ildettetnének, kiváltképen pedig az [Шпенёк 
mellett útazó fzemélyekre pontosabban ügyelhet 
nének. . 

Innen Ö Csáfz. Kirâlyi Felségét, és a' Magyar 
Nagy Mélt. Kir. Helyt. Tanácsot alázatosan kérjük, 
méltóztasson kegyesen kiefzközölni, hogy min 
деп еПё|е laistromokés jegyzések, mellyek kivált 
n’ fzemélyeknek felkerestetését штанам, a’ 
Cßáfh Kir. örökös Tartományok Шва! Deák nyel 
venn kéfzittcssenek, és az útlevelek ‘a’ Magyar Qr 
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швы." költözôknek fzinte Пей nyelvcnn adams» 
sanak 'lL " 

Egyéb aránt ’s a’ t. 

18. Quoad namerum haidonum qid vigilias 
augendam. 

A’ парт“ napra fzaporodott rabok’ fzáma más 
tîtkos gonofzságok’ kifeitödésének meggátlása , ńgy а’ 
köz fzolgálat is nyilván megkívánván , a’ belsö bá 
tm'ságnak fenntartására .iigyelö tömlöcz, ós ogy ё!) 
Ьндшъяпн fzámának sokasításait, ebbéli kérésíink 
nek feltel'jel'ztését annyibúl is elkerülhetetlenûl 
fziikségesnek tartyuk, mivel lömlöczeink шах he 
lyennlévén egybe fzorítva, ha csak elégséges Гида 
mii felfvigyâzôk Шва! az öfzve befzélgctések, és lli 
l'eknek közlése meg nem gátoltatliatìk, a’ belsö bá 
torság nyilvánsíâos vefzedelelnben Рогов; könyör- ` günk а’ végett Свай, Királyi Felségének, és a’ 
Nagy Mélt, Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak , 11:61:62— 
tassanak kegyesen megengedni , hogy öreink fzámát 
liattal fzaporithassuk; az e’ végre megkivántató köl 
tségek és kiadások a’ lbelsì'i bátorságra nézve meg 
fzerzendö nyereség, és megnyugvás'által elégsé 
gesen года!‘ kipótoltatni. 

19. Quoad Contributionem Íwstilem occasione 
. . . \ 

invasie/us gallorum. 

P. P. alázalosan jelentyük, hogy minekután* 
na a’ Franczia ellenségesV hadi seregnek F ô Korma 

`>nyozáia дна], a’ Franczia Csáll'zár parancsolattyíi 
búl a’ Vármegyére 2 millio Franczia frankok’ Н— 
zetése Ollyy megllagyássalróvatott, hogy azon som` 
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mât Гид: nnpok’olforgñsa alatt minden 10 napok, 
31a eggy lízed rél'zét vévén, réfzént kéfzpénzbe'u, 
rólìént gabonában, ЬогЬап, váfzonyban, pofztó 
lum, lovaknak állításában, és többféle bôröknek 
hel'zolgáltalásábau okvetetlenůl betìzetessen, noha 
ezen intendens Generalis fzünés nélkül sürgette 
идол adònak а’ megyebéli népre, leginkább pedig 
a’ foldes Uraságokra azounal leendö tellyes Rive 
tését, és felolìtását, mindazonáltál azon üdöro 
rendolytetett Bíztosság naprúl. парю reménylvén, 
llogy znkkor-il fzomorú sorsának környůlállása va-~ 
lamelly escltcl шип jobbïa fog változni, ké-. 

hfzebb volt többféle izetlenségeket, és azon Depu 
tatio elsöbb издать, sött Elölülöjének is гаЬч 
ságra tett hurozoltatását is шпана, mint sem az 
ellenségnek pavancsolatit azonnal tellyesítette vol 
na; de nem lehetett hallafztással a’ terheltelésgok 
nn уздцы egéfzlen elháríumi, hanem, llogy а’ ke 
щепу feuyegolések he ne tellyesíttesscnck, kénytew 
len vala nz. cmlített Biztosság а’ megyçbéli földes 
_Urakat réfzént fzemólyesen, réfzént pedig fzemély 
Viselö til'ztyeiketöfzve llíván, а’ bíl'tosokra ollyan 
kivetést гейш, hogy hasonlókép mind езду 811511631 
lett kölcsönözést kiki adgyon még езду negyed réfit 
pz 1807dik cfzt. ínltala a’ Királyi sogedelcmre щёк— 
ve telt ajánláslnoz, és Еву е’ voll a’ földes Ига—1 
ságokra és bimokos nemesekre teu; elsö`kivelé's. 

¿_i 'Továbbá is sürgettetvén ozon franczia ádlónak 
beûzelése, avra kellett i12 említett deputatiólnak 
lépni, hogy mivel már akkor az adozó nép csak 
nem miudcnétül megfofztatolt, míndcn Pzabad 
I'zemély, mellynek el'ztendöbéli jövedelmo чаш? 
ßzetése vagyon , senkit ki nemhagyvám'köteles Ie 
Щеп G_zelnì 100 forintúl kezdvén 500 forinçig 

\ 
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vnlò jövedelmektûl, ’s minden Бабий! 5 forìnto~ 
kat (mindeggyiket 1 for. 12 kr. fzâmlálván), ВШЕЙ! 
kezdve 1000 forintìg minden Гибни" 5 forintoknt, 
1001 forinttúl kezdvén 1500 forintìg minden1`záz-- 
túl 7 forint ’s a’ t. 5000 forintonn fellyül pedig Ют 
nekkìnek tehetsége lelki ösméretesen rovolmsson , 
mivel ezen ‚задав is, mint erôlœtett. kölcsönözés 
ńgy fog tekíntetni. _ ’s a’ t'. 

газу, A' folyó Kaŕâcsony’ havánhk 19dik 
пятый! Ó Свай. és Királyi Fö Herczegségétül,és 
u’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácstúl _ 
fzám alntt hozzánk jött kegyes intézetnek értelme 
l`zcrint annak bejelentése lévén meg hagyatva , hogy 
nz egyházi és oskolai értékekhez штат“), és a’ 
megyében fekvö jôfzágokra a’Franczia ellenségnek 
пси; adózásbúl általunk melly réfz , és ugyan az :ni 
némů щёки?!‘ fzerint теплей, és öfzvesen mibül 
állò legyen? ugyanazon kegyes intézetre alázato 
san jelentyük, hogy ezen megyében általlyában, 
és úgy I`zólván eggy testben az egyházi és oskolai 
Értékekhez tartozandó' jófzágok, valamint a’ többi 
megyebéli шитьё, terjedésekre, és haf'zonvéte 
шаге nézve eggy sommába гетман. _ 

гиду. Alázatosan válafzollyuk, [шву а’ fran 
czia ellenségnek 1809dìk eÍ'zt. történtt berohanása 
kor kívântatotl; költségeknek `kivetésében ’s a’ t. _ 
_ Az akkorì Számadòrik álml vezetett fzámadá 
sollst megtekíntvén, abban az említett jófzágokat 
a’ megyebéli egyéb nemesi birtokokra felol'ztalni 
fzokott zfinormérték fzerint megrovnttatva Пеший 
tapafztalmk. ---- ` 

ж 
\ 

l 
ч 
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20. Quoad gravamina incolarum N. N. ex camita-. 
tiene датами ad emungendam plebem proposita, 

puníemlosque concitatores llos. 

A’ шанс вы. —— fzám alan köln kegyes in_ 
tézetek mind eggy tárgyott foglalván magokban, 
tudni illik az N. lielység’ régi urbariumos pörének 
az N. N. álml lett letartóztatását, és me hamisítâ~ 
sat, ’s ebbül lett sérelmeket; mi az egefz dolgot 
üfztiképen megvisgâlván , kikülclött Szolgabirônk 
пак hivatalos jelentéseit >ide csatollyuk. клешня 
ezen jelentésbül az is, hogy panall'zaik egél'zen 
helytelenek, és hogy ezen nép a’ csábítç'iknak mar 
(яйца lett, kik nekiek arany begyeket igérnek, 
lio tetl'zések fzerint zl`aroll1assák, és már annyira 
elkábították öket, hogy most semmi józan gondol 
kozású embernek nem liifznek, melly által azok 
czéljokat elérték, inert a’ hafzontalan folyamódâ 
sokra többet 2000 forint. velek ,a’ kik me'g u’ ren 
des adóban- is 5000 forint. többel adôsok, elköl 
tetvén, öket kolclúsokká tették. Ezen ámitók kö 
zül kettö megyebéli , úgy mint N. N. és N. N. kik-` 
nek töstént УЗ“) befogásât, és törvényes meg 
büntetését elrendeltük. De .mind ezeknél nagyobb 
езды“) valamelly N. N. ki irânt Ö Csál'z. és Ki 
rályi F6 llerczegségednek, ésa’ Nagy Mélt. Magyar 
Kir. Helyt. Tanácsnak alázatosan könyörgünk , hogy 
ezen csábitót felkeresbetni , és a’ zfaroltt pénzek’ 
vill'za lizetése mellett ôtet vétkeihez mérsékelve 
bûntettetni méltóztasson. 

Ezen til`zti ielentésbül az is kivilágosodván, 
hogy ezen elcsábított emberek sokfzor mar Budára 
és Bécsbe таща]; egyedûl csak a’ helységek’ pecsét 
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tye alan kiadott útazi': levéllel, de mînekutánna ez 
minden felsöbb rendelésekkel ellenkczne, méllóz 
tasson azt kegycsen megrendelni, hogy, ha meg ezen 
lakósok, és azolmak küldöttyei akar .Budára , akár 
Bécsbe , illyen úli levelekkel érkeznének, азов шв 
tén: vill'zn kiildetœssenek. 

21. Quoad reiternlas умей/полёт aůsgue 
fundamento positas. 

Az N. N. mczövarosoknak benyújtott fzámog 
:anallzai iránt папаши; Törvényfzéknek jegyzökönyu 

vét', Csáfz. és Királyi Fô Herczegségednek , és а’ 
Nagy Melt. Magyar Kir. H clyt. Tanácsnak egéfz ай— 
zalossággal _elejébe terjefztyiik. _- Nyújtowlk „зуд“, 
me iidö közben azon N. N. lakósok кбит némel- _ 
lyek be a’ felsöbb Helyenn könyörgö levcleket, 
mellyekct Csáfz. és Királyi F б Hcrczegséged, és a’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács а’ múltt efzt. 
— fzâm alan hozzánk bocsáuumi méltóztawlt; de 
minlhogy azokban, mi a’ Törvényfzékünkönn meg-l 
visgálván, semmi új környülállást scm talaltunk, 
banem egyedñl a’.régi nyughatatlanságnak holmi 
й] köllcményekkel felruliâzott nyomait tapalztaltuk, 
ne bogy ezzelismêt e’ тёщу függöbcn maradgvon , 
-ezen könyörgö leveleket különösen Fel sem шпик, 
banem mint а’ rendcsen elhatározottakkal вазу ér 
telmüeket fentebb megjegyzett kegyes helytartó pa 
rancsolat’ folyltában alázatosan a’ többi írómánnyai 
mellé kapesolván, ismé't vilfza bocsâtani kívánluli. 
22. Quand restantiarul/L e (шт per .Índices oppi-- 

dmzos ratio/¿ibas orturum complanatione/n. 

N. vN. Винтик, lrgfelsöbb Helyenn 'benyúj 
’_ tolt könyörgö levelénél Шею, mellybcn a’ biròk’ 
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штаты! ‘fzármazott marafztalásbéli tartozások 
iránt, a’ községnek kielégittetéséért , avvagy bátor 
ságnak I'zerzéséért könyörög, méltóztatott a’ Nagy 
Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tnnács a’ folyô efzt. _ 
'7kénn _ 1`zám alatt költt intézete (intézménnye) ' 
által kegyesen meghagyni, Вову а’ könyörgö levél 
nek, mellyet alázatosan viII`za küldünk, foglalattyai. 
ra тёте \'а1аш5т: fzinte arrúl is, vallyon а’ meg 
marafztaltl Elöljárôk tartozásaikat megtérítettékë, 
mind ezeket ki'irnyûlállásosan bejelentenénk. 

Az ’ide rekefztelt ШЕИ jelentésbül, és а’ lioz'zá 
kapcsoltt N. Uradalomnak kinyilutkoztatásábl'll _ 
kegyelmesen tudósitlalni méltóztatik a’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helyt. Tanács, hogy az N. N. Elöl 
мыши — efzt. fogva egéfz _ efzt. lett fzáma 
dásaìkbúl birói itélet által fzármazott marafztalá 
saik , mellyek _fon _ xr. tel'jednek, azéri: nem 
fzedethetnek be а’ végre liajtás mellelt, mivel a’ pör, 
melly irántok lefolyolt, а’ Királyi Táblára appel 
láltatván, méfy mind ez ideig пене: alá nem vete 
«зады; azonban а’ Nagy Méli. Magyar Kir.. Helyt, 
Tanácsnak _ el'zt. _ 28kánn _ fzám alatt каш 
kegyes parancsolattya’ kövèlkczésében a’ fentelibi 
marafztalásbéli sommáknak erejéig a’ megmaral'z 
шт feleknek liolmi javaik bátorság okáértt жёг ala 
vetettek.t A’ nii a’ Редис emlitett iidörül való Гай— 
madásokat Шей, е2е1\ közûl némellyek már meg 
Yisgáltatvân, будто]; semmi nehézség nem самцам 
соц,’ a' töblíi llátra lév'ö Izárńadâsok pedig а’ vis 
-gálattúl íi'j'ggnek. 

Minthogyqiedig az N. községben leginkább ай l 
látfzalik a’ lnynglnalatl'anságot nevelni, hogy a’fzá 
madásokbúlkövetkezelt marafzlalások iránt llozotl 
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пышек- foganatba (executiòban) még mind ez (Мец; 
nem vévôdtek, a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyl. 
Tanácsot alázatosun kérjük, méltôztasan azt kegye 
sen kiefzközölni, hogy a’ mondott I`zâmadásbéli 
ör, melly több efztendök ólta a’ revisiótúl Шва, a’ Kir. Tábln мы elsö alkalmatosággal целы ага 

vetessen ’s a’ t. 

25. Circa braclzium ob remtentiam теша/ша 

bem'gne resolvendum. 

Az N. N. lakósoknak panairzai iránt, a’ шпиц. 
efzt. Kis AITzony’ havának 21dik napjánn _ fzâm 
alatt költt kegyes intézetére Ö Свай. Kir. Fö Her 
czegségednek, a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. 
Tanácsnak az Urfzékre tartozô tárgyaknak meg-~ 
határozâsát, az orvovslás kívánô ищут]. megvis--` 
выдаёт, elintézését, és a’ nevezett lakósoknak bé~ 
kessé re valô intését. válafztott tagjainlsra bíztuk. ---- Ezenllriküldöttségünk а’ шовиндй gyülésünkönn jelen 
tette, hogy a’ megrendeltt Urfzéknek tartására az. 
Uradalom kéfz, de Csáfz. Kir. га Herczegsé 
ged, és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. ~Tanz'ncs 
parancsolattyainak végre hajtását az emlitett Лайб— 
soknak nyaknssága, kik az egéfz határ’ hafzon vé 
telét önnön hatalmokkal elfoglalták, és az Úrada* 
lomnak járò штаты megtagadták , akadíp 
lyqztattya. 

Ezen vakmerö zendûlés, mellyet a’ nevezeu 
lakósok egyenesen a’ felsöbb reudeléseknek elle 
nére mutatnall, avnnál nagyob bl'intetésre méltô, 
mìnthogy azzal à’ köz igazság’ kifzolgáltatásât, 
és sorsok’ végsö elhatározását hátrállatiyák. Ellen-~ 
kezik ez а’ törvényes dolgok’ folyamattyával it, 
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mivel liazánk’ törvénnyei, és bevett fzokúsai ‘Гае— 
rint senki önnhatalmával maga birája nem leliet, 
a’ nélkûl, bogy a’ törvénynek kemény rendelése 
alá ne essen. De midön azt tapal'ztallyuk, hogy 
a’ iobbágyság tulajdon fóldes Uráboz tartozó en 
gedelmességnek félre tételével kötelességérül lemond, 
és a’ földes Uri igazaknak kiadását büntetésre mél 
tó tanács’ adójának alattomos sligárlására önnlia 
talmával megtagadgya; valóban a’ legnagyobb fé 
lelembe esünk, liogy, ezen roll`z példának снег-Ее— 
dése minden fóldes Urak, és j'obbágyok köztt lé 
vô fzerzödésnek, söt még orl`zág0s alkotmányunk 
пак is nagy vel'zedelmet fog okozni. Ennél fogvav ' 
elfogadtuk Kiküldöttyeinknek javaslását az iránt, 
bogy a’ l'elsöbb rendeléseknek végre liajtásâra 
erö hatalom fordittasson. De mintliogy a’ múltt 
üdöbéli tapafztalás bizonyossâ tette azt, liogy a’ 
magunk tulajdon ereje ezen végre elegendö nem 
lell`z , egéfz alazatosággal megkérjük' О Csal`z.’s Ki 
rályi F ö Herczlegségét , és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. 
Helyt. Tanácsot, liogy eggy réfzrûl a’ felsölib ren 
deléseknek végre liajtására , más réfzriil a’ l`óldes 
Uri igazaknak pártfogâsára segitségül hozzánk ka 
[опий eröt kirendelni méltòztasanak. ligyfzersmind 
az ide tartozó minden irásokat bövebb 7516905“— 
lásnak okáért alázatosan felkültlgyl'ìk, kik külöm 
ben kegyelmében ’s a’ t. . ' 

_ 24. (гати! cassatie/lem oblati subsiidii. 

Elsö Al Ispányunk e’ тай паропп el6 mutat 
ta е’ folyò el`zt. N. havának 22kénn ---- FLám alatt az 
orfzág’1`zámvevö’liivatallya Шеи! Ьёаааъоъс feljegy 
zés fzerint az —— el'ztendöben kivántatott segedelem 
béli ajánlásokbúl még Мига maradásba lenni чёт 

Timiwll. v > 11 
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sommânak béfzedetése’ efzközléìie végett Падаю“, 
és neki fzollò intézetre azt nyilatkoztatván elöt 
tünk, hogy az említett efztendei ajánlásokbúl it 
ten mar nem csak semmi sincsen bátra maradás 
ban, lianem az akkori üdöben ezen ajánlások’ té 
tele következésében _kineveztetett Királyi Biztos N. 
Nnek föbb helyre lerjefztett jelentéseinek bizonyí-v' 
таза fzerint mind awk, а’ mellyek ezen Várme 
yétûl шалман, felesleg is vmegvoltak adva; 

l továbba, hogy ámbar a’ múltt efztendöben töllünk 
kívántatott segedelmet egyedül a’ háború folytata 
sâra igertük, ez pedig úgy fzóllván шаг tánmdá 
sában meglzüntt, még .is ezen ajánlásnak tellye 
sílése nem csak tovább is sürgettetik, hanem tôl 
lünk még több is követeltetik, mint a’ minö fel 

’ tétel alatt {вы ígéretünk valóban állliat. Valamint 
tchat elsö Al Ispányunlmak шаг több izben аи 
nyilatkoztattuk ki, liogy mi ezen tartozásokat, az 
említett okbúl- v'alóságosnak lenni meg nem ös 
merhettyûk; úgy fzinte топ/15 ezen nyílatkozta 
tásunk mellett megmaradnì kénytelenitetünk", ennél 

`1637211 alázatosan esedezvén, méltóztasson О Csáfz. 
’s Kirâlyi Fö Herczegsége, lés a’ Nagy Mélt. Magyar 
Kir. Helvt..Tanács el`zközölni, hogy az N. el`ztendö- 

“ he.. шлём шапщоы, de álalunk csaafenéœl 
alatt elfogadtatott segedelemnek megadásátúl fel 
oldoztassunk. 

Melly könyörgésûnk mellett magunkat пазу 
kegyelmébe és kegyességeibe ajánlván — ’s a’ t. 
25. Quoad manipulationem mulctarum pecunia 

ria/rum aú excessuosis дева/шпагат. 
Nem kevés megütközéssel vettük Ö Csá ['z. ’s Kir. 

F6 Herezegségének , és a’ Nagy Mélt. Magyar Kil* 
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Helyt. Tanácsnak a’ folyô efzt. -- fzâm alatt költt 
azon kegyes rendelését, melly I`zerint meghagyni 
mélt_óztatott, hogy mivel a’ büntetésbéli pénzek 
nek a’ házi pénztárban behozatni kelletik, по]; 
az általunk úgy neveztetett fekete könyvbe en-~' 
nekutánna be nehozattassanak, hanem a’ lu'izi ‚ 
pénztárnak által adattassanak, és a"pénzekkel va 
ló `illyetén különözött bánás módgyával` hagy~ 
вуаль fel. ц 

Mert игуан is jól tudgyuk mi a’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak, mind hazánk F6 
Kormányfzékének törvényes hatalmát , és jussàit, 
és'azokat mind a’ törvényeknek megtartása irânt 
buzgô hajlandoságunk és köteleségiink , mind pe 
dig ez nFö Kormányfze'k iránt viseltertö til'ztele 
шик; és bizodalmunk legkisebb réfzben is meg 
sérteni nem engedjk' de ellenben tudgyuk a’ tör 
vénybatôságoknak is azánk’ lörvénnyei által тез-— 
lzabott jussait, és l'zabadságait, és valamint azo 
kat által тента; úgy maradékainkra is csonkitás 
nélkûl дна] bocsâtani kivánnyuk. 

Mär pedig ÖCsáfz. ’s Kir. 6 Herczegsége, és a’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. He1yt.\'1`anács elött is Ке 

'esen és -bölcsen tudva vagyon, liogy a’ nemesi 
elkelésnek, segedelmeknek, és más illyetén ne 

mesi belizetéseknek pénztárai egyedül a’ Megyék 
nek elrenclelésére tartozván, azokrúl egyedûl a’ саг 
vényliatóságok fzoktak fzámot venni; illyen lé 
vén tchat az érdeklett pénztár is, mellyben a’ 
büntetésbéli ŕizetések nem az adólizetöktiìl, a’ lil 
ket a’ törvény pénzzel bl'intetni nem enged, lia 
nem egyedûl a’ nemesi l'zabadsággal birò 1`zemé-- 
lyeklitůl bizonyos kisébb рыдай általhágások ‚` 

. 11 * 
' о 

\ 
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úgymint tilalom törések, llázak között таю do 
hányozás, lövöldezés, és más illyen nemü ren 
detlen tettek miatt I`zoktak behozatni, hogy ezen 
bünletésbéli pénzeket az adôval egybe keverni nem 
lehet, kegyesen elösmèrni тематик. ’ 

A’ fellyebb megirtt kegyes rcndelés annak 01:5— 
ért a’ törvényes jussainknak fzcmbe tiinö sérel 
me nélkiil nem tellyesítteth'etvén, ez úttal azt ala 
zatosan kijelenteni kinteleníttetünk , hogy törvényes 

- 'ussainkhoz ragal'zkodvân, azon régi fzokásunktúl 
el nem állliatunk, Ö Свай. ’s Kir. F ö Herczegsége, 
és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Недуг. 'Tanácsv nem 
valamelly engedetleuségnek , hanem llazńnk’ törvén 
nyei rendelésének tulajdonítani méltóztasson. _ 

26. Саши] popularem conscriptionem. 
A’ Nagy Mélt. Magyar Ki Helyt. Tanácsnak a’ 

folyó hónapnak _4kénn _ fzám alatl; költt kegyel 
mes parancsolattyára, mellyben ezen Megyéuek 
a’ né esség’ öfzve íratâsa âllapottyában Szent Iván’ 
havának lsö napjârúl tett felirására válafzúl adatik, 
llogy Ó Királyì Felsége valôságos parancsolatinak 
ellene're a’ népesedés öl'zve írásának igazgalásátúl 
semmi okoknál fogva elállani nem lehct, lgyan 
azért ezen munka'mak Szent András lióuapban le 
endö felküldése megbagyatik, a’ pénztár’ megki 
mélése tekíntetébûl pcdig annakma’ til'ttviselök ál 
tal l'eendö folytatása rendeltelik; О Csáfz. ’s Kir. F6 
Hcrczegségének, és Ia’ Nagy Mélt. Magyar Kir. 
Helyt. Tanácsnak alázatosan lelentyük: hogy 

Azon okok, mellyeket a’ Bendek a’ népesség’ 
öfzve {газами igazgatása -ellen elö terjefztettek, a’ 
törvényekbůl ‘клецек, mellyck annyival eröseb 
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bek, hogy midőn az 18024 efztendei törvény' 2dik 
czikkellye a’ nemtelen nép’ öfzve írását шедший 
rozta , azt is, hogy ezen Munka efztendônként igaz 

lgattasson, — nem rendelte meg. 
Nem kívánnyuk azt vitatni, mert tagadni sem 

lehet -- hogy azon dolgok között, mellyek a’ pol 
gári társaság, kormányozásának efzközeit, ’s mód 

ait tefzik , ‘a’ держав‘ ösmérete nem utolsó helyt 
foglal; de bogy mind azok között a’ törvények te 
kíntete, ’s épen tartása legelső helyt érdemel, аг— 
rúl megvagyunk győződve, és liogy'minden jól 
rendeltt társaságok alkotói elejétfil fogva ezt tartot 
ták, azt is jól tudgyuk. ' 

A’ köz védelemnek, és a’ polgári alkotmány 
nak ereje ezen törvényekben áll, és nincs is sem 
mi más, a’ mit eggy nemzet inkább tifztelni kö 
teles lenne , mint fejedelmét , és törvénnyeit, Ezen ' 
két legl'zentebb polgári kötelességek igen fzépen 
öfzve eggyeztetbetök, és a’ törvényeknek lelkét az 
пегий, hogy valamint az alatta valóknak minden 
jussait ’s cselekedeteit; úgy fzínte az Uralkodó 
nak akarattyát, és parancsolattyát is meghatározzák; 
nem lehet tehát meg nem ütközni, midőn a’ пё— 

esedés öfzvc írása ellen tett törvényes éfzre vé-T 
telekre a’ fellyebb ищет kegyelmes parancsolat 
Ьап‘ az válal'zoltat'ik, hogy felséges Urunk paran 
csolattyátúl akár melly okokbúl is elállani nem 
lehet ’s a’ t. 

27. Quand vecturarwn bonç'fïcationem. 
Csáfz. ’s Kir. Herczegségednek és а’ Nagy 

Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak, folyó efzt, 
— fzám alatt költt kegyes parancsolattyára alám: 
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tosan jelentyük , hogy а’ fennt tií'zteltt kegyes pa 
rancsolatban érdeklett megyénkbéli _ N. Pufz- 
tában lévö lakôsoknak be nem fzámitott ‘юта-— 
tások (forspontok) iránt biztosi hivatalunktúl, a’ 
mint акта]: mássában ide csatoltt Jelentésébül bô 
vebben kitetfzik, azon' kinyilatkoztatást nycrtük, 
hogy az említett lakósok _ Bánra rendeltetvén, 
a’ katonasâg fzâmára lerakott tüzellö fábúl az il` 
letö fa mennyiségét, a'fö, és al Tifzteknek 1251 
lásárav elvontatták, valamìnt más llelységbéliek, 
úgy ezek is ebbéli fuvarozâsoktúl semmi bért nem 
nyertek. 

Vagy. Неву az N. lakôsok által követeltt fu 
varozás, azon fahordást jelenti, mellyet ök tettek, 
midön Bánra által parancsoltatván, a’ katonaság’ 
fzámára lerakolt fábúl, az Шеф fa’ mennyiségét, 
a’ fö és al Tifzleknek fzállására elvontattâk; de ezt, 
valamint ezen fuyarozâst a’ többi menyebéli hely~ ségek megtenni tartôznak a’ nélkůl , íogy az irz'mt 
пешек valami fuvarbér adattasson,I тазу ЬеГЪйч 
mittasson, ugyan azért a’ hasonló Титана! az ещё 

‘Пьес: lakÓSOk is scmmit sem követelhetnek. 

28. Quod subsidio oocassione penuriae subditia 
praestita, 

Azt méltóztatott Ö Csáfz. és Ki'rá'lyi Fö Нег 
czegsége, és a’ Nagy Mélt. Magyar Kirâlyi Helyt. 
Tanács az Шей Pünkösd’ havának 20kánn _ fzâm 
alatt Ó Felségének kegyelmes parancsolattyához 
képest rendelni, hogy azon segedclmeknek 1ajstro~ 
mât beki'ildgyük, mellyekkel ‚а’ Megyebéli fóldes 
Uraságok jobbâggyaikat eggy efztendöti'ìl fogva apol 
ваших. De minekutánna czen Megyébeu a’ fzántó 
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fóldek réfzfzerint öl'zi, réfzl'zerint tavafzl mag 
al mind bevoltak vetve, és вены a’ lakósok' kö 

ай! а’ fzakség miatt éliel halásra nem Загон, elég 
séges bizonyságúl fzolgálhat arra, hogy a’ földes 
Uraságok telletségekhez képest a’ l'zükölködö job 
bâggyaikonn segiteni iparkodtak , lianem jótétemérr" 
nyeiket hihetöleg köz hirre bocsátani nem akar 
van, a’ járásbéliSzolgabiróknak igen kevesen ad 
сак be feljegyzéseiket, ’s e’ 1`zerint az egéfz вези— 
ség mennyiségét meglmtároznunk nem lehet. Kü 
lömben ’s a’ t. 

29. Сноси! desumptionem ratas [отпада nundinalis. I 
Megyénkben kebeleztetett lN. Mezövárasnak 

községe hozzánk nyújtott folyamodó levelében ar.v 
iránt игривые elönkbe panall`zát, lxogy a’ kebe~ 
lében tartatni l'zokott vâsárok’ alkalmával, ugyan 
azon vâsároknak hal'zonbérlöi дна], a’ belybéli la 
kôsoktúl is helypénz fejében járúló lizetéseknek 
megvétele gyakoroltatik, és kérte таза: ebbéli 
terheltetésében megkönnyebbittetni. 

Mivel pedig a’ folyamodô község’ panafzos ki 
tételeinek тамада, az e’ tárgynak megvisgálásá» ‚ 
Ьап eljárúltt iárásbéli F6 Szolgabirónknak a’ mai 
közgyiilekezetünkben bemutatott til'zti tudósitásá 
búl nyi'lvânságosan шипы: volna, mi az érdeklett 
lielypénznek, a’ helybéli 'lakósoktúl gyakorolni 
1`zokott megvételét, a’ rendes és igazságos l`zokás--v 

\ 

sal evyeuesen öl`zve iitközönek itélvén, Csáfz.‘~ ’s Kiîáiy. га Herczegségét,'és` а’ Nagy Ma.. M.. 
gyar Kir. Helyt. Tanácsot alázatosan megkérni bá 
torkodunk, hogy a’ mennyire а’ vásári kegyelmes 
privilegiumnak az érdeklett belypénznek lizetésérûl 
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fzolló czikkellye a’ târgyaltt panafznak helyes, avvagy 
belylelen voluit tökélletesen el nem llala'arozná; az 
említett kegyelmes vásári privilegìum czikkellyének 
világos megmagyarázását, és ezen târgynak tökélle 
tes elhatározását a’ legfelsôbb helyenn kegyelmesen 
és kegyesen kiefzközölni méltóztasson. Külömben-- 

50. Quoad recursum „Миле Perceptoris cassae 
сот/бей.‘ 

меньшим Ö Свай. és Kir. F6 Hcrczegsége, 
és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács a’ múltt 
efzt. Szent Mibály’ havânak 21rûl ---- fzám alatt költt 
kegyes parancsolattya mellett, nébai N. N. volt Fö 
Adóvevö’ özveggyének N. N. a’ fclsöbb llelyenn be 
adoLL abb'éli folyamodását velünk közleni , melly 
ben férje’ halála ntánn a’ fzámadások’ megvisgá 
lásakor, az akkori Al Adóvevö N. N. lńbâia miatt — 
annyi ezer forint. történtt megbuktatását рацию!— 
ván , hogy ebbéli vel'ztesége megtéríttessen, “дули 
most említett N. N. ellen rövid üdö alatt gyi'ijtött 
nevczetes értékie iránt teendö fzoros tifzti visgálat 
бы, ’s e’ réfzben kinevezendô tanuinak killallgatta 
tásúért esedèzik. 

Mellynek következésében kikiildetett Tifzt vi 
selöinknek, e’ târgyban beadott tifzti visgálattyok, 
’s minden ilietö írómányok Törvényfzékünk alatt 
visgalat alá vetelvén; minekutánna a’ folyamodó 
allzonyságnak pufztafzóbéli állítasai , illetö Szolga 
birónk által többfzöri tudósítása utánn is, sem bi 
zonyságok’ elöl állításával, sem más bebizonyitô_ 
probákkal nem erösitetvén, a’ követelésnek süke 
ressé télelére elégtelenck volnának, de eléglelenck 

n 
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nrra is, hogy а’ рапаШоп N. N. értékjénck mi mò 
don iett gyüitése irz'mt gyanúba vetethessék, av 
vagy sajât fzerzeménnyének igazságos ‘70118161— 
ségbe hozattathasson. . 

Mind ezeknél fogva, ‘а’ lekûldött folyamodás 
nal vìffza zárása теней Csáfz. ’s Királyi Fö' Herczeg 
ségednek , és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Hely. Tanács 
пак az elôl érdekeltt kegycs helytartói parancsolat’ 
folytában egéfz alázatossággal bejelentenì kívántuk, 
hogy а’ folyamodónak llaérése megelQendö pro 
bákkal nem támogattatik, ’s azért helytelen is lévén, 
nem tellyesíttethetik. Mellyck иван kegyelmébe Ке— 

ességekbe, és jófzivûségeikbe njánlottak , alázatos 
és tcllyestifztelettel maradunk ---- 

51. Quoad твой/видит Salarísatum clzyrurgum. 

меньшим: Csáfz. ’s Királyi Fö Herczegséged, 
és a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tauács a’ Го 
lyó eI'zt. Kis AII`z0ny‘` havának 26kánn --- Гибни 
alatt kibocsátott kegyesßendelésébe , Megyénk’ Ье— 
teg rabjai’ gyógyítása körñl fáradozôßböcsületbélì 
seborvosnak N. N. fáradtsága jutalmáúl honni pénz- ` 
tárunkbúl 1 00 forint. Чаю kifìzetését kegyesen most 
az egyfzer megengedni, jôvendöre azonban azt „вынь 
meghagyni , hagy N. helyàégünkbe, hol a’ megye ,y 
és tömlöczházal vannak , vagy a’ rendes, ‘газу Няг— 
цёззе1 valÓ seborvosok közûl yeggyilxe ällandóaln lak- „ 
ifm, vagy ha nem lakhat, legalább a’ legközelebb 
lakò seboryos a’ honni pénztár’ költségeinek meg~ 
kéméllése végett, oda rendeltessen, alázatosan jc 
lenthettyük, Козу Megyénk’ terméfzetes helyezte 
tése miatt, a’ Tifzán innen és ш való járásokra, 

\ 
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mìndenjârâsok pedìg a’ helységek’ kevês fzáma, ki~` 
lerjedése, népesedése úgyßegymastúl чан) távúl 
fekvése miatt, újra két kerületre отжать fel, 
és igy ezen felol'ztás fzerint 5 kerûletünkben vagyon 
eggy fizetéssel való seborvos, azonban a’ иезуита;— 
Ьеп, hol a’ curialis, és tömlöcz`házaink vannak, 
mind ekkoráig seborvosunk nem lévén, betegesrab 
jainkat ii'zetéssel való seborvosaink közûl eggyik, 
а’, ki egyéb hivatalos foglalatosságaitúl mentt volt , 
vagy помпа]; törvényes foglalatosságaìkor“ vala 
melly böcsületbéli seborvosunk gyôgyitgatta, Ме— 

énk’ rendes orvossát pedig elegendökép megfe 
lelni véllyük hivatallyának; melly okoknál Роди 
hátorkodunk N. N. a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. 
Tanácsot az'iránt alázatossan megkérni , hogy ezen 
N. kerületünkbe a’ többi fizetéssel valô seborvosok 
cfztendei fìzetések птенец, eggy fizetéssel való seb 
orvosnak felfogadását kegyesen megengedni mél 

. tóztasson. Kik ’s a’ t. 

52. Quoad dilationem Carcerum. 

Csáfz. ’s Királyi F6 'HerczegségedneL és a’ 
Nagy Melt. Magvar Kir. Helyt. Tanácsnak a’ folyô' 
el'zt. N. llónapnak lfidik nápjárúl _ fzám alatt 
hòzzánk ugyan a’ пить el'zt. _ N. liónapnak 18dik. 
napjánn _ fzám alatt ВЫП; felirásunkra intézett’ 
дешев parancsolattyához képest, mellyben nekünk 
kegyesen meghagyni méltóztatott., hogy az újonnan 
épittendö tömlöczöknek megkívántatô tágosabb vol 
tara a’ rabok’ kozönséges I`zámi1hoz mérsékelve , a’ 
гадите: megigaìitva kiildgyük fel, egéfz alázatos 
sággal az újablii elkéfzitett, és általunk licllyesebb 
nek elösmertt продашь mellyben a’ levelestár 
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теней Íegyzöi hîvatalunknak lakâsa foglallatîk, ide I 
mellékellyük , olly матов kéréssel, hogy a’ mosmni 
tömlöczínk’fzûk , ’s egéfzségtelen volta, következés 
ké »en az emberiség’ tekíntetébül ezen é Шею]: ne felállítására nézve kegyes engedelmet affuì 11161— 
шиазои. Külömben ’s a’ t. ` 

55. Quoad uróaríaliúm protocollorum Qsubmíqsionem. 
Jegyzökönyveínknek lxìvonâsát, `mellyben a’ 

közclebb тат; — eI'zt. utolsó három holnapiaiban 
(паду, a’ folyó eI'zt. elsöÍ hat hôjában, шагу а’ múm 
efzt. másodikìhat hónapiában, паду a’ múlt eI'zt. 
második felében) elöl fordúltt iobbágyi tárgyak 
foglaltatnak, a’ felsöbb rendelések’ következéséban 
ide'rekefztve Свай. ’s Kìrályi Fö Herczegségednek, 
és а’ Nagy Мыс. Magyar Kir. Hèlyt. Tanácsnak аш— 
zatosan felküldgyük. ’s а’ t. 

‘ A ` _ alázatos kéfz köteles l'zolgái 
N. Váru'l. Bendgyei, 

Vagy. А’ felsöbb vkegyes rendelésekhez ké 
pest Csáfz. ’s Királ'yi Её Herczegségednek, és a’ 
Nagy MélLMagyarKir. Helyt. Tanâcsnak а’ folyó efzt. 
Бай‘: fertállyárúl kéfziìltt urbaŕiomi iegyzökönyvet - 
alàzatosan felterjefztvén, kegyességébe , és hives-v 
ségeikbe aján'lottak ’s a’ t. ‚ 

alázatos ’s a’ LJN. Várm. közönsége. 
Vagy. A’ шипы: efzt. ‘МН: fertállyában me 

gyénkben elôl fordúltt iobbágyi tárgyaknak lajstrœ 
ma a’ jegyzöhival/al által `е’ mái naponn Вожди]: 
bemutattatván , azokat, az e’ réfzben költt felsöbbì 
kegyelmes ińtézcteknek engedelméve ide mellékel» 
шёл, alâzatosan felterjefztyük. Kik egyéb агат; --- 
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54. Quoad advocatum contribuentes seducentem , 
i 

et emungentem punienrlum. 
A.’ már több rendbéli felsöbl) rendeléseknek 

гейш; parancsoltt tellyesítésébenl fzámosabb tagok 
búl álló vâlafztmányunkat az irânt útasítottuk, 
hogy a’ рощах-1 erönek hafználásával is, N. N. 
mezövárasban a’,megelégedetlen lakósok között a’ 
csendességet megfzerezze, a’ fôbb ишака: elfo 
датчан, пока: az engedelrnességre kötelezze, és 
a’ Репы; forgó panafzokat, élô törvényeinknek ér 
telme fzerint ugyan csak a’ panafzolkodóknak hoz 
zá дамами, és а’ fóldes Uraságoknak meghalgat 
tatásával kivisgállya. 

Mint az e’ tárgyban munkálódó válafztmá 
nyunknak jelelitését, mind pedig járàsbéli minden 
rend kivûl valô esete íìgyelemmel lévö tifztvise 
lönknek tudósítását ide eredetében mellékezvén 
Csáfz.’s Kirâlyi Herczegségednek, és a’ Nagy Mélt. 
Magyar Királyi Helytart.` Tanácsnak azon aláza 
tos Éfzre vétellel elö terjefztyük, hogy mivel N. 
N. Ugyéfz az N. községhez intézet leveleivel ezen 
lakósok valamelly édes` reménynek fénnye alatt 
nyughatatlanságra öfztönöztetnek, a’ sokfzorozott 
levelezésekkel tiltott alattomos öl'zve jövetelekre, 
és pénzl'zedésekre kénytelenittetnek', végtére illy 
csábitó hclyheztetésekben a’ felséges rendeléseknek, 
e's a’ mi többfzerített végzéseinknek fennyítô le 
Liltâsai ellen is engededenséget mutatni megnem 
fzüntek, minekutánna az `illy mell`zebre is terjed 
hetö zavarodásoknak, és vétkes engedetlenségnck 
indíló és gyámolitó okát nem másban mint N. N. 
Prokátorban, a’ ki hazugsággal tellyes fzabad ше— 
neleliî levclct свата alá irása alatt а’ fenn mon 
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dott lakósoknak kîadni, a’ ki a’ közsêget vefzedel 
mes pénzfzedésekre unfzolni, és 1101 az еды’, 
1101 Pedig а’ másik legföbb helyekenn történtt meg- 
jelenésével, és ebbûl köveztetett kedvezö 175121120]: 
nak reménnyével a’ tudàtlan népet csábitani bá» 
torkodik, találnánk fel, az iránt tellyes {116221105— 
sággal könyörögvén , liogy 6tet' a’ N. Ugyben le 
endö befolyástúl elmozdítván , Bécsbûl leparancsol 
ni, és eddig is elkövetett vlétkes теней miatt ér 
demlett büntetését kiefzközölni méltóztassanak. 
Köln ’s a’ t. 

55.- Quoad praemiandum in persecutione praedo-i 
лит gravissime sauciaîumk Comitatensem 

fvigiliarum jllagistrum. 

A’ belsö bátorság’ fenn tartására iigyelô Me--~ 
gyebéli katonáinknak Strázfamestere N. N. minö 
jeles tettekkel önnön életének feláldozása ell`zántá- 
"al kiilömböztette meg magát fzolgálatbéli köte 
lességénn fellyül, azt Свай. ’s Kir. F6 Herczegse'ged , 
és a’ Nagy Mélt. Magyar KirfHelyt. Tanács F6 
Szolgabirónknak ez érdemben beadott hivatalos je 
lentésébûl, és kapcsolékaibúl által lâtni méltòztat 
nak. Minthogy pedig mind a’ külsö, mind а’ bel 
$6 bátorsag’ l'enntartóinak törekedéseik ugyan azon 
eggy fzent czélra, a’ köz bátorság megfzerzésére 
vagynak arányozva, igazsâgosnak, és köteleségünk-A 
nek целуй}; , hogy ezen megnyomorodott, és 1201— 
gálatra alkalmatlannâ vâltt vitéznekV jövendöbéli 
állapottyárúl gondoskodgyunk., és annak sorsát 
Csáfz. ’s Kir. F6 Herczegséged, és ~a’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helyt. Tanács könyörûlö igazságos, és 
паду lelkü пепси alá terjelfzük, olly~ alázatos ké: 
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réssel, llogy mivel további fzolgálatrà nyertt hala» 
los вещей által nevezett Strázfamesterünk nem al 
kalmatos, ezen tekíntetbûl neki bizonyos örökös 
segedelempénzt kegyesen rendelnì, teu. vitézségi 
ért pedig és áldozatiért, magának ugyan megér 
demlett jutal'maztatásért, másoknak pedig serkentñ 
példájokra, annak'érdempénzel leendö megkülöm 
böztetését kegyesen efzközölnì méltóztatna; mert 
ha illyes megkülömbözteieu гене]; jualom лыка! 
maradnak, a’ gonofzságok elárodván, az emberi жёг— 
saság, eggyik fö boldogsága, a’ belsö bátorság fenix 
nem fog tartattatni, ’s a’ t. 

56. Quoad regulationem Urbarialem susceptam , et 
ex incidenti liu/'us enatam resistentiam incolarlim 

brac/Lio militari mediante reperimendam. 

Megyénkben, jelesen pedig fzomfzéd N. Várme 
gyével _lxatârozó N. járásban helylxeztetett N. bely - 
sége, Ö Felségermostani uralkodó Fejedelmünk 
által T. T. Familiának kegyelmesen által adatvan,- 
mintllogy ezen Kameralis helység is a’ többiek 
kel eggyütt, az elsô foglalás rendetlen állapottyá 
ban, а’ mint t. i. a’iobbágyok üdörůl üdöre ré 
fzint a’Ti1`ztség’ шага és megeggyezése mellett, ré 
fzint pedig alattomosan is, azon egéfzeu erdös lla 
tárokal; a’ nép’ fzaporodásához képest irtogattak, ’s 
fôtonkinl'., és minden renden kivûl magok hafz 
nálások alá топай, mind belsô telekeire fzerte 
fzéllyel llelyheztetve vala, mind külsô löldgyeire 
nézve minden nyomás, vagy vetö rend nélkûl tar 
tatou ’s hafználmmn az emlixeu biriokos álml, а’ 
fold miivelésnek hafznosabb, és rendesebb volta.V 
úgy a’ belybéli bálorság ’s a’ jó rend’ megállapi 
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tasa’ czéllyâbúl , mivel a’ hâzaknak az erdôlxben 
fzertefzéllyel, ’s nagyobb тащат való hely-- 
heztetése, úgy a’ külsö fzántò fóldekenn {сынком 
fzállások azon vidék’ bátorságânak, és a’ jó rend 
nek nagy akadállyára voltak, azon helység’ mind 
külsö , mind belsô lelekeire nézve újonnan felmé 
тесен, ’s a’ belsö telckek ugyan rendes sorban 
eggyenlö k'rterjedésû telekekben, a’ külsö jobbágyi 
fóldek pedig hasonilôúl rendes diillökben a’ jobbá 
душила]: fóldméröi munkával Медиана}. 

Е2еп új rendnek behozása a’ rendellenséghez 
nagyon hozzá fzokotl; Oláh népnek ’s‘jól1bágyság~ 
nak éppen nem tetfzvén, maid csak llamar, a’ 
midôn a’ regulázás e’ Megye által törtênlt megál 
lapítâs utânn tellyesítésbé vetetett, az iránt valô 
békételenségeket több rendbéli folyamodô levelek 
által kimutatlák , mellyre elöterjefztetett panafzok 
mindenkor n_vomban llxiliüldött Megyei tifztviselök 
âltal a’ Lely’ I'zínénn megvisgáltatván , azok a’ ра— 
nafzok inivóltához, és igazságához képest orvosol 
{атак ‚ az újonnan történtt felofztâs, az urbariális 
rendfzabásokhoz képest megvisgáltatott, a’ hely fzí 
nénn megl'zemléltetett, ésa’ fzükséges igazíu'nsok el 
halározásával meghitclesíttetvén, az új mérésbéli 
írómányok e’ Mcgyénk további megvisgálás, és а’ 
felsöbb ítélelek’ elejébe leendö elöterjefztés végett 
bemutatmuak. . 

Azonban ezen békételen község némelly te 
hetösebb lakós пата]; által, kik a’ fzegényebb la 
kósoktúl iobbágyi földeket az urbariális rendfza 
bâsok ellen nagyobb mennyiséggel öfzve 76561‘ 
lottak, és azokat a’ többi jobbágyság’ rövidségével,` 
’s a’ fo'ldes Uraság’jussaihak megzavarodâsával hafz 
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nálták, felingereltetvén, ezen úionnan törtéutt mé 
rés által fzokott rendfzel'lut kifzahott fóldeiket el 
nem- гадать ’s elöl'zör ugyan a’ földes Uraság’ 
hatalmát, melly által földgyeiknek rendes hafzná 
lásâra fzorittatlak, nyakokbúl kivetvén, a’ 161111116 
röi munka általllúzott barz'izdákal: lármás zendü~ 
léssel egéfzen megsemrnisitették, a'l diillök és Гиац— 
tóiöldek" jeleit elrontott'ák, ’s kevés vetéseiket a’ 
régi rendetlenûl hafználtt í`óldgyeikbe vetvén, az 
Uraságot is rendbe Гаваец; tulajdon majorság’ fold 
gyeinek hafználásátúl , és müvelésétûl hatalmas el 
lcnkezésel gátolták. 

Illy fzomorú llelylieztetésben a’ fólcles Ura 
sag’ Uri jussainak, és tulajdouának védelme, ’s 
zeuebonás jobbaggyainak lecsendesítése végett, hoz 
zánk folyamodván, L'igyekeztiink ezen folyamodas 
ra az itt fekvö végzésiink Гит-111: Megyei erövel 
miuden тента fzép és csendes módon a’ так-1026 
eugedelmeséget béhozni; de mar annyira menti 
vakmeröségek, llogy а’ járásbéli Szolgabiró 13111— 
gatása alatt kiküldött Megyci erönek magokat el` 
len faegezvén, azt ellenséges felzendüléssel a’ lia 
túrbúl kikergetni semmit nem átallották. 

Ambar ekkor a’ liatalmas bánása , és engedet 
l ..’ á f l l r lensege ezen kozségnek nyllvanos leve, kivautuk 

`1121 még .is jó môdon maga rendgyébe hozni, melly 
lxez képest újonnan eggy Küldöttséget à’hely’ 121116 
re az ide rekel'ztett végzést'ink értelminél fogva 
olly útasitással kirendeltiink, hogy ha valamelly 
hijánosság a’ felmérésben tapal'ztaltatna, azt a’ 
hely’ fzinénn megvisgálván, minden jó móddal or 
vosollyák ’s a’ népet a’ felsölih rendelésekhez al-- 
kalmaztatott Megyei végzésekrül értelxnesen шаб— 
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silván , бы: az engedelemre,\a’ törvényes hala 
lpmtúl valô függésre, és nyugodalomra bírják; de 
melly foganattya lett légyen ezen mindent nyo 
mosan elintézni ügyekezö Küldöttségnek is,- az i9 
mét. itt fekvö bemutatás nyilvánságossâ tefzi. 

>Ebbül is már а’ népnek megátalkodotl:l enge 
detlensége, ’s makatsága kitetfzvén, kívántuk nyil 
vânságos engedetlenségeket azzal elnyomui: hog] 
‘а’ Küldöttség által kinyomozolt izgátóit ,"s inger 
löit a’né nek Törvényes fenyíték alá vonatnì',~ ’s e' 
fzcrint ö et végzésünk következésében a’ meghatâro 
zott Törvényfzék’ elejébe járásbélí F ö Szolgabírônk“ 
által behozatni ,rendeltük5 de ezen rendelésünket4 
Szolgabírônk már fzép môddal erö nélkül , a’ mint 
az 5dik fzám alatt fekvö jelentés mutattya, nem 
tellyesíthetvén , arra a’ czélra nagyobb Megyei eröt 
is olly utasítás mellett kirendeltünk: hogjI min 
den vigyázattal, ’s fìgyelmetesen elhárítandô vé 
rengzés nélkûl e’ Megyei végzést, ай engedetlen 
jobbágyok’ clfogása áltàl tellyesítse; min'émû lett 
légyen azonban ezen jô és fzelídebb môdon alkal 
maztatotl: erönek,l Js intézeteknek foganattya, az 
Gdik fzám alatt fekvö több l'endü jelentések hö 
vebben elöadgyák. ' 

Minthògy tehát ezçn bemutatásokbúl nyilván 
kitetl'zcne; hogy ezen N. helységhéli fzámosabb 
község a’ jó rendek ’s az Haza’ Törvényes alkot 
mánnyával ellenkezö rendetlen akaratossága тещей 
megátalkodva maradván, nem csak а’ fo'ldes Uri 
iussokat, és hatalmat egéfzen megtapodta, söt 
annak n_yilváu való ellenségévé válván, аи min 
den hozzà tartozó tagjaival a’ hélység’ hatârábúl 
egéfzen kiháborgalm, hanem annak feletle a’ M_» 

тампон. ‘ к 12 
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Ре. Törvényhatóságát is egéfzen ‘kivetvén , magát ì ln iggetlenségbe , ’s önlxényes akarattya utánn теге:— 
1е‚‚ ’5 ezen engedetlensc'gét ’s függetlenségét pedig ha 
talmas ellent âllással , ’s birtokâban lévö fegyverei 
vel végsö clfzánással fenntartanì kívánván , 65 ezen 
eggy akaratú elfzánásra magokat több izbéli Es 
lüvésekkel lekötelezvén , e’ Megyénk’ nagyobb, ’s 
fzámosnbb erejét, nem lévén annak, az ellensé 
bânás semmiképen megengedve, lármás, és ellen 
séges támadáyssal megl'zalafztotta , ’s ell`zéle1`ztette, 
абс ezen pártoskodásoknak további fenntartâsára 
fzünet nélkûl -az egél'z Helység maga is talponn, ’s 
öldöklö fzerfzâmolxkal fegyverkezve, mint eggy Ta 

\' bor-ban lévén, а’ fzomfzéd csendes Helységek’ 1162 
_ségeit, ’s lakôsit is maid ezen békételen ügyölmek 
közóssé tételével , majd pedig tiltott védelmére va 
16 ingerlésekkel a’ törvényes hatalom ellen valô 
'feltámadási'm ’s ezen Megye"köz bátorságának, ’s 
csendességének felháborítására, és Еву tilalmas Гиб— 
‚те111е2651‘е -birni ügyekeznck. „даты 

Valamint ezen történetrül Csál'z. ’s Kir. F ö Her 
‘czegségcdneb és a’ Nagy Mélt. "Magyar Kir. Hclyt. 
Tanácsnak alázatos jelentésünkel; tenni kötclesé 

iinlmek tartyuk, úgy más réfzrûl., minekutánna 
minden fzelídebb módoliat, immáron óhajtott fo 
ganat nélkûl hafzuâltunk, és аи is nyilván elöre' 
látnánk: hogy a’ határòs fzoml'zéd Helységekben 
nem ugyan egéfz világosságra hozott, де‘ hizonyos 
talponn gyanított eggyetértés miatt, a’ honni erö 
hatalmat vérontás nélkñl czélra nem vezethet 

` nénk, a’ meglnáborított közbátorsága pedig ezen 
vidéknek hirtelen is nyomos orvoslást kívánna, 
Csál'zaïs Kir. F 6 Herczegségednél , és a’ Nagy Mélt. 
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Magyar Kir. Helyt. Tanáesnál az lránt alámt'os fo 
lyamntlasunkat tenni l`zükségesnek Yiléltük: hogy 
a’ kivántt csendesség, jó rend, és törvényes lia 
ialum iránt [аи-1026‘ engedetlenségnek, úgy а’ köz 
bátorság’ helyre állitására 60() föbül álló gyalog 
katonai segédet megyénkbe'a’ sokfzor emlitett fel 
zendültt Helység’ 1`zinére 'minden lialadék nélkül 

‚ kiküldetni »méltôztatxiának 
Kik is egyébaránt kegyelmébe ’s a’ t.> 

57. Circa reprimenclos идиша,‘ et -earcessus ^ 
Civicorum arendalorum. 

Több рапагюк faena. aleta F5 szolgabaónk 
'elejébe, az iránt: hogy fzabad Királyi N. Várasá 
ban az illet6 lial`z0nbér16(arendat0r) a’ Vasari тёт— 
nak, lielypénznek, és a’ legelö bérnek meghatá 

Arozáisánn túl az 'adófizetö lakósokonn sok 13112563 
talan zl`arolásokat elkövetett; mellyeket til'zti köte 
lességiliez képcst megvisgálván, a’ tapal'ztaltattak 
rúl ezen’ tudósitását terjefztette elönkbe, mellyet 
ide csatolva Csáfz. ’s Kir. F6 Herezegségednek, és 
a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak egéfz 
ulázatossággal által `kùldiink olly kéréssel, liogy 
minekutánna a’ panafzlott vám hal`zonbérl6 lia 
tártalanúl Lvadáfza a’ nyerességet, és hogy azt el 
érhesse, nincsen azon zl`arolás neme, a’ mellyet 
allatomos útakonn, és módokon el ne követne, 
méltôztassanak Szabad Királ yi N. Vár'asa’ '.l’anácsá~j 
nak kegyesen megparancsolni, liogy az cll'éle esal-~ 
fálkodásoknak, ésl törvénytelen zliirolásoknak gát 
vettessen, annyival is inkább, liolott az adozó 
népenn állalyân fogva úgy is annyi teller feklzik, 
hogy nem lehet fclesleg 'való péuze," mellyet a’ ' 

. f ‘ 

` 
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'im hal'zonbérlö kívânsâgának áldozhatua, [6181— 
kezésképen a’ mi тара а’ vámhafzon bérlô által 
Лат-011111111, az a’ közönséges adónak pótolásâtúl 
vonatt/atik el. Kik ’s a’ t. 

58. Circa substantiam Nobilium Hungararum 
mílitaribus oßicialibus nuptarum Лидой) 

militari hand obnoxiam. 

Ö Свай. ’s Királyi F6 Herczegségének, és s’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak, a' 
katonai törvényhatóság `51111 tartozó fzemélyekhez 
férjhez щепы: Magyar Nemés Alfzonyok iránt a’ folyó 
efzt. --- havának 15rúl - ['zám alatt velünk közlött 
kegyelmes rendelésnek következésében e’ követke 
zendö éfzrevételeìnket, ’s kérésünket bátorkodunk 
Свай. ’s Kir. F ö Herczegségednek , ésa’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak elejébe terjefzteni. Mi 
az említett kegyelmes parancsolatot csak hazai tür 
’vénnyeink értelmében kívánnyuk vetetni , mellyek a’ 
bìrtokos, és nem birtokos Nemesek, és Nemes Afb 
fzonyQk között azon külömbséget, mellyet az ér-- 
deklett parancsolat feltenni láttatik, tellyességgel 
nem ösmerik, és azokat a’ fzemélyes igazakra néz 
ve mindenekben eggyènlökké tefzík. -- Távúl le 
зуек: ìgazság fzeretô fzívünätûl, hogy mi a’ kato nai Törvényhatóságnak jussa't legkevesebbé is csor-~ 
bítani/kívánnánk; de vifzont nekünk is megfog 
engedtetni, hogy nemesi fzabadságunk’ fenntar 
швам egéfz iìgyelmelességgel iigyellyünlf.; végre 
minthogy a’ katonai Ilélöfzékek’ birósága u’ tör 
vényekben tellyességgel nem gyökereztethelik, ’s 
ennél fogva azoknak itéletei ellent állással bünte 
lenûl megakadályoztathatnak, magoknak a’ pörle 
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kedöknek java sem engedi azt meg, hogy'a’ Ne» 
mes fzületésû AlI`zonyok az említett katonai 11616— 
I'zékek alá vettessenek. 

Jôl lehet towábbá azon kegyelmes Kirz'xlyì pa 
rancsolatban a’ I'zükséges vigyázatok megtetettek, 
’s hogy hazai törvényeinknek Í`zentsége semmi leg» 
kisebb sértödést ne fzenvedgyen, mindazonáltall 
liâtorkodunlx Ö Csáfz. Js Kir. Её Herczegségét, és a’ 
Nagy Méli. Magyar Kir. Helyt. Tanacsot alázatos 
tlfztelettel arra kérnl, hogy ezen Kirâlyi`paran-- 
csolatnak csak hazai törvényeínk’ értelmében valô 
gyakorlására (а’ шеппу1Ьеп azokkal nem ellenkeb 
nek) és azolmak minden abbúl fzármazható meg 
sértödéseinek elkerûlésére', továbbá is felvigyâzni 
méltóztassanak ’s a’ t. ' 

59. Quoad nor-mam. tractamenti duarum 
oppidanarum communitatum. 

A’ midön az N. N. és N. N. mezövárasoln’ ur 
bariomos pörét az abban hozaçott itéletek’, és fôbb 
parancsolatok’ végre hajtásárúl fzóllô eredetì le 
véllel eggyütt a’ felvisgálás végett Csáfz. ’s Királyi 
Fö Herczegségednek , és a’ Nagy' Mélt. Magyar Kir 
Helyt. Tanácsnak tartozó kötelességünkhez ké 
pest alázatosan felküldenénk, nem ínulafzthattuk 
el ez úttal, midôn ezen holTzat, és ezen községe k 
nel;- temérdek pénzbéli költségébe álló regulatio 
шей‘ 15 végére hajol, azon környûlállásokat beje 
lenteni, mellyek ezen két lgözségnek- állapottyát 
jövendöre is érdekelhetik. 

»Az A. és B. betüvel jeleltt, és tíz efzt. határo 
zott tractamentummal való be nem elégedésél: ezen 
két községnek nem csak a’ чаек-611111165 levélnek Тов: 
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lalattyaifde az alatt, mig az igaztétel (executin) 
folynmatba vala, a’ két község’ réfzérůl kéfzûltt 
és idc rckel`ztett folyamodások nyilvánságossá tel`zik, 
mellynek okát leginkábl) abban talállyuk, lxogy a’ 
lractamentum, mellynek holl`zabb,vagy örökre va 
ló alkalmaztatásâba találliatták volna fel a’ 11611162— 
ségek nyugodalmokat, csak hat efztendôre terjefz~- 
tetett volna. 

Meg kell pedig igazán vallauunk, hogy vala 
mint eggy réfzrûl az úri jusok’ sértését, min 
denkor l'zorgalmatosan ohajtyuk elmellözni, úgy más 
réfzrûl ,'ha , és a’ mennyire az adóiizetö nép’ sorsa 
Тегов kérdésbe, köteleseknek nézzük magunkat, 

'annak állapoltyát istâpoPni, és ugyan, hogy Csáfz. 
’s Királyi F6 Herczegségednek, és a’ Nagy Mélt. 
Magyar Kir. llelyt. Tanácsnak ezen két' község’ 
regulatiójának folytz'iba mind a’ két réfzrñl valô 
csatolások iránt annyibúl , a’ mennyire ezeknek 51121— 
pottya megyénk’ befolyására nézve is köz figyel 
münket sürgeti , voltakép való tudomármya lelies 
sen,f azokat elölaclni nem csak bátorkodunk, de 
ezt a’ jövendö kiinenetelek iránt lehetö vádoltatá 
sunk’ megelözésére , kötclességünknek is tartyuk. 

(Segun/Zim' туалет localia.) 
A’ fo'ldes Uradalornnak régtiil fenu all() alibéli 

bânásmódgya, liogy ezen községek’ lakossaiuak min 
den belsö, és külsö haz’ folyásaikra való fzabad 
eladását, ’s vételét elfzenvedte, odáig kecsegtette 
a’ földnépét, [позу ez által a’ községek a’ népessêg~ 
re nézve felette megfzaporodtak, mellynek iidörûl 
iidöre a’ lett a’ következése, Воду а’ rendfzerint 
való adózásnak ofztó Inódgya is, többnyire a’ népet 
vévén _tárgyúl , most már пазу réfzét viseli cgél`z 
megyénk adóbéli , és más kötelességek’ terheinek. 
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V Méltân œrtunk tehát attúl , hogy valamint 
e’ két község illy régi kedvezésck mellett eddig öl`zve 
állott , úgy a’ kedvezések’ megfzorítása utánn elfzél 
ledgyen , megyénk’ érczlxelöbb csonkulásával. ' 

Tekíntvén œlxát тёк‘ az eddig folyò, ezen ur 
barìális regulatiónak holfzas f_ís mind a’ két réfzrûl 
költséges helyheztetését, de azt is, hogy ezen Её: 
községetv а’ nyugodalom alá hozhassuk УШИ, шеПу 
re nézve a’ bizonytalanság’ `1`ё1е1щёпп {сеча mezeì 
fzorgalmatosságában is пазу réfzént valò csükenését 
tapal'ztaltuk, alázatos vélekedésünket egéfz ezen 
.tárgyra nézve abban .bátorkodunk elöl terjefzteni, 
hogy az említett tractamentum чаду örökre, a’ mit 
ugyan a’ fóldes Uradalom’ további károsodása , 
чаду iussai csonkulása félelme nélkül bátran elfo 
гасишь vagy ha csak holTzabb üdöre is terjefztetik, 
és ezen fellyůl, ha поп pénzbéli fìzetésnek шьёт! , 
mellyct а’ földes Uradalom N. alatt sürget , minden 
а’ községek réfzérül az Uradalom ellen fenn álló ke 
resetékbe való betuçlás nélkûl, vépképen fel fog 
oldoztatni. ' ‚ 



Hatodìk Szakalïz. 

A' Nagy AMe'ltóságlí Magyar Kir. Недуги-ш’ Tnnńcsnak 
iutézö Lcvelci. *) 

 

Intimata Exc. Consilii Bègii Locumtenen 
tialis Hungarici. ' 

1. Quoad revisum urbarialem processum. 
Méltôságos, F6 Til'ztelendô T. N. Nemzetes , 65 

Vitézlö Rendekl N. N. .lobbágyságnak az Urada 
lom ellen folytatott, és а’ тиши Rendek által a’ 
múltt el`ztend6ben Pl'inköscl’ havanak 9dik napjárúl 
a’ felsöbb visgálás végett felkiildött urbarium pö 
rébcn , melly minden ahboz tartozó írômányokkal 
eggyütt ide vill'za rekefztetik, a’ Törvényfzéknek 
itélete а’ 2. 5. pontokra nézve helyben hagyat 

*) Èzükségea, hogy nz új fzó magyar gyókbüll fzármaz 
zon , а’ Magyar nyelvnek lelke fzermt kepeztessen, 
¿s érthcîö legyen, mert ellenkezö esetbenmég ke 
vesebbet ér , mint ha idegen lenne. _ _ 

Ölellyük a' már régen vdrtt alkalmatosságot; védi Ki 
rályunk, a’ летает, Fejedelmének törvènnye meg 
111611016! jó liuindékunknt, mikor azt rendclle, 
hogy itthon a’ köz ûgyek körl'il anyanyelvú'uk le 
куса az Orfzág’ kormánynyelve. A 
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rim, a’ tituláltt Rendek oda машинах, llogy 
azon erdö vágásokban, mellyek az erdötifztnek 
véleménnye Гиен-Ям is, az erdöknek vefzedelmezte 
lése nélkñl a’ l'zabad `legelésre' már 1824k0r alkal 
matosak lehettek volna , a’ tila'l'omnak felbontásâ-~ 
val, a’ közös legeltetést azonnal megengedgyék, 
jövendôre pedig eggymás utánn a’ felnevekedö vá 
gásokat, millelyest az Uradalom, a’ tifzti Иву“; 
d6, és a’ törvényes bizonyság által eggyet ér-- 
töleg teendö visgálatbúl kifog tetfzeni, hogy a’ ГАК 
azon magosságot mar elérték, melly l'zerint azok 
ban az 0da`11ajtandó marliák többé kárt nem te~ 
hetnek, a’ közös legelés végett fell'zabadítani elne 
mulassák, egyébaránt ezen pörbéli irór'nányokat, 
a’ további folytatás végett, az illet6 Urfzékhez, 
е' következendö útasítással küldvén vilfza. 

1l`zör. Hogy a’ mi Шей а’ réteknek panafzlott 
fogyatkozását, ennek nyomai, a’ D. betü Мам: 
lévö böcsiiben valósággal találtatván, ezen 11551— 
nyosság’ helyes fell'edezése, és fzükséges kipótlása 
végett, a’ rétek újonnan és olly móddal sorba 
fzedettessenek, hogy a’ vidéknek шитьём mi~ 
némûségéhez képest, annyi négy oldalu ölek те— 
tessenek eggy kal'zálló ай, а’ mennyi eggy Гае— 
kér l'zénát valósággal teremhet, melly mérték meg 
állapittatván , a’ jobbágyoknak járó kal'zállók fzáma 
kil'zakafztasson, és az e’ réfzben liafználandó {61d 
mëröi l'zámitás a’ pörbéli irômányokhoz rekefz 
tessen. — 

2I`zor. A’ zâporok’ kimosása -âltal a’ fzántófól 
dekben , lokozott -liíz'myossâgok nem a’ végrehajtás' 
alkalmatosságával,mid6n több újlkérdések сбилась 
liatnának, mellyek újabb tanakodàsraifognak al 
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lx'alm'atosságot fzolgáltatni, hanem „впадут az 
Urfzék’ alkalmatossâgával fóldlnéröiképen kinyo 
moztatván, minden eggyes jobbágy’ fogyntkozásá 
пак különös meghatározásával, hasonloképen а’ 
pörhez foglaltassanak. 

Melly pontok ekképen folyamatban tetetvén, 
bövebben kifejtetvén, és minnél elöbb elhatároz 
имён, ezen írományok a’ fzokott útonn ide úira 
felküldetessenek. 

Költt Budânn a’ Nagy Мыс. Magyar Kir. Helyt. 
Tanács által 1826. efzt. Pünkösd’ havának 4dik 
napjánn tarlatott tanâcs’ ülésébûl, az itt fellyebb 
тиши; Rendeknek jó akarója, minden kéfzség 
gel valói. 

N. N. N. N. ’s a’ t. 

2. Quoad supernatantiam intravillanorum 
guaiiter assummendam. 

P. P. meghagyatik, Вову а’ házhelyi telekek’ 
felcsleg valoságát, ha a’` rét helyett adódott, 'mint 
rét а’ házhelytül elválafztatván, mind a’ {шпана— - 
lis könyvbůl, mind az urbariomi tabéllák azon rub 
rikájábúl, hol a’ házhely vagyon feljelelve, ki 
hagyattasson, és csak а’ rétek’ sorában a’rét men 
nyiségét kijelcntö módon ieleltessen fel; ha pedig 
az éréntett felesleg valóságok nem rétbéli, hanem 
házhelyi terméfzetben adva volnának, akkor mind 
а’ funduálisban, mind az urbariális tabellákban 
lxázhelyi темени jeleltessenek fel, hozzá ért 
vén, Вову a’ járandoságog rfellyül llalladó bázhelyek 
rélben adauathatnak, de nem réti, hanem házhe 
lyi mértékkel véve, ha pedig a’ rétbélihiányosság 
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a’ belsö llâzhelyi felesleg valósággal egéfzen ki 
nem potoltathatnék akkor fóldelibcn kell azt ki 
pôtolni. Külömben a’ Törvényfzéki itélet lhelyben 
lmgyatik azon hozza adással, hogy a’ vonyós mar 
liák’ I'zámára a’ tilos mindenkor .9.’ fóldes Uraság’ 
befolyásával tétesen. - 

5. Quoad conservatianem Communítatís N. N. 
in .suis деле/50215. 

Р. Р. Mivel az Nbéli várasi községnek az Ura 
dalom ellen tett panall'zairúl végben vitt, és a’ folyó 
efzt. Szent Jakab havának 12. napjánn (анатом köz 
gyülekezetébûl felküldött visgâlatbúL, mell y nagyobb 
réfzrûl az Uradalomnak kinyilatkoztatásánn épültt, 
ki nem tetfzene az: 'vallyon a"`vârasi községnek 
hafzon vételei iránt, a’ tii`zti Ugyéfznek pártfo-A 
Едва mellett a’ rendfzalaási visgálat elöbb végbe 
vitettelt ё ?` агга nézve Ó Felsése kegyelmesen pa 
rancsollya, hogy a’ folyamodó községnek panaII`zai , 
a’ tiI'zti Ugyéfznek hozzá járulásával újabbnn mcg 
visgáltatvàn , a’ panai'zolkodó várasiak mind azon 
hafzonvételekben , a’ mellyeknek több efztendö 
beli békességes birâsât а’ visgálatkor meghizonyit 
hattyák, az Uradalomnak minden további tilalma 
zása ne'lkûl tifzti hatalommal is megtartassanak, 
fzabadon fenn maradván azok iránt az Uradaf 
lomnak a’ fzokott törvényes út. 

A’ mi az elöbbeni Uradalmi Ügyéfz ellen сев: . 
panafzt i'lleti, minthogy a’- földes Urak lifztyeik 
nek viII'za élésérül felelni, jobbággyaiknak pedig 
igazságot fzolgálnitartoznak, a’ fenn tituláltt Ren- . 
dek e’ réfzben a’ törvényeknek, 'és fôbb rende 
léseknek lellyesitésére мамашам. 
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4. енот! assistentiam вши: Ecclesiastico in 
reprimenrla immoralitate e parte Civilium 

Jurisdictionum „Яше/Мат. 

Ö Felségének nevében minden polgári batal 
maknak fzoros kötelességûl tétetik, hogy minek`- 
utánna több esetek utánn él'zre vetetett, Люду mi 
dön az Egyllázi hatalmok az erkölcs’ romlásának 
meggátoltatására a’ hâzasság’ töréseknek, és ágya 
sok’ tartásának eltörûltetésére' a’ polgari hatalmak 
nak segedelmiért folyamodnak, némellyek a’ сёл-чёт 
nyes segitséget annak üde ében megadni elmulafz 
сузь, vagy a’ czélnak elérésére fzükséges efzkö 
zökkel csak restül állanak elö, ezentúl a’ köz bol 
dogságnak elérésére vezetö ezen hivatalos köteles 
ségeknek eggyik fö réfzét hathatosan, és seré 
nyen betölteni, azok ellen, a’ kik a’ közbotrán-Ä 
kozásra okot nyújtanak, mínden fzemély “Нова 
tás nélkůl törvényes liatalommal élni, és az Egy 
llázi törvényllatóságoknak a’ Иудин; segedelmet 
nyomban megadni el ne mulassák. ’s a’ t. 

5. Quoad applicationem alumnorum. e T/zeresiana 
./Ícademia excedentium. 

Ö Csáfzári Királyi Felsége Kegyelmesen elha 
tarozni méltoztatott, hogy a’ Bécsi Theresianumi 
Akademiábúl kijövö так, ha jó erkölcsök, és a’ 
tudományokban való elömenetelek felül jó bizony 
ságlevelet mutatnak elö, a’ hailandoságokkal meg 
eggyezô közönséges hivatalokhoz alkalmaztassanak, 
és addig is, még a’ rendfzerint való fizetést meg 
nyerhetnék, tehetségekhez képest mérséklendö se 
gedelmet fognak fzedni, és ennél fogva , n’ шлем 
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fzülöi tellyeséggel semmi vagyonnal nem bírnnk, 
a’ Királyi pénztárbúl el'ztendönlnént 500 Rfknt 
fognak scgedelemûl nyerni. ’s a’ 1. 

6. Quoad operum ímpressionem. 

Mint hogy Ö Csáfz. Királyi F elsége Kegyelme-- 
sen parzmcsolni méltoztatott, liogy a’ múltt efz 
tendökben (citantur datum , et numeri intimato 
гшп) költt rendelések, mellyek lzerint tiltatik, 
hogy afl'éle munkálsat, ha mindgyárt kisebbek is, 
mellyeknek kinyomlatása a’ Csáfz. Kiralyi 181101115— 
nyokban elöre megnem engedtetik, а’ külsö Ог— 
fzágokban se legyen fzabad kinyomtattalni, újra 
közönségesé tétessenek, annál fogva ezen Nagy 
Mélt. Magyar Kir. Helyl. Tanács, azon felsöbb 
rendeléseknek közre hirdetését meghaggya а’ fennt 
titulaltt Rendelmek. -— 

7. Quand praecavendas expz'latz'orzes et latroczínía. 
A’ rablásokliak, és haramiáskodásoknak meg 

gátolása végett Ó Felsége e’ következendöket mél 
tóztatott kegyelmesen rendelni. 

lfzör.- Hogy a’ köznép a’ lopásoktńl , és rab 
lâsoktúl annál inkább elŕettennyen, azt hírdetteti ' 
Ö Felsége, llogy nem csak шавок a’ rablók Ве— 
mény büntetéssel fognak illettetni, hanem az ö 
nemzetségek is fzámkivetésbe küldettetni. ‘ 

2l`z01‘. Ha pedig valamelly helységnek lakósai 
a’ megtámadáskor segitségr'c meßni késnének , vagy 
akárymiképen а’ l'zerencsétlennek vedelmére lenni 
nem akarnának, a’ rablás által okozott kárnak 
megtérítésére öfzveségesén kötielesek lefznek. Mi 
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vel pedíg a’ hclyhéli Elöljáróknak f`ö kötelességek, 
hogy a’ fejedclem, és töl'vényes lilìlségcknck ра— 
„томат tellyesítsék, lla 6k ebben röstek lell'z 
nek, a’ Вёл-пак meglérittésére 6k is köleleztes 
Sencls. 

51'zor. Hogy azok méltó juialmokat vegyëk, 
kik serénységet muliitnak az ell'éle rablók’ megfo 
gúsában, jelcnleti О Felsége, hogy nem свай az 
illyen rablóknak elcvencn тю megfogattásoklúl 
50 forintot , az üldöztelés közben то megölettekért 
pedig 25 forintot fognak nyerni, lla'ne'm még a’ 
vefzedelcmnek nagyságához képest, különös Зим!— 
шаНш! is megajándékoztatnak. ‚ ' 

4.[`zer. Nagyobl) bâtorságnak okáért nz СМЕЖ— 
hen l'zéllel épiìltt llázak öfzve huzatlassanak, a’ kc 
vés házakbúl lévö helyek nag yobl) hclységekre vál 
toztassanak, és kiváltképen az erdök közûl az or-` 
fzág út mellé fzállíttassanak. 

5I`zör. Az ell'éle öfzve Гашиш: Faluknak löl 
deiket, ha az helység’ fekvésc megengedi, telekekrc 
kell ofztaiii, hogy a’ földmivelés fzinc alatt az er 
dökben ne lloborolllassanak Aa’ lakósok; de ezen 
felofztáskor vígyázva el kell azt is кед-Шт, llogy 
nagy gyümölcsös kertek vne adassanak a’ házak’ vé 
gében, mert ezek а’ tolvajoknak járására igen al 
kalmatos'ak. 

Gfzor. Végre Ö Felsége’ nevével а’ Na Méli. 
Magyar Kir. Наук Tanács arra 'ébrel'ztgew a’ fcnn 
Шиши Bendelxet,.liogy а’ ЬеПузфеЬЪеп a’ Нашёп— 
ges снегами: és marlm Ii'iri'alclést azon okbúl Ъе— 
hozatni igyekezzenek. llogy az üfińság az ollyan 
örzés’ allialmatosságával тезис vefztegeltessék. 

x 

l 
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8. Quoad praedicata Nobilium. 

A’ mi a’ mellék nevet Шей: nem minden jó 
l`zágos Nemes ember tulaj onithaltya azt magának , 
banem csak ama régi t6s, gyökös adományosok, kik 
шаг a’ régi irományokban a’ féle mellék névvel bir 
tak, vagy az utobbiak Вбит azok, kik adományi 
iól'zággal eggyütt, avvagy pcdig különös kegye 
lcmlevélben mellék névvel is egyfzersmind шев— 
ишепецеъ. 

9. Quoad repraesentationes et relationes gualiter 
institue/idas. . 

е Kegyelmes Kirâlyi parancsolat azt rendeli: 
liogy mindenféle tárgyakrúl való elkl'ildendö Бенга— 
sok’ foglalattyai rövidek legyenek, és csak а’ dolog 
ra tartozandók adattassanak e161, nem külömben 
a’ dolog’ vilúgositására , vagy megmutatására 12111; 
séges bizonyitványok vel ne maradgyanak, a’ ker 
dés’ állapottya, ésa’ formaltató kételkedés, ’s a’ 
dologra tartózandók általlátható l'zavakkal adassanak 
elöl, az elöl adott dolog iránt liozatandò itélet té 
telre l'zükséges környí'ilállások eggyrůl eggyig elöl . 
fzámláltassanak és ann ira шепша araztassanak 7 у о gy 9 
liogy a’ felsö helynek semmi kételkedése többé ne 
leliessen , és а’ dolog irántsemmi bövebb értésitésrc ` 
iidö ve1`ztés nélkûl többé l'zükség ne legyen. 

\ 

10. In processu nobilitari. 

A’ folyó efzt. Böjt’ más _Il_iavának 25dik nap 
jánn felkiilclött , innén pedig О Felsége elejébe ter 
jel'ztett N. N. nemzetiségnck Nemességét bcbizonyítò 
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onyv’ kivonása (extractus libri baptisatorum ), 
melly _ fzám álatt fzemléltetik , _újonnan hilelez 
tessen meg , a’ tituláltt Rendeknek Ó Felsége’ kegyel ~ 
mes parancsolattyábúl az érdeklett Nemességét be 
bizonyító pör’ írománnyait viII`za rekefztvén, mcg 
hagyatik , hogy az említett réfzes kiírás’ hitelczését 
efzközöllyék, ’s а’ р6г11е2 csatolván, аи; felsöbb 
megvisgálás végett ismét felküldgyék. 

för’ kërnyülâllását megkívânván, hògy az Anya 

11. Praecautiones ушат! judaeorum'in тупит 
immissionem. 

Megparancsoltatìk. lfzörz Hogy a’ hatârbéli 
harminczadokiollyan zfidót, ki elöbbi lakásának 
bizonysága nélkül jön, be ne ereffzenek; ha pedigz,lr 
olly bizonysága volna is , de ide lakó képen jönni 
fzándékozna, ha csak ezen Királyi Helyt. Tanács’ 
engedelmét nem mutatlya, vilfza igazítassék; min 
den efféle levelek nélkiil járó zfídók , mint 1101101‘— 
lók, .úgy tekíntessenek. 

2fzor. Azon helyenn, 1101 1111111 kívz'm, mind 
az orfzágos tifztségnél, mind a’ zfidô községnél 
tartozik ezen Királyi Helyt. Tanács’ levelévcl igaz 
járását megbizonyítani, hol ezen község külöuös 
lajstromba Гоша az illyen jövevényeket beíratni. 

5. Minden zÍidó község tartozzon efztendön 
hint az orfzág’ tifztségének minden kebelében la 
kó zfidôknak tellyes leírását bcadni, melly alkal 
matossâggal ha kitudódna, llogy ott alattomban 
beiött zfídók tartózkoduanak , a’ zfídó község’ ma 
a költsénénn az illyen törvénytelen vendégeket az О 

eredetek’ helyere viífza igazítani köteles léfzen. 
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4Г2ег. А’ vâsárokra jövö, vagy más járallian 
lévö zfidókl'a nézve az rendeltetik, Вову azon tifzl 
ségek, mellyekhen tartózkodnak, olly levelct ad 
„так ‚ mellyben az ö l'zemélyes leírások , iárások 
nak ока, és az engedelemlevél’ erejének üdeje meg 
határoztasson. Kik vagy illyen levél nélkül,' чаду 
az engedelem’ üdejénél tovább mulatnának, mint 
kóborlók, úgy tekintessenek. 

A’ fzabadlevelek nem csak a’ ШЛЕМЕ, hanem 
az orfzágbéli ziidókra nézve is fzükségesek lell'znek, 
ollyanképen,` hogy Ö Felsége különös parancsolal 
Зуд fzerinl. akál'mi okbúl járnának az orfzágban, 
olly fzabad jaráslevelet mutassanak az ö helybéli 
tifztségeiktûl, mellyben az ô fzemélyes leírások és 
járások’ ока kijelenlessen. 

Azon zfidôk iránt pedig, kik 1790dik efzt.. 
fogva befzállottak, azt méltóztatott Ö Felsége ke 
gyelmesen rendelni,hogy ezek most öfzve irattassa 
пак, és az illendö hatalom elött., mind elöbbeni 
életeknek módgyát, mind moslani élelmekre valÓ 
elégséges voltokat megbizonyílsák, máskép az ог 

` lìágbúl kiigazittassanak. 

12. оном! valorem sclmedarum [кг/шалит. 

Mind a’ Magyar orfzâgban, mind а’ küifóldönn 
támadott llirek eggy üdötül fogva nagy aggoda 
lomba вшитая а’ lakôsokat, mintha a’ bécsi bankô 
медными nevezeti böcsök törvényes alább [Её— 
lítás Мил! megfogna kisebbûlni. Ezen aggodalom 
most annz'il inkabl) nevekcdett, mivcl éppen a’\kül- 
földre lévö bankô czédulâknak vili'zamlása miatt. 
a’ pénzvállôknál hirtelen böcsök'nagyon lefzál 

тампон ' 15 ‘ 
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lott, a’ ki'efzpénzé pedig Ищете. Erre nézve ÖFel-v 
sége minden-örökös tartománnyaiban az orl'zágos“ 
Tifztségek által minden alattvalóinak tudtokra adat-- ' 
ni kegyelmesen meghagyta, hogy Ö Felsége ltuini 
don felsQes Nevében bizonyosokâ тётей шйпс1пуё— 
jokat, hogy ámbar a’ több efztendökig folytatott 
költséges háborúk által nagyon megterheltetett; 
de még is nincsen az orfzágos költekezés olly fzo-J 
пни; ёПарокЬап, hogy ollyan eröfzakos el'zközök 
hez kénytelenittessen nyúlni, a’ millyen volna a’ 
folyamatban Шуб bankò czédúlák’ nevezeti böcsé 
nek törvényes alabb fzállitása. Maga elejébev ter 
iefztetvén-tehát Ö Felsége az orfzágos költekezés’ 
állapottyát, tellyességgel idegen attúl, hogy ali'éle 
môdokonn válallzon, annál is inkalil), mivel több 
fzör tapafztalvim kedves iobbággyainak cselekedet* 
tel mef'liizonyított ingadozatlan hivségeket, mind 
maga Felsége’ fzeméllyéliez, mind a’ hazához 
képest; most is tellyes nyugodalommal lúFzi, Вову 
mindnyájan ölzveségesen, és kiki különösen hirtokai--~ 
nak mivoltához képest legnagyolib kél'zséggel fogja ь 
segiteni azon igazságos видимы, mellyeket 
éppen most akar a’ bankó c'zédulák, és a" status 
kötelezö levelei böcsének felemelésére, nem kůlöm 
ben a’ status efztendönként való költségeinek kieléf 
gítetésére elövenni. 
15. Quoad imminutionem pecuniae papyraceae. 

Azon nagy és Готов о1ю1к,‚те11уе1к a’ bank() 
czédúlâknak hamarább таи) megkevesitésekre czé 
loznak, arra birták Ö Felségét, hogy е’ követke~ 
zendöket rende'llye: 

1fzör. Позу minden harmincz-adokonfn‘ lévö 
adók, kivévén azokat, mellyeket már {иву is реп— 
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156 péhzben Rell fizetni , az eddig lêvö adônn lniviil 
fzáztúl ölvcm'e , nzaz minden krajczár helyett 16 
krajczárra emelicsscnek,v mind a’ lxülfóldi'határo 
lwnn, mind pedig а’ Német ulrtományok’ vég lle--' 
lyeikenn, és ezen adózás Szent Millály’ havânals. 
166 napjával kezdödgyék; f 

21201‘. А’ postapénz ’svaì’ h ` 

14. Слоги! alimenŕatíohem тишина militiae. 
A’ fekvö kntonaságnak tartására megkívántató 

élelembéli fzereknek felofztása tárgyában, а’ le - felsöbb helyrůl lliadott kegyelmes parancsolatngk 
kövctkezéséül me'ghaggya e’ Nagy Mélt; Magyar 
Kir. Helyt«_Tanács a’ fennt tituláltt Ilendclmek, 
hógy mindenféle fzereknek felofztása, a’ helységek 
nek, az a_dózásbéli könyveitül kl'ilömbözô 11611)‘— 
те1ъЬеп, а’ Гей/01811 mennyiségnek, és minémûség 
nek, úgy melly czélra való rendeltclésének feljegyî 
zésével rendesen beírauasson; azon esetekben pe 
dig, ‘a’ hol az illy ofzlások nem az közönségcs 
filésekbcn, ¿hanem~ az illetö járásokban tétetnek 
meg, a’ tifztviselök azon felofztâst a’ 116260563-а 
nek mindenkor hejelenteni tarLozzanak. ’s a’ L 

15; AQuoad ablicentiatllonem militum; 

А’ гёпеп ôhajtott békesség mâr helyre állvâń, n l l l I ' a’V katonaságnak elbocsatatasara valo пене Ó Fel 
.sége е’ kövelkezendöket mêltòztatott kegyelmesen 
megállapitani. Неву az elbocsátatásra való nézve 
az 1810dik efzt. a’ béleesség iidejére|` kifzabolt 
тешит-165011 legyenek zfinormértékûl; ezen ki; 
îůl, hogy а’ Franczia, és Nápoly Orfzágokban 

15* 
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ôr úllásonn lévö кишлак, ha már azok az ůdei 
való fzolgálattyok’ (Capitulationalis) efztendeit eltöl 
tötték, чаду azok clsak a’ háború’ üdejére 111111111:— 
tall, annyibán fognak elbocsáttatni, а’ mennyiben 
a’ külsó hatalmasságoklnal való eggyezés a’ Басова 
ság’ megkevesebbitését megfogja engedni. Kövelke 
zésképen , hogy az oda baza elkerülhetetlenûl 121111 
ségeseknek elbocsátások, az 1811dik efzt. Boldog 
All'zony’ havának 2kánn _fzámalatt költt 111851— 
tas fzerint engedtetik meg. ` 

Mivel pedig töbh Vármegyék által a’ 1163116 
pen való elbocsátásra olly katonai fzemélyek adat 
сапа]: elö, a’ kik a’ rendfzabások fzerint még ed 
dig csak fzabadsággal bocsátathattak el, Гели tituláltt 
Rendeknek meghagyalik, hogy e’ végre az oda 
haza elkerülheletlenül fzükségesek: úgymint eggyes 
fiak, házi ‚датах iránt a’ folyamodások, a’ tifzti 
Мчат/211 fzerint megteendö visgálattal mindenik irámt.'A 
külön kûlön ezen Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. 
Tanâcshoz újabban felküldettessenek. 

О 

~ 16. Quoad invalidorum provísìonem. 
. . 

Az Invalidus katonák felül Ö Felsége állal 
kiadatott következendö kegyelmes meghatározás 
tudtúl adatik a’ fenn tiiuláltt Rendeknek: 

Minekutánna az 1815. és 1814dik cfzt. 
háborúk (mellyeknek kimenetele a’ már igen meg 
erötlenedett köz bàtorságot elöbbeni lábára viII`za 
tette) a’ katonaságnak vitézségei által fzerencsésen 
befejeztetett, terméfzotes volt azon következés, 
`hogy valaniint az eddig volt I'zokásonn fellyûl, 
sokkal nagyobb' fzámú katonaság a’ vér piaczára' 
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kivitetett, ůgy hasonloképen azon nagy fzámlioz 
mértékelve az invalidus katonáknak fzáma is na 
gyobbra e's maid mar 50 ezernél nagyobbra пе 
vekedett, a’ kik testi» ereieket, és egésségeket a’ 
köz jóért feláldozván, méltán kivánliattyák, hogy 
élelmek’ sorsa valamiifel iobbitasson. 

v 

' Ö Csáfz. Királyi Felsége, minekutánna meg-` 
lenne gyözettetve a’ fellyül, hogy а’ felséges pénz 
tár ezen megl'zaporoclott Invalidusoknak táplálâsŕml 
elégtelen, semmit jobban nem Муфта, mint (ha 
а’ hazaliak ezen emberi бивак iránt tartozó 116113— 

~ datosságokat bébizonyitanák. 
Vala'mint a’ többi örökös tartományokban mar 

megtörténtt,A úgy liasonlóképpen Magyar Orl'záglńl 
is reményli, hogy legalább azon invalidus kato 
nák, kik az 1815. 1814. és 181.5dik e1`zt-. 
„они; lettek, a’közönséges táplálás alá vétetné 
nek, ugyan e’ végre minden Feldes Uraságok, va-l 
rasi és helységbéli kŕizönségek, úgy más eggyes 
fzemélyek is, llogy a’kérdésben lévö invalidus ka 
шлака: minden eröltetés nélkül felsegéllyék, a’ 
leghatliatósabb módokonn öl`ztönöztessenek. 

Egyébbaránt, liogy egen tárgyban .bizonyos 
eggyaranyossag tartas-son, es az altal kònnyebln 
tessen, e’ következendök határoztattak. meg: 

lfzör. Az 1815. 1814. éS- 1815dik efzt. 

lnvalidusokká lett ` megyebéli katonáknak щепо 
ша közöltem.. - 

2l`zor. Hogy az ollyatén gondviselés kalá által 
vett invalidus egéfz élete napiáig az alatt marad 
liasson, mivel annak megváltoztatása sok neliézse' 
веке: búzna maga utánn. Hogy lia mindazouâltal 
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„ждущим a' maga terméfzetc által magát Pzenß 
vedhetetlennê tenné, vagy ellenbemuz ercjét fel».~ 
lyûl haladó munkákra fzoríttatván, azokal: el nem 
visellxetné, mind a’ két réfznçk fzabadságában fog 
állaniz az eggyezéstûl elúllani, ' 

512012. Hogy üdöjárlával minden nehézségek 
elmellöztessenek, az ajánlások írásbéli kinyilatkoz-A 
Latásban adattassanak be, és megtartatván, 13316: 
lök jelentés tétessen', az invalidus Latonák pedig 
Oda útasíttassanak, hogy könyvecskét tartván, min 
deut, a’ mit ajándékúl kapnak, abba hele irjanak. 

4fzer. Az ollyaténn halálig gondviselés alá :il-_` 
tal vett invalìdusok а‘ háhorú 'üdejében az ispitály-f ` 
héli fzolgálatakra fordittathatnak, és ha házasságra 
lépni akarnak, az illebö Hadi Fö Tanácstúl cngev. 
delmét kérni tartoznak , és minden efztendöben az 
ill'etö Venbung commandonál (verhúáló kgrmány) 
megjelennyenek. ` 

5fzör, Midôn Ö Felségének azen atyaì 121111— 
déka az illetô @ifztviselök által végre fog наращи— 
ni, egyfzersmind olly rendelés létessen,l hogy a' 
Lelkipáfztorok is ezen hafznos czélt hathatósan 
elöl ègéllyék. 

Vagy. Értésekre adatik a’ fenn tìtulálçt Ben-, 
delanek2`hogy a’ maid 20 efztendeig tartó véres 
habqrú alatt a'z elerötlleynedett katonáknak fzáma. 
közel 50 ezerre fzaporodván, minekutánna n1. 
ezeknek tartásokrúl gondoskodó köz intézet 6 ezer 
fönél töbhetbe nem foghatna, és a’ Kir. kines 
gin' is annyi embert érdemcihez képest iobbacs 
kann einem tarthatna, Felsége az ô hiv alan-_ 
lavalóiç [aç'illiltya meg, hogy az 1815. 1814. és 
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1815dik 'efzL dücsôséges hadviselés Цап erôt~- 
lenségre jutotl; kalonákrúl nemes adakozással gon 
doskodgyanak, melly minden eröltetés nélkûl kön 
nyen megtörténlietik, ha a’ {диез Urak, és a’ 
helységbéli községek a’ magok kebelébül Fzárma-I 
zottakat ápolgatások alá elfogadni , úgy máseggyes 
fzemélyek is а’. hasonló érdemü vitézeket Рама! . 
fogni kéfzek lefznek. ' 

Hogy azonban ezen пешее ещё“; annál kön-. 
nyebben ellehessen érni, a’ következendö rendfza-v 
bások. vétetnek fel z_[inór mértékül. ’s a’ t. 

17. Quoad provisie/lem. transe/maiis milit'íae, 
A’ kerefgtůl menö többféle katonaságnak kiq 

fzabott úçazása rendgyét, és tartásbéli mennyisé-v 
Её: elö adó feljegyzés a’ fzükséges rendeléseknek 
megtétele végeltt ide csatolva közöltetik, 

`18. Quoad aòh'centiatos milites. 

Az N. Megyébül fzârmazò, ’s többféle hadi 
aeregèkbûl fzabadsággal liaza bocsátatott katonák’ 
feljegyzései e’ vegen ki'ildetnek meg a’ fenn çituláltt 
ßendeknek, hogy a’ múlLt efztendöben -,--T fzám alan; 
kiadattaio'tt útasításhoz képest a’ megye környéké* 
Ьеп fzüntelen fzem elött. tartattassanak., 

Vagy. Katonáknak feljegyzései _.1 a’ múlt efzt. 
fzám alatt kiadott útasításlxoz képest, a’ Гиа 

badsággal haza hocsáttandók’ feljegyzésében leendö 
hafzon Yétel végett kiildetnek meg. 

19. Саши! translncationem at pŕouisz'onehz 
тат/022223 mih'tiaze. ' ` 

Válafzúl эдак-Ля, hogy az N. gyalog Serege két 
fzázadgyának N. várassábúl a’ Megyebéli fzomfzéd 
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lielyckre rendeltetett ell'zâllítasa tudományúl vé 
имён, е’ megyében fekvö lovassâg mind addig . 
mig a’ dqlog könnyebbítésére й] segedelmek ma 
gokat elö nem adgyák, továbl) iS megllagyatik. 
Mindazonaltal megkérettetett a’_ F ô Hatli Kormany-- 
Гид: az iránt, hogy az emlitett lovassagot, a’ 
mennyiben felesleg val() fzâmú volna, minél elöbb 
a’ rendfzerint való mennyiségre határoztassa. To 
vábbá: liogy az N. gyalog seregének két fzázad 

aa’ felsöbb rendelések I'zerint, nem csak a’ meg 
kivimtató élelmet,l lianem a’ выдай]; fzükségére уа— 
ló fat, és gyertyát is, úgy fzintén a’ Til'ztek, ha 
azoknak tůzelö fájok , a’ katonai rendi'zabâs fzerint 
jar, azon módon, mint a’ várasban'` volt, ennek 
utanna is a’ Királyi élésllázbúl Готы: venni, ’s ekké-' 
реп az дашь né re a’ fzállás adásonn kivûl, melly 
ért a’ háló kraiczár’ kifizetetése a’ Fö Hadi Kormány 
fzéknél stirgettetett, semmiféle más teller ne ha: 
romollyon. — 

20. Quoad (Литий/а militum signa. 
Mintliogy a’ katonai rendtartásnak 15dik §'sa 

fzerint az 1815. és 1814. el'ztendöben az ellenség’ 
elejébe kiállíttatott katonai seregnck kiofztogatott 

viigyt'l kerefztekbûl álló emlékezt'etö icl, csak a’ be 
csületnek béllyege, és a’ vérbéli fogságokra lett 

.itéltetés által пашей]: _el, errenézve, а’ kik 
valamelly bün miatt pálcza ütésekre itéltetnek, 
hzokrúl ezen jel, csak a’ fenyítésnek ůdejérc ve 
tettessen el, a’ mellyét kifzenvedvén, az ìsmét lié-‘ 

akick vill`za adattasson. 

21» Сити! pro/ligas` milites. 
y Némelly fzökött katonáknak feljegyzése, a’ 

felkerestetés, és ha трактатами, a’ ЛеЗКЁЕе-т 



ч 

201 

lebb lévö . katonai Elôliâróságn'ak leendö által 
зама; végett, egyfzersmindl pedig azoknak, а’ 
kik квиток е’ megye’ környélxébiil valók volnâ-f 
nali, magok бай: értélnjekbül (vagyonnyokbúl) a’ Ki 
rńlyi pénztár’ kármentsége megl'zerzése okáért , 
küldetnek meg. 

22. Quoad mendìcationem mìh'tum. 

Az erôtelen katonák’ koldulásának meggátlâsa 
îrânt téœtett rendelésekrůl olly meghagyással nulo 
síttatnak a’ fenn шиши вешек, hogy a’ valósz'i 
gos erötleh kolduló katonákat a’ közelebb Шуб 
katonai Elöljáróságnak бра! adni al ne mulassák. ` 

25. Quand remunerationem militum. 

Ö Felsége lnegyelmesen azt méltôztatott ren 
delni, hogy a’ katonai fzemélyek’ fzámára rende 
lendö nagyobb jutalmazô fìzetésre nézve, а’ folya 
mod() fzemélynek bövebb megvisgálása iránt ki 
adandó bizonyságlevelet, az orfzágnak F6 Ото; 
sa, тазу az illetö elsö Orvos a’ maga alâ írásával 
erösítse meg. ` ' 

24. Quoad regulationem víetorum. 

A’ Megyebéli kádárokra nézve következendö 
rendfzabâsoknak изменена‘? tellyesítése meghagyatik: 
lxogy lfzör az edényeket fzélbe ki ne égessék; 2I`z0r 
a’ midön ell'éle edényeket kiégetnek, ollyankor ne 
dolianyozzanak; 5Г20г az ebbéli kiégctést шву а’ 
vízzel megtöltött на mellctt vigyék végbe; 4Í`zcr 
mind a’ mostani, mindv сайд a’ jövendöbéli шепе— 
rek az ebbéli kiégctésre fzükséges bolthajtási Копу— 
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hákat csináltassanak, köteles lévén a’ топаем; 
konyhába vizzel töltött kádot tartani. 

25, Quoad emaoillationem banal-um carnium. 

Minden elöljárók fìgyelmes fzemrhel vigyz'lzza 
nak, liogy a’ llús’ drágasága miatt а’ méfzárosok 
azon vefzedelmes vakmeröségre ne. vetemedgye 
nek, llogy vagy döglött, ‘газу beteges marhát wig-_ 
°anak, minthpgy ez legbizonyosabb ока lelxetne а’ 
)övendöbéli ragadós nyavalyáknak; tellát az elféla 
vétkesek kemény hünpetés alá vetessenek. 

26. Quoad extraneos in regrzum immigrantes. 

Azon külfóldi fzemélyek, kik az б Ьаса1шаэ-ч 
ságok ['zabadság leveleik nélkûl jönnek hatârain 
kann :'iltal, kérdeztessenek meg, hogy mikép trip 
lálhattyák életeket? Hakatonáskodni valò ked 
те}. vagyon, az orfzághap lévö regementekhez adah 
раввинам ha pedig más mesœrségbûl kivánnának 
élni, határqztasson meg engedelem leveleikben, 
110п lipyá iartoz'nak menni. Ott pedig a’ helybé li îllôliárok vigyázással tartoznak reájok lenni, és 
magok viseletérůl a’ Felsöbbséget, a’ midön 121111— 
séges léfzen, tudósitani; más efféle fzemélyek , kik 
élelmekrûl nem gondoskodhatnak, hogy mint. kol 
dlisok, az orfzágnak tcrhére ne legyenek, a’ ha 
târoktúl vilfza igazítassanak. 

27. Описи] l.restantiqs Camerales. 

Némelly hátra lév6 Cameralis taxúknak fel 
iegyzése azon úlasitással a’ fennt tituláltt Bundel( 
nek küldetik meg, lxogy az abban Юге“ sommák 
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befzedettessehek , és a’ legközelebb lévö sò чаду 
liárminczadbéli til`ztségnek által adattassanak, és 
ennek tellyesíttésérûl az említett l`eljegyzésnek vill'za 
kiildésével jelentés tetessen; поп esetben pedig, 
ha azon pénzek be nem fzedetethetnének, шиш]; 
okai bemutattassanak. 

28. ¿mentar a зайдёт Dominalibus 

` Magistratuales. ` 
A’ ml'iltt Szent Iván’ liavának 25dik napjânn ч 

fzâm alaltt a’ meglarlás okáért költt azon Казуа— 
mes parancsolat, позу a’ Megyebeli Til`ztvise|6k a’ 
törvényes bizonyságon Юты, az Ur fzékelienn sem 
Elôl Ülö, sem взад/{щ itélö Táblabirô képen jelen 
ne legyenek , az adó fzedökre, és fzámvevökre is 
az újabbi legfelsöbb rendelés Гит-1111; kiterjed. 

29. Quad eliminates extrarzeos. 
Az Austriai tartományokbúl юннаты kiilsö Or 

fvágbéli 1`zemélyeknek feljegyzlése az illendö hafzon 
vétel yégett küldetik meg, i 

50. Quoad terminos edictales. 

Utasítmtnak a’ fonnt тиши Hendel., hogy mi 
dön a’ férjeiket, чаду feleségeiket hitotleniìl elha 

он fzemélyeknek a’ megielenésre , ’s az ему-ока; 
okának bebizonyitásara iidö liatárt kirendelnek, 11201:— 
nak liitbe'li vallz'isokat világosan bejelentsék, az ШК”) 
liatarokat pedig tekintvén, mind a’ kiliirdetésre, mind 
az illletö feleknek megjelenésekre elegendö legyen. 

51. Quoacl molitores. 

Meghagyalik a’l`enn titulaltt Rendeknek, llo'gy 
a’ molnároknuk закатки) rél'zt, _’s a’ kcuyér тёще 
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же: tckíntetbe vévén, minden környülâllásokat a’ 
tárgynak fontosságához képest meghatârozzanak, és 
az iránt a’ köz végzéseknek tellyesíhését 131216261 
lyék , és az általhágókat keményen megbüntessékf 

52. . Quoad penuriam [гид-ат praecavendam. 

Meghagyatik a’ Репа tituláltt Bendeknek, hogy 
minden gondoskodásokat és ügyekezetcket arra for 
ditsâk, hogy áz iidei fzük lermésbůl fzármazhaló 
éhségnek eltávoztatása okáért az adozó népnek fzán 
tó földgyei bevetettessenek, a’ fzükölködôk 121311151 
ra kivántató fzemes jôfzág a’ fóldes Uraságok ál 
tal üdönek elötte el ne adattasson, vagy a’ palin 
ka , vagy sörfôzésre ne forditasson _; továbbá а’ bolt 
bélì portékák és egyébb efzközöknek a’ gaboná-\` ` búl való felcserélése keményen megtiltassona a’ fze- \> 
géunyebb lakósok pedigr arra fzorítassanak, hogy 
munka, fuvar, és nyomtatás által keressék kenye 
reket, mellyre minden községnél különös vigyázat 
rendeltessen ’s az elöljárok oda útasítassanak , hogy 
az községnek ku'lönös gazdaságábúl bejövö gabona 
el ne adattasson, hanem a’ legfzegényebb lakósok’ 
fzámára fzolgállyon; a’ kik pedig minden segede 
lem` nélkül fzûkölködnek, az ollyanoknak, elôre 
bocsátván az .öfzve írást, a’ közönse'g réfzérůl a’ 
шали; segedelem halafztás nélkül megadattasson. 

Ezen Rendelésnek következésében a’ felelet 

nek az illetö felekct érdeklö terhe alatt Királyi ke 
gyelmes meghagyásbúl nz iránt` ‘intel'nek а’ fenn titu- - 
láltt Bendek, hogy az öfzve vetés irânt minden ki 
lelhelö módon gondoskodván , az illetö tifztviselök 
által а’ megycbéli földcs Uraságokat, a’ mennyi 
из а’ magok fzükségénn fellyülvaló gabonájok vol 
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na , а’ jobbágyoknak e’ réi'zben adandó ’segítségng 
és a’ kebelebéli adózoknak a’ jövö aratásig leendö 
kifzolgáltatására foganatossan buzdítani е!‘ ne mu? 
lassák , az iránt сев: intézeœkrül pedig jelentést te-- х 
gyenek. Továbba oda litasittatnak, hogy a’ ter 
mésnek állapQttyát kebelére nézve minél elöbb 
megtudván, és az élelembéli fzükséget гаранта!— 
van, és fontolóra vévén minden helybéli környûb 
állásokat,' az éhségnek eltávoztatására fzolgáló eÍ`z~ 
közökrül tanácskozzanak, és iránta jô iidejénn hafz- ' 
nos rendeléseket tegyenek. 

55. In Сжимали/201112143. 

' Minthogy legßbb helyenn tapafztaltatott,hogy 
némelly Vármegyékben a’ tifztviselök a’ ‘дёгте— 
gyének végzése nélkül az adôzókra pénzt vetnek 
ki, és azon sommákat magok iskezekenn forgattyák; 
arra valô nézve Ö~Felsége а’ jó rendnek fenn-' 
tartására kegyelmesen paraacsolni méltòztatott, 
hogy a’ tifztviselôk terhe, és a’ környülállásokhoz 
képest megtérités alatt is eltiltassanak, Вову az 
adôzókra `akar pénzben, akár pedig termefztmé 
` I I .n » l nyekben a’ Varmegye’ tudta nelkul klveteseket ten 
ni ne bátorkogyanak, ha csak annak fzükségét a’ 
Vármegye is helyesnek nem találandgya, és a’ ki 
vetésnek kulcsa és môdgya ki nem шишкам. 

54. Quoad pecuniás in сити constítutas. 
A’ törvényes folyamatban lévö minden né 

mü arany és ezüst pénzeknek, és egyfzersmind az 
azok íránt mind a’ köz pénztárokat, mind a’ ma 
gányos fiemélycket illeLö rendfzabást magában fog 
laló jegyzés a’ kiln-idettetés végett ide csatolva meg 
машешь. \ . ’ 
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55. Quoad expensas in нитратов in Gyr'gamm. 
Vâlafzúl adatik, lxogy mivel a’ Bécsi téliolyo-` 

dotlak lu'iza senkit ing'yen ki nem tartliatna,' a’ 
mennyire N. N. feleség'étûl a’ fzerencsétle'n férié 
ért valò fizetés ki nem kerülhetne, a’ múltt el'zl. 
_ Гибни alatt költt felsöbb rendelés következésé 
hen a’ fzüksége's költségek a’ házi pénztár által 
lizcttesscnek ki. ы 

56. recompensat'ionem влетит‘ occasione )1.o-` 
stilis inuasionis ineompententer impositorum. 

Minekutánna Paris várassában kötött 1161188— 
sé czikkellyeihez képest' rcménylcni lclietne',- 
llogylaa 1809. cfztendöliéli háború alkalmatossâ 
Банд, mar a’ fegyver nyugvt'is alatt, söt a’ Makes-_ 
ség kötés után iselfzedett МИН-‚113111611, ’s ko 
csik által okozottl károk’ megtéritését Párisban 
tartandô comissio efzközölni Гоша; a'r'ra vali) nez 
те az ell`éle kár vallásokrúl fzólló lajstr'omok most 
olly útasitással kiildetnek vill`za a’ fennt шиши 
Bendeknek, liogy az újonnan kél'zitendô jegyzés-k 
bcn megkülönìböztessenek azon lovak, ökrök, és 
fzckcrckv mell ’ek a’ fc" ver nfu'vvás alatt éii` 1 .1 ау .1 n › 
ismét, a’ mellyck tirar a’ be'kesség kötc's utánn az 
ellcnség által erö liatalommal elfoglaltattak, olly 
meghagyâssal mindazonáltal, hogy az efl'éle ká-J 
rok, minden kitelhelö módon minél hitelesebben 
bebizonyitassanak, és ha másként nem lehetne, 
Incgliiteztetett tanúknak ‘vallásaikkal _mind az elliaj-t 
ишак valósága, mind a’ kárnak mennyisége meg 

n. l l и. Í l l l .' . erosltessck , értetodven , liogy az eff'ele lromanyo` 
kat> mind Петя, vagy némclly réfzben Német. 
nyelvenn kelletik kéfzileni, ’s az clöbbeni lajstronn 
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mal cggyctembeh ide megküldeni, hog] a’ iövö 
el'zlendei Выбор; All`zony’llavánalx 20dik парша Ok 
vetetlenûl а’ Parisi Biztòsság kezénél lehessenek. 

57. Quoad Captivorum идемте/щит. 

А’ Baboknak èggyenlö tarlásokra nézve Ö C551 
fzári Királyi Felsége âltal kcgyelmesen megliatáw 
топаю“. » ~ 

lfzöt'. Hogy minden rabnak napor'lként két 
font kenyér, és е’ mellett Рои étel is a’ házi pénz-« 
lârbúl kiadasson, melly köllséget а’ гаЪ lulajdoll 
vagyonnyábúl vill`za téríteni köteleztetik. 

2I`zor. Szabad legyen a’1_‘abnak elitéltelése 61611; 
ha môdgyábun van, jobb eledelekkel is élni. ~ 

5Г2ог. М1ш1еп1`ё1е r'ab, még az adíflizetö is, 
a’ kìknek tulajdon, lì'iket'illeaiŕi vagyonnyok talál 
шик, az egél'z fogsága üdeje alatt гей teu Высве— 
get, ha a’ ИМ alúl egéfzen fel nem сшитый,’ 
megtériteni пансион; 

' 4l`zcr. A’ gyanúságbúl elfogatott tolvajok te' 
hát, valamint azok is, as kik vagy ártatlanoknak 
слышишь, vagy а’ fzükséges probáknak hiáńyos~ 
saga miatt fzabadOn bocsáttatnak, а’ tartásokra {вы 
költségnek vill`za lizetésétül feloldoztatnak. 

5I`zör. Mihelyest a’ bûnös fogságban tétetik, 
és а’ környůlállásokbúl а’ vádnak valósâga Юге:— 
fzik,~a’ rabnak javai azonnal öfzve Ír'atván, tör-y 
vénnyes жёг alá vetessenek, úgy mindazonáltal, 
hogy a’ rabnak yártatlan felesége, тазу gyermekei 
fzükséges tartáfoktúl meg ne fofztassanak. 

х 

\ 
| 

\ 
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6Г2ог. Е2еп öfzve irás mindenkor a`köz 11331612— 
nek kérésére, az E161 Ulönek rendelésébûl, és 
a’ rabnak attyalìai, ’s a’ lielybéli hitesek elölt te 

w lessen meg. - 

7l`zer. Ha a’rab valamelly kárnak, vagy meg 
òletletéttnek diiában elmarafztatik, vagyonnyábńl 
mindenkor elöl'zör ezek fìzeltessenek, úgy annak 
ulánna, ha valamije még fennmaradna, az а’ wrtásâra 
telt köllségekre ‚. fordilasson. 

Sfzor. Hogy a’ házi pénztârnak a’ rabok’ lar 
tása valamelly réfzben meglérítessen , fzükséges 
léfzen. 

а). Hogy ha az elfpgatott Izemélynél valamelly 
pénz , vagy más féle javak talâltatnak, és azoknak 
lulajdonossa nem talâlkozik, azok a’ házi pénztál' 
nak megtéritésére fordítassanak. 

Ь). Mindenféle rabok , a’ kik munkâra nem 
itéltetnek is, kinekkinek fzeméllyéhez alkalmaztalolt 
munkában foglalatoskodtassauak, és a’ munkának 
Ъёге meghatároztatván, ann-ak eggy réfze a’ rnb-_ 
nak fzámára eltétessen, és kil'zabadi'llásának iideje 
kor által adasson, más réfze pedig a’ közönségcs 
liénztárban behozattasson; arra pedig felvígyáztas 
son , hogy а’ rabok sem a’ tifztviselôknek, sem pe 
dig kmás fzemélyeknek ingyen ’s minden Iizetés nél 
kül ne dolgozzanak. . 

с). А’ ше11у pénz akár a’ köz segedelem ké 
résbûl, akár valamelly jótévönek adománnyábúl be 
vélctik, az egéfzen a’ rabnak сад-сдаёт fordítasson. 

d). Mind ezen bevétélekrül, és kiadásokrúl 
rendes fzámadás vitessen , és ez mindenkor a’ há 
zi pénztárnak 1`zámadásához kapcsoltasson. ’s a’ t. 



209 
a 

5.8. Одет! prifugi perquisition'em. 
--- N. N. lizemélyes leira'isa azon megliagyás 

sal küldetik altal , liogy az felkerestessen , és a’ kéz 
гс kerüllietés’ esetében N. várasnak jó 6rizet ать 
által kiildettessen. 

Vagy. Hogy annak felkerestetése, és megfo 
gattatásairánt azonnal hatliatós intézeteket ’s a’ kéz« 
re kerülhetés’ esetében arrúl jelcntést tegyenek. 

59. Quoad subsidiar” per incendium dammßcati.; 
\ ` colligeadum. . 

N. Vármegyében lévö'N. Mezö Várasban az 
Шей Pünkösd’ havának 16kánln kiütött fzerencsét 
len tüzivefzedelem által nagyon megkárosittatott 
lakósok’ fzámára felebaráti segedelem l'zcdetni ren 
депеш. 

40. Quoad займов opi/îcium. 

A’ Czébeknek jobb rendbe fzedetése're néz 
ve Ö Felsége kegyelmesen azt krendelni méltóz 
tatott, liogy minden Cze'h eggy нимб könyvet 
tartván, abba jegyeztessen fel, hol, miképen, 
és mennyi iideig dolgozott ez, vagy ama’ mes 
ler legény, és minémi'i erkölcsi tulajdonsagokkal 
birt? — 

41. Quoad aóaeslimationem «выгонит. 

N. N. las. N. N. jobhágyi hay.; elvéœle 
miatt из“ рапа1Г2а’ ёгс1ешёьеп a’ folyó. el`zt. П.‘ 
havának 26kánn сечению“ felirásokra vala 
ионами, hogy mivel a’ folyamodò ‚а’ kà'déses 

14. тащишь 
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házkely’ Fo'ldeinek můvçlésére megkívántatô tehet 
séggel fzükölködvén, azon fellyül engedetlennek 
és makacsnak lenni , söt az Uradalmi járandósàgot 
is megtagadni bizonyíttatnék, ugyanazért nem 
hafználván neki az általa elö hozott örökösödês 
jussa, kérésétül elmozdíttatik. 

I/Ügy. Az N. N. 111116501.’ házhelyeiknek' 11 
Ьбсэй11е1ёзе iránt e’` folyó efzt. {выпады imma 
nyok, semmj éfzrevétel e’ réfzbe elö nem fordúl-- 
van, a’ tituláltt Bendeknek viII`za küldetnek olly y 
meghagyással , hogy az iilyetén elböcsûltetések’ ese 
tében a’ múltt efztendökben -- fzám alatt közben 
jött Királyi rendfzabásokhoz magokat alkalmaz 
tassák. » 

42. Quoad coordi/iationem oppidani Magistratus. 

Az N. Uradalmi Ügyvédnek N. N. Mezöváras el 
len folytatott pöre, mellyet a’ tituláltt Bendek e’ 
folyó efzt. ---- fzám alatt felküldtötek, viII`za küldetìk 
olly útasítással, hògy a’ folyó cI'zt. — fzám alatt 
érkezett kegyes parancsolatnak következéséhen Ö 
Felségének kegyelmes akarattya fzerint azon pör 
Ьеп a’ törvényfzéknek itélete llelyben hagyattat 
van, a’ várasi lakósoknak rendfzabásúl kiadattas 
son; mivel pedìg а’ vváu'asi lakósok között 111111142— 
tandô öröknek megitélésére nézve az elöbbi fzo 
kas, es a’ tanácsnak miképen volt elrendelteté 
se meg nem v'ilágosittatott, ezek ú'onnan 115511— 
lat alá vetetvén, ne hogy еЬЬеп is a’ fzabad 
akaratú függésnek hely maradgyon, a’ fenn Litu 
láltt Bendek által a’ helybéli környûlállásokhoz al 
kalmaztandó rendfzabások, mellyek fzerint, mind 
a’ Tanács’ intézete alá bizatlandó pörök, mind a’ 
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тык meghatároztatvân , kidolgoztassanak, és ezek 
nem сын]: a’ várasiaknak, hanem az Uradalom» 
nak is zlinormérlékûl fzolgállyanak. 

45. Quoad arendatores сидит. 

A’ közelebb múltt efzt. Karácsony’ havának 
lsö napjánn költt felirásokra, mellyel a’ birkát 
tartô N. árendásoknak {диез Uraságok ellen indi 
tott pörét felküldették, ezcnncl válafzoltatik a’ ti- _ 
пиши; Rendeknek: minthogy a’ felpörös arendások» 
па]; az lsö fzám alatt valò írómánnyal vítatott j() 
lelkûségeknek megczáfolására köleles a’ fóldcs Ura 
ság azt megmutatni, elsöiben, hogy az elöbbeni 
efzlendökben is a’ birkák’öl`zve fzámolása’ alkalmá 
val, két tavali bárány eggy öreg juh fzámlia ve 
tetett, ’s továbbá аи is, hogy_a’ meghatározott 
fzám felett találtt birkák a’ fellyebb való ei'zten 
dökben, vagy valósággal elfoglaltattak, vagy ре— 
dig az -- efztendei —— fzám шаг: innen költt ren 
delésnél fogva a’ meglxatározott fzámra az Uraság 
áltai folyvásl lefzállittattak légyen, az elsö feltétel 
nek pedig egyedůl a’ 22dik I`záiriú jegyzésben ta 
láltatván nyoma, a’ nélkûl mindazonálml, hogy 
akár ezen, akár pedig a’ 19. és 21dik fzámú jegy 

1zésekben foglaltt nevezetcsebb felesleg való tava 
li bárányok’ és birkák’ somináia az Uraság’ rende 
lesébiìl, vagy elfoglaltatott, vagy peflig a’ megha 
итого“ fzámra I`z0rxltatott volna, s azon fogva 
méltán lelletne kételkedni a’ felyül, vallyon a’ {61— 
des Uraságnak illy forma engedö bánás módgyá- ’ 
ban таю birodalom nem birhattaë a’ birkát гад-26 
árendàsokat, a’ nagyobb fzámú ваш“ hárzinyok’ 
jÓ lélekkel чаи) tarta/¿sara? azért семь oda таз“— 

14 " 
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шпик a’ шиши Bendék, hogy az ide vill`za mcl 
lékeltt pörbéli iromáuyokat, az elôbbeniek kime 
ritö felvilágositásáért, az illetö Urfzékhez vill`za 
гетман ‚ ’s annak iidejében a’ l`zokott fellyebb vi-- 
tel utánn ismét ide felküldgyék. каш Budán ’s a’ t. 

44. енот! loca вершит-28 destinata. 
A’ me liolttak’ testének eltemetésére nézve mél 

I к tòmatott О Csáfz. Királyi Felsége e’ következen 
(ИВЫ. reudelni : ' 

lfzör. Мне! тын; efzt. _ költt Felséges ud 
vari határozásnál fogva, az ege'sségnek közönsége 
sen lehetö Гели: шашкам tekíntetébûl шедши 
tott volt, hogy az ollyan Templomokban, meilyek-l 
nek sirboltyai (cryptái) nincsenek , a’ megholttak» 
nak севшей ne Vtemessenek; azért ezen tilalmazó ren 
dcle's nyomann ismét közönségesen ki'hírdettessen, 
és annak tellyesitésére minden törvényhatòságok 
-vígyázzanak. ‘ ‹ 

2fz0r. Hogy a’ köfalbúl épitett és azzal bol 
lozott sirokba temetkez-hessenek ugyan, de il 
lyen fcltétcl, és vigyázat alatt, hogy az illye» 
tén sirboltoknak torkai, és bé'árò helyei ne le 

enek benn a’ Templomban, _hanem azon kivûl 
epítessenek, és valahányfzor так; oda тетене— 
tik, mind annyifzor azon bejáró helyek jÓ ke~ 
mény köfallal rakattassanak, és vakoltassanak be. 

5I`zor. Hogy a’ Templomokonn kívûl, és `azoklioz 
nem mell'ze lévö czíntermekben valo temetkezés 
közönségesen' tiltassék_ meg, söt az illyetén ezin 
termek cgéfzen rontassanak el, és a’ pOÍlgári tör 
vényhatalmak a’ várasokonn, узду falukonn так 
lévö [сшиб lielyeket mutassanak ki. 
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‘51; 41`2ег. Hogy az N. el`zt. Pünkösd’ .liavának 
50kânn költt és ezen Nagy Mélt. Magyar Kir. Шуи 
Tanacs által az> iránt «-- fzám alatt közönségëaen 
Баден rendelés újra hírdettessen ki: liogy, mii'fqlA 
tapafztaltatott, hogy az Oláhok’ temetése" alkalmzi 
tosságâval a’ megholttnak teste fedetlen koporsó 
Ьап tétetvén, а’ közelebb lévö Vérattyaliai, és ro 
lkon'layai által az egésségnek ártalmára fizrolgâlô ölel 
вещей , és csókolgatásai között a’ sirig l'zoktak ké 
sértetni; azért ezen vill`zaélés tellyességgel meg 
ne engedtessen, és а’ llalottaknak efïéle késére's 
módgya keme'ny testi büntetés’ fenyítéke valatt til 
tasson meg. 

Melly kegyelmes rendelésnek következéséûl 
megliagyatik ezennel a’ fenn tituláltt Rendeknek, 
liogy annak foglalattyát közönségesen killírdetni, 
és fzorosan megtartatni el ne mulassák — 

45. Quoad blaspkemias. 

`Fáiolalommal értette a’ Nagy Mélt. Magyar 
Kir. Helyt. Tanâcs a’ liívatalo's` tudôsitâsokbúl, 
lnogy némelly helyekenn nem свай a’ neveletlen 
nép, hanem а’ Nemesek is, söt ne'ha magok a’ 
>til'zläviselök is, a’ kiknek i6 példával kellene mások 
elött járni, a’ kerefztény пнёшь kisebbítésé 
vel a’ Szent Háromság, és az Istense'g másodi'k 
liaeméllye` ellen káromlásokat I'zóllanak, és eff'éle 
Isteni Felség’ tifzteletének ellenére igen vétkesen 
kimondott káromlás’fzavaival élni ’s щётка: bo 
tránkoztalni merél'zelnek; minlhogy pedig a’ ha 
zai törvény -— az íllyen közönséges botrânkozást 
okozò, ’s a’ kerefztény узнав’ fzentségének ellené 
ге igen vétkesen kimondott káromlásokat а’ vétek 
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nagyságâlioz képest még halállal is bünletendönek 
rendeli; tehát Í`zorosan parancsoltatik a’ fenn ti 
tulúltt llendeknek, liogy a’ kiket ezen gyalâzatos ` 
vélekbe réfzeseknek lenni találnak, a'zok ellen 
minden fzemélyválogatás nélkûl , а’ most említelt 
törvény’ erejénél fogva töstént fzükséges rendelést 
tegyenek, és azokal: köz kereset alá vettessék; a" 
lxívatalba lévö fzemélyek a’ törvényes büntetésenn 
kivül hivatalokat is vefzedelmeztetven. _ 

46. Quoad Засветив/зет mutui ab пени-20 
perceptí. 

A’ Királyi pénztárbúl kölcsönöztetett pénzek’ 
viÍTza fìzetésére nézve engedendö üdôhatâr iránt 
az idei Szent György’ havának 26kânn lett bemu 
tatásokra legfelsöbb rendelésbül oda útasíttatnak 
a’ fenn tituláltl; Rendek, hogy azon megyebéli fze 
mélyeket, a’ kik az illetö tartozásokat a’ kívántt 
végro beadni nem вып-15111, a’ hálra lévô somma 
nak kitétele mellet eggyenkénnt bejelentsék; töhb 
nyire pedig e’ réfzben a’ Királyi pénztárnak mi 
-nél elöbb eleget tegyenek. 

Továbbá , a’ mennyire , ne talán némely felek, 
mellyek a’ reâjok vetett terlxet, az illetö törvény 
llaytóság âltal meglxatározott felofztás fzerint lefi 
zetni nem akarják, a’ tavali .Kis А1Г20пу’ havâ 
nak 8kánn _ fzám alatt Шабаш“ kegyelmes ren 
delés ellen, a’ Dunântúl lévö keriìletbéli Tabla’ 
clejébe idéztettek volna, a’ fenn tituláltt Bendek 
nek megliagyalik, hogy az ebbéli hibát mìnél 
elöbb orvosollyák meg. _ 
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47. Quoad deputatos Communitatum cum instan 
tiis Viennam [тис]- exmittenflos. 

A’ tifzti irómányokbúl tapal'ztalván, llogy né 
melly lielységeknek Elöljárói urbariális panafzok 
kal Kiküldöttyeik által Bécsben jârúlni meréfzlené 
nek, e’ pedig az adozó népnek sok költségében ke 
rûlne; e’ “Едет: megliagyatik , liogy az illyetén Ki 
küldötteknek ezentúl úti levelek ne adattassanak, 
n’ helységek pedjg a’ felûl a’ Зап-5511611 Szolga Birôk 
âltal tudósittassanak, hogy az ell`éle panalfzaikat 
minden Kiküldöttek nélkûl is az Udvari Ugyellö 
által Bécsben efzközöltethetik. Ha még is mind 
ezeîknek ellenére, úti levél шиш is, illy Шаро— 
tokban Bécsben megjelenni merél'zlenének, azon 
vfellyül, hogy fáradságoknak semmi siikere nem leend, 
még 6rizet alatt baza kiildettetvén büntetésre, és a’ 
költségeknek megtéritésére fognak itéltetni. Melly 
kegyes parancsolat a’ шиши Bendeknek hirdette 
tés végett ezennel tudtokra adatik. 

48. Сноси! gravamina urbarialia subditorum, 
Aeorundemque concitatorem. 

Az N. Uradalomhoz tartozandó iobbágyoknak 
nyakaskodâsa , és N. JÓzfef lázitô irânt , nem kl'ilöm 
ben ugyan az N. Uradalom’jobbággyainak több rend 
béli panall`zai megvisgálásárúl a’ шиш efzt. Sz. Jakab’ 
liavának 156 napjànn сапог: köz gyülekezetekbûl--- 
fzárn alatt telt felirásokra oda útasittatnak a’ fenn 
тис. Bendek Ö Felségének kegyes parancsoldttyá 
búl, liogy az N. Uradalomnak pörei felküldessenek 

- azon tudósítással egyetemben, melly az N. Uradal- g v 
mi több községnek a’ vkil'zabaditásbéli sommákrúl 
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helyteleniìl kiadatott nyuglevclek irántvaîò panama 
ikra még ——— efzt. -fzám 1111111 megparancsoltalott , 
és mind cddíg, nem lxafználvân a’ több rendhéli 
sürgetések , fôbb kedvetlenséget maga utánn vonzó 
hálráltalással elmaradott, és egyfzersmind az is , а’ 
ezen törvénytelen liátramaradásnak Oka volt, meg 
neveztessen. A’ mi N. Józfef 1111111 fellâzított job 
bńgyoknak lccsillapílásât illeti, Ó Felségének ke 
gyelmes pal'ancsolattyábúl meghagyalik , hogy mind 
azon dolgok , mellyek a’ iobbágysággal valÓ báuás 
módnak, és а’ 1`0111е11пс11 megváltoztatását érdek 
lik ,a’ mostani állapottyokban hagyattatván , az ura 
dalmi Tifztség minden újítástúl , a’ melly a’ zendû 
lésre okot nyujlkatna, eltillasson, és ha a’ iob 

. bâgyok tovâbbá is vakmerö cselekedetekre fakadni 
latfzatnának , а’ fenn tituláltt Rendek a’ Í'zükséges, 
és foganatos efzközökhez nyúllyanak, az emlilett 
N. Jòzfef iránt meghagyatván, hogy ötet, mind 
lázítót , tif'zti fenyítö pörbe idéztessék. 

Vagy. N. helységbélieknek Ö Felségéhez 
benyújtott, és Ó Felsége által kegyelmesen megje 
leltt kérelcmlevele a’ véget közöllelik a’ fenn titu 
láilt Rendekkel, hogy mivel az abban kitett na 
gyobb panafzok különös figyelmet kívânnak , 112011 
nak fzoros megvisgalására eggy ollyan Kiküldötl 
ség rcndeltessen , ai melly azon panafzoknak minden 
pontyait а’ .tifzti Ugyéfznek hozzá járúlásával és a’ 
Panafzlott földes Urnak meghallgalásával rendesen 
mcgvisgállya, a’ panaí'znknak minden pontyaira 
nézve környiilallz'lsos tudósítást tegyen , és ezen 111— 
dósílás haladék nélkül a’ folyamodóknak könyörgö 
leveleikkel fclküldcssen. 
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49. Quoad alteratíanem tractamentï subdc'toirum. 
Minekutánna a’ Шиит Rendek által az N, 

Uradalomnak az N. N. községtül a’ jobbágyi adó-~ 
zásoknak terméfzetben való megvételének gyakor 
lásába leendö> vill`za helylxeztetéséérl: ezen Magyar 
Kir. Helyt. Tanácshoz benyújtott ’s innen a’ folyô 
el'zt. Kis All'zony’ havának 22kénn ---- fzám alatt a’ 
шиши Rendekkel közlötr könyörgô levelére , ezen 
folyó efzt. Szent György’ liavának 2lkénn ide весь 
felirásokban везу гёГп-Ш az állittatik, llogy azon 
pör, melly innen 1807dik eI'zt. Karíicsony’ hava 
пак lökánn —— fzám alatt a’ шиши Rendeknek 
viITza küldetett , éppen nem volt légyen az N. lakó 
война]; régi contractualis. állapotyok’ felbontására 
intézve, lianem azon pör más jobbágyi panal'zok-~ 
mak eligazítása végett töhb helységek ellen folytat 
тон, követkczendöképen mind ezért, mind pedig 
azért, liogy az N. község emberi emlékezctenn fcl- - 
lyůl fzüntclen alkúbéli állapotban volt, ebbûl ötel; 
a’ törvényes útonn kivûl, és a’ Felsöségnek befn~ 
lyása nélkül kiforgatni, és urbariális adózások alá 
vonni, az Uradalomnak jussa nem .lehetett; más 
réfzrül peclìg az ide felküldött tudósításhoz ragafz 
tott irômányokbúl az látfzatna, e'S az Uradalòm . 
âltal is megmutattatna, liogy az N. kölzség azon 
urbariális fzerzödést, melly neki 1807dik efzt. az 
Uradalom által kifzabattatott, önkint, ’s minden, 
а’ felsöbb helyekre (вы: folyamodás nélkül elfogadta, 
és e’ fzerint minden adózásait, és fzolgálattyait, 
ezen megyének legkiselab ellenezése nélkûl egéfz 
1815dik efzt. шедшие; mind ezen clö hozott ellen 
kezö környülállásoknak egybe nem fogliató alla 
pottya издан vezen fzövevényes tárgylian az emlitett 
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Urbariális pörnek megtekíntése' nélkül itéletet hoz 
ni nem lehetvén , az ide felküldött irásoknak vifz 
Г za zárása mellett oda útasíttya ezen Magyar Királyi 
Helyt. Tanács a’ til'zteltt Bendeket, hogy az N. 
községet az 1815dik efzt. kötött мы mellett meg 
liagyván, ezen többfzör említett urbáriális pört, 
melly 1807dik efzt. Karácson’ havának 16dik nap 
jánn а’ tituláltt Bendeknek innen minden kérdé 
senn kivûl vill'za küldetett, hová hamarább fzor 
galmatosan felkerestetvén, milielyest feltaláltatik, 
minden bozza tartozandó irómányokkal eggyütt 
úgy nem külömben az N. községnek .urbáriuma 
a’ hozzâ tartozandókkal eggyütt, melly ezen Ma 
gyar Kir. Helyt. Tanácsnál nem találtatik, de mi 

` vel azide felküldött több megyebéli helységek’ ur 
bariumainak lajstromába azon községrül semmi em 
lékozet sincsen, nem is találtathatik, minden leg 

l’kisebb hátramaradás nélkül, véleménnyek lńellett 
ezen Magyar Kir. Helyt. Tanácsnak felküldgyék. 
каш Budánn _ 

50. Quaod inoculationem. 
A’ mentö himlö beoltásának további elömoz 

ditására, a’ már kiadott felséges rendeléseknek 10131— 
taba , I'zoros megtartâs végett e’ következendök 
rendeltetnek: 

lfzör. Mivel eddig tapafztaltatott, hogy a’ 
`liimlöoltás’ dolgában rendeltt Biztosságok a’ him 
lönek beoltásárúl kéfzülut lajstromokat, a’ kiadott 
forma fzerint több tekíntetbûl nem adgyák be, az 

‘Оп-05011 ’s Seborvosok , a’ kik eddig Ö F elsége ren 
deléseihez magokat nem alkalmaztatták, a’ felelet 
nek terhe alatt arra fzoríttassanak , Вову ennek 
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utánna magokat а’ teenclô tudôsitásokban ezen Моп— 
nan kiadott lajstromokhoz (tabelláklxoz) egéfzen , 
és mindenképen alkalmaztassâk. 

2fzor. Hogy ezen .lajstrombéli tudósítások Ö 
Felse'ge’ нападкам és czéllyának egéfzlen megl'e 
lellyenek, ’s egyfzersmind tudva légyen, liogy а’ 
fzegényebb sorsú adózók közül, a’ kikért, és pedig 
fzemélyért , ha a’ llimlô megfoganzott, 1820dik 
efzt. Szent Andrâs’ havának 28liánn költt rendelés 
f/erint 6 k1'. peng. pénz. тазу 15 kr. vâltó czéd. 
jár , hímy fzemélybe опиши: Ье a’ himlö? Tituláltt 
Rendek azt а’ rendelést tegyék, hogy a’ himlöoltó 
Orvosok ’s Sehorvosok, alrár azok liivatalba legye 
nek, akár nem, tudósításaikat minden el'zbendö’ ПЗ— 
gével а’ Küldöttségnek (deputatiónak) beadni elne 
mulnssák; a’ Kùldöttségnek pedig kötelessége lél`zen 
a’ beadoit lajstrombéli tudósításokat, ha vallyon 
azok a’ kiadott rendelések fzerint kéfzítettekë, és alá 
{па vannakë? I'zorgalmatosan megvisgálni; ha ре 
dig hibásoknak találná , azokat llelyre hozás , ’s meg 
igazítás végctt vilI'za adni. Illyképen az Orvosoknak 
’s Seborvosoknak a’ himlöoltásrúl fzolló tabellaris 
tudósításaít а’ Biztosságok öfzvel'zedvén, a’ megyé 
nek bemutattyák, mellyeket а’ jurisdictiók (tön 
vényhatóságók) minden efztendôben Boldog Afz 
fzony’ liavának végéig okvetetlen felküldeni fognak. 

Sfzor. Ugyan azon Deputatiók az Orvosokat ’s 
Seborvosokat, lia vagy a’ tabellaris tudósításokat 
elmulatnák, vagy pedig a’ himlönek beoltását hiva 
talos kötelességek fzerint késedelmesen folytatnák, 
nagyobb I'zorgalmatosságra , és а’ Királyi rendelé 
seknek mindenképen való megtaptásńra serkents'ék , 
а’ nagyon késedelmeseket ранг, és az engedetlene~ 
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kel: a’ атамана]: megérdemlett hüntetés végeu 
adgyák fel, egyfzersmind azon fzemélyeket, mel 
lyek magokat a’ himlöoltásban különösen megkü 
lömböztették , nevezzék meg. 

4Г2ег. Hogy lia a’ megye’ kcbclében а’ termé 
. fzetes himlô Маше ‚ аи а’ megyc magânak az illelö 
fzemélyek által, és pedig legterhesebb büntetés 
nek fenyitéke alatt, ha ат megtenni elmulatnák , 
azonnal jelentesse meg , és ekkor az Orvosoknak ’s 
Seborvosoknak haggya meg, hogy más illendö or 
vo lásonn kivůl az ollyan helyekenn a’ himlönek 
beoltását mindgyárt elkezdgyék , és a’ himlö beteg 
ségnek további terjedését minden kitelhetö ügyeke 
иене! akadályoztassák. 

5fzör. Az emlitett deputátiók mìnden efztendö 
ben ki'ilönösen ielentsék be, hogy а’ megyénk’ ke 
belében hány fzemély esett termél'zetes himlöben? 
liz'iny halt meg? és vallyon azok közi'il nem vol 
takë ollyanok , mellyekbe elöbb а’ himlô beoltatott? 

6fzor. Továbbá ai fenn titulálutt Напас}: hagy 
ák meg az Orvosoknak ’s Seborvosoknak, llogy 

midön kötelességek fzerint a’ kerûletet visgállyák, 
akkoron az Egyházi fzemélyeknek, és község Bírói 

к nak cggyetértésével az adózòknak gyermekeit, mel 
lyekhe a’ himlö még beoltva nincsen, fzorgalma 
Losan jegyezzék fel. 

71`zer. Mintliogy a’ himlöoltásnak elömozditá 
sára nagyon sokat hafznál, ha а’ fo'ldes Urak és 
Lelkipáfznorok azok ею“, а’ kik engedetlensléget, 
vagy bizodalmatlanságot mutatnak, lielyes okokkal 
ezen üdvösséges himlöoltast elösegíteni iigyekez 
nek, és ha közönségesen a’tifztességes fzemélyek ( az 
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elökelök, vagy is honoratiorok) jò példát mutat 
nak,’s tulajdon gyermekeikbe a.’ himlöt beoltattyák; 
ennél fogva minden Vármegye a’ földes Uraságo 
kat, a’ til'ztességes fzemélyeket, és Lelki )áfztoro 
kal'. e’ réfzben mennél )'Obban serkentse, es a’ Ma 
gistratualis til'ztviselöknek e’ dologra forditandô 
közmunkálodást kötelességekbe tegye; végtére ре 
dig azon kell gondoskodni, lrogy a’ himlöoltás Va 
sárnapokonn, чаду más Unnepenn az Isteni fzolgálat 
щади, vagy más ollyan iidöben, midön a’ lakósok 
a’ mezei munkaktúl elnem vonattatnak , ’s odaliaza 
lenni fzoktak , tetessen meg. ' 

8fzor. Mivel a’ hímlöoltásnak kivántt foganat 
tyát és a’ fziilöknek ezen bafznos i-ntézet irânt valô 
bizodalmát csak akkor lehet reményleni , hogy> 
ha a’ himlöoltôknak mindenkor jô >és foganatos 
bimlöl'zerek vagyon, Ö Felsége parancsolattyábúl 
a’ fenn_ tituláltt Bendeknek meghagyatik, lxogy 
az bimlöoltô B'iztosság, az Orvosok ’s Seborvosok 
által azt a’ rendelésttegye, hogy Íó himlöfzerek 
mindenkor kéfzen legyen , kölönösen pedig a’ lize 
te's mellett lévô Оптово]: kötelesek errûl ollyképen 
gondoskodni , hogy , ha a’ jó himlöfzerben fogyat- ` 
kozás lenne, a’ feleletnek terhére fognak vonattatni, 
’s ebbéli hivatalos kötelességeknek elmulafztásához 
képest terlies büntetés alá vettetni. 

Qfzer. A’ Lelkipáfztorok annak úttyánn újra 
serkentve lévén, hogy a’ néphez папаши) befzéd 

eikben', a’ himlöoltásnak önkint valÓ elfogadására 
a’ népet hathatós er6vel buzditsák; ehhez képest min 
den megyében lévö Rabinusok, és zl`ídô papok, 
liogy e’ rél`zben a’ zlicló községeknél is kötclességek- ~ 
ben eljárjanak, hasonlóképen útasittassanak. ’s a’ t. 

^\"/. 
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55. оном! miscelanea objecta. 

Az NQvárasa’ liatárjában megtalálkozott né 
mclly bolgô (bitang) marlxáknak feljegyzêse küldc 
tik me". _ 

A’ jégcsö, és riz áradások дна! megkárosodott 
N. N. megyei lakósok fzámára felebaráti segedelem 
I'zcdetni rendeltetik. _ /. 

Több adôsságok tétele utánn elfzökött N. N. 
fzemélyes leirása a’ покои kihirdettetés , és ha fel 
találtatnék, Nre _ biztos örizet Масс leendö дна! 
tétel végett küldetik meg. _ 

N. N. vârasa’ határjábúl ellopattatott lovaknak 
leirásai küldetnek meg. _ 

Az illetlietö feleknek tudósításokra nézve leen 
dö kihirdettetés végett N. várassàban elkövetctt 
többféle csalások utánn elfzökött N. N. váltal elha 
gyott, és az oda való várasi Tanács rëfzérül által 

‘тег: írómányoknak lajstroma közöltetik. _ 
Tudtúl adatik , hogy a’ Hadi Fö Kormányfzék 

nek azon kivánsâga , hogy a’ megyében fekvö 1251 
zadnak fele réfze fzomfzéd N. Vármegyében Шва! 
tetessen, be nem tellyesitetlietik. _ 

Parancsoltatik , hogy az Austriai tartományok 
nak,vagy pedig Bécs’ várassának réfzéremegvett élet 
nek kii'zállítlisa , a’ folyò el'zt. N. Sdik napjánn _ 
Гнёт alatl: költt parancsolatnak következéséül is, sem 
mil'éle kifogások mellett meg ne akadályoztasson. _ 

A’ Franczia orfzágban lakozók ellen ища ke 
rescttyeik minden magános embcrek nek, a’ jövö 1817. 
efzt. Boldog Allzony’ havának 20dik napjáíg fcl 
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kiìldetni rendeltetnek; külömben ezen haiâr nap« 
пак elmulása щади az illy keresetek félre fognak 
venemi. -»--- ` 

A’ folyó el`ztendöbéli N. hónapra felküldetett 
aclô befzedésérûl 126116 lajstrombúl, az adô’ bel'ze«- 

y désben пазу hátramarndás él'zre vétetvén, annak 
minden módokonn, a’ mennyire csak az- adózó 
népnek telietsége engedi, leendö befzedése` paran 
сводами. --- 

Az invalidusok hâzánn kívûl lakozó Каюты‘, 
magok újabbi megvisgáltatása végett, a’ legközelebb 
lévö katonai Korxhányhoz útasíttatni rendeltetnek. 

Ö Csáfzári's Kirâlyi Felségének kegyelmes pa 
rancsolattyábúl meghagyatik, hogy a’ megyebéli 
orvosok, mihelyest valahol' a’ marhâk hullani ta 
pal'ztaltatnak, a’ шины: efzt. költt parancsolatok fze 
Нм, Valamint az egésséges, úgy a’ beteg marhák 
rúl is a’ fzükséges rendeléseket megtévén, a’ do 
lognak miben létéx'ûl a’múltt efzt. N. napjánn - 
fzám alatt шефы: mód fzerint azonnal jelentés té 
tessen. -— ' 

А’ Szegedi fenyitö házban ezen megyébûl lé 
76 rabnak tartására megkívántatott, és hátra ша— 
radott tartozás mennél hamarább befìzettetni paran 
csoltatik. — 

A’ legfelsöbb helyekenn bejelentetvén, liogy 
az опущен folyó vizekenn, mellyeknek fövénnyei 
között arany találtatik , a’ meghatalmaztatott arany 
mosòknak némelly fóld'es Urak több gátlásokat tefzv 
nek; erre valô nézve Ó Felsége kegyelmesen meg 
parfancsolni méltóztatott : mivel hogy a’ mosott 
arany úgy, mint az ásványbéli is, a’ királyi 5115501;— 
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hoz tartozna, az aranymosòkra valameiiy балда: 
vetni, és akár melly módon öket hálmrgalni az N. 
eli/.L ВЫП: parancsolat мы tilálmaztalna , ezen ke 
gyclmes remlfzabás végett, hogy az aranymusâsn-.xk 
sommi akadály ne téœssen. újra kiliirdettetni ren 
deltetik. _ ` 

Ан adgya “ангин, hogy a’ тезы-Щи N. Риз 
pökségi Uradalomtúl âltal velt, és az N. llatál'ban 
lévö megromlott orfzńgútnak helyre движимы 
fwdízatott. vell`z6 nyalábok árának elengedése iránt 
az említett Urudalmi tifztségnél a’ fzükséges rende 

щёк megtétetett. _ _ 
Bécsfelé indított N. dragonyos seregebéli fzabad 

sâgos накопав’ feljegyzése melly a’1`zállitásnak kifza 
bott útazásarendgyét és -tartásbéli mennyiségét e16 
adgya, а’ fzükséges rendeléseknek megtétele végett 
ide салона közöltetik a’ Реши шиши ЦепдеЦеП. _ 

Az elö fordulandô esetekben leendô alkaL 
maztatás végett Ó Felsége kegyelmesen parancsolnj 
méllóztatott, hogy akár minémü katona fuvarhu 
Шуб adÓzÓknak fzekerei felettébb való terliel meg 
ne rakattassanak. —— ' 

Hogy N. János mint vefztegetö kihirdettessék, 
és az azzal teendö valamelly kötésbéli eggyesség 
vagy alkura lépés, és neki kölcsönözendö pénzirímt 
mindenek figyelmetesekké tétessenek. _ 

Hogy N. Miliálynak adóssai а’ nâlok lév6 pén 
zeinek, az ellene folyamatban lév6 pörnek végeze.. 
téig leendö vilI`za lizetése iránt letiltassanak. _ 

Nbéii tömlöczbal шпаны: N. лапоть Гие— 
mélyes leírása azon meghagyással küldetik мы, 
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` liogy annak felkerestetése, és megfogattatása iránt 
azonnal hathatósintézeteket, ’s kézre kerûllietése’ 
esetében `errûl jelentést tegyenek. _ 

Hogy a’ vagyonosabb lakósok által a’ himlö 
oltásért önkint adandô iutalmat az illet6 orvosok 
elvehetik. ugyan , hanem elféle lizetésekel: kizfarolni 
‘nem fzabad. -- ' 

l Hogy a’ molnároknak j_árandó réfzt, és a’ ke 
nyér mértéket tekintetbe vévén, minden környûl 
:'lllásokat a’ tárgynak fontosságához képest meghatá 
rozzanak , és az iránt hozott köz végzéseknek tell ye 
sitését el`zközöllyék, ’s az általhágókal: keménnyen 
megbüntessék. _ 

-- Vill`za ir, llogy az N. lovas ezeredgyében ka 
tonâskodô N. N. Végsö elbocsáttatása a’ ruliázatbéli 
költségeknek, úgy mint —— аппу1 forint; leendö le 

` fizetése mellett a’ maga lielyénn шаг elrendeltelett. 
Vagy. Válafzollya, hogy N. Nnek fzolgáló ka 

tonának, végképen leend6 elbocsáttatása ’s a’ t. a’ 
Hadfogadó Kormánynál megllagyatott. _ 

A’ folyô efzt. _ bônapban ell'zökött katonák 
nak feljegyzése, közre hirdetés végett olly útasilással 
küldetik meg, liogy azok kerestetvén , és elfogatván, 
a’legközelebb lévö katonai Kormánynak által adas 
sanak; a’ kik pedig azok között e’ megye'bñl 12:11‘— 
mazottak lennének, azoknak talâltatô tulajdon va 
gyormyok felöl, mellyekbül a’ Királyi pénztárnak 
kara kipôtoltathatna, tudôsitás tétessen. _ 

A’ zlidók által lizetni fzokott türedelem рёв 
zeknek tartozásai megfzaporodása’ tekintetébül 

‚ ~ 15 
Tifzllloll. 

\ 
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kötelességůl tel'zì (kötelessêgül feladatik) a’ fend 
шиши; Bendeknek, hogy a’ befzcdésben munkálo 
d6 Kamaraì Tifzte'knek a’ megkívántatô seîgitségv 
rcndeltessen. -- 

а— Hogy az N.- efzt.- fzâmadásokat, пазу nem 
külömben az N. N. efzt. kéfzûltt fzámodásokra v 
telt nehézségeknek megfejtéseit, mellyek шаг sür 
gettettek, Mindfzent’ havának utolsó napjáig múl 
hatallanúl felküldgyék , a’ folyókat pedig efztendö 
rül efztendöre annak iidejében bemutatni, és fel 
küldeni elne видавших. 

--- Meghaggya , hogy a’ nemtelenek népesedé 
se öfzve {гашиша másoltatásinak kikerülése (вып— 
tetébûl nem шавок az-öfzve írások, llanem csupán. 

'I csak azoknak sommás kihuzattyai küldetessenek fel.--- 
—- Tudósittyn, hogy N. Vármegyében kebe 

lezett. N. mezövárasban 20 megüresûltt, és í 
újonnan megfzállítandó jobbágyi telekek legyenek. 

N. N. azok folyamodása, mellylien az Urada 
10m âltal elfoglaltt fele мы, és udvar’ folyását 
vilfza adatni, vagy legalább azon fekvö' pénzeinek 
megtérítetéséért esedezik , a’ fenn шиши Rendek 
nek törvényes elintézes, és arrúl terjefztendô tu 
dôsítás végett közöltetik. 

N. helységnek két rendbéli folyamodását, mel 
lyekbèn azon elbecsûltetési pört, melly A. B. C. D. 
lakôs társaik ellen _támofztatott, és ezeknek a’ job 
bágyi hel bûl lett kiböcsûltetésekkel be is “Звене— 
teu , és a Törvényfzékenn is már megvisgállatott, 
a’ végre hajtás elött legföbb helyre felterjefztetni 
kérik , olly végbûl közli e’ Magyar Helyt. Tanács 
u’ fenn Шиши Rendeknek, hogy a’ fenn álló rend 
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rzabásokhoz kepest az ill es elböcsůltelö рак-611131. n’ végrellaitás elött felkülydeni kelletvén, az аЬЬап 
liozott Törvényfzéki itélet’ végre hajtásának felfü _ gefztëse iránt a’ legföbb rendelések a’ Гели 111111511: 
Bendekhez már úgy is megérkezvén, a’ kérdésben 
Гоп-36 elböcsûltetô pört mennél elöhl/a küldgyék fel. 
’s a’ t. 

52. Edíctum Regium ìntuìtn abdicati tituli 'l 
Imperator-ís germanici. V 

Mi Mâsodik Ferencz ’s a’ t. (Vide Sect. pag.2.) 
A’ Pozl'onyi békesség kötés utánn arra Гоп-(11101: 

tuk minden figyelmetességünket , és gond-unkat, 
hogy I`zokott hûséggef, és jô lelküséggel betellye 
sitsük azon `kötelességeket, vmellyekel: a’ békesség 
által magunkra válaltnnk; népein'knek a’ békesség’ 
áldásait megtartsuk, a’ békességes eggyetértést min 
denfelûkmefverösitsük , és аж ЬечёщцЬ, liogy azon 
békeség kötes által a’ Nêmet Birodalomban meg 
âllitott fö változások megengedikë továbbra, hogy 
mi azon terhes til'zteinkben eljárjunk,v mellyeket a’ 
Csálzári válafztás ,törvénnyei fzerint, úgy mint a’ 
birodalom Feje, magunkra vállaltunk. De azon kö 
vetkeztetések , mellyek a’ Pozfonyi békeségnek több 
czikkellyeibůl mind kihírdettetése utánn, mind az 
ólta tétettek, nem külömben azon 4Némel; Orfzági 
ösmeretes történetek, mellyek utánna következtek, 
tellyességgel meggyöztek arrúl, liogy lehetetlenség 
a’ válafztáskor felvállaltt tifztünknek eleget tennünk 
és a’ Csáfzári hivatalunkkal járó kòtelességeinket to 
vábbá tellyesiteni. Azért a’ mi belsö meggyözôdé 
sünk , és méltôságunk úgy kivánvím ,feladunk езду 
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ollyan koronânn , melly csak addig lelietett böcses 
elôttünk, mig a’ “Магию Fejedelmek, Herczegek, 
és Bendek bizodalmának , és felvállaltt hivatalbéli ' 
tifzteinknek megfelelhettünk. 

`Annali okáért ez âltal kijelentyük , Вову azon 
köteleztetésiinket felbomlottnak tartyuk , melly min 
ket eddig a’ Német Birodalom’ státusához kapcsoltt, 

l és hogy a’ birodalmi Её Fejedelemséget, és Méltó 
ságot a’ Bajuai Bendek frigykötése által eltörûltett 
nek nézzük. Igy a’ Német Birodalomra nézve, niin 
den kötelességeinktûl felfzabadúlva, a’ Csáfzári Ko 
ronát és Igazgatást, mellyet eddig темам, le 
tell'zük, a’ mint ez által meg is cselekelTzüLfEgy 
пентана а’ válal'ztó F ejedelmeket , Herczegségeket, 
és llendeket, nevezetesen Ъ’ Fö Törvényfzékek’ 
плыви, és egyéb birodalmi fzolgákot, llozzánk, 
mint birodalom fejéhez, tartozô lsötelességeitûl` fel 
fzabadittyuk. 

A’ Német tartomânnyainkat, és birodalmi rê 
l'zeinket pedjg öfzveségesen feloldozzuk azon köte 
lességektül , mellyekkel akár mi fzin'alatt a’ Német 
Birodalomhoz tartoztak. Azon lefzi'ink , hogy ezeket, 
az egéfz Austriai Statussal egyesülve , mint Austriai 
Csâl'zár minden hatalmasságokkal, és [`zomi`zédgya 
inkkal Кбит békességben élvén a’ fzerencsének , és 
boldogsâgnak azon garádiccsára emellyl'ik , melly 
czéllya minden oliajtásunknak , és végre legbúz 
gòbb gondoskodásunknak. Költt a’ mi ß lakó vá 
rasunkban, Kis All'zony’ havának вал; napjánn. 

Rescriptum regium ушки! allevianda Status 
onera. 

A’ iobbâggyainknak terlioltetése nélkûi a’ Sta’ 
tus terheinek kisebbitésére minden kéfzségcl vá 
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runk a’ Magyar Orfzági ведавший] is; kiket az 
orfzágos alkotmánynak (constitutio) értelméhez al--’ 
kalmaztatott útonn hathatós segedelem adásra meg-a 
fogunk I`zòllítani. A’ Ti világfzerte ösméretes Ne 
mes gondolkodástok, a’ Ti cselekedebekkel bôven 
megbizonyított llozzám vulô ingadozatlan lxûségtek, 
a’ Ti foga'natosan kijelentett rél`zvételtek, a’ többi 
örökös ta'rtorńánnyaink’ javára , kíknek segedelmére 
nem rég is ваша‘; ajándékokat adni, mint eggy 

’ vetckedve siettetek,kezessé'get adnak az iránt, hogy 
eggy ollyan orfzágos állupotban, melly Titeket, 
¿s Német örökös Tartománnyainkat egyaránt ille 
ti, réfzt vel'ztek , és a’ közös Катай eltéritésében 
vetekedve iigyekezvén a’ Ti hö tehetségteknek ere 
]'ét ígazságos arányossâgban felfzánni el nem m11 
lal'ztyátok; ’s a’ t. 

(Titulos in ingressu, et conclusione вытри 
Rega' víde pagina 5.) 
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Hetveidik Svzakafz` 
Bírói Намек , Tolclalékkal eggyůtt. *) 

 

A.Sententiae Iudieiar-iae. 

`1. -».S'erzteutía Vice- сшит , et adjunetorum 
in causa debiti, 

Az al pörös fél ezen adósságfbélî keresetnek le-. 
fzállittatasát azon okbúl kéri, mivel 6 is másutt 
ollyan pört folytat ezen fel pörös ellen, mellynek 

*) A’ nyelvet n’ fzükség fzi'ili, az ада felneveli, а’шгч 
вазфзй elet yarapittya, és I'zépiti', de végképen а’ 
jó Irók’ ízl se, es a’ járatos tilfztviselöknek til'zto, 
l'rásmódgyn miiveli ki. és tökélletesi'ti. A’ melly 
Гид: а‘ közönséges fzokás még be nem vett, bátor 
megavúltt, шву idegen Гид Яз; ha megeggyez a’ 
пеший érzéssel, jó Гид, ’s lehet vele élni. 

Az igazság’ kifzolgáltatdsa n’ polgári társasdgnak Куй-г i 
mola, és ólete. Az tarlya fenn kinekkinek az öigaa 
zait, az hódít кинь kölelességének betell esítésére, az vet gátot a’ kiosapangó штатный, az fzah 
határt a’ fzabadságra vágyódásnak, ’s Яву а’ kör. 
bátorság’ oltalma, az uralkodó Szék’ istzípja, bol 
dogulásunk’ Шайбе , n’ polgári erkölcsök’ Гербу: ‚ nz 
á1nokság’, önhalìonvadáfzaü, és a’töbhi osalárd ve 
tések’ gyözedelme. - 
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evvel l'zoros egybekötése lévén, annak megnyeré 
sével ezen követelés önkint megfzünne. Mivelazom 
ban azon pörnek kimenetele még bizonytalan , ée 
ammint az A. betü alatt benyuitott irományokbúl 
МЫШЦ nem ollyan tulajdonságú pör, melly ennek 
végrehajtását meggátolliatná, s6t a' 12. fzám alatt 
a’ pör mellett lév6 Kir. parancsolatbúl nyilván az 
tetfzene meg , hogy az al pörös ebbéli kérelmétûl 
már felsöbb helyenn elmozditva legyen , és azitten 
‚муфты kérését csak ezen pör’ végének késlelte 
tésére llal'ználni kivánná, ugyanazért, a’ több iz 
béli Ki parancsolatokra, és birôi intésekre foga 
natosabi. prf'ibák 616 nem mutattatván, az al pörös 
_ frint. az 156 fzám alatt feljegyzett keresetben, l, 

melly а’ 2dik. l`zámhoz B. betû alutt csatoltt adós _ 
levélre, és ehliez tartozandó egyéb pörbéli {гота— 
_nyokra épitve vagyon, és az _5dik l'zám alatt _ 
frint. megállapitott költségekbe megmaral'ztaltatik, 
és ezen лепешек végre hajtása выдавить. 

Allegationes post kano sententiam. 

Az al pörös’ réfze're ezen terlies itéletet аше 
lettel fellyebb УЗЫ , ’s a’ fellyebb vitel’ pontyaitmajd 
késöbben elô Роща adni; f, a’ f. 

Ä'fël pörös’ шлём”: A’ fel pörös ezen 53512— 
lagos , és törvényes itéletet alázatos köfzönettel ve 
l'zi , és a’ fellyebb viteltbirtokonn ХНЫ а’ törvény 
nek értelme fzerint nem ellenzi: 

шиши.- A’ fellyebb vitel a’ törvénynek ér 
lelméhez képest birtokonn kivül megengedtetik. 
_ N. N. pörben járó Al Ispány. m. р. 

N. N. Szolgabiró. N. N. Eskl'idtt. m.p, 
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Az 1826. efzterid6ben. -— lu'mupnak -'- nap 
jánn T. Nemes N. Vármegyénck N. Várassaban ГОП)‘— 
vást шпатом Törvényfzék’ alkulmatosságával ezen 
pör a’ törvényes megvisgàlás alá vetetvén 

Пелагеи: А’ рбгЬеп járó Bíróságnak itélete 
llelylien hagyattatik. 

N. N. hites Al Jegyzô. 
Earumdem in causa дети liquidi. 

Ilp'ltetett. Az al pörös fél a’ panafzbéliadôssá 
got, mind a’ pörbéli fzóváltásaival, mind az elsö 
fzámú Lanúnak vallásával megösmcrvén, ’s csupán 
azon fogást tévén, hogy az A. al`atti adôs levélben 

‘Родить 15 ezer frint. V. Czédula helyett, csak 15 
ezer frint. тес: volna fel a’ fel pöröstûl, melly eb' 
béli мните: törekedett az al pörös’ elsö fzâmú tami 
nak vallásával megbizonyitani ‚ minekntánna ezen ta 
mînak mcgllibelesittése méga’ m. e. megrendeltetett, 
’s e’ végre a’ jelenvaló pört az al pörös maid eggy 

. egél'z efzlendeig magánaltartóztatta , a’ nélkůl , [лозу 
а’ fenn érdeklett ваши а’ meghitelesitésre elö allí 
totla volna, mellynek elmulal'ztásával fenntebbi ki 
fogásának siikeretlenségét nyilván elárúlná , söt n0 
ha bär késöbben annak meghitelesíttetését efzköz-- 
löttevolna is; melly oklevél, mint ezen pör’ ér 
deméhez nem tartozandó, bírôi tekíntetet nem ér 
dcmellletvén , ezeknél fogva шьёт, és azon okbúl 
llogy a’ panafzbéli kercset az A. alatti adós levéllel 
világosan bebizonyíttatna , de egyébaránt is az uzfo 
rásko'flás iránt való al pörösiellenvetések, sem ezen 
birôsághoz, sem a’ jelen való pörnek mivoltâhoz , 
mint pufzta , és tellyes próba nélkûl való гаденыш— 
zások nem tartoznának, az al pörös a’ panafzbêli 
-15 ezer forint a'dósságban, és ezeknek h_átra lévö, 

\ 
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és a’ Vêgre llaitás" alkalmíwal kifzâmlálandó изг 
vényes. kamattyaiban , úgy fzinte la’ C. alatt jelesi 
lett, bíróslag pedig 115 forintra határozott pörbéli 
költségekben, fenn maradván a’ ne вами okozàn 
(lók , megmarafztatik , ‘а’ végre llajtás megrendeltet 
vén , arra a’ segéd Bíróság накинешь. Költt’s a’ t. 

Erga interpositam appellatam.' 
шиши. A’ fellyebb ‘теплей, melly az .al 

pörös réfzérůl közbe успешен, а’ törvény fzerint 
birtokonn kivûl lévén helye, a’ végre hajtás tovább 
is megre'ndeltetvén, arra a’ segéd Birôsâg kikül 
день, ’s a’ fzükség úgy hozván magával, a’kivántt 
általtevö levél (сотравзиз) megitéltetik. 

2. In causa debiti- ex non 

A1. А. Р. felek a’ vâclbéli kereset iránt a’ В. 
betû Мам elö mutatott hileles bebiznnyítás fzerint 

' ezen törvényes Biróság’ elejébe jó iidejénn koran tu 
(Лыжа, és idéztetve lévén, az idézett határnapra 
meg is jelcnvén, nem Вову а’ ГецпъеЬЬ költtitélet 
nekmeghagyása I'zerint is e’ mai na ig , тазу ma 
gok, vagy iigyviselöjök által a’ törvényes védel 
meik’ okáért köteles lépéseket tettek volna, söt a’ 
birói hatalomnak nyilvánságos megvetésével mind 
eddig makacs llallgatásban maradtak; hogy tehát a’ 
vâdban jelesített fel pörösi kereset извне; vonako 
dásokkal tovább is ne halafztasson , az A. Р. ‚ mint 
is magokat nem védelmezök , a’vádbéli elöadâs Гие— 
rint jelesitett egéfz töke sommában, úgy azoknak _ 
t/örvényes, és a’ végre Барда’ alkalmával` kifzámi 
tandó hozzâ jârúlttyaiban, nem külömben a’ C. alatt' 
шинной, biróslag pedig 86 frint. határozott pör 
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bélî költsége'kben, ide értiïén a"~ne talán окопал— 
dókat , megmarafztatnak , a’ végre liaitás megrendel 
tetvén , arra N. N. Ur az illetö törvényes hatalom 
nak hivatalos efzközlésével kiküldetik, Költt ’s а’ t. 

5. In concursuali processu. 

Felvetetett Nemzetes N. Úrnak a’ vagyonnyâ 
ban megbukott N. Kereskedö’ vagyonnyának тень, 
gyázâsára törvényesen Ипотеке“; gondviselönek , a’ 
most érdeklett megbukott I'zemélynek, mindenne-- 
mû hitelegöi ellen e’ f. e. _ 'napjánn ezen T, Tör 
wényl'zék elött folyamatba швы pöre , mellyet is , 
lninekutánna az illetö felek befejeztek,és végképen 
bírói itélet ай terjefztettek volna 

лапти. A’ jelenlévö pörben megjelenö hito 
lelök, és nevezetesen a’ megbukott N. kereskedö’ 
liítvessének , N. N. kereskedönek , és N. mezö varas’ 
községének ’s a’ t. külömbféle keresettyek’ tuini 
миома? , mennyisége , és törvényes elsösége irânt 
a’ pörbe beiktatott vítatâsoknak, és elöadásoknak 
öfzve eggyeztetésébůl kitetikvén: 

Неву elöfzör is, a’ vagyonnyában megbukott 
fzemélynek hitvesse 10 ezer frint. álló liozománnyát, 
azon okbúl , minthogy annak a’ llazai törvények el 
söséget tulajdonittanának; _ másodfzor да: N. me 
26 várasi Községnek védelmére kiküldött Ugyéfz pe 
dig azon 5 ezer frint. , mellyeket a’ megbukott N. 
ezen pörhez mellékeltt kötelezö levele fzerint a’ ne 
vezett Községtûl háza’ árának kifìzetéséért kölcsön 
wett, azon kettös tekíntetbül, mintliogy ezensom 
ma azon pénzbûl, mellyet a’ várasi polgárok adó 
joknak lelizetésére elöre öl'zve tettek , eredett légyen, 
és továbbá, hogy ezen 5 ezer frint. bátorságára az 
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adòsnak N. ‘щей várassában fekvö, rël'z faerìnt 
ezen kölcsönözött pénzenn I`zerzett , és> mostan a’ 
cridalis vagyonhoz foglaltt háza különlösen levolna 
kötelezve, N. N. kereskedö mêg 6 ezer frint. 6116 
követelêsét azon okokbúl, minthogy az elômuta.. 
{он írómányoknak bizonysága fzerint elsô helyenn , 
következöleg mindannyi hitelezök elött bejegyeztet 
ve volna; de máskint is ebbéli keresete törvényes 
útonn már meglévén itélve, ennek tellyeslítésére a’ 
megbukott adôsnak vagyonnyában még a’ jelen va 
16 pörnek kezdete , és a’ hitelezök’ öfzve csödůlése’ 
megállapítása elött ‚ eggy réfzben végbe is hajta--, 
tott ’s a t. — mind ezen okoknál fogva kötelezéw 
seket a’ börvények általkifzabott elsöségeknek rend 
Бус 126111111 ‚ a’ megbukott fzemélynek elégtelen ,és 
levonván a"l,evonandók_at, a’ 5dik 126111 alatt elfi-. 
mutatott jegyzés fzerint öfzveségeaen --- frinç. 6116 
'vagyon nyábúl mindenek elött kifì'zettetni kivánnyák. 
‚ы? Biròi figyelembe vévén mind azon okokat, mel-\ 
lyeket a’ most nevezett hitelezö felek elsöségbéli táq 
mogatására a’ Bíróság’ elejébe terjefztettek, ‘газу 
pedig a’ többi hitelezök’ kereseteinek elenyéfztésére 
alöadtak. ' . 

Minekutánna ugyan elöfzör is a’ megbukott 
fzemélynek hitvesse 10 ezer frint. 6116 hozoxmímyq 

.nyát, és annak férje’ vagyonnyâba történtt beforq 
d_íttatását az a, Ь. 0. betûk alattelômutatott írómá-. 
nyok által bebizonyította , és jelesen a’ Ь. és c. be-. 
tû'alatt foglaltt jegyzésbéli nyugtató., és 11621 1`2е1°ч 
zö'dés állal megmutatta volna ‚ а’ fenn mondott hit-Q 
vessének liozománnya minden többi hitelczöknek 
kielegitése elött a’ törvényes elsôséghez képest , a’ 
megbukott férjének vagyonnyábúl kilizettetni ren 
deltetik. ` 



 632 ’A  im  bbávot  za  .N  özem  kengészöKyisarâv
követelését Шей: 

Minekutánna sem az, liogy a’ kérdéses 5 ezer 
forint az N. adòzóknak .elöre öfzve шары: adôpén 
zébûl eredett légyen, megbizonyittatnék , a’ külö 
nös bátorságra lekötelezett javakbúl eredlletö kiele 
gitésnek törvényes ereje pedig egyedûl az eggyes 
adósságbéli pörökben liozott itéleteknek yégre hai 
tásában a’ kielegítésre megkívántató vagyonbéli tár 
gyaknak kijelelésére terjedhetnek a’ nélkûl, llogy al 
elféle különös lekötelezés a’ concursualis pörökben 
a’ többi elött bejegyeztetett hitelezökre nézve va 
lamelly törvényes elsöséget fzerezhetne, azéri: is az 
N. Községet ezen követelésére nézve úgy, valamint 
a’ többi hitelezöket tekinteni kelletik, fi elembe 
vévén, és ennek következésében az illetö itelezök 
Шил! bemutatottjegyzésnek régiségét, azutánn pedig 
az intabuláltt követelésekrül fzólló adósságleveleknek 
fidejét tekintvén, a’ jelenvalô pörben foglaltt hi 
идешь в’ következendö rendbe helyeztetnek és 
pedig: Y x ‘) д 

1. 2. 5. 4. és a’ többi. 

Egyfzersminfpedig azok a’ megbukott ['zemély 
nek fenn шуб, és az elöfordúló költségeknek le 
vnnz'isa utánn , a’ még fenn maradandó vagyonnyâ 
liúl ugyanezen törvényesen megliatározott rend Гие— 
rínt, a’ járandó kamatokkal eggyütt , a’ mennyire 
azok lekötelezve talâltatnának , kielegittetni rendel 
депеш, és meghagyatlatván ezen itéletnek végbe 
vitele az N. N. Szolgabírónak, hivatalos шабаша 

' за a’ jövô Törvényfzékre bevârattatik. 
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4. Quoad falcationem caricia. 
I 

A’ fel pòrös uradalom’ rél'zérûl az N. lielység 
béli alatla valói ellen e’ ielen való pör az iránt, 
hogy a’ panafzlott jobbágyok az N. bozóttyában 
mindenÍ гаданий engedelem nélkûl ,általok kafzáltt 

-sais’ fclén k a’ fóldes Uŕaság’ réfzére leendô kiadá 
sńban megmaral'ztassanak, és jövendöre ezen N. 
bozóttyâban való sás kal'zálástúl el tiltassanak, tá 
mafztatván , és ezen törvényes követelésnek meg 
mutatására az A. B. etc. betûi hiteles' irómányok a’ 
fel pörös Uradalom réfzérül mutatván elöl;__ az 
ezen helyse'gbéliek’ réfzérûl pártfogó tifzti Úgyéfz 
дна! azomban az 1. 2. 5. ’s a’ t. Маш próbaleve 
lek adattatván ’s a’ t. , birói fontolóra vetetvén, 
ezen mind a’ két rél'zrûl e161 adott írómányok. 

(Sequitur combinatie lzorumprodactorum.) 
Conclusio.Az Uradalom’ rél`zérül Нудист, ésaz 

A. betûi öl'zve irásban foglaltt, úgy az Urfzék elött 
is hitelesen elösmertt irómányokban fell`zámláltt 3:19 
nak bármadolàsa megrendeltetik , ’s az e161 adattok 
вы fogva a’ jobbágyságnak az N. bozóttyában Чаи) 
további sás kal`zállás az uradalom’ engedelme nélkiìl 
iövendöre ezennel megtiltatik , _ a’ végre hajtâs 
elôtt mindazonáltal ezen pör «föbb megvisgálás vé 
gett, a’ T. Törvényfzékre felbocsáttani, ’s a’végett 
a’ jelenlévö törvényes bizonyságnak Шва! adatni 
rendeltetik. . * 

Seflri... Az Url'zéknek itélete lielyben hagya 
tik, ’s a’ l`ôbb rendfzabâsokhoz képest ezen pör a’ 
N. Mélt. M. Kir. H. Tanácsnak felterjefztelni, ése’ 
végre a’ T. N. Vármegyének bemutatnirendeltctik. 
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Ё. Quaad authenticationem Манит et 
documenturum. 

A’ fel, és al pörösi írómányok az eredetiekkel 
цевьем öfzve nézéssel egéfz hìtelességre emeltetvén, 
és Еву a’ 5. 4. 5. és 6. Гибкий írómányokkal a. m. 
el'ztendöben megbíráltt pömek ide kapcsolása fzük 
ségtelen lévén наём, _hogy itt az abbau hozotlt ité 
leœknek foganatosítâsárúl Год-овца fenn a’ kérdés ‚ 
a’ fel peresì tanúknak hitelesítése (fenn hagyatván 
ellenek a’ kifogási jus) biróiképen megrendeltetik. 

6. In causa шитый 
N. Lakôs, Helvecziai vallást követö N,- Пней; 

tlgyanazon „нанесен tartô felesége ellen inditotç 
elvâlásbéli pöre visgálás alá утешен, N. N. mint 
nös'paráznasággal terlxeltetett fzemély figyéfzi vád 
alá унесен, ’s a’ pörben a’ D. alatt lévö nyomo 
zásban foglaltt tanúknak meghitelesitett vallásai fzük 
séges liafzonvétel 'végett az ügyéfzi hivatalnak ki 
udatni rendeltettek , egyébaránt magára az elválás 
béli pörnek tárgyára nézve, a’ következendô végsö 
паев hozattatott. ' 

A’ fel pörös férj’ feleségétñl a’ törvény’ úb 
Iyánn efzközlendô elválafztâsát az öl'zve kelésektiìl 
òlta maga irânt minduntalan lapafztaltt idegenkedö 
fzerelellensége, ’s több izben lett hitetlenül elha 

attâsa miatt kérvén, és kivánván; -- mivel а’ 
D. betü alaLt látliató Tanúvallások, ’s a’ felek Гие— 
rencsétlen házasságok’ környûlâllásainak egybevelé 
sekbül tökélletesen kivilágosodìk az, hogy N. N. 
a’ fériének tartozô házastársi fzíves fzeretetét meg 
taëadván, ennek életét, és goudólkozásait пата 
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tneghidegedett, és fzinte megmâlást'a is генам: 
indúlatai’ jeleinek kifejezésekkel érzékenyen mega 
fzomoritotta és keseritette, ’s maid annakutánna Ns. 
N. törvénytelen és нишами fzerelése’ tüzétůl 
élefztetvén, férje irânt тещ fzeretetlensége 
annál sebesebb kirohanásra vetemedett, és olly 

l mély gyökereket тет, liogy N. N. férjének házát 
ellmgyvân , a’ llozzá lccndô viII'za menetelre, és hâ 
zastársi életén'ek folytatására , sem az вед/11621 közbe 
vetés, sem a’ törvény’ fzíne elöltt két izben is sü 
keretlenül megpróbáltt öfzve békéltetés , sem ped'" 
az ágytúl, és az afztaltúl lett hirói elválás által 
is гей nem birattathatott; mellyre néz've 

Az Evangelícusok liázasságok’ dolgában ВЫП: 
kegyelmes Kir. Bendfzabásnak ezen pörben máx* 
mindenkép `elég tetetvén , ’s ahhoz, hogy az снё— 
lal`ztásokat a’ pörben ismét _és ismét kérö` feleketa’ 
kölcsönös fzeretetre , 'és a’ békességes házasság 
élet.’ követésére viil`za vezetni lehetne, legkisebb 
reménység sem maŕadván fenn, hogy a’ feleket Вби— 
ve tartô házassági kötelek, mellyek a’ környûlállâ 
soknak egyenes megfontolása I'zerint mindgyárt elei 
tül kezdve, nem a’ Бийск’ kölcsönös hajlandós'á 
gábúl fonattattak öfzve; ’s a’ három efztendeig tar 
topi; eg'gyütt lakozás’ üdeje alatt is erösebb ka 
csokkal öfzve nem forrafztathattak, mind magokra 
a’ felekre, mind pedig a’ közönségre nézve több 
több káros, és vefzedelmes következéseknek kútl'ejei 
ne lehessenek, a’ felek azon házassági kötelek alúl 
a’ kegyelmes Kir. rendeléshez képest birôiképen fel 
oldoztatnak , és mindkettöjöknek az újabb házassági 
fzövetségrelehelö által menetelmegengedtetvén ,ar 
rúl a’ I`zokott hiteles bizonyságlevél kiadatni meg 
határoztatik; a’ tan'úvallások мы nös paráznasággal 
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nyomosan terlieltetett , és a’ pör’ niegvisgálása’ al 
kalmatosságával ennél Гоша ügyvédöi vád alá vet 
tetett N. N. az érdeklett Kir. rendeléshez képest az 
N. Nel valaha lehetö öl'zve házasodástúl ezennel el 
tilalmaztatik. \ 

Vagy. Mivel a’ pörbéli okleveleknek, és kör 
nyůlállásoknak egybevetésébül kivilágosodna az, 
bogy a’ felek között fziveikbeu lappangott, és e" -- 
más iránt viseltetett I'zeretetlenség , és útálat az el 
hagyás utánn is ismét egéfz mértékben kiütött , Virz 
fza сём, és annyira meggyökeresedett, hogy az el 

-válni kivánó felek _ _ többé az öfzve békéllésre 
és a’ házas пак-51 élet’ folytatására semmiképcn rea 
nem birattathattak; arra nézve ’s a’ t.. ` 

7. Quoad praestationes urbariales. 

A’ iobbágyi Rendfzabásnak ötödik pontya azon 
belységekre nézve , mellyekben a’ kilenczed minden 
termésbûl fzokott a’ fóldes Urak мы] а’ maga va 
lóságában a’ jobbâgyoktúl kivétetni, аи; rendelvén; 
lmgy'mindenféle termésbûl a’ jobbágyság az ö ТЫ— 
des Urának a’ kilenczedet kiadni самопал, агга 
nézve, mivel ezen pörbe idézett helységek közůl 
az urbariumnak ezen alkalmatossággal lett elölvéte 
lébûl kinyilatkozna az, hogy egyedûl csak N. hely 
не; legyen a’ kilenczednek a’ termes’ terméfzeti ki 
adàsa’ fzokásában, a’ többi pedig ebbéli намаза: 
rél'z fzerint Её: pénzel, réfzizerint fzolgálattalmev 
váltaná ; azért az uratlalmi Ugyéfz’ kivánsága fzerint 
valo termefzte'sekbůl , mint el`ztendötaltal csak ogy» 
l'zer teremni I'zokottakbúl járó kilenczedet N. iob 
bagyság,a’ házhoz таи) földgyeirc nézve Poldes Ura 
nak a’ termés’ terméfzétébcu kiadni köteleztetik , 
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amazok mîbdazonálml a’ kilenczed helyett úgy is 
11’ 111130016 éröt cl`zlendöukint megadván , és 193- újabb 
teller alá nem vetetödlxclvén, aziìgyéfzi kéréslûl 
l'eluldoztatnak. _ l 

A’ mi pedíg az irtásfóldekben valô termésbûl 
kivántt kilenczednek kiadását illeti, minthogy an 
urbariom’ negyedik pontyának 811111 fzakalfza azt; 
foglalná magában, hogy az irtásfóldeklûl a'z Ura-d 
ságnak az lárjon , a’ mi ezen L'idcig azoklúl adódott, 
63 112011 adó semmiképen fel ne emeltessen , az 
azoku'll eddiguvaló adÓzása pcdig a’ jobbágyságnak 
az uradalmi Ugyéfz által meg nem mutattatván, 
ezen tárgynak megbizonyitása végeltt , llogy ez iránt is 
itéletet hozni lehessen , ezen pör az Urfzékre vill`za 
kiildctik. ’ ' 

А’ fahordásra kivántntó napoknak megllatáro-i 
zâst'nban, minekuta'mna az , a’ lielyeknek minémü 16 
vúlságárúl , ’s fekvéseknek mcgfzemlélésérül kiadott 
bizonyitó levélcnn nem gyökereztetik, ’s mi I`z0l~ 
gáltj; legyen' zl'inormértékül , semmiképen ki nem 
sülvén, és a’ l'zabad tetl'zésnek liclye nem lévén, 
azél't, hogy azt tökélletesen megliátározni lehess-en, 
fzükségesnek lalaltatik , liogy nem csak а’ llelyeknek 
távúlsága , hanem az útaza'isnak alkalmatos , és tel-hes 
volta is nyilván megludasson.l Mellyeknek 5201011— 
111116, ’3 Е311й1111 , úgy Megyénknek hites Földméröje 
últa-l a’ jobbágyságot oltalmazó Ugyél'zünknek lma-l 
zá iárl'llásával leenclö felvélele elrendeltelik ‚ és al1-«i 
1102’ képest a’ megkívántatò napolmak kidolgozása 
az Url'zéknek meghagyalik , ’s e’ végett is ezen pör 
nekie vill'za külde'lik, önkint értelödvén az, liogy 
miglen' e’ tárgyban a’ Felsölibségtîil а’ megliatárózás 
el nem érkezik , addig a’ jobbágysa'xgnak 120156161— 
tya az eltöllcndö napok 1201-1111 I'záinba wìcssen. 

mamen. ' 16 
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pedig ezen fzolgálatoknak megliatârozása Hogy 
`olly lielységekre is kiterjefztetett, mellyek e’ pör 
be nem is idéztettek, következésképcn a’ nélkûl , 
hogy megliallgatattakr volna, megiféltettek, ezek 
iránt való itélete az Urfzéknek, mint megfogliatô 
törvénytelenség, helyhen nem llagyattathatik. 

8. Quoad datias et servitutes urbariales. 

Ezen Rörnek e156 pontyára nézve abban hozott 
itélete az Urfzéknek , hogy azon helységek , mellyek 
а’ termésnek nemébûl a’ kilenczedet az 6 terméfze 
tében kiadni fzokták , a’ lenbül és kenderbûl jar() 
kilenezedet kiadni köteleztessenek; az N. N. és N. 
helységekre nézve azon okbúl helyben nem hagynt 
tatik, mivel ezcknek urbariomi ezen alkalmatosság 
gal megnézettetvén, tapafztaltatott, hogy ezekre a’ 
fonyâsnak (filatura) fzolgálattya гей vagyon vetve, 

a’ fonyásnak fzolgálattya miatt a’ lenbûl és 
kenderbûl kilenczeddel nem tartoznak. Mégisu an 
ezen elsö Ропща]: az irtás fóldektûl járô идеален 
két rél'zre valò ol'ztása iránt, úgymint, hogy azon- 
helységek, a’ mellyek a’ tizedet a’ termésn'ek az ö 
terméfzetében kiadtâk, azok a’1`dldialmábúl , lenbûl, 
mákbúl, ú a’ többibül is azt kiadui köteleztesse 
nek, azon helységek pedig, a’ mellyek a’ tízedet 
kéfz pénzel megváltyák ,' ennekutánna a’gurgonyâ- 
búl (ФшпЬЬееге), 1епЬйГ,“шЫкЬШ ‚ kenderbül. ló 
llerbül, és bükkönbül minden húfz köböl, шву 
petrencze utánn az Uraságnak llárom krajczárt lizes 
вене]: , hozott` itélete az Urfzéknek azért nem .fillliat 
uieg, jelesen az elsö rendbéliek iránt , mivel az 
urhariom’ шк pontyának 8clik fzakallza nyilván 
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за: rendeli , hogy az irtáslöldektûl az стадии]; az 
járion , a’ mi azoktúl ez üdeig adati'gdott, és azon 
ШК) fel ne emeltessen, azuradalmi Ugyéfznek iró 
búi fzerint рейде; egyediil a’ búzábúl , rozfbúl, ёр— 
pâbúl, És zabbúl adattalott ki eddig a’ tized, kö 
vetkezésképen az egyébb termes’ nemeitül Мчали: 
tizednek kiadásátúl a’ Yjobbágyság feloldoztatik. _ 
A’ második rendbéliek pedig azért mentetnek meg 
ezen й] adózástúl, minthogy azok, a’ kik kéfzpén 
zel váltyák meg a’ tizedet, egyedül ‘csak a’ ИШЬ 
pénznek lefizetésével kötelesek, ’s ebbéli шеф/6112313 
minden termés’ nemeíre kiterjed. Továbbá „ 

A’ mi a’ fabordást illeti, minekutánna a’ lie 
lyeknek megvisgálásárúl kiaclott , ’s а’ K. betü alatt 
lévö bizonyitó levélbül kitetfzene az, liogy a’ fa 
vágásoknak lielyeihez, a’ liegyeknek magassága, és 
helyenkint hirtelen való kapaskodása, úgy az Шак 
nak darabo'nkint viz mosásos léte miatt Нагая ada 
vel is majd csak nem lehetetlen felmenés , és az on 
nan való leerel'zkedés pedig föbb gondot Ы, llogy 
valamint az embereknek, ‚ úgy a’ marhának , ésfze 
kérnek vel'zedel-me nélkül megtörténhessen , és Яву’ 
azt, liogy mennyit tartozzon eggy fzekér felrakni, 
annyival inkább meghatározni nem lehet, mivel 
gyakran megtörténhetne, hogy a’ jobbágy jó идёте! 
a’ fáért megindúlván , mid6n шаг а’ vagas’ helyére 
érne , essöre fordúlván az ûdö, ’s a’ kapaskodók az 
ázás miatt megsikosodván, nem liogy tel-het boz 
liatna, de még a’ nélkül valò leerefzkedése is bajjal 
kéfzülne meg; arra nézve a’ jobbágyság annyi ГМ; 
köteleztessen l'elrakni, a’ mennyit az iidönek, és 
шаман mivoltálioz képest tulajdon fzeméllyének, 
marháinak, ’s l`zekerének vcl`zedelme nélkûlazon 
begységbůl lellozliat. _ 
. K 
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Ezcn pörnek fellyebb тёще mind a! két réfz 
rül kivántatván; _ 

шлемы. Ezen pör bövebb megvisgâláe végctt 
a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helyta'rtò Та— 
nácshoz megküldetni ‘rendeltetetL ' 

9. .dd amotionem alicuius ab стога publico 
propter imputationes eidem factas. 

Minthogy ezen pörnek visgálásábúl nyilván ki 
“МЫ; ‚ llogy mind azok, a’ mellyek ezen pörben 
az al pörösnek vétekûl tulajdoníttatnak, réfz Гие— 
rint шёл‘ azl ìlletö visgálatokonn éfzre чёт! nélkül 
kerefztůl теще!‘ ‚ réfz fzerint olly elaludtt dolgok, 
mellyek агат az illetö felek solla sem panal'zol 
kodtak , egyâltall ában pedig olly eröltetve keresett тёща}; , mellyek , {тайм а’ következés nyilván meg 
пикапа, egyedül az al pörös -elnyoriu'asàra intézbet 
tek , annál fogva , minthogy a’ fenn irtt vádpontok 
Шва! az al pörös legkevesebbé sem terheltethelik , a 
zoknak terhe alúl az al pörös egyáltallyában fel 
пиетета, és mivel ezen törvényl'zék az al pöröst 
vétkesnek, következöleg eddìg тещ Jegyzöi hi 
w'atallyának elvel'ztésére méltónak nem talállya, an 
nál fogva az al pörös elöbbeni jegyzöi hivatallyába 
viffza helyeztetendönek напевах. 

Sententia Sedis Dominalis. 

10. Овощ! impeditam lignationem ‚ damnague con 
- cernentibus incolis compe/zsamla, nec non repositio 
лет т prae/zabiluln usum (hik.- propo/zitur шш то— 

(lus reassumelzdi allegata' et producta partium). 
Az N. jobbágyok a’ T. N. Vármegyéhez libe 

Щ alatt benyújtott , az A. betüi végzés fzerint pedig 
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ide útasított könyörgö levelekben azon panafzolkod- i 
van, hogy a’ földes Uraság által a’ tûzi fàjézásban 
elfzorittaltak, és réfz fzerint kizárattatlak; melly a 
nafznak, és jelesen a’ имею}: fájézásbúl lett kil-e 
kefztésnek megorvoslńsáért , és e’ miatt a’ jobbágy-l- 
ságnak gyakori megzálogoltalásával okozott Наго]:— 
nak megtériléséért a’ T. N. Vármegye’ ШЕИ Ugy 
viselôje az egéfz jolibágyság’ rél'zérül ezen pört fel 
vévén , és a’ könyörgö levélbélí kitételeknek meg- ~ 
bizonyílására ugyan már ezen érdembenN. efzten-~ 
,döben lefolylt laör utánn , a’ végre hail() tifzti urak 
пай tndósilíisát a’ С. ,eggy birói visgâlatgt a’ fzabad 
fájézásnak megmutatására a’ D., a’ megfzálló fzer 
zödéssel eggyütt az E., és még némelly megzálogo 
lásoknak feljegyzését az F., az erdörnesternek ‘4536 
lattya utánn катышки, és az erdönek rendes vá 

âsokra leendö felofztását a’ G. , ’s végre eggy u 
tóbhi birói visgálalota’ fzalmd fájézás’ gyakorlásának 
érdemében a’ H. betûk alatt elö adván , és a’ pöl'liez 
csatolván, ’s ezeknek következésében a’ panal'zol 
kodó jobbágysagot fzabad fájézási> gyakorlúsaba упё— 
Г2а helyeztetni sürgetvén. --’ _ 

Az Uradalom ellenben a’ jobbágyság :iltalkö 
vetelt надетыми, а’ mennyire t. i. az a’ fzáraz, 
és esett {Шиит túl kövereltelne, böve'bben elöad 

,gya , hogy a’ követellt f'ájézás sein a’ kötés’ Розы 
laltyábúl,'sem az Urbariom’ redele'sébûl, de még 
N. efztend. ezen érdemben lefQlytt pörbéli пышек 
nel , és ezekre következett felsöbl) végzésnél fogva 

l sem, és végre ezen fzabad fâje'zásnak békcsséges 
gyakorlása’ ereiével sem illetné a’ panafzolkodó job 
liágyságot 5 lovábliz'i elö mutatla liai'om rendhéli meg 
liíœlesitett bizonyságleveleit az 1. 2. és Sdik fzám, 
a’ helységben -- el'ztend. találtatott, és liilelesen 
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öfzve {т kâlyliáknak I'zâmât, ад ereflcli mcgl`zâl- 
lástúl lett l`zaporodásnak megvilágositíisára a’ 4dik, 
az erdönek megtekíntést'ere, és a’ jobbágyok (Щи! 
loppal véghez ЧМ némelly jelesebb pul`ztításoknak 
az élö fak’ megcsonkitásinak, gyl'imölcs, és makk 
termö {Школа kivûl , másegyébb fejfze alá való fak’ 
nem lélelének, és a’ jelenlévö I`zámosabb tuskóknak 
megßemlélésére, ezen Url'zék általrendeltt Kikiil 
döttségnek til'zti tudósitását az 5dik, és ennek kö 
vetkezésében az Erdömesternek a’ fellyebbi G. be 
tüliöz твои“), és az erdönek rendes vágásokra Гибк 
séges felofztůsát iavasló visgálatbéli hites kinyilat 
koztatását a’ бай]: fzám еще; mellyeknek követ 
kezésében a’ jobbágyságot lielytelen panallzátúl el 
vettetni, az erdônek még is a’ törvény, és felsö 
rendelések’ értelmében rendes vágásokra leendö fel 
Ol'zlilsát megtljimlván. 

 

Mind ezen a’ két réfzrůl elömutatott irÓmâ 
nyok а és азота]; a’ ielcnvaló tárgyl'ioz alkalmazta 
tasa megvisgáltatván , és bírói fontolóra vétetvén; 
minekutánna a’ iobbágysâg a’ könyörgö levelében 
kértt fzabad iiijézást sem a’ megfzállitó E. betûi 
Contractusban ‚ melly noha minden egyéb hafzon 
vételeìt a’ jobbágyságnak igen kedvezôleg kifejezi, 
még is a’ l`zabad fájézásrúl nem csak nem emléke 
zett, söt az erdöket az Urasâgnak külön rendelése 
alá rekel'ztette, nem gyökerezhetné , sem a’ Kiralyi 
Urbariumbúl Гильза fájézâsi igazát nem követel-` 
hetne, de a’ lei'olytt pörbéli itéletekbůl, és erre 
felsöbb helyrül érkezett kegyelmes intézetbiil sem 
fzármaztatlmtná l'zabad fájézasát (ezen felsôbb in 
tézetnek erejével is csak a’ fzaraz, és (НИЦ fákbúl 
Veßndö fájézás öket illetvén ) következésképen a’ Кб 
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тещ fzabad f'ájózási iust, és gyakorlást, semmì 
tolu'ntet alatt is be nem bizonyítliatván , ettül bivói 
lépen elvettetnek, és egyedül a’ Гадкая, `és dültt 
fábúl veendö fâjézásra lefzoríttatnak. 
Бег/амида Serlriae in eodem processu ad eamlem 

appellata. 

Az N.‘jobbágyságnak шею fájairánt való pa 
nalTzok -—— efztend. -- fzám alatt költt kegyes inté 
zele által a’ N. Mélt. M. K. H. Tanácsnak ellévén _ 
llalározva , minekútánna ezen Kir. intézetben az ren 
депеше, liogy az említett jobbágyok a’ nekik 5:3— 
randô, és eddig is hafználtt tüzi fáiézásban meg 
tartassanak, a’ iobbágyságnak iárandô tûzi fájézást 
pcdig a’ Kir. Urbariom (melly ollyan esetekben is, 
a’ liol a’ jobbágyságnak игуан örökös` alkúköte'se 
vagyon, de némelly tárgyakrúl az alk'úkötés éppen 
semmit sem Pendel, ezen tárgyokra nézve zfinor 
mérték ) ugyanannak 2dik pont. 4dik czikkellye meg 
liatározná, erre nézve az Uradalom’ jobbággyainak 
dültt és fzáraz fábúl , hogyha pedig ez nem инд!— 
tatna, nyersbûl is , (kivévén mindazonáltál a’ makk 
és gyümölcstermö мы) tûzre való fzabad {336263 
nak megengedésére kötelezletik. Minthogy pedig a’ 
kegyes Urbariom az erdörontó, és pufztíto jobbzi 
gyoknak bûntetését kifzabta, erre nézve az illetö 
fóldes Uraság [Ига a’ büntetések’ kil'zabásában a’ 
johbágyi Rendnek 8. pont. 8dik czikkellyére útasít 
так, és a’ felesleg vett, e's elöadott béreknek, a’ 
mennyire azok a’ fenn {т Urbariom’ rendelését 
meghaladták, a’ végre hajtás’ alkalmatoseágával le 
cndö megtérítésében , a’ mennyire azok akkoron be~ 
bizonyittatnak , megmarafztatik ’s a’ с.‘ 
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11. енот! arnturas. 

Az N. iobliágyok ablmn helylicztetvén se'rel 
таксы ‚ liogy a’ fóldes uraság minden e156 125111165— 
ra, melly négy marluival идешь, csak két gyalog’ 
паре: нашит he, e’ sérelmeket a’ kegyelmes ur 
lmriom’ magyarázattya fzerint kérvén orvosoltatni, 
minekutánna ugyan ezen i'lltalok fclhozott, ós önnön 
ufbariouiok ellen bcmulalolt pana fztmmglekintewén ‚ 
az a’ Sßlik pont’ elsö czikkellyébe különös beirott 
ьыаыы világosan аи! foglalná magában, llogy 
ámbú/r ogyébb I`z0lgálatokra csak két marllával 
'volna köteles а’ iobbágyság шпана , mindazonál 
tal. a’ I'zántás’ iidejében' négy marhával, maga Ьо— 
ronájával , és екает tartozik az Uraságának dol 
gozni; ha pedig valamelly jobbágy négy igás mar-s ának fogyatkozása miatt a’ megírtt möd fzerint 
fzântásât meg nem telietné, az внушал jobhágy, 
mással öll`zve fogvân, eggy napi fzántást két пар! 
munkával vég'ezzen, mindazonáltal ezen terhes 
munkát t. i, az öfl'zve fogást, minden I`zántáskot` 
csak egg 7I'zer tartozik megtenni, a’ panafzkodôk 
helytelen panalrzokrúl hirói képen elvettetnek, és 
a’ kegyes urbariom’ világos rendelésének tellyesi 
tésére köteleztetnek. 

12. Quoafl разошли, illataque (Зашла. 
F.’ iclenvaló pörben a’ iohluágyok’ réfzérûl az 

А. betû alatt ezen örliez rekefztett három rend 
béli panafzok a’ fóldes Uraság ellen'ltálnafztatván, 
jelesül: ` i 

lfzör. Hogy a’ fóldes Uraság által eggy darabh 
közös legelö lsaját hafzon vélelre Гепатиты, а‘ 
helyett semmi potolás nem афиши, melly panulht 
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a' jobbágyok a’ pör’ folytában megmásolvári, és a' 
sérelmeket abban liatârozván, liogy a’ fóldes Ura 
szig az N. mellett ШУБ közös, és _ annyi lioldak 
búl 'állò elfoglaltt legelö llelyett esereképen az 
uradalmi mezöbül fzinte annyi ménnyiségiì lege 
löl; a’ jobbágyok’ fzámára kifzakafztatott ugyan, 
_és Еву а’ mennyisége miatt semmi kérdés fennv 
nem forogván, egycdül a’ minémûségével meg nem 
Ыёведпйа és távúlabb léte miatt hal`ználásokat fe 
l`zegetni tapalrztaltatnak, minekutánna, a’ most 
egyben ülö Urfzéknek tagiai egyetemben a’ kér 
:lesben ferm forgô megcseréltt Фига!) legelöt a’ fold 
fzinénn megvisgálván, _azt tapafzlalták, hogy az 
uraclalmi твид Ьазопюдзбс iObl) minémiiségü lé 

en az N. mellett lévö legelöne'l, e’ l`zerint lzeliúl; 
a’ továbbl birói l'zemléletre éppen semmi l'zükség 
ncm lévén, és az e161 bocsátattaklioz az is járúl 
van, hogy ezen csere által a’ jolibágyok azzal nyer 
tesebbek lettek, mivel a’ földes Uraság azon da 
rab közös legelö lielyett, a’ mellyet az ott lévö 
majorbéli ~ birkáival hafználtatott, задав bárány 
mezzejébi'il liasonló darabot a’ jobbágyi vonyò mar 
hak legelöihez csatolván, ezen cselekedete által, 
a’ közös legeltetésti'ìl elesvén, mcgkárosodott; mind 
_ezekre nézve teli-at а’ jelenvaló panafz helytelen 
nek денешь. 

21‘20г. A’ panafz abban támafztatìk , Воду iigy 
is lab alatt Шуб ökör mezejekre az Uraság’ birkái 
f_zorittatnak; de mind Вову a’pörnek lefolyta alatt a’ 
fel pörösök ebbéli panal'ztúl elálván, az uradalmi 
iidö közben lett határozáshan megnyngofznak , a’ 
övendöbéli békességnek okáért ,' az Uradalom ren 

delése a’ juhafzaira nézve olly világositassal ezen 
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и“ is megâllapíttatik, liogy azon történetre, lm a’ 
tilalmasban lévö júháfztúl zálogot nem velletné 
nek, a’ juliáfznak név fzerint valÓ elöadása mellett 
az uradalmi tifztség köteles légyen á’ feladott ju 
lnáI'zt megbüntetni. 

5l`zor. A’ 5dik panafzrúl is a’ pör’ folytában 
elálván a’ fel Pörösök , a’ tarlóknak hafználtatása az 
eddig gyakorlott fzokásbnn mind a’ Её: réfzrül 
megllagyatik ; egyébaránt pedig, a’ kártékony 
ságokra nézve az liatároztatik meg, hogy mivel а’ 
jobbágyok az urbariom’ értelmében eddig kifzabott 
fenyitékekkel nem gondolván, az uradalmi тенё— 
seket végképen etetni tapafztaltatnak, jövendöre 
csupán azokra nézve, a’ kik marlláikat fzântfzán 
dékkal a’ kârban örízni tapafztaltatnak., halároz 
так meg, és llogy a’ bélxajtó pénzenn kivůl 5 na 
р] gyalog robotokkal büntessenek meg ’s a’ t. 

Külömbenezen pör a’ Nemes Vármegyének 
liatározása fzerint, bövebb megvisgálás végett, a’ 
u'fzteltt .Törvényfzék elejébe felküldetni ren 
денешь. 

In sedria deliberatum. 

Az Úrrzéknel. itéleœ helyben hagyaitaak. ._ 
15. Стад araturas , longas шесту-аз, et geŕrìera. 

tim robotas urbariales , earumdemque 
compensationem. 

Jóllellct ezen uradalombéli iobbágyok a’ fzán 
tásokat négy marliával ИОНЫ: megtenni, mivel 
mindazonáltal az urbariális fzántâs iránt, ha val 
lyon azt a’ iobbágyok négy, vagy két marlxával 
Lòlelesekë az uraságnak megtenni, és miképen 
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kellessen am napi fzâmlian bevenni? az N. el'zten 
döben -- Гнёт alatt kölLt kegyelmes Kir. paran-_ 
своих; által az rendeltetne, liogy a’ négy tavafzi, 
és öl'zi fzántás’ üdejében a’ jobbágyok által шеи 
fza'inu'is kér. kézi napfzámban fzámláltasson , a’ 
többi fzántás pedig, mellyet a’ jobbágyok az Ura 
sag’ parancsolattyára az efztendönek lefolytával ЮГ:— 
nek, naponként annyi kézi nap I'zámban vetessen 
Ье, a’ mennyi marllája volt a’ iobbágynak befog 
та, követkczésképen az illyetén rendkivûl valô 
négy marllával tett fzántást, vagy egyéb akár 
minémü munkát, ugyan négy kézi napfzámban 
fzíikséges bevenni; агга nézve az Úradalom el) 
Léli urbariomi rendelésnek fzoros megtartására kö 
{бегаешь ` \ 

A’ fclesleg valò fzolgálatok irânt tett panafz~ 
ra nézve , minl'liogy mind ma ábúl a’ pörbûl, 
mind pedig a’ 2. 10. és 19dik fzám alatt Шуб 
irômányokbúl kivilágosodna az, hogy a’ panal'zol 
kodók testi büntctésekkel is a’ felesleg valô robo 
tozásra kén y Г zerittettek , söt nevezetesebb fzámú Г 201-— 
едино]: helytelenül lehúzattatván, mind ez üdeig 
лещ se ki nem fizetlettek, se be nem fzámláltat. 
tak, ugyan жёг: az Urádalom az illyes viII'za élé 
sektûl jövendôre biróiképen is eltiltatván , oda lita 
танк, hogy ezentúl a’ jobbágyokat urbariomi kö 
telességekenn fellyiil semmi fzolgálatra ne kényfzeri 
tse; a’ mi pedig Шей а’ múltt üdöre a’ rendes tar 
tozáson f'ellyûl felesleg fzolgáltt, és helytelenûl Пе— 
liúzott napi fzámokat, ezek az illetö jobhzigyçk 
пак bövebb meghallgatásával a’ tifzti Ügyéfz Ur 
nak ранговая; mellett ezen itéletnek tcllyesítése 
alkalmatosságával voltaképcn kifzámláltatván ать. 
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nak kél'zpénzül leendö megtéritésére, és'az тега 
jobbágyoknak fejenként valô kilizetésére az Urada 
lom kötelesnek lenni темень. 

A’ lioll`zú fuvarokra nézve, mivel a"kegyel-- 
mcs urbariom által miudennémü iolibágyi adôzii 
sok, és tartozások megliatároztatván, az azon kivûl 
valók tellyességgel eltörûltettek, és ugyan.a’ K. 
urbariom 5. pontyának12dik czikkellyébeuvilá 
возни az rendeltetne, hogy az illyetén lioil`zú fu 
varozás közönséges menetellel a’ két napi járó fól 
det fellyül ne lialadgya, a’ pörbéii írómányokbúl 

edig nyilváu kijo'une az, hogy a’ panafzolkodòk 
a’ föltles Urak által Nig-Nig-Nig, mellyck Ntůl 
a’ köz tudomímy fzerint, kiváltképen tellerrel nem 

kilt, lianem négy és б: napi járó földet is a’ шепе 
теПюп fellyûl lialadnak, holl'zú fuvarban elhajtat 
tak; arra nézve a’ földes Uraság e’ réfzben is a’ 
Királyi urbariom rendelesének I`zoros megtartására 
штанами, neki kötelességûl tetetni. rendeltetik, 
llogy a’ lloIl'zú fuvarra nézve Ntûl a’ közönséges 
menetellel valô két napi járó foldet a’,Vármegye 
Tifztviselöi által ugyan a’ tifzti Ugyéfz Urnak part 
fogńsa mellet meglrataroztassa, és ekképcn iöven 
klôre jobbággyait két пар] járásnál távúlabb való 
menetolre ne kényl'zerílse 5a’ mennyire pedig a’job- 
bz'igyok a’ múlttra Nig-Nig és Nig a’ liollìú fuvart 
megtenni kényfzeríttettek, és azt meg is tettêk, 
azoknak ebbiil l'zármazott karosittása a’ jobbágyok 
nak úia bbi megliallgatasával , környůlállóképen meg 
visgáltatvân, és kil'zámláltatván, az Uradalom ál 
tal nckik megtérittessen. ` 

Vagy. Az elmúlttra nézve felesleg, és a’ kö 
lcleségenn fellyül вен gyalog fzolgálatok eggy fo 
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rintyával, а’ l`zekeres fzolgáltatâsok pedig két fo 
rintyával fzámban vetettetni, és az illelö lakósok 
nak a’ fzerint megtérittetni rendeltetnek. Jövendö 
,re nézve pedig а’ fzolgálatoknak az urbariomi tar 
tozásokonn kivûl való sarczolása a’ feleletnek terhe 
вы: azzal a’ hozzá adással megtiltatik, 'hogy ha 
ezentúl e’ réfzben tökélletesebb felvigyázás nem 
fog gyakoroltatni, a’ jobbágyoknak kötelességekenn 
túl történendö hajtogatás esetére, az efféle feles-- 
leg teendö fzolgáltatásokért az_ üdönek környûlál 
lásaihoz képest meghatározandô illö bérnek meg 
téríttetése fog elrendell'etni. ’ 

Conair/sia. És ezen Щеп elöl адом штам 
kal az Urfzéknek itélete többnyire helyben lia 

attatván, az egéfz pör minden alalioz tartozandô 
írómányokkal eggyl'itt az lsö fzám alatr Шуб ke 
gyes parancsolatnak következésében a’ tellyosíten 
dôknek tellyesíttése elött a’ Nagy Mélt. Magyar 
Kir. Helyt. Tanácsnak felküldetni, ’s a’ végre a’ 
Te'kíntetes Nemes Vármegyének bemutattatni ren 
депеш: 

N. N. a’ Törvényfzéknek , és Tekintctes Nemes 
Vármegyének bites Её Jegyzöje m. р. 

14. Quoad jus montanum, et разошли. 
Ámbár az al pörösòk mellet álló tifzti Ügy 

védlö ezen pörnek folyta alaItt ollyan elöadasokat 
is tenne, mellyek ugyan az al pörösöknek az ura 
dalom ellen весь kereseteikre még N. N. elztcndök 
hen köln a’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Helyt. Tanács 
kcgyes parancsolattyai által'elintézvie, és [дефиса— 
rozva v_olnanak; mindazonallal nnutliogy az ura 
dalmi Ugyviselö is ugyan azon tá1'gyak"vítatásá- 
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ba belé erefzkedelt, és igy a’ pörliélì dòlog ér 
deme mind a’ két réfzrñl több vitatásuk által 
böven kimeirttetvén, e’ fzerint itélet alá is ler 
jef'zlett volna, ezeknél Гоша azon említett N. N. 
el'ztendei Királyi parancsolat, melly ezen pörben 
4dik ['zám alatt van jegyezve, fzolgálhatván ezen 
pörnek megitélésében zlinorme'rlékûl. 

Minekutánna ugyan azon parantsolat a’ Неву— 
vámnak befzedését, az N. erdôben a’ hal`zonbér-~ 
lökkel közös fa vágattatást, és makkoltatást az 
Uradalomnak olly nyilvánságos kifejezésekkel meg 
engedné, hogy ahhoz többé fzó nem férhetne; el 
lenben a’ legelöre nézve ugyan azon kegyes paran 
csolatban semmi emlékezet nem lévén, de az Ura 
dalom réfzérül is annak egéfz -- - -- — efztendeig 
hafználása meg nem mutattatván, minekutánna az 
lsö fzám alatt lévö kötés fzerint a’ hafzonbér 
löknek N. pufzta egéfzen minden hafzon vélelei 
vel, és úgy a’ legelövel eggyütt is által engedte 
lett, és ugyan annak tellyesen való hafználâsá 
ba a’ jobbágyok az F. betü, és lOdik fzáin alatli 
írómányok fzerint, bele is llelyhezteiödtek, de a’ 
mint a’ pörnek lefolytába az L. betü alatt böven 
megmutattatott _ _ Ntůl fogva _ _ _ щ; 
el'ztendeig azt mindég békeségesen is liafználták, 
és kl'ilömben is minden Királyi rendelések, neve 
zetesen az E. betüvel jeleltt, az adózok legelöit 
megl'zorittatni nem engednék, ezeknél fogva a’ le 
gclö az al pörösöknek olly forman odá itéltetik, 
lmogy azt csupán magok az Urad'alom kizárásávul 
halználhassák, és e’ fzerint az Url'zék itélete en 
nyiben megváltoztatván, egyébaránt pedig helybe 
hagyattatván, ezen p'ör’ mint egyenes jobbágyi ér 
clemü a’ felsöbb rendelések 1`zerinl a’ Nagy Melt». 
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ylMagyar Kir. Helyt. Tanácslloz felküldetni ren 
delicten. 

Jegyzette N. N. ’s a’ t. 
15.\\.Quoad гадать‘ urbariales ultra debita/n 

num егшн exactas. 

A’,felesleg valÓ gyalog napfzámoknak'lflxr. 
vulô kilizetése a’ Tekintetes Nemes Vármegye ki 
hirdetett, és l'zokásba щепы: elhatározásában gyö 
kereztetvén, az ‘РЫБЕ,’ hogy a’ illyen napfzá 
mok jövendô el'ztendei Ur dolgában fzámláltassa 
nak, a’ kegyes urbariom által egyenesen lilalmaz 
latván, a’ panafznak ezen két ágai, az uradalom 
nak felelet nélkûl is egyedül az urbariomnak kö 
zönséges rendelései által megsemmisít/tetnek, és 
jólleliet a’ panal`znak érdeme is, mint ha a’ 12 xr. 
napfzámok igen felesleges fzámban követeltetnének, 
a’ jobbágyoknak 21. jel alatt 616| adott, és a’ tör 
vény’ 1`zine el6tt meghitelesített tulajdon tanú val 
latásokkal tökélletesen meghamisittatott; azon pu1`z-- 
ta állitás pedig, bogy ЦЕН hónapokban eggy ne 
gyed rél'znél kevesebb , nyári hónapokban azon 
ban hârom negyed réfznél több robotok fzolgál 
tatnak, az egéfz pör’ folyamattya alatt hitelesep 
be nem bizonyittatnak, liogy még is illyetén vill`za 
élések csak ugyan jövendöben ne történnyenek, 
oda utasittya a’ T. Uradalom maga tifztségét, llogy 
a’ kegyes urbariomnak Rendfzabásait mindenkor 
I`ze1ne elölt visellye. 

Minekutánna az N. réfzérûl a’ til'zti Ügyél'z 
a’ panafzos tárgy iránt a’ maga kivilágositô irásá 
nak elöadását feltartotta , és azt itten В. alatt ныло: 
csatoltt 1. 2. 5. 4. és 5. l`zámokkal дети-гагат 
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Inyokkal ezen alkalmatossággal be is adfa volna на 
ezeknek öfzve eggyeztetésc , és megfonlulása ии'пш 

\ 

Ite'letü'l Давидом. (Segun/Ita( tenores sollten 
tine —- Conclusie. Ezek fzerint az Uradalom rég 
ш! fennléyö hafználásáuil elállani nem tartoz'van, az 
elöbbeni Urfzék'nek végzésc most is megállapílta 
tik , és az emlitelt lakósok saját fejességekbůl öl'zve 

- lialmozott fzolgálattyaiknak pótolásában , úgy jóven 
(Юге rendes kifzolga'lltatásában mara['zlaltalván,ezen> 
irómányok a’ végre hajtás elött a’ l'ellyebb visgálás 
вы terjefztetni rendeltettek. 

16. Quoad elióertationem деспотии sylvanalia/n 
pro pascua. 

\ 

Mintllogy nz 1807. еГиЕ. 2l<lik törvényczikkely 
és az clöbbeni e’ tárgybau llozott Lörvénnyeink nom 
a’ jobbágysâgnak a’_legelöbi'ìl való kifzorítását, lla 
лет csak az erdök’ Гели tartását, és nevulterését 
târgyaznák, minckutánna a’ jobbágyáság a’ НИШ: 
I'zám alatt alllioz értök, és megllitelesílett tanúval 
làtásokkal bebizonyitptta volna аи; ,hogy' a’ 12. 15. 
és маяк fzámmal jelellt pnganyokban a’ nevendélx 
fa olly magosságot elért volna, llogy abba a’ mar# 
Ьа már többé Мг: nem‘tehet, az Uradalom réfzé 
эй! pcdig а’ 2. Гиёш а1ац elôadott magányos , ée meg 
nem hileleèített bizonyságlcvél ezen сантима“ me; 
nem czafolna, ugyanazért , nem `csak ezen12. 13. és 
14<lik fzám alatt Мот paganyoknak, de iidörül 
üclöre a’ többieknek is, valalnint t. i. azokban a’ l'z'nk 
а’ дыши magosságot elérik, a’ köz legelöhez таю 
таща kapcsoltatása elrendelœtik. 
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' 17. Quand quaestìonempmprìetatís sylvarum. 
_ а.) A’ kérdésben _forgé erdönek, mind a’ két 

néfzrůl Иудин; megfzémlélése igazsz'ggosnak самшит 
van, e’ végre az Elölûléstuviselö Ur a’ törvényes 
bizonysággal , a’ pártfogó Ugyéfz Ur’ , úgy az ura 

` dalmi _Tifztségnek hozzájárulásával kiküldetik (lloc 
facto.) 

` Ь.) Coram Sede dominali. Itêltetett. Az Nbéli 
-iobbágyok A. és B. betû alatt lévö esedezö levelek` ‘ 
hen több rendbéli panall`zaik’ orvoslása végett fo 
lyamodván, és azon panaifzaik a’ Шт Ügyéfz párt 
fogása mellett e’ jelenvaló“ pörben elöadatván, 
ügyekezett a’ pártfogó tifztiUgyéfz az említett 1:62— 
ség’ réfzérül C. D. E. betůk alatt, és azokhoz csa 
{от probákkal azt laemutatni, llogy az Nbéli lia 
tárban fekvö erdöt fzázadoktúl ólta, úgymint tu 
lajdonát, `tetl`zése fzerint az Nni jobbágyság hafz 
nálta, annak örzésére erdô páfztorokat tartott', 
a'zon erdöben befo'gott tolvajokat, és kártévöket 
büntette, vágásokat tett, a’ tüzi Рёв kiol'ztotta, az 
Uraság’réi`zére járandô karácsqnyfät ugyan azon er 
döben kivágta , a’ makkoltatásért egyedûl fél bért 
Башен, melly hafználásában csak egynehány efzten 
(шьет: megháboríttatván , azon erdönek elöbbeni 
birásába az Пай községet viil`za helyeztetni kérte. 

Ellenben az Uraság a’ kérdésbéli erdö ìránt va 
]ô tulajdonságbéli jussát, és annak minden hal'zon 
vételeire nézve még a’ Királyi Urbariom’ behozása 

нац folytatott raides (ы ыгюьаь'а’ s. 4. 5. edil. 
fzám alatt bebizonyítani kivánta, nem külömben, 
hogy ebbéli tulajdon jussát az esedezö jobbágyság 
a’ Királyi Urbariom’ behozása’ alkalmatosságával a’ 

шпион. 17 
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kilencz kérdôpontokra adott felelettyében kit alatl 
elösmerte , valamint aztis, hogy a’ kérdésbélí ещё 
ben a’ fäiézast egyedůl az Uraság’ engedelmé'bûl, 
és az által kimutatott helyenn , és kifzabott 2111101‘— 
mérték mellett hafznâlná; ’s a’ t. 

Melly mind a’ két réfzrûl elöadott irômányok 
törvényes visgálás alá vetetvén, minthogy a’ 11121‘— 

`clésbéli erdö az Uraság’ tulajdonának, meg az 
urbáriom’ behozása elött N. el'zt. az 5dik fzám alatt 
-oda itéltetett, és ezen tulajdonságbéli jussát a’ 
jobbágysâg megösmerte; tovâbbá az Uraságnak azon 
erdö’ mindennemü hafzonvételeire minden üdöben 
tellyes Feldes Uri jussal folytatott birtoka , és 112112— 
málása az ezen pörben 7. 8. 9. 20. és 21dik fzám 
alatt elöadott próbakkal vilagosan bebizonyittatna , 
ezen törvényes okoknál fogva , az Uraság a’ 11611165— 
béli lerd't'inek birtokában és mindennémü hal'zonvé 
teleinek ha`l`znaláslában továbbá is megállapittatik; 
_ mivel mindazonáltal az F. alatt lévö fzemvisgá 
lâsbúl kitetfzene, hogy a’ kérd'c'ses erdö mind a’ 
rendetlen vágás , mind pedig annak ritkasága , és a’ 
benne lévö fak’ elcsonkittatása, és vénsége miatt 
(ámbar még most valôságos pui'ztítás benne nem 
tapal'ztaltatna) iidövel végsö romlásra iuthatna, 
ugyan azért az Uraság azon erdönek az 1807. efzt. 
21dik törvény czikkely’ értelméllez rendes 116311501;— 
ra való felofztâsâra , és az erdö mesterség’ reudfza 
básai fzerint leendö fenntartására útasíttatik. 

többi panafzok’ folytatixsátúl a’ til'zti part 
fogó Ugyéfz önkint el'álván, azokl úgy ‚ mint meg 
fzüntteknek neveztetven , felre tetetnek. . 

c.) Coram Sedria. _ Az 1826. efzt. _ hô 
napnak 24dik napjánn Szabad Kir. N. Várassában 
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folyvást tarlatott Tekínt. Nemes N. Vármegye’Tör~ 
vényfzéke’ alkalmatosságával ezen pör törvénycs 
megvisgálás ай felvetetvén ---- 

пашен, ---- Az endöre, és többi panafzokra 
nézve hozott itélete az Urfzéknek avval а’ 1102221— 
adással helyben ждущая]; , liogy a’ kilencz Urba 
riális kérdésekre tett, és ezen pörhöz az lsö és ЗАП: 
fzâm alatt mellékeltt vallások fzerint az al pörös 
jobbágyság nem csak a’ fájézásnak, hanem a’ mak 
koltatásnak is az ottan meghatározott makkbér lize 
tésért való hafzonvételében megliagyattassék , az er 
dönek pedig az 1807. el'zt. 2ldik törvény czikkely 
értelméhez képest rendes vágásokra való felol`ztása 
mind a’ fel Pöi-ös Uradalomnak., mind pedig a’ 
гит-11056 til'zti Ugyéfznek kötelességûl тётей]; úgy, ogy az mentiìl elöbb végre hajtassék. 

d) Circa 'sectiones ----- et [душило/зет т 
Sede dominali. P. P. —— Minekutánna a’ 26. 
fzám alatt lévö fzemmel таю visgálásbúl (fzem 
visgálás) kitetfzene, hogy azon erdönek 759» hol 
dakbúl álló a’ 22dik1`zámú rajzolatonn А. betiìvel 
jegyzett két harmad réfzre a’ 25dik fzám alatt lévö 
erdömesteri intézetek’ útmutatása fzerint 40 vâgá 
sokra, vagy is annyi efzlendökre felol'ztatna, ugyan 
azon прыгают: pedig B. betiì alatt kitetetett, ngyan 
azon erdönek 585: holdbúl álló hal-mad rel'ze , 
maradék (reserva) erdönek felhagyattatna, mind 
azért, hogy a’ marháknak állandóúl fzükségcs, és I 
clkerüllieletlen legelöûl fzolgálhasson, mind pedig, 
llogy ha valamelly vágásbúl a’ remélhetö Тёща]; men 
ńyisége ki nem telne , annak pótolásáúl, és az épi'i 
letekre, hidakra , megkivántató fának fzüykségéůla’ 
25dik fzám alatt lévô erdömesteri rendl'znbások’ ér 

' 17 " 
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telméhez képest lmfználtathasson, ámbár ugyan а’ 
25. fzńmú erdömesteri becsû I'zerint eggy holdhúl 
remélhetö Гана]: mennyisége 16 ölekre, és 200 kö 
tés rözfére böcsůltetne, mivel mindazonáltal a’ 26dik 
l'zám alatt lévö fzemvisgálásban eggy holdbúl re 
mélhetö fânak mennyisége 20 öllel, és 200 kötês 
rözfével tétetne ki, és el'aképen -eggy 19 holdbúl 
állò vágásbúl 580 öll fát, és 5,800 rözfét lehetne 
öfzveséggel reményleni, ezen fának hafználâsa ek 
képen határoztatott meg; (sequitur задай/2520 li 
gnorum orgialium pro necessitatiòus domi/zii -- 
subditorum item, míh'tíae etc.) 

Formulare interjectae eatenus appellatae --- 
additis etz'am matiz/is reformandae sententiae. 

Az adôzó johbágyság’ réfzérül ezen fellyebbi 
itélet annak bövebb megvisgálása végett az Щека 
felsöbb itélö helyekre fellyebb vitetni kérettetik; és ì 
a’ pártfogó tifzti Ügyéfz fzù'kségesnek папуа, még 
ezen pörhe az elöbb is fennt forgott urbariális tárgy 
nak bövebb megvilágosítása végett e’ következen 
döket beiktatni: ` 

Nem tagadtatik az а’ fel pörös Uŕadalom’ ré 
fzérül, hogy a’ jobbágyság az Nbéli erdönek bé 
kességes és örökös hafznâlásában pem _lett volna, 
csupán azt állíttya az Uradalmi Ugyvédlö, hogy 
a’ jobbágyságnak ezen erdöbéli hafzonvétele az Ura 
ságnak fzabad tetfzésétül függvén ‚ olly határok közé 
fzorította ezen fzabadságot, a’ mint neki tetfzett; 
ezen állítását gyïökerezni akarja a’ 5dik fzám alatt 
elö mutatott Urfzéki végzésben , melly az A. alatt 
csupz'xn kivonásban közlött írómányonn épûl fel; de 
az A. alatt lévö urbâriom ezen elen va-ló esetre nem 
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is alkalmaztatliatô ,minekutánna a’ 9 pontokra lett 
vallásokban a’ jobbágyok ezen 'urbáriomrúl `emléke- 
z'etet sem tetlck volna; a’ 4dik Гибкий irômány a’ 
jobbâgyságot nem'terhellieti, mert jól lehet ezen 
1715dik el`zt. véghez vill: öl`zve irásba az állittatnék; 
Дела pro foco cum permissione domi/zii,- de ez fi 
gyelembe azért nem vétetethetnék, mivel az Банк 
és банк fzámú irómányok vilâgosan kimutatnák, 
liogy az Nbéli erdöt a’ iobliágyság még az 1765 el`zt. 
is olly l'zabadon hafznáha, liogy ezen erdöbûl még 
csak makk bérr. se lizetett; ’s a’ t. A'fzegény eggyü 
дуй jobbágyság vagy abban az igazsúgban bizván, 
Вову fzâzadoktúl Говна gyakorlott hafzonvételétûl 
senki 6tet_ meg nem fol`zthattya , vagy valakinek bal 
tanács adásátúl , ’s elöre nem látó kontatásátúl el 
ámittatván , nem liogy jussait illendöen védelmezni, 
megjclenvén az illetö birôság elött iparkodott volna, 
söt mid6n 1765£lik e["/.t. a’ 6dik fzámú il'Ómâ'uy 
fzerint az Urasl'lg’ panalfzaiknak felvétele végett Ur 
fzéketjartott, az elött védelmekre meg sem jelentek, 
’s az-Url`zékenn az Uradalom által elöadott kérések 
ben minden védelem nélkûl megmarafztattak , ’s ezen 
csupán az engedetlenség okábúl liozott itélet a’ Ns. 
Vármegye’ megiisgálásánn is kerel`ztûl menvén , ott 
is llelyben liagyattatott. Mivel a’ jobbágyok úgy, 
mint Шеи. VOlna , védelmeket elöl nem adták , ezen 
пае: végre hajtását sürgetö parancsolat jött, melly 
fzerint midön a’ törvényes bizonyság ezen makat 
sag’ fundamentomábúl hozottitéletet végre hajtanî 
akarta volna, az N béliek régi jussaiklloz ragafzkod 
van , ezen végre hajtásnak magokat ellenelzegczték; 
de az Nbéli Elöljárók-nak akkori vigyázatlan tettei 
a’ mostani jobbágyoknak nem árthatnak; és liogy 
is vádoltathatnának a’ maradékok ,úgymirit a’ mos 
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tani al pörösök, ezen vakmeröséggel? midön ezek 
annak úttyánn ’s tifztelettel kivânnyák oltàlmaznl 
igaz jussaikat, a’ mit'mind a’ terméfzeti, mind a’ 
lionni törvény ,mind a’kegyes urbariom nekik meg 
синей; ’s a’ t. 

.18. Сити! translocationem incolarum ex una 
possessions ad aliam. _ . 

Az ide 1. 2. és 5dik 1`zám alatt rekel'ztett iró 
mányokbúl kisülvén az, hogy ezen pufztân letele 
pedni Ветви: jövevényck mind fzabad nemesi örök 
ségben nem jobbágyoknak , hanem hafzonbérlökneb 
fogadtattak el, és mind llázaiktúl, mind nekiek 
adott fóldgyeiktûl bért (пенек, és a’ -llázaìkra ’s 
fo'ldgyeikre nézve az паб alá nem jöttek, és e’ Гие 
rént törvényes fzabadsága le'vén a’ földes Uraságok 
пак azon hafzonbérlöket eggyik pufztâbúl a’ másik 
1›а által helyeztetni; külömben is ezen âltalfzállí 
tás а’ köz йога nézve nagy hafzonnal- történt azon 
tekíntetbi'il, mivel közönségesen tudva vagyon,'lxogy 
azon elöbbeni lakhelyek nem egyéb, mim meg.. 
rögzött falopóknak, és minden gonofztévök’ czé 
géres orgazdájoknak , az útazók’ пазу vefzedelmére 
barlangos féfzkek valának; továbbá ezen állalhely 
lleztetés folytában megtörténvén nz N. fzám alatt 
mellékeltt lliteles böcsü, a’ köz tudomány, és ide 
›-— fzám alatt kapcsolt't törvényes tifzti visgálodás' 
búl és I'zemlélésbül\kivilágos0dna az, hogy nem 
posványos helyenn, hanem az N. pufztában, a’ 

.mellynck házai а’ mezövárasi миомы öfzve fit 
köznek, cggy folyásban vagyon, këvetkezésképen 
a’ mezövárasi templomtńl, és oskolátúl csak eggy fél 
fertályi штат lefznek, a’ honnan gyermekei 
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ш, ne hogy mina eddig a feaelmès undoksâsok-f 
ban elmerůltt Тайны, kiben minden ocsmânyságok 
nak, ’s lopásoknak gyülevéfzei egybe I'zakadnak, 
tovâbb is felneveltessen, az oskolába valamint а’ 
lxit’ dolgában, úgy а’ polgári erkölcsökben, és kö 
telességekben valô oktatások végett elküldhetik, egés 
séges helyenn, a’ hol új házaiknak felépite'sére ele 
gendö térségů helyt kaptak, ’s a’ t. ezen дна!— 
fzállitás lielybcn hagyattatik', -és. a’ anafzolkodó lakósok sükeretlen és a’ f`óldes Uradîilom igazai’ 
megsértésével történu: hamis hůségtelen folyamo 
dás'oktúl elmozdíttatnak. \ ` 

19. детище condescensoriae in compendio. 
/ 

шалаш. A’ törvénytelen lett idéztetés az 
al pöŕösnek llatalmában nem lévö fzemély alta 
сменён, az törvénytelennek találtatott. ' 

Judicatus. Az örökös felvallásnak elrontása 
(eldöntése) nem állitv'án az Al Ispányi fzéknek ha 
talmát! biróságának Щеп helye nincsen. 

l ./Ictionis. A’ fel pörös pörbéli kivánságât fog 
laló levél a’ törvényes intésenn gyökerezve lévén, 
ezen intés pedig az amabban elö hozott törvények 
kel ellenkezvén, ezen_pörbéli kereset lefzállittatik. 

Actoratus. A’ fel örös nem fzârmazván az 
elzálogositó N. ша], az N. réfz jófzágának 111751123 
sához keresete nincsen. ’ ` 

Ex ¿ncompetentia termini. Kevés iidö adat 
ván az al pörösnek a’ megjelenésre, ezen pör fel 
Ъе fzakafztatik. ‘ 

Ex {пс-отравила temporis. Ёрреп lmsvétnak 
elsö napjára törvénybe idéztetvén az al Pörös, 
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ezen` Гнет; iinnep naponn pedig a’ pöröknek Гиб— 
nete lévén, a’ pör félbe fzakafztatik. 

Ex inactivitate litigandi. Magának a’ fel Pö 
rösnek ezen keresetre I'zemélybéli tehetösége nem 
lévén, helytelennek itéltetik. 

20. Sententia contumacialis. 

Mivel az al pörös megátalkodva meg nem je 
lent, az ollyanokat pedig minden törvény 11611102— 
tama , azért a’ fel pörösnek egéfz pörbéli kereseté-ß 
ben, kívánságában, és _forintra határozott 11619 
ségben marafztaltatik. 

In pignore. Az elzálogositott jôl'zág a’ fel pö -` 
rösnek oda itéltetik, az al pörös pedig , mivel vak 
meröképen letartóztatta a’ világos zálogot , raita 
fekvö sommájának, ’s a’ javitásoknak elvefztésében 
maral'ztaltatik. 

In violerztialibus. Az eröl'zakoskodô al pörös 
tulajdon I`zeméllyének 100 for. és a’ felvettyeinek, 
’s kiküldöttyeinek 40 forintos dijián marafztaltatik, 
és e’ pörlekedésre tett, és törvényesen _ forintra 
batârozott költséget tartozik megfizetni, ide nem 
értvén az elöl kerûlhetôket, a’ foglaláshoz tarto 
zandôkat, ’s akkor meghatározndókat. 

тошнота Sedriae. Az al pörös e’ mai kö 
zönséges gyûlésben álnok, böcstelen ’s a’ t. ember 
nek mondván N. Urat, ez által a’gyülésnek Гиен:— 
ségét megsértette; azért fenn maradván a’ nevezett 
Urnak fzeme'lyes megböcstelenitése iránt való kü 
lönös törvényes keresete, ezen törvényes ülésnek 
megbántásáért 100 forint birságnak letizetésére az 
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al pörös насыпь , és még le nem fizetî , fzeméllyé 
ben letartóztatik. 

l 

2l. Criminalis sententía contra Ízomícidam. 
l 

Hivatal fzerint lett értekezésbül, és abban fog 
laltt , ’s a’ Törvényfzék’ [zine elött megerösített ta-»‘ 
nú vallatâsokbúl kisiilvén az, liogy a’ raboskodô 
N. N. boll`zú állâst forralván magában ,' a’ megöle 
teit Nnek sikátorjánn halált hozó bunkós boltal út 
туй: elállotta, ’s midön alkonyodáskor a’ megöletett 
békeségesen fegyvertelenül baza ment, ’s ezen 6161— 
kodást nem is vélte volna; а’ lesben állô a’ meg 
ölettetre orozva rollanván, azt úgy Föbe ütötte, 

Vhogy a’ megöleteìt azonnal földre roskadott; a’ hol 
újonan halált hozó efzközzel agyba fôbe a’ rabos 
kodó által verettetett, a’ mint ezeket maga is a’ 
Törvényfzék elött önkint шашист; a’ teste is 
a’ megòletettnek felbonczoltatván, a’ seborvosnak 
megvisgálása fzerint a’ Рае koponyája egêfzen 6172-— 
ve тиснение, az ag'yvelele öfzve rongáltatva, és 
ezen verettetés a’ Megye’ F6 Orvossának itélete 
fzerint. halálosnak találtatott; azért a’ raboskodô 
N. mint ôláldokô , és fzántfzándékos gyilkos érdeme 
fzerint , ’s mások’rettentö példájára fôvételre папень 

2 2.> Sententía contra fur-em. 

A’ Törvényfzék által rnegliitelesített tanúbi- » 
zonyságokbúl kisülvén az , liogy --~’s a’ t. 6,000 for. 
elvinni meréfzlett , de éfzre vétetvén , ’s fellármáztab 
vân a’ hâzi cseléd , ez által hevenyében elfogadtatott; 
azért megtéríttetvén a’ házi gazdának a’ kára, ` az 
сказанию“, vagy а’ raboskodó, most az egyl'zer 
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nz'akafztô fâtúl mentté ìétetîk; mindazom'lltal go 
nofz ,tolvajkodó tette'míatt 5 efztendei alsó töm 
löczre, hetenkint pedig kétfzer, úgymìnt Szerdán , - 
és Pénteken kenyérenn , ’s vizenn leendö böìtölés 
re, és az efztendönek negyedei (fertállyai) fzerint 
25 pâlcza kemény ütéseknek elfzenvedésére денешь. _ 

25 In causa criminali ob resistentiam 

oppidanorum N. N. promota. 

N. N. N. Rabfzernélyek ellen теистом: bün 
ör visgâlat alâ vétetvén, minthogy a’ pörbéli iró 

mânyokbúl ellenek kivilágosodott , hogy a’ felséges 
Királyi parancsolatok’ , és a’ Ns. Vármegye’ rende 

‚ léseinek megvetésével helyeiknek újabb kifzabását 
többfzöri törvényesintésre meg _nem engedték, a’ 
Ns. Vármegye’ tifztviselöinek fzeméllyeit bofzonbô 
fzókkal illették, és több helységbélijakôsokat ha 
sonló ellent állásrá lázítottak; ugyan azéri; “Запев Y 
шагнём, tekíntetbe vete'vén 6 hónapi tömlöczte 
téseket, N. 25 _ N. 50 _ N. N. 40 pálczacsapâ 
sok’ elvétele щам. ‚Г2аЪа‹10п erefztetni rendeltettek. 

Vagy ( pro ratione majoris crìmílu's Ugyan 
azért N.N. N; rabfzemélyeknek az eddig fzenvedctt 
tömlöczözés büntetés’I fejébe vétetvén , ezen itélçt’ ki 
llírdetésétûl fzámlálandó nyügvasban ‚ hetenkint Её: 
napi kenyérenn, ’s vízenn eltöltendö eggy fertály 
ef'ztendei tömlöczi fogságra, most 50 , és elerefzté 
sekkor is elveendö 50 pálczaütésekre, köz щипка]: 
ra, és tömlöòzi tartásoknak -- Шт. — хг. leendö 
térítésében megmarafztat'nak; mellynek következé 
sében N. N. Fö Bíró Urnak meghagyatik, llogy 
ezen -- frint. — xr, N. N. vagyonibúl a’ шайб 
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czi сап-1215018 feiében befzedvén, azokat a’ jövö 
törvényfzékre bemutassa ’s a’ t. 

гагу. Mintllogy a’ Kiküldöttségnek mind fzép 
módokkal , mind a’ nyakaskodókra kiildendö kato 
nai erölxatalomnak fenyitéke alatt Ьеп: többfzöriin 
tései, és az engeiletlen lakósoknak vakmerö ellent , 
állásaikbúl , reájok, és maradékaikra nézve háramlô 
vefzedelmes, és igen káros következéseknek világos, 
és érzékeny elöadásai foganat nélkûl marad 
lak, és nem csak ezek, hanem a’ l'zomfzéd helység 
béliek is ezen dolgot köz ügyûl vévén, zenebonás 
kodásra czéloz lármával azt nyilatkoztatták "ki, 
llogy a’ jobbágyi birtokaiknak újabb kiofztását tel- ` 
lyességgel meg nem engedik, és a’legroll`zabb eset 
ben is az eröt erövel vill'za verni tudgyák; tovább , 
midön N. N. F6 Biró a’ kiofztást kezdetni akar 
la, és e’ végett. a’ mér6 l'zincz'nak húzására N. N. 
Ural; rendelte. F6 Biró Ur’ fzeméllyének egyenes 
megIsértésével а’ lánczot eröl'zako'san, és vakmerô 
fenyegetödzéssel elvetették ’s a’ t., a’nevezett lakó 
soknak nyakassága, kiváltképen а’ többieket is fel 
lázitó iobbágyoknak vakmerö cselekedete, és a’ tör 
v'ényes itéletnek, Királyi -parancsolatoknak, és a’ 
Vármegye’ végzéseinek tellyesitésében való‘többl`zö 
ri ellent а11135а1 és a’ köz bátorság’, ’s csendesség" 
felzavarodása nyilvíinságos lévén; — ugyanazért; 
’s a’ t. (követl'ezil: a’ büntete's). 

24. Sententia in criminalibus absolutoria. 

N. Helységbéli adózôk fóldes urasága âltal ,'e’ 
f. е. — hónapnak l'7kénn tartatott köz gyüleke 
zetben az iránt vádoltatván , llogy ’s a’ t. (Sequitur 
‘шито delictorum. ) 
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Ezen elö hocsâtott panal'z,'minekulánna a’ fel 
lyebb érintett gyülekezetne'k végzése következésében 
illetö jârâsbéli F6 Bírô Ur âltal a’ panafzolkodò 
Uradalomnak, és a’ panafzl'ett iobbágygknak meg 
liallgalásâval N. N. Tifzti Ugyéfz Urnak jelenlété 
Ьеп ‚ és hozzá járúlásával megvisgáltatott volna , az 
A. B. С. D. mint helység’Elöljárói , és legföbb kon 
tatôk a’ Ns. Vármegye’ fogliázába békésértetvén, 
ellenek ., és a’ többì vétkes társaik ellen is a’ f. e. 
--- liónapnak 26kánn папаши; köz gyiilekezetnek 
-- fzám alatt liozatott rendelése által ezen bûnpör 
mozdittatni határoztatott, melly is visgálat alá vé 
tetvén , mintllogy a’ pör mellé kapcsoltt írômányok 
búl sem az, Вову а’ helységbéli adózôk eddig is 
fzoká'sban voltt adôzásaikat , és fzolgálattyaikat fól 
des Uroknak meglagadták volna , sem az, hogy a’ 
köz csendességet hábor'vattâk', avvagy más helység Í l с р l l 
belleket is engedellensenre buzdltottak volna, sem pedig az, hogy ezen väsban állò adózók, a’ köz 
csendesség meghâborításának f6 efzközei lettek vol 
на, ki nem világosodìk , a’ vádbéli büntetés alôl 
ugyan feloldoztatnak; mivel azomban а’ tifzti vis 
gálathúl világos az, hogy ezen most vnevezett rab 
l'zemélyek, úgymint az A. B. C. és D. fóldes Ura 
ságok ellen goromba kifejezéseik által vétettek , és 
тазом: engedetlenekké tettc'k, ugyanazérl: az A. 
B. C. D. adózòknak eddig való tömlöczi fzenvedé 
sek büntetésûl befzámláltatván, elerefztetnirendel 
tetnek. 

25. Sententia Лидой statarii. 

A’ vasban álló A. C. D. és E. rabfzemélyek 
a’ Ns. Vá rmegye’ tifzti Ugyviselöje âltal azzal vá 
doltamak,_llogy ök nem félvén az Isteni, és világi 
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törvényeklül , és ezekben gyökerezett keményln'in» 
темны, a’ három elsö ugyan megfeletkezvén es» 
küvéseknek Szentségérůl , mellyel magokat záfzlò 
jok alá a’ Felséges Urunknak katonai fzolgálattyá 
ra lekötelezték vala, immár több izben , az ö Eze 
redgyeiktûl 'hitefzegetten elI'zökni, az erdökönn 
imiu; amott csavarogni, ezen csavargások alatt ре 
dig magok mellé vévén a’ fellyebb emlitett D. és 
Е. löbb rendbéli rablásokat, útonn állá'sokav, és 
gyilkosságokat is _vakmeröen , és a’ közönséges bá 
югзёвпакдшезиачагёзйуы‘165110 vinni, különösen 
pedig (Мс sequnntur delicta in specie) meg nem 
féleinlettek , és meg nem irtòztak , ’s mind ezen te 
temes nonol'zságaikra nézve, mind a’ hazai törvéf 
nyeknëk fzoros értelme , mind a’ kegyelmes Kira 
lyi parancsolatoknak világos rendelése fzerint ezen 
állô törvény által akafztófára itéltetni kérettetnek. 

‘ Minekutánna a’ raboskodóknak A. B. C. D. és 
Е. betûk alatt elömutatott önnönmagok a’ törvény 
fzine elôtt is meghitelesiltetett fzabad v'allásokbúl, 
és a’ fzembe állitás’ alkalmával lett megösmerések 
bûl világosan kitetÍ'zene az , llogy (deducunturpro 
bata delict@ in speci/ico 

Mind ezekre nézve tehát a’ nevezett A. B. és C. 
mint Istentelcn gonofz útonn állók , haramiák , вун— 
kosok, és a’ köz liátorságnak ellenségi, magoknak 
ugyan megérdemlett büntetésére, más hasonlóknak 

edig rémítö éldájái-a akafztól'ára itéltetnek, és 
ekképen az élök’ seregébûl (fzámábúl) , mint az еш— 
beri tarsaságnak ártalmas , és vei'zedelmes таща! ki 
törültetni ren'deltetnek. D. és E. ellenben, mint 
t. i. az elöfzámláltt gyilkosságoklian nem réfzesek , 
az elkövetett tolvajságokért megérdemlett büutetés 
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nek elvétele vêgett a’ N. Vármegye’ Ügyél'ze Мин! 
a’ fzokott útonn a’ büntetö Törvényizék elôtt pör 
Ье idéztetni rendeltetnek, fenn hagyatvân (душею 
mind a’ tifzti Ugyvédlönek N. N. és N. N. mint 
orgazdák , úgy,még ne шиш ki nyomozandó egyébb 
vétkes târsaik , vagy отвалы!‘ îx'ánt tovúbbi törve 
Dyes keresete. _ 

26. Sententia Vice- Comitis , et aflj'unctorum 
in processu ad reluitionem pignoris. 

шлема. Ezen zâlogos pör N. N. réfzérûl az 
N. lielységben zálogba adott rél'z jófzágnak Юты— 
tása iráńt N. N. ellen folyamatba vetetvén, a’ fel 

örös’ réfzérül a’ biróság’ eleiébe terjel'ztetik C. be 
Ш alatt a’ zálogos birtokrúl l'zòllò írórnány, annak 
viITza erefztésére fzolgálò elöintések pedig a’ D. és 
Е. betük alatt, végre az F. és K. alatt a’ zálogba 
adott jól'zâgnak minémûségét,menuyiségét, és hol 
létét tárgyaló kivonások , és ezeknél fogva kívánnya 
а’ felpörös, hogy kitelvén már jóval ezelött még 
N. efztendö Szent András’ havának utólsó napiânn 
a’ zálogos el'ztendôk, a’ hármas törvény elsö ré 
fzének 80. és 82. двигай, és az 1658. efztendei 29. 
czikkellyének rendi'zabási fzerint, a’ zálogban lévö 
jôfzág a’ felpörös-tulajdonosnak hozzá járúlattyaival 
везут: megitéltessen. 

Ellenben az al pörösök azt vitatván, llogysem 
a’ C. betüi fzerzötlés értelmében , de a’ törvénynek 
rendfzabása fzerint scm vitettetvén végbe a’ 161263— 
nak vill`za erefztése iránt az elöintés, nem ki'ilömben 
a’ zálogos jófzágnak mennyisége, minémüségc, és 
holléte elegendö hitelességgel bcbizonyitva „еще 
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vén, kivánnyák az al pörösök, lnogy a’ fel pörös a’ 
törvény’ rendgyének eleget tegyen , és а’ zálogos 
jofzág’ mennyiségét voltaképen, és hitelesen bebi 
zonyltsa. 

Mind а’ két félnek beiktatott iigyeleteit , és рг6— 
. báit birói itélet alâ vévén, minekutánna az al рё— 

rösök a’ zálognak valóságát a’ С. alatt lévô 26103— 
levélnek betüje fzerinl; az Е. alatt való “120111111— 
tésslel, mind pedig az abban feljegyzett fzámbavé 
tellel (liquidatie) nyilván elösmerték, és az által a’ 
kötésnek -foglalattyát megliitelesítenék , de ezen 
fellyûl a’ zálogos jòfzágnak mennyisége , núuémû 
sége, és holléte a’ K. betüi hiteles írómány fzerint 
világosságra derûlne, kitelvén egyébaránt is mëg 
N. efztend. — havának utólsó napjánn a’ lekötött 
zálogos efztendök, a’ keresetbéli zálogos jófzág az 
al pörösök által hirtt kiterjedés fzerint a’ С. betüi 
feltételek’ tellyesitése utánn , a’ -fel pörösnek vilfza. 
itéltetik , melly fzerint a’ fel pörös letévén a’ javi 
tásokra forditott, és а’ végrehajtás’ alkalmávál a’ 
javításokat a’ megrontásokkal (deterioratio) öfzve 
hasonlitott, és biróiképen megállapitandó sommá~ 
kot , az al pörösök a’ jófzágoç kezeikbûl kibocsátani 
tartoz'nak. . 

А’ pörnek vége felé említett Ügyéfz megmáso-- 
lása ( Procuratoris тег/осина) külömben is csak az 
igazsâg’ kifzolgáltatásának hátráltatására lévén ага— 
nyozva, a’ pörnek -- lapjánn tett ellenvetéseknél 
fogva is birôiképen elvettetvén, a’ végrehajtás a.’ 
fenn irtt mód l'zerint megrendelletik; melly. birói 
itéletnek tellyesitésére, ha azAlIspány akadályoz~- 



272 

тата‘, segéd F6 Szolgabíró , Esküdttyévef eggyütt 
мишень. Köllt ’s a’ t ’ 

. Àl Ispâny. 

. Szolgabíró. 

. Esküdtt. 

N. N 
N.` N 
N N 

27. Sententiae Judicis Nobilizim, et афишей in 
prvcessu debiti, ubi mox in exordio ejusdem contra 

Partes А. А. poerza calumniae ferri petitur. 

A’ fel pörösök’ réfzérül az F. beti'i, és az al pô 
rösök’ réfzérûl az 1. fzám alatt bemutatott végre 
hajtáslevél , réfzfzerint, hogy а’ törvényes rend 
fzabâs nélkûl, t. i. sem a’ bírói itéletnek követke 
zésében, sem pedig a’ bevett gyakorlás I'zerint, tev 
méfzetes bírói, v. bíróságban lett megeggyezés (сот— 
promissum) folylában , a’ vítatott igazságtétel (схе— 
cutio) meg nem történt, réfzfz'erint pedig azért, 
hogy a’ végre hajtô rend fzerint való Eskiìdtt a’ fel 
' örösì keresetnek kimerít'é'sére kijeleltt, ’s tifzti ha 
talmánn túl lévö Vármegyében fekvö jófzágnak el 
foglalá'sa ада! hivatalbéli tehetségének határit 51:21— 
hágta, mint helytelen, 'fìgyelembe nem vétetik; 
egyébaránt, mivel a’ fel pörösök e’ Гиен-Ем; helyte 
lenül kijeleltt jófzágot, hogy az ösi réfz a’ fzerze 
ménybélitül világosan elkülönözve nem volna, a’ 
kere'setek’ kielegítésére elfogadni sem akarnák, söt 
шавок az al pörösök azon tétemények дна! ‚ hogy a’ 
fel pörösöknek kikötött jófiágjövedelmeit a’ nélkül , 
hogy gzokkal a’ fel pörösöket fzokás I'zerint meg 
kinálták volna, tulajdon fzükségeikre fordították, 
az által mind a’ két Её! azon inaztétel levéltiìl (exe D 

сайта!“ literae) önkényen elállottak; az alpörö 
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stik réfzérfil a’ patvarkodás (calumnia) iránt 151111112 
talon kérdés , mint a’ jelenvaló esetre nem alkal 
maztatható, biróiképen félre vettetik, és e’ pörnek 
iigyeletét, valamint a’ fel pörösi kereset’ igazát men 
állapitván, az al pörösök’ velös védelmek’ слаща 
sára intetnek. 

.ddmonitorim Azal pörösök ezen törvényes 
napok alatt meg nem jelenvén, itéletképen ап'а 
másodfzor intetnek, hogy azokat, a’ mellyeket ve 
lös védelmekre fzükségeseknek lenni gondolnak, 
mennél elöbb elöadgyák, és a’ törvény által tiltott 
vonogatásokkal ezempört ne hátráltassák, más kü 
lömben a’ fel pörösök által elég böven öl`zvebor- 
dott fzóváltások és mutatványok fzcrint, végsö 
lemarafztaló itéletet nyernek. 

метана. Mintllogy az al pörösök a’_ laponn 
látlxató itélet fzerint a’ patvark0dás’(calumnia ) ter 
lie alúl való kéréstûl elmozdittatván , a’ Yfel pörösi 
keresetnek valósága pedig helyesnek találtatván ‚ 
velös védelmek’ elöadíisára megintettek , azt azon 
ban az _ laponn beiktatott megintö itélet’ 10131151— 
ban is elôterjefzteni elmúlafztották, söt azon kérdés 
Юса] , vallyon az e156, vagy a’mílsodik rendiì al Pö 
rösönn követikë a’ fel pörösök kereseteket , a’ fel 
pörösi kereset’ igazát még inkább öregbitették; 
de egyébaránt is a’ fel pörösi keresetnek valòsâga 
az 1. és 2. fzám alattimutatványok , de kiváltképen 
az F. betû alatt lév6 oklevél l`zerint nyilvánságosan 
kisülne, mind a’ két rendû al pörösök a’ C. ÓS D. 
vagy l. és 2. fzám маца irómányokban világosan 
kitctt két rendbéli sommákban , nem kiilömben azok 
nak hátra lévö kamatlyaiban , `valamint az okozott 
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és bíróiképen -- forîntokra megallapítolt költsé 
gekben, ide nem értvén az ezentúl teendö, ’s a’ 
végre hajtás’-alkalmával meghatározandó költsége 
liet, elmarafztaltatnak , ’s ezeknek végre hajtíisára 
az egyben ülö Esküdtt kiküldettetik. 

Erga interpositam appellatam. Minekutánna 
az -- laponn llozott itélet fzerint az al pôrösök щёк‘ 
а’ patvarkodás’ kérésétûl elmozditlattak volna, a’ 
világos adósságbéli pörökben pedig a’fellyebb valô' 
жуйте! а’ hazai törvények fzerint csak а’ birtokonn 
МИН engedtetne meg, a’ 4. I'zám alatt érdekeltetett 
'fellyebb vitel’ támal'ztékai pedig a’ már befejezett 

ör uu'mn valók lévén , többé semmì figyelmet nem. 
érdemelhetnek , arra nézve а’ kívántt fellyehb Vitel 
csak a’ birtokonn kivûlengedtetik meg. 

N. N. Szolgalmiró.` 
N. N. Esküdtt. 

28. In repositionalibus. 

[ишемии N. N. Úr , mint az N. Uradalomnak 
birtokossa , ezen rövid vill'za lielyeztetésbéli pörhöz 
M. alatt rekefztett könyörgölevelében az Al Врё— 
nyi hivatallioz panafzképen a’ végett folyamodván, 
llogy az N. Uradalomhoz tartozó N. rélet, ámbar 
fzámos efztendöktül ‚Торга békességcsen, és lnúza 
mosan birta volna, még is a’ m. e. N. N. Urnak 
cselédgyei reggel korán llatalmasúl rolianván, s’ a’ 
m'ondott rétnck felénn termett agg {Буев lekafzál 
tatván , a’ nyers fûvet töstént fzekcrekre rakatni, 
'és ekképen a’ folyamodót azon rétnek húzamos, és 
békességes birtokában háborgatni bátorkodott légyen; 
könyörögvén az újabl) törvényeknek rendelése Гис 
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rint magât azon rélnek toválibi hékességcs liirásr'i.. 
lia; és 11:1121151165111121,‘икоты, és okozandó kami.. 
nak, és költségeinek megtéritésével eggyüpt vill'za 
liclyeztetni. ' _ 

Fellyül Швеи; panalfzának vmegmutata'nsára az A. 
B. és C. alatt lévö tanúk’ vallásait зачёт Ье, késöb 
bcn pedig a’ kérdéses követelésnek gyámolítására 
több rendbéli oklevelek E. F. G. és Il'. мантии:— 
maak Ье. ` ч ' _ 

Az al pörös réfzérül 1. fzámtúl fogva IOdikig 
ieleltt írómányok beadattatván,` ezekenn kiviìl az al 
pörôs man1 védelmére a’ pörben ezeket iktattatta, 
hogy ’s a’ t. ' 

Mind a’ két félnek irómánnyai, _feleleltyei bi-- ’ 
rói visgálat ala vetetvén, mivel a’ lionni törvény-- 
nyeink eggy cfztendöbéli nyilván való békességes 
liafználást akár miben is llatalnlasan liábox'gatni, 
'fzorosan mqglilta nának Q azért a’ kérdéses réu'e néz 
've is ezen pör’ folytában egyedül csak a’ békességcs, 
és húzamós liafzonvétel tekintetbe , és zfinurmér 
tékiil vetethetvén, mintliogy a’ fel pöl'ös félnek A. 
B. C. és E. bctůk alatt léyö; de kiváltképen a’2dik 
és 8dik1`zámokkaljeleltt al pörösi fzámos tanúvallá 

’saibúl az is kitetfzene világosan, hogy ’s a' t. 
(Hic dèducitúr usas~ Ain specißco.) 

Ugyan azért4 ezen okokbúl а’ vili'za helyeztetésnek 
törvényes oka lévén. 'az N. Uradalorn azon kérdé 
ses rétnek bebizonyodolt békességes, és húzamòs 
birtokába, és hafznâlásába az 1802. 22dik, és 1807.10. 
lörvényágazatok’ tartalma fzerint vill'za helyeztetik, 
és az al pörös az l. alatl lévöpörbéli kölLségekben, 
és az elfoglalas állal'okozott kárnak meglérítésélien, 

18* 
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mellyck birôiképen _ forintra lmtároztatnak , meg.. 
' marafztatvân, és terheltetvén, mind- ezek iránt a’ 
végre hajtás is ezennel megrendeltetik.l . 

N. N. N. 

’ 19. In metalibus. 

Е’ ielen való pört a’ til'zti Fö Ügyéfz шаман, 
az A. B. és C. lielységek bizonytalan'határaiknak el 
intézése , ’s ez âltal a’ villongásoknak, és következ 
hetö vefzedelmeknek епитимью végett , a’ nevezett. 
llelységekbéli fóldes , és köz birtokos Urak ellen ezen 
törvényes biróság elött , ’s egyfzersmind az А betû 
alatt fekvö követelö levelében a’határokat az 1802. 
el'ztendöbéli törvénynek 25dik âgazattya’ vértelmé 
hez képesty birôiképen megállapíttatni , megliányat 
tatni kérvén; a’ felek pedlg, mint e’ pörben álle al 

örösök, magok próbáikat, és a’ határozást tárgya 
zó írómânyokat beadván, jelesen az A. kelységnek 
réfzérûl N. alatt ide kapcsoltt védlö kinyilatkozta 
tas mellett a’ 8 _ 12. jegyzésig ; B. és C. helységek’ 
réfzérûl pedig az О. b'etü alatt i'ekvö kinyilatkoz 
tau'ishoz képest az lsö fzámtúl fogva ваша ezen 
pörben elöadattatván ( sequuntur cetera instrumen 
ta ), és egyfzersmind a’ kezdett határozásbéli pör a’ 
felek дна! tökélletesen be is fejeztetvén , a’ törvé 
nyes Birósâg mind ezek utann az elöadott bcbfzoï 
nyításokat, és vilâgositó kinyilatkoztatásokat rend 
fzerint megvisgâlván , megfontolván ’s birói itélet alá 
vévén,'minekutánna azt tapafztalta, [шву ( seguita, 
documentorum applicatie ad metarum realitatem) 
ezekre nézve az A. határ „ а’ В. és C. határoktúl a’ 
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'literiedéslnez képest ‚левшами elegendö щёк-11111— 
mokkal ellu'ilömböztetni rendeltetik , és ezen itéletT 
nek nyomban leendö végre llajtása is ugyan ezennel. 
meghatároztatik. ' ‘ 

N. N. pörben iáró Al Ispány n1. p, 
N. N. Fö Szolgabirô m. р. 
N. N. Eskiidtt m. р. 

50. оном! mutatíonem „погашена Communìtatís 
N. in judícíaliter elaborato Cumbinatorio 

radícatam. 

лешие”. А’ feleknek mind а’ ké: гагат ten 

elöadásaikat, ’s a’ pörhez kapcsoltt okleveleiket, 
ůgy N. N. mezövárassának régiebb, ’s mostani ál 
lapottyát, fzerzödéseit , és minden egyéb катуш 
61165а11 tekíntetbe vévén, és megfontolván, e’ kö 
vetkezendö rendfzabás tétetett, melly fzerint Гоша 
az,Uradalom. N. N. mezôvârassát jövendöben birni, 
és kormá'nyozni, t. i. mindenek elötl: meglxatároz» 
tatott, liogy a’ terméfzetes igazság és' а’ mezövâ. 
rasnak régiebb kötései, mellyek annak állapottyá 
hoz képest mindég változtanak, lelkek fzerint, a' 
mezöváras tartozâsai meghatározásának kúlcsáúlan 
nak móstani állapottya vétessen fel, és azon tar 
tozások réfzfzerint kéfzpénzben, réfzfzerint fzol 
gálatokban állapímssanak meg, úgy , liogy a’ mezö 
városuak más községek elött való ['zabadságai, ¿s 
hafzonvételei, mellyekkel mind eddig élt, ezen 
Rendfzabàsban is , -melly a’ l`zoros urbariális 61111— 
potnál könnyebb, és kedvezöbb legyen ‚- fenntar 
tassanak; -- а’ mellyeknek következésében 

\ 
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lfzör. A’ K. alatt lévö hiteles öfzve 
irás fzerint N. mezövá-raw'xban lévö 56 
jobbágy helyeknek 5,915 gyalog robot, 
tyai t , mellyeket az urbarium fzerint fzol 
gálni tartoznának, pénzûl eggy gyalog 
napot az eddig vplt fzokás I'zcx'int 25 pén 
zel felvévén , váltságok tenne . . 

21201'. Ugyan a’ K. ala'tt való -öfzve 
I írâs fzerint lévö 157 házas zI'elléreknck 

ul'buviális 2,826 galog fzol'gálattyainak 
'váltsága ugyau 25 pénzével téfzen . . . . 

5[`zor. Házatlnn zfcllóreknck urbario-- 
mi 264 gyalog I`zol5áluuvvok váltsâga 25 
pénzel .. .. 

4Í`zer 206‘helyes Затакт}; fiist pén 
пе kitetetik . . . . . . . . по по lq Il 

51261‘. 1 5 7 llázas zfellóreknek füstpénze 
бГяог. А’ marudék fóld'ekre nézve azon 

éfzrevétel adván magát elöl, llogy лаву 
réf'zben kis házi Башмак által birattatnnk, 
a’ kik, ha а’ bìrtokjok igen csekély, al. 
túl az urbariom fzerint is különös fzol-~ 
gálattal nem tartoznának , ha pedig birto 
kok bövebb, a’ helyes gazdák sorjába V91 
nának teendök; mindazonáltal, mixithogy 
a’ mezövârasban fennálló fzaba'd adásra, 
>és vevésre nézve'a’ fóld birtoka, és a’ 
lakôsok állapottya fzükségképen igen vál 
tozó volna, ú ‚ hogy a’ megállapitott 
reudnek свай llamar megkellene bomlani , 
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Mlm 

2555 мысе! . . 

'és vállozni; hogy eggy réfzrûl az ura 
dalom igazságos lövedelmeitñl meg ne 
fofztasson , és a’ lakósok köztt ercdô 1.a 
varodás elln'lrittasson , más rél`zrûl реф; 
a’ jobbágyok nagyon ne terheltessenek, 
azt llatározta meg a’ Törvénylzék, liogy 
a’ felfzámlált 645 llold maradék fóld 110111— 
yátúl 2 gyalognapok fzolgáltassanak , 

mellycknek 25 .pénzel valô váltsága té 
fzen.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5..2 

71`zer. Az urbarialis élelcmbélieket 
eggy egéfz lielyre 80 Pénzével 125111161— 
ván 56 helytül tefznek.. .. .. .. .. 44 

81'zor. Az urbariális borìliuak шедши 
идзаьап eggy egéfz belyrc 5 pénz esvén, 
terzen'u’ с. О. 00 во в- со 0. а. 2 

91`zer A’ hollzú fuvar váltsâga , a’ ré 
giebb kötéseik l`zerint, 8 forintyával тегу 
Ekképen az urbariom fzerént való tar 

tozásaik váltsz'iga mind ölzvcségcsen 
tefz.. .. .. .. .. .. .. ..5555 

A’ melly fell`zámolás utánn az N. lakósoknak 
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valós-.îgos {гм-102515211 e’ következendöképen 111116102— 
tatnak meg : 

а) Kél'zpénzben, ’s Pedig ollyanban , 
- .‚. ’ r l ‘с: тшоЬеп a’ Nemes Varmegyeuek foglak> 

az adót mindenkor fizetni, {аммиак az 
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f'urinl реп: 
Uradalomnak eggy efztendöre, felét Sz. 
сушку, felét Sz. Millály napkor llzhetni 5000 ._ 

b) Az emlitett öf'zveírás fzerint 56 
helves gazdák ta1‘toznak,1nindeggyik еги 
tciìdönkénr , négy napot két vonyós mar 
liával , és ezen ШУМ négy ‚паре: gyaleg ‚ ' 
az Uradalom’ parancsolatlyara fzolgalnl, 
melly fzolgálat pénzül vétetvén fel, eggy 
vonyòs napot 50 pénzel, es eggy вуа— 
lug impot 25 pénzél, tenne .. .. .. 168 _ 

с) Házas és llázatlan zfellérek сам!— 
talnak itten р. о. 200. Ezek közûl is kiki 
ef`ztendönkint тапок”; hat gyalog паров 
l'zolgálni, mellyek pénzûl tétetvén ki, 
eggy gyalog nap 25 pénzével .. .. .. 500 ----- 

d) Так-юз“: a’ község az Uradalom’ 
arancsolnltyára Ьёь ЬоП'ий fuvart e1`zten- 

(Шпиль iiállimni, a’ ymellyek 8 forintyá 
val vétetvén fel, tel'znek .. .. .. .. 56 _. 

\ 
 

Mindöl'zve .. 5524 ---- 

A’ melly pénzûl fell'zámláltt adózások воткнё— 
jín a’ mezöváros tartozásainak annyi forint- pénzt 
lévö váltságával öl'zve vetvén, kitetfzik, hogy a’ 
mezöva'lrasiak ату/Е forintal , és - pénzel keveseb 
liet lizetnek, mint az urbariális tarlíózásaik váltsá 
ga volna. -’ 

е) Megjeleltetik itt az, hogy а’ lakósoknak, és 
liázolinak az uradalom engedelme mellctt fzaporo 
dò, vagy valamelly esctáltal fogyó fzámához képest, 
a’ melly a’ törvényes bizonyság hozzá ратным fog 
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mindcnkor meglmtároztatni, a’ fiistpénzre, úgy a’ há 
zas, 65 liázatlan zfelléreknekfzolgálat’ váltságára 
nézve az (ищу! forint adó pénz„nem»külömben a’ 
zfcllérek últal fzolgálandó 6 парйЁ robot I'zám vál 
tnzni fog; továbbá, hogy a’ fellyebb elöfzámláltt 
tarlozásoknak liiba nélkûl leendö kifzolgâltatására 
nézve az Uradalomnak az ege'fz község kezes lévén, 
azoknak az eggyes lakósokra igazságos mérték fze- _ 
rint való kivetése a’ községre' bizattatik. 

f) Minden lakós tartozik efztendönkint a’ 1161‘— 
tévö vadakra, az Uradalom által inditandô 5511151 
Izalban 2 napig hait() fzolgálatot tenni a’ nélkûl, 
hogy ez robotba bei'zámláltasson. 

g) Az N. község mindennémû termésébûl csak 
a’ tizedet fogja kiadni, a’ mellyet, kiki a’ magâét, 
a’ liatárban öi'zve is hordani köteles. 

lz) A’ mezöváras, a’ fennlévö fzokás fzerint,két 
korcsmáiban Szent Mihály naptúl Szent György’ 

' napjáig bort fzabadon mérhet. 
i) A’ fájézás az Uradom által rendelendö na» 

okonn az erdök’ minémůségéhez képest a’ helyes, 
65 a’ zfellér lakósoknak általlyában fzabad léfzen; i 
а’ melly llafzonért a’ község ei'ztendönként (туи/Е 
öl fat tartozik az Uradalom’. parancsolattyära meg 
vágni és behordani. 

Ь) Az egyéb ezen itéletben nem foglaltt, s 
meg nem határozott tárgyokra, és esetekre nézve, 
mind a’í`óldes Urasâg, mind az N. lakôsok , llazánk’ 
élö törvénnyélicz, 65 fzokásálioz fogják magokqt {аг— 
tani, ’s a’ fzerint rendelni, és rendeltetnì. 

. 

‚ Ezen végzés minekelötte a’ földes Uraság, és 
lnkósoknak zlinormértékûl kiadattatnék, bövebb 
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megvisgálás végett a’ Nagy Melt. Magyar Kir. llclyt. 
Tanácshoz felküldettetvéu. 

.legyzette N. N. 
F6 Jegyzö. 

51. енот! абаезйтагёопет colonorum onerosorum. 

Az N. N. földes Umság _ N. N. és N. mind 
- пудри N. N. helyse'gbéli jobbággyai , mint az Ura 

dalmi adózásokat megtagadók , törvényes földes 
Uraságok ellen Atòrekedök , nyakas ‚ engedetlen, és 
példátlan cselekedetek által más jámbor helységbéli 
lakósokat is a’ fi'iggetlense'gre csábitók ellen, a’ kö 
vetkezendö okokbúl , hogy az al pörös jobbágyok 
вазу rendbéli írást, melly által minden Uradalmi 
adózásokat és I'zolgálatokat megtagaclnak ‚ feltetet 
Tén , azt az Uraságnak beadni , az N. erd'c'iben go 
11012 tanácslások’ következésében a’ llelységbéliek ál 
tal véghetetlen nagy pufztítást tetetni, alattomos 
tiltott gyülekezeteket tartatni, a’ foldes Uradalom 
ellen gunyolódija kikelni, a’ többi jobbagy társai 
kat fo'ides Uraságok ellen fzüntelen biztogatni, ’s 
nem csak az Urasag’ Tifztsége , _hanem még a’ 'á.. 
rásbéli FöySzolgabiró Ur elött is makacskodni, ’s 
illetlen kifejezésekkel élni nem âtallottak, _kezd 
vén e’ jelenvalól kiböcsülö pört _ 

A’ pártfogó til'zti Ügyéfz Úr pedig ezen föl- ` 
des Úri törvényes kivánsag ellen ‚ mind azon , llogy 
a’ kiböcsülendök az N. liclységnek, úgy 111651181)! 
ségbélieknek is bizonyitások fzerint, mindenkoron 
jámborúl magokat viselték, ’s az altal a’ köz bi 
zodalmot me nyerték , nem külömben, liogy a’ ki böcsůltetésbélgi több paruncsolatok’ rendelései Гие— 
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rint , ugyan azon megliatárózott pontyaiban erin 
tutt. okokra ezen négy al pörös felek épen semmi 
képen sem hal'ználtak légyen, a’ következendö 612 
ге véleleket , 65 ellenvetéseket tévén , t. i. llogy (se 
quil/zr defensa incattorum 

Minekutánna mind a’ két réfzrül a’ pörhöz kap 
csolva lévô oklevelek, 65` I'zóváltások birói latra 
vetetvén, а’ С. betüi jelentésbûl csak ugyan kivi 
lńgosodott volna , lmgy ezen három al pörös felek az 
А. belüi minden Uradalmi adózásokat megtagadó 
inist а’ többi helységbélicknek irâsba foglaltatni ia 
vasolván, azt a’ fóldes Uraság’ tifztségének való--' 
ságosan Ье 15 adták (enana/¿tur cetera qaoque ¿Ie 
lieta probata), végre§ mind az uradalmi 11121565— 
nek, mind pedig a’ Ns. Vármegye’ Её Szolgabírô 
jának minde'nnexnü parancsolattyai ellen való töre- ` 
kedések’ , elkövctett nyakasságok’ , és gorombaságok’ 

4valc'isága az A. С. D. E. F. és G. betüi megliitelesi 
' tett oklevelekkel elegend'ôképen bebizonyíttatván, 

és a’ többi. 

_ Erre nézi'e A. B. C. és D. mint vétkes , nyakas', 
a’ 1611111 helység’ lnkósit bújtógatók, öket gonòfzra 
fakafztók , 65 a’ fóldcs Uraság ellen törekedök, az 
illyes hasonló gonol'z tct'tekriìl leendö elijel'ztés 
okáért állitandó példáúl a’ G. betûi bocsü árnak а’ 
fóldes Uraság által leendömegtérítése mellett, lie 
lyekbül е1—‚ 65 |kiböcsültetni , azok’ helyébe , ne 
hogy a’ köz adô héányosságot fzenvedgyen , más al-- 
kulrnatos' jobbágyok annak üdejében bel'zállíttatni 
rendeltetnek. A’ tellyesítendöknek tellyesítése elötl; 
mindazonáltal ezen pöi" folyta a’ jelenlévö гашё— 

'i 
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nyes `bvizonysz'nkzgnak a’ Ns. Vármegye’ törvényfzékére 
leendö bemutatás végett által adatni reudeltetik. 
(Sequuntur suóscriptiones praesentium in Sede 

dominali.) 
Загар—да. 

1826. efztend. -hônapnak -- napiânn Te 
kíntetes Ns. N. ,Vármegyének N. mezövárassában 
tartatott Törvényfzék’ alkalmával ezen pör bírói 
visgálat alá vetetvén 

Вешаем. Az Úrfzéknek itélete helyben hagyœ» 
tik, és ezen pör а’ tellyesíœndôknek tellyesítése vé 
Бес: а1111о2 olly útasitáâsal viII`za küldetik, hogy а’ 
végre hajtás a’ tifzti Ugxvédnek jelenlétébem meg 
történvén, Szolgabírô Ur annak miké n letttel 
lyesítésérül jelentését a’ Ns. Vármegyenek bemu 
121588. ` 

N. N. Jegyzö. 

52. Senteritia in processu per gmicam 
conventionem superato. 

Az A. alatt_elömutatott eggyesség a’ fóldes Ura 
ság, ’s jobbágyok köztt, úgy , ammint a’ Törvény, 
és az urbariomi rendfzabások kívánnyák, a’ törvé 
p_yes bizonyságnak jelenlétében, a’ pártfogô tifzti 
Ugyéfznek hòzzá járúlásával kéfzûlvén, és a’ job 
bâgyoknak ad'òzások a’ fenn állô Királyi rendelé` 
'sekhez képest meghatározva ~1évén , ańnak Pontos 
megtartására, valamint a’ fóldes Uraság, úgy a’ 
jobbágyok is ezennel köteleztetnek, és a’ pör’ foly 
1:1 а’ 110226 kapcsoltt eggyezéssel -eggyùlt helybenhu 
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gyás végett a’ T. Ns. Vármegye’ Törvényfzékének 
bemutatni rendelletik. 

Sedria. A’ bemutatott eggyességlevél ezennel 
helyben hagyattatván, az bövebb megyisgálás, és 
megerösités végetl; a’ N. Mélt. M. K. H. Tanács 
hoz felküldetni, és ezen okbúl a’ Ns. Vármegyének 
gyülekezetébe be mutatôd-ni rendeltetik. 

55. Sententia in processu regulatorio, in Sede 
.Dominali 

Ezen urbariális regulatióra nézve a’ T. Tör 
vényfzék által a’ dolognak pör formaban leendö elö 
adásánnkivûl megrendeltetve lévén, hogy a"job- 
bágyoknak kijeleltt belsô birtokok kevés volta felûl; 
mellyeknek nagyobb l'záma az О. alatt kitetfzenef 
okadò világositás adattasson , nem külömben , bo 
a’ legelö kiadásában elmellözött némelly házas zfel 
lérek’ réfzére az illet6 legelö kijeleltessen; végre 
liogy a’ jobbágyoknak állapottya az ершей, és tüzi 
fájézásra nézve , mivel vágásbéli fzolgálattyokért az 
urbariális rubrikában ölfa vagyon kitéve, megvilâ 
gositasson. А 

Minekutánna ezen regulatio fzokott törvényes 
pör formaba felvétetvén, a’ bele iktatott ügyele 
tekbül, és irómányokbúl , különösen pedig az Ur 
гаек’ itéletének következésében végliez vitt, és Ц. 
betûvel jeleltt birói fzemlélésbûl tökélletesen meg 
ybizonyodna, Вову N. helységben a’ birtokok most 
is ugyan azon régi, változtatás nélkûl lvalò álla 
potban és valóságban megvannak, mellyben е’ 
regulatio elött voltak; a’ belsöségeknek érdeklett 
csekély volta egyenesen a’ helység’ terméfzeti ' 
vésének következése lcnne, ’s a’ t. 
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Minckutánna tovâbbá a’ zfelléreket illetö le е 
lö, ugyan шк а’ D. alaU.- lévö birói ["¿e'mlélésnelrL 
bizonyságtétele fzerint a’ jobbágyságnak már elöbb 
az N. erdöben Баден; legelöjének folytatásában ,a’ 
legelöt tárgyazó különös bírói fzemlélés’ rendfza 
básai fzerint valósággal kijeleltetvén, egyfzersmind 
azzal eggy lzakadatlan testé tétetve lenne, 

Minekutímna „végre az épület, és tiizi fájézásra 
nézve a’ jobbágyságnak a’ kegyes Urbariom’ érlel 
mében eddig `gyokorlott hafzonvétele, nem csak je 
lenvalôképen fenn állana; de jövendôre is идуща 
azon mód fzerint felhagyatva lenne, következéské 
pen az ahhoz mérséklett fzolgálat az igazsággal, és 
a’ törvénnyel minden tekíntetben megeggyezne, ’s 
ckképen a’ Törvényl'zék’ rendele'seinek mind a’ ki 
vántt világosílásokra , mind uz érdeklett Роднико— 
Záénak valóságes kipótolására nézve már Lìikélletesen 
elég tétetve lenne, és a"fpártfogó til'zti Ugyéfznek 
is semmi további e'fzre vételei nem lennének; ezen 
regulationalis щипка а’ magaegéfz mivoltábanjóvâ 
liagyalik, és a’ pör, a’ liozzá tartozó írómáuyokkal 
eggyütt a’ T. Törvényfzéknek hövebb megvisgàlat 
tya alá terj'efztetni rendeltelik. 

Sedria. Helyben liagyatik , és föbb megvisgá 
lâs végett a’ N. Mélt. М. К. Н. Tanácslloz Гены]!— 
detni rendeltetik ezen urbarialis regulatie. 

54. Фиат! pro/Libititium vernal@ cum initio fesli 
S. losvp/ii jam stalJilie/zdum.. 

Az N. jobbágyság az'l. fzám alatt Шуб kérö 
levelében a’ fóldes Uraság ellen azon panafzolkod 
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van, hogy az, mindgyárt Sz'. Лиге? парЬог I'zám-- 
lálandó tavafz’ kezdetével a’ mezei parlagföldekenn 
és az erdönn, mind a’ két helyenn tudni illik egy 
fzerre, tavafzi vonyós tilost tenni nem enged, és 
ezen panafz az betii alatt lévö lifzti tudósitásban 
emlitett fóldes Uri kinyilatkoztatá's’ következésében 
a’ felséges rendelések мы megliatározott útonn fel 
vuetetvén, ámbar a’ lobbágysz'lgoí; védelmezö tifzti 
Ugyél'z elöadásailian a’ H. betûi llárom tanúk által 
azt kivánná kimutatni, vagy azt vitatná (sequuntur 
ехггасйуе allegata, et probata.) 

Mivel mindazonâltal az A. betüi tifzti tudósí 
tás fzerint már а’ tifzti visgálás alkalmával magok 
a’ jobbágyok nyilván megösmerték, hogy a’ tavafzi 
tilossaikat mind ekkoráig csupán Sz. György napkor 
tették, és ez volt N. helységb'en a’ gyakorlott Гю— 
kás (seguuntur extractiue etiam aliae Dominii 
probae. ) 

Ezen tekíntetbiil teliát a’ fóldes Úri jusok’fenn 
tartására is tekintvén , a’ fo'ldes Uraságot a’ minden 
kor gyakorlott, és eddig állandóúl fenn парши; fzo 
kás’ ellenére, annak tellyes megfzorittatásával , a’ ti 
losnak fzent Józfef napkor leendö tétele megenge 
désére kötelezni nem lehet. 



 

Toldalék. 

a) Сноси! repositionem qualiter peragendam. 

Gondgya volt а’ sajáttyokbúl liatalmasan Гнёт— 
kivetettekre a’ Törvénynek , és hogy sérelmek 110— 
vá liamarább megorvosoltassék, az 1802 és 1807 
dik efzt. azt rendelte, hogy a’ ki akár ingó va.. 

onnyának , akár fekvö jól'zágának békességes bir 
tokábúl hatalmasan kiliányattatott volna, panafzt 
tévén iránta az Al Ispány elötz, tartozzék legottan 
egyik Al Ispány, тазу ha mind a’ kettô réfzrehajló 
volna, vagy más akadály Гены állana, a’ köz дуй 
lésbûl а’ végre megllatalmazott más fzemély , 8201— 
gabíróval, és Esküdttel, a’ dolognak mcgvisgálása, 
és megorvoslása végett a’ földfzínre kimenni, (elöre 
ìllendö határnapot iránta rendelvén) a’ feleket meg 
balgatni, és a’ nélkûl, hogy a’ gyökeresség (radi 
calitas juris) iránt való kérdéseknek fejtegetésekbe 
erei'zkednék', egyedül csak a’ hatalmas téteméuy 
nek vvalt'isa'lgzìt , és törvénytelenségét kin yoniozván, 
a’ megsértetett felet тазу töstént, тазу legi'ellyebb 
eggy efztendö alatt7 úgy hozván magával a’ 121111— 
ség, még erö llatalommal is (brac/aum) az illendö 
böcsů fzerint megliatározandó hafzonvételnek , kolt 
ségnek, és a’ hatalmas téteménybiìl eredett kárnak 
megtéritete'se mellett ismét elôbbeni birtokába villza 
tenni, fenn maradván mindazonáltal mind a’ két 
félnek akár a’ felsöbb llelyre való folyamodás , lakár 
a’ törvény’ úttya. 
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Ь) Qaoad Ädvocatum in processu (фауне 
mandatariatu allcgantem. 

Ha az iigyéfz vallás nélkül akár a’ felpörösért a’ 
felvetelt megtefzi , akár az al po'rösért megjelenik 
nz Ugyéfz, nem „актива nyelvváltságban ma 
rafztaltatik, hanem az általa siikeretlenûl шеи; fel 
vétel, тазу megjelenés is füstbe menvén , az elsô 
esetben ugyan a’ fel pörös a’ Királyi birságban (ju 
dicium regale), a’ másodikban pe'clig az al pörös 
a’ megátalkodottságban marafztaltalván, legottan 
iigyét elvefzti. ’ . 

с) Quoazl naturam , et efectum compromzissi. 
Ámbár a’ megbírálásnak terméfzete azt hozza. 

önként плазмы, liogy , ha nz iigyorvoslásokrúl 
nincs benne emlékezet , âltallyâban а’ Felek a’ fel 
lyebb viteltůl elzárattaknaklennì értetödnek; mind 
azonáltal ha a’ megbiráló levélben a’ fellyebb шеи 
a’ felek fenn шпаны, legottan minden egyéb {Яву 
orvoslások is (ha csak nyilvânvalólag el nem mel 
Миссией) fennt maradnak; de lia a’ `felek úgy 
eggyeznek, hogy a’ válafztott bíróknak itélettyekkel 
örökre megelégedni köteleztessenek, azon esetre 
az iigye vefztett félnek semmiféle iigyorvoslás, söt 
még a’ pör újitás sem engedtetik mea. . 

d) Окажи! levatam ex parióus. 

На elmulal'ztván a’ fel pörös annak üdejében 
a’ felvételt, az al pörös pedig ezen alkalmatosság 
gal a’ vádlevélnek mássábúl leendö feloldoztatásât ‘ 
sürgeti , azoxnban a’ fel pörös a’ vifzont való fel 
vételre annak iidejében тешат“, és ока: advân 

‘питон, - 
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késedelmességének , meg i's térihrén az al pörösnels 
a’ felvétel bérét (taxa levatae), ügyét a’ vifzont 
való felvétel mellett, minden további idézés , vagy 
felvétel nélkül úgy fblytathatty'a, mintha maga an-~ 
nah űdejében tette volna meg а’ felvételt; sôt, bár 
hozattatott volna is már a’ vifzont való felvétel 
mellett ítélet, mellynek erejével az al pörös a’ vád- ` 
levél’ mássábúl feloldoztatott , a’ fel pörös pedig а’ 
Királyi bírságban marafztaltatott, még is van még 
üdeje az ekképen marafzlaltatott fel pörösnek 15 
nap alatt megjelenni, és liésedelmességének helyes 
okát adván, nem csak a’ Királyi birságtúl felol 
doztatik , hanem а’ pört is folytathattya;de elmu 
lafztván a’ 15 napot is, már akkor nem csak nem 
segíthet pörújitás nélkül az elvefztett ügyénn, ha 
nem még az al pörösnek okozott költség' megtérí 
tetésében is marafztaltatik. 

e) Quoad citatíonem ad executìones. 

Nem csak a’ pörbe való idéztetés kívántatik 
meg, hanem fzükséges, hogy még az ítélet” végre 

` hajtására a’ kirendellt hely ‚ és iidöhatár is az ügye 
vel'ztett félnek előre, ’s pedig jókor tudtára adat 
tassék; ha tehát az ítéletet végre hajtó bíró a’ do 
loggal úgy siet ,hogy az al pörös azt csak akkor táj 
ban tudta meg, következésképeu a’ fzüksé es inté 
zeteket meg nem tehette, ezen esetben meltán vé 
delmezheti magát az ellentállással. ---~ ^ r 

f) Quoad procedaram extraneorum judiciorum 
relate ad Hungaros comm iisdpm conventos. 

A’ hazafiak igaz jussainak bátorsága végett 1799. 
efzt. 17. czilskely e’ követkczendöket rendelte: 

\ 
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1. Hogy az adòs a’ külföldönn ellene {тиши 
pört meg tudhassa, а’ kiìlfóldi törvényfzék сапой]: 

‚ nekie megjelenésre elégséges határ üdöt adni, és 
idézését a’ Magyar Udvari Cancellariának úttyánn 
azon Vármegyének, тазу várasnak, mellyben az» 
ìdéztetö udós lakik, álta'l küldeni; _ ugyan ezen 
az útonn fzükséges az itélet végre hajtását megkérö 
birôi levelet is ai adósnak elöljáróságához által kill 
deni , melly azutánn а’ végrè hajtô bírót kinevezi, 

` és a’ végre hajtásrúl таю tudósítását `ismét azon az 
útonn vill'za küldi. 

ì 2. А’ gyözedelmeskedö külföldi az elfoglalás 
‘ alá увы, jófzágért jót állani , és magát azon k/ötelez-~ 
tetés alá vetni tartozik, hogy azon esetre, ha a’ kö 
telezö levélnek foganatlansága a’ foglalatoskodó 
Törvényfzék elött megtudattatnék , az által vettjó 
fzágot viII`za erefztî, ’s elégtételt adni fog. 

5. Hogy а’ végre hajtás által elfoglaltatott in 
gatlan jófzágok bírói zálog gyanânt tekíntcssenek. 

4. Hogy azon esetben az ellent állásnak is helye 
legyen , .ha az ellentállô a’ végre нард bírói Ize 
mély elôtt megmutathattya, hogy тазу а’ jôfzábf 
ra, тазу а’ fzemélyrè nézve tévelyedés, ’s elvé-l 
tés történt. _ 

5. Hogy Ö Felsége Német tartománnyaiban 
`vifzonl;l azon rendelést teendi, hogy addig is, mfg 
hazánk'ban kereskedöi Törvényfzék állíttatik , ha az 
,Austriai más T аггошёпуокпак` lakóssai a’ fizetésnek 
Magyar orfzágban ,való tcllyesítését igérnék, чаду 
ha magokat а’ Magyàr Orfzági Törvégyfzéknek alá 
за velnék, a’ hazánkban teu; itéletet az Austriai 
Tártományoknak itélö fzékei is végre hajtani tar. 

т tozzanak. 
 

19'l 
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Nyolczadik Szakafz. 
Hiteles Kiadásoknak, és egye'bb tifzti l'rományoknak 

pad... *) 

Expeditionum, et ceteramm Scripturarum 
' formularia. 

l 

1. Literae plenipotentiales. 

Mi N. Vármegye’ Egyliázi Fö Bendgyeinek, Or 
fzâg’ Её Záfzlòssainak , Naggyainak , és Nemessei 
nek Közönsége adgyuk tudtokra, ezen levelünk’ 
rendében mindeneknek, a’ kiknek illik, hogy mi 
nekutánna dücsiìsségesen orfzáglò Kegyelmes Koro 
nins FejedelmünknekSzolgálattyát, a’ köz jót, és 
ezen Vármegyének egyéb давай, ’s békesse'ges 

*) A’ közönséges пеший érzés, és annak ké viselôje 
a’ közönséges nyelvfzokás, törvénytévö a nyelv’ 
dolgában: 

Azon kell igen is lennù'nk, hogy tökélletesebhmyelvct 
’ nglhassunkáltal maradékninknak, mint állal тишь 

Óseinktůl. 
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megmaradâsât érdeklö tárgyaknak elinte'zêse végett 
а’ már elöírtt efztendöben, naponn, és helyenn 
öfzve jövén, közönséges gyûlést tartottunk volna, 
ugyanakkor elsö , тазу második Al Ispányunk N em 
zetes N. N. az 1765. efztendei 28. czikkelynek 
erejével hivalalosan jelenlgette nekünk , (‘гагу $201— 
gahírónk Nemes N. N. Ur, Eski'idtt N. N. Urral 
eggyütt az 1692. efztendei 16. czikkelynek erejével) 
hivatalosan megjelentették nekünk: hogy a’ f. efz 
tendöbéli -- havânak -- .napjânn, N. Várassában 
lakôs N. N. itt elöttök fzemélyesen megjelenvén, 
N. Nnek a’ dolog’ , és диарею? folytatásában ta 
pafztaltt kéfzségében , jô fzivûségében , ’s llû , gon 
dos“ munkásságában bizvân , ötet minden iigyeiben , 
és dolgaiban (тазу егге ‚ és erre nézve) maga tel 
lyes hatalmú képviselôjének (‘шву tellyes hatalma 
zottyának) vallotta , tette, és rendelte a’ viffza hi 
vásig, (‘шву a’ másolás üdeig ), adván , és engedvén 
ö neki Lellyes hatalmat, hogy nem csak a" törvé- ` 
nyes útonn (чаду а’ törvény’ úttyánn); de azon 
kn'ül is akármelly barátsâgos módokonn , minden 
üdöben, és az Orfzágnak akâr egyházi, akár világi 
törvényfzékei, ’s birói elôtt minden ügyeit, és dol 
gait vihesse, folytathassa , és irántok eggyezliessen, 
Ugyéfzeket , midön fzükséges lell`z, vallhasson, 
és mind azokat nieglehesse, a’ mellyek akárminé 
mû ügyének folytatásálian javára , és liafznára1`zol~ 
gálhatók leÍTznek , állhatatosan igéryén ‚' hogy mind 
azokat jóvá (vagy lielyben) haggya, elfogadgya , és 
megtarlya , a’ miket шаг említett képviselöje (чаду 
megllatalmazottya) teend, cselekedend5 folytatand, 
végezend, és tökélletességre hajtand (паду ravi. 

.debben) сеет! , és végezend. 
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:S'i autem in specifico' designetur plenipotentia. 

Hogy mind azokat, a’ mellyek a’ fellyebb ki 
ш: dologban javára , és hafznara I`zolgálhatôklell`z- 
nek , megteliesse , és végezlxesse, állhatatosanl 1361‘— 
vén , hogy’ mind .azokat jóvá haggya, страда, 
és megtartya, a’ mellyeket шаг exnlített képviselöje 
teend , eselekedend, folytatand , végezend , és tökél 
lelességre hajtand. 

Mellynek tellyes hitelére kiacltuk ezen Megyénk’ 
hiteles pecséttyével megerösített tanúbizonyság (v. 
tellyes liatalmi) levelünket, a’ köz igazság azt hoz 
van magávaol. «_ 

Elolvastatott , és kiadatmtott 
Ns. N. Vármegyének bites 

F6 Jegyzöje által. 

2. Testimoniales, dam alicui 'ex .dre/:ivo acta 
Nobilitatern ipsius concernentia extradantur. 

Mi N. N. Vármegyék’ Törvényfzéke adgyuk 
emlékezetül mindeneknek, a’ kiknek; illik, ezen 
levelünknek rendében, hogy a’ mìdön mi némelly 
törvényes tárgyaknak megfontolása, visgálása, elin 
u'azése, és az Igazságnak kifzolgáltatása végett a’ mai 
alúl megírtt naponn , és helyenn egybe ülvén `Tör 
vényfzéket tartottunk volna, ugyan akkor megye 
béli lakós N. N. hozzánk benyujtott folyamodása 
által alázatosan kért vala bennünket az iránt,lxogy 
levéltárunkbúl nemességének bebizonyítasára 1201— 
gálliató irómányokat kiadni méltôztatnánk. 

Melly kérésének ligazsiigos , és törvényes voltát 
âltallátván, az általa fellyebb elöadott czéllyára le 
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véltárunkban lévö Nemesek’ öfzveírásâbúl a’ ШЕЕ 
ségesnek elösmertteket ide âltal {каппы mellyek is 
Гибни Г26га ekképen következnek: ' 

Hic seguitar ext2-actus ex Archivo. 
Mellyek is minden hozzáadás, kihagyás, .vagy 

vâltoztatás nélkûl ide lett általiratásárúl kiadtuk, 
fzokott pecséti'inkkel megerösitett ezen hiteles bi-a 
zonyságlevelünket, a’ köz igazság is azt hozván ma-v 
ваш. каш ’s a’ t. 

» Elolvastamtt, és kiadattatott 
Tekíntetes Ns. N. N. Vármégyék’ 

hites Её Jegyzöje álml. 

5. Testimoniales super oonstitatione procuratoria. 

Mi ’s a’ t. -- jelentette nekůnk , hogy N. N. 
e’ folyó efztendei -- napjánn ’elôtte fzemélyesen 
megjelenvén , m-inden lévö , akár általa mások el» 
len , akár pedig mások âltal ö ellene az Orfzágnak 
egyházi, vagy pedig Умей itélö fzékei, és Biroì 
вши indíztatott, és {вспышки p'öreiben N. N, Urat 
és más Orfzáf'béli Ugyvédlôket, kik ezenlevelünk» kel elö Розжиг állani , törvényes, és minden kétsé-- 
‘вена kivûl val() Ügyélfzének rendelte, és vallotta légyen , törvényes atalmat, és fzabadságot `adván 
псы, hogy pöreiben mind azokat, a’ mik ügyének 
védelmére, és azigazság’ kinyomoztatására самои— 
nak, elôadhassa, és nevében' a’ Biróság’ elejébe 
terjefzthesse; mellynek hiteléûl kiadluk'e’ jelen va-.- 
16 , aîVármegyének hiteles pecséttyével тенета— 
tett Ugyvédö valló levelùnket, a’ köz igazsâg azt 
lwzván magával ’s a’ t. ` 
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4. Testimoniales super paupertate. 

Mi ’s a’ t. ---- akkoron N. N. hozzúnk folyamo~ 
dolli, [шву fzegény ‘sorsárúl, és tellctetlen {апарт— 

› tyárúl bizonyságot tennénk; mi тем: kérését elfo 
„см“, bemutatott könyörgô levelében elöadatott 

környülállásoknak megvísgáltatására illetö Szolga~ 
bírónkat Esküdttyével взад/(щ ышаышь, kik а’ 
tapafztalttakrúl e’ következö tudósítást terjefztették 
mai паропп tartatott gyülekezetünk’ elejébe', двуч 
mint : 

Alább атак ’s a’ t. 

Mellyhez képest a’ Тент; ívatott tudósítâsnak 
Гибни fzÓra minden változtatás, чаду kihagyás 
„вши ide lett íktatása mellelt Маши]; a’ folyamo-f 
dò állapottyárúl annak segedelmére, és igazait(v, . 
'ussainak fenn tartása'wa fzolgálható, ‘тау fzolgá~ 
laudó) jclenvalô híteles bizOnyÍtÓ levelünket,a’ kÖZ 
с l I l \ a nguzsug azi. hozvan плазма] ’s a’ t. 

5. Testimoniales super Nubilitate. ` 

Mi .’s а’ t. akloron N. N. tartozô alázatosság 
gul hozzánk járúlván, elöadta a’uemességérül fzólló 
é.; Ns N. Vármegye мы! hitcles bizonyságlcvelét a’ 
követkczendö Vtartalommal: - 

Mi, ’s а’ t. elötlünk az irímt esedezvén , hogy a’ 
fenn bcírtt hiœles nemesi bizonyságlevelet kihírdet 
ni, jegyzö könyvünkbe beiktatni, annak erejével 
ötet valósâgos Nemesnek megösmerni , és a’ megye 
béli többi nemesek’ I`z_ámába bevenni , egyfzersmind 
Pedig mind ezekriìl цен МюЛезЫ20пу55131еуе1еъНа 
ваш méltóztalnánk. Миша képest az esedezö’ 53“— 
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ságos kérését elfogadvân , mînekutánna а’ ferm -érdek-f. 
lett nemesi bizonysâglevél elöttüyk, minden ellenmon-` 
dás nélkûl, hozzá járúlván tiÍ'zti Ugyviselönk’ megegy 
gyezése is, kihírdettetett, elfoga'dtatlott, és hiteles f' 
)cgvzökönyvünkbe beiktatott volna; annak er'ejé--Av 
vel а’ шаг nevezett N. N. 'valóságos nemçsnek ös-f' 
mertetvén, a’ megyebéli többi nemes Urak’ Гай— 
тёЬа beíratott. y ‚ 

Mellynek hiteléül kiadtuk а’ jelenvaló bizonyf 
ságlevelünket, .Váljmegyénlí hiteles pecséttyével 
’s a’ шведа; alá írásokkal megerösítve, а’ köz. 
igazsírgY azt hozván magával. 

Vagy. >Mi N. N. Vármegye ’s a’t.ugyanakk-opl. 
elöfordúlván Megyénkben helyeztetett N. Vârassá~ 
'ban lakós Ns. N. `Шпоны: , Istvánnak , nem külöm-« 
Ьеп Megyebéli N. helységébèn lakozô Ns. N. Péter-~ 
nek , és Mihálynak ozon folyamodó levelek, melly 
ben valósá os nemességekrûl, töllök fzármazottfia`- 
ilnak печей béiktatásával négy eggyenlô darabok~ 
han különösen kelendö hiteles Atanúbizonyság leve 
leinknek kiadatásáért esedeztenek. . 

Mivel a’ folyamodók a’ múltt 175/_1.4 efztendö~ 
ben N. havának N. napjánn N. Várassában tartatott 
köz gyülésünkbûl a’ пазу attyoknak néhai Ns. N. 
Mihálynak, ’s tölle Гида-шагом: két бай N. N. mint 
eggy testvér atyafiak’neve_iknek beírásával költt nef 
mes tanúbizonyság levelünket az A. betû alatt ere 
deti valósâgában elömutatták , ’s mind magoknak az 
esedezöknek N. bizonyságlevelet nyertt Mihálynak, 
úgy az azon levélbe beîratott fiaitúl lett fzármazá 
sokat, és fzakadatlanúl megtartott, és soha meg 
nem háboríttatolt ńemesi fzabadságban való élése-~ 
Вы а’ В. С. D..etc. betük ать е1бщщаюц tanúk’ 
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vallásaival , kerefztlevelekkel, ’s egyéb hîteles оне— 
velekkel tökélletesen megbizonyitották.. 

Melly fellyebb elôhozott nemesi hìteles tanú 
bizonyságlevélnek foglalattya fzórúl fzòra ekképen 
következik: 

Nos Universitas ew. 

Azért mi a’ fennt emlitett folyamodc'gkat, ne 
vezetesen (hic enumerantur supplicantes) megye 
béli valôságos Nemesseinknek továbbá is megösxner 
vén, Тент: nevezett N. Nnek, ’s tölle l'zârmazott 
папах Nnek kérdést nem fzenvedö igaz nemessé 
вена! ‚ ahhoz járúlván Megyei Ugyél'zünk’ tellyes 
megnyugovása is (vagy megeggyezése is), Надир; 
fzokoLt pecsétünkkel megerösitett ezen hiteles иши 
bizonyságlevelünket, a’ köz igazság ш hozván ma 
gával. Költt ’s a’ t. f 

6. Testimoniales super authentication@ testium in 
Nobilitaribus. ` 

Mi N, N. "s a’ t. Ugyanakkor elöfordúlván N. 
N nek alázatos folyamodâsa az iránt , hogy az elöadoLt 
's Nemességéhez tartozò esküdtetölevélben foglaltt 
шиш meghitelesittetni méltóztatnánk. 

Kinek igazságos kérésére hajúlván , minekután 
na az elöadott esküdtetölevélben foglaltt tanúknak 
megliìielesitëse végett, az е’ végre rendeltt Biztos 
ságot kikiildötti'ik, és az emlitett N. N. nemessége’ 
dolgában kivett tanúvallásoknak meghitelesitésérül 
fzôllô tudósítását ugyan a’ f. efzteudöbéli N. hava 
nak N. napjánn beadta volna , az esküdtetôlevelet 
az abban foglaltt tanúvallásoknak meghitelcsítésével 
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eggyiirt ide yáltal Ягами}, következendö módon, és 
Benddel: ‚ . 

(Ilic seguitur inquisitie per extensum , quam con 
A.segiiitur' series aut/ienticationis.) ' l 

мену fennt im eskadœiölevélnek, és аЬЬап 
foglaltì wnúvalláêok’ megliitelesítésének I`zôrúl fzòra 
minden kivonás , тазу öregbités , ésváltoztatâs nél 
kiìl ezen levelünkbe beiktattatott mivoltárúl , neve 
zett N. Nnek jövendöbéli bátorságára fzolgáló , és 
llileles pecsétünkkel megerösíttetelt ezen levelünket, 
úgy hozván a’ köz igazság шагать kiadtuk. каш 
és a’ többi. ' 

7. Aósolutio Tutoris. 

Mi N. N. Vármegyének Törvényfzéke ’s a’ t. 
А Ugyanakkor N. Várassában lakós N. N. benyúitott 
esedezôlevelében folyamodást tévén az iránt,l10 
a’ néhai N. N. árváinak általa több efzlendökig 
folytatott gyámatyaságrúl lemondván, ’s a’ végsö 
fzâmadásait is már beadván, ötet a’ további gyám 
atyai (tutori ) Í`zámadás’ terhétûl, ’s kötelességétül 
oldoztatnánk fel, ’s arrúl hiteles pecsétünk alatt ke 
lendö bizonyságlewieliinket adnánk ki. 

Melly alázatos, és igazsâgos kérését az введе 
zönek mi elfogadvân , mivel az N. efztendöben N.` 
liônapnak N. napjánn tartatotl: Törve'nyfzékünk’ 
jegyzö könyvének bizonyitâsa fzerint a’ folyamodó»` 
nak, néllai N. N. közös vagyonnyokrúl kéi'ziìltt, ’s 
az árvák’ dolgaira iigyelö Biztossaink мы, és ál 
talunk> is fzorosan megvisgáltatott gyámoli végsô 
fzámadásai, hiba , ’s fogyatkozás nélkül valóknak lenni 
tapafztaltattak, ’s magokat azok iránt scmminémü 

/ v ’l 

l 

-/ 
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él`zrevételek elö nem adtâk , ’s a’ fzâmadások levél 
tárunkba betetetni rendeltettek, a’ folyamodô N. N. 
топь gyámattyát, néhai N. N. árvái’ gondviselése 
alatt volt közös vagyonnya' felûl leendö minden 
további fzámadás’ ’s felelet’ terlie, ’s kötelessége 
alúl átallyán fogva feloldozzuk, es feloldoztattnak, 
’s menltnek mondottatnak lenni ezennel jelentyt'ik, 
és megösmerjük, tifzti kötelességébe tétetve lévên 
egyébaránt N. F6 Szolgabirónknak az, hogy a’ men 
nyiben néhai N. N. árvái a’ tökélletes iidökort irn 
mar elérték, és betöltötték, azok között , a’ folya 
modô volt gyámattya N. N. kezeinél lévö ’s N. fo 
riutokat tevö közös pénzt, az általunk mar elôre 
швейцарцы; kúlcs, és zfinormérték fzerint oil`za 
fel, ‘1,3 kinekkinek a’ maga réfzét fzolgáltassa ke 
zélxez. 

 

Mellyeknek erösségére kiadtuk ezen [201011111— 
teles pecsétünkkel megerösitett bizonyságleveliinket, 
a’ köz igazság azt lxozván magával. Költt ’s a’ t. 

8. Ãat/zorisatio pro Deputatie in aliqua 
Commissione. 

Mi N etc. a’ kiknek illik, ezen levelünk’ ren 
rlében, ltogy, minekutánna az N. N. Vármegyék’ 
liatâl'ai iraut Гели forogliató kérdések elintézése te 
kintetében a’ múltt N. efztendöbéli Orfzaggyûlésenn 
alkotott N. Törvényczikkely tellyesedésére kirendeltt 
0r1`zágbiztosság munkalkodásának határnapia azon 
Kt'ildöttséguek elöiilöje N. N. e’ f. e. _ havának 
4kénn költt, ’s hozzánk útasitott böcsös levele fze 
l'int a’ f. е. közelgetö _ haváuak _ napjára --- 
várassábau rendeltetett; a’ fellyebb említett Tör 
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vényczikkelyekben `foglalct tárgyaknak megyénk’ 
réfzérül leendö folytatása végett N. N. N. Urakat, 
Вите]: egyenes fzívüségek , a’ Törvény’ rendelését, 
megyénk’ dífzét, és az adôfizetö népünk’ руд; ‚ Гйт 
vekenn , ’s böcsületekenn hordozó lelkiösméretek , 
közönségesen megösmertetve, ’s tudva vagyon , 
olly képviselöi tellyes hatalommal, és egyedûl azon 
útasítás’ adása _mellett пеший]: ki, hogyha fzinte 
mindnyájan eggyütt nem lennének is , mind baráb 
ságos eggyezésekhen, mind pedig akármelly más , 
a’ fellyebb jelentett tárgyban teendö munkálkodások-~ 
Ьап, a’ Törvény által kifzabott zlinormérte'ket, 
megyénk’ difzét, утёс, ’s a’ valósâgos igazságot vá 
lafztyák munkálkodásoknak, ’s képviselöi tanács 
kozásaiknak vezérlö голыш; arrúl tegyenek ne 
künk annak ûdejében tudósitást. 

Mellynek hiteléül kiadtuk Megyénk’pecse'ttyé- 
vel megerösített ezen tanúbizonyságlevelünket. Köl tt 
és a’ többi. ~ 

9. Credentionales pro ablegatís ad diaetam 
Regal. 

MiN. Vârmegye — emlékezetûl adgyúk , a’ 
kiknek illik, hogy minekutánna mi Felséges Elsö 
Ferencz örökös Austriai Csál'zár, kegyelmes Kira 
lyunknak a’ folyô el'ztendöbéli N. hónapnak N. nap 
jánn, Bécsben költt ugyanezen efztendöbéli N. hô 
napnak N. napjára, N. Várassába'n tartandó Ог— 
fzággyiilést hirdetö Kir. levele által kegyelmesen 
meghivattaltunk , ennek alázatos jobbágyi hiì ‘еп— 
gedelmességgel leendö tellyesítésére Nemzetes N. N. 
és N. N. Urakat a’ hajdantúl Ólta bevett, és meg 
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` ságos bizodalommal a’ hazának Na 

tartott fzokás fzerintlKöveteinknek vâlafztván, tel-~ 
lyes hawlmnt adunk mindkettejeknek, hogy azon 
tárgyakrúl ,mellyek a’ magyar hazának ésezen Уйг 
megyének javát, boldogságát Шейк, kezekbe adott 
útasítâsunk fzerint tanácskozhassanak, végezhesse 
nek, ’s kériük egyfzersmìnd alázatosan , ’s attyafî 

gy' Mélt. , Fö és 
Tekínt. Rendgyeit, és Karjait: hogy nevczett Köve 
teinknek tellyes Швеи: adnì, ’s mindenekben., a’ 
тике: orfzágunk’ зачёта, és ezen megye’ hafznára 
csekedni fognak , intézeœiket kegyesen , ’s hathatô 
san elösegélleni meltóztassanak. 

Mellynek hiteles volta , ’s bizonysá ga okáért ad 
Букля fennt említett Követeink nek ezen lxiteles, peesé 
tünkkel megerösíttetett, megbíró levelünket. Köln 

Í 

10. Credentionales pro Individuo Pecunia@ 
deportante. ' 

Mi Vármegye Egyházi ’s а’ t. közönsége ad 
gyuk tudtára mindeneknek , a’ Вите]: illik ezen 
megbírô levelünknek rendiben: ho mi N. N. som 
mât Tábla Bírònk N. N. Urnak e’ mai naponn olly 
útnsítással fzolgáltattunlvkezeihez , hogy azokat maga 
I'zemélyesen~ezennelnBudára felvivén , а’ megneve 
иен N. énztárban befizetvén , bátorságunkra az il 
]ctö nyugtato levelet vegye ki , ’s nekünk hazajövete-- 
lével tegyen tudósilást. Mellyrül is kiadtlik ezen Гю— 
hott pecsétünkkel megerösített megbiró levelünket. 

11. Literae dispensatoriae. 
Tekíntetes Nem. N. Vármegyében helyeztetett 

Т. helységben lakó N. N. nötelen és идут‘: azon 
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helység’ lakôssa N. N. llajadon leâny, mind ketten 
helvecziaivallást tartô Evangelion: követöi , házasá.. 
gi I'zövetségben lépni -I`zándékozván, elö adott fon 
ms okokra nézve, azéri: esedeztek, hogy az едущий 
törvény által kötelességûl rendeltt kihírdettetés elö-- 
re bocsáttása nélkül, öfzve kelhessenek, és öfzve 
adattathassanak. --|- А 

Megmutatván azt a’ folyamodók a’ lnelységbéli 
Lelki páfztor’ bizonyság levelével , llogy ök helveczi 
ai vallás követöi legyenek , azt pedig, hogy 11626:— 
tök olly akadály fenn nem forogjon ,« melly öfzve 
.keléseket törvény fzerint akadályoztathatná, ‘Юзу 
erötelenné tehetné, az Istennek tartozó hitçkre, az 
alább írtt Clött феи; esküvés által erösítették volna; 
a’ feladott kérés igazságosnak шантаж: ‚ a’ folya 
modók, mind a’ kér. vallásonn le'vö Evangelium’ 
követöire nézve 1790. efzt. Немец törvény’ 26dik 
czikkellyének hagyása Гит-1111,’ а’ fzokott háromfzo 
ri kihírdetés kötelessége 'alúl felfzabadíttatnak, és 
azoknak megengedtetikl , hogy az illetö Lelki 
Páfztor által, minden kiln'rdetés nélkül (megtart 
vân egyébaráńt az Anyafzentegyháznak gyákorlott 
доказав: és törvényes rendeléseit) öfzve adattathas 
sanak, és házassńgi kötéllel öfzve köttethessenek, 
ezen fzabadságot adó levélnek erejével. Költt’s a’t. 

12. /Idmonitoriae, et in/u'óíton'ae Testimoniales. 

Alább megírattak hitelesen bizonyíttyuk, hogy 
mi Tekínt. N. N. Vármegyênek közönséges 1111111 
dése mellett N. N. N. réfzekre, és kértekre N. N. 
Urat az írásban ne'künk által adott inlés, és tiltás 
fzerint törvényesen megintettük, és tiltottuk kö 
Yetkezendöképen --~ 
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( Seguitur tenor шмыгает) 
_ ‚ Ezen törvényes intésre , és Ytìltásra tifzteltt N. N. 
[_lr’ réfzérñl, e’ folyò liónapnak 5kénn az N. N. 
Ugyéifze által irásba kövelkezendö felelet adalott 
kezünkbe: _ 

(Seguitur responsum) 
Melly általunk ekképen végliez vitt törvényes 

intésrül, és tillasrúl, és az arra nyertt felelelrñl 
adgyuk ezen закис nevünk alá írásâval , és fzokott pe 
cse'tünkkel mcgerösített bizonyság levelünket. Költt 
’s a’ t. N. N. T. N. Várm. Её Birója (L. 5.) 

Ugyan azon T. N. Várm. Esküttye. (L, S.) 

15. ¿manina малыша. 
Alábl) {гамак N. Vármegyének közönséges ki 

külde'se (vagy Al Ispányunknak különö`s megha 
gyása) mellett, kezeinkliez le [вы N. egéfz som 
mának ajánlásâval törvényesen intyük az Urat ar 
rúl, és a’ felûl, Вову azt törvényes 15 паре]; alatt 
vegye fel, és 10nap внёс: az adóssâgban törvénye 
sen elfoglaltt intetô Urnak jófzágát bocsâsa ki, 
máskép az intetö Ur fenntartya törvényes vkerese 
пёс, hogy a’ meg intetett Uraságod, mint vakmerö 
letartóztatója más jófzágának, a’ тайга fekvö som 
тёк elvefzejtse, hafzonvételét a’ jól`zág1mk,_’sr az 
intetönek költségét megtéritse, N. N. törvénynek 
értelme I'zerint, elvárván törvényes парок alatt fe 
lelete't, maradunk -~- 

14. Protestatoriae et inhibitor-ine. 

_ Mi , ’s` a"t. akkoron N. N. fzeméllyében , és ne 
vében a’ kövell-.ezendô ellenmondó, és megtiltó le 
vél terjefztetctt elönkbe: 
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(flic алтын” Series` rei, quae агата 
вирронёшг) az ellenmondónak tetemes kárával és 
sérelmével. — 

Mivel pedig ’s a’ t. (hic exponuntur Мотели: 
et rationes ex/zibitae contradictionis. 

l Azért is, ne hogy az ellentmondó hallgatásá 
val ezen káros cselekedetben megeggyezni láltassnn 
(ennél és ennek) jelesen, és nyilván ellent mond, 
kinyilatkoztatván azt ’s a’ t. (hic adllucitnr ipsum 
meritum Protestationis.) 

.4d Stylum pertinent et seguentia: ‚шло et 
‚или: ab hoc невода ezennel tilalmazza , és el-, ’s 
megtilßya, ’s tilalmaztatni, és eltiltatni kivánnya. 
kérvén ezen ellenmondásât, és el-, ’s'megtiltâsát a’ 
Tekínt. Нет. Vármegye’ jegyzö könyvébe beiktat 
tatni, és magának a’ fzokott bizonyság levelet errül 
kiadatni. 

Melly ekképen elöttünk megesett, vagy meg 
lett , és ide fzórúl I'zôra mindenváltoztatás , 110225— 
adás , vagy el (ki) hagyâs nélkûl beiktatott ellen 
mondásrúl ( eltiltásrúl) az ellenmondô ( eltiltô) iga 
zának (jussának) fenn tarlásâra l'zolgálhatô тазу 
-fzolgálandó bizonyságúl Идёшь ’s a’ t. 

15. Transmissionales processus ad Tabulam ^ 
Regiam. 

Dücsösségesen orfzágló Felséges Fejedelem Isö 
F erenczn( k, Isten’ kegyelmébîìl Austriai Csáfzárnak, 
(Р. Т.) Ö Csáfzári és Királyi Felségének , kegyel 
mes Urának N. Vármcgyének Törvényfzéke , enge 
_delmes alázatossîwgal jelenti , hogy a’ fol yô efzt. ha» 

‘типом. ` 20 
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vának _ napjânn az említett Vârmegye'nek Szabad 
Királyi N. Várassâban lévö Megye házánál az ele 
jébe terjel'ztett pöröknek megvisgalása és az igaz 
sâgnak kifzolgáltatása végett birói törvényfzéket 111 
vén , a’ több'ek köztt Nnek , mint fel pörösnek , 
N. N. al pörös ellen , N. N.- elött _ efztendei _ 
liônapnak _ napjânn elvégeztetett; onnan pedig az 
N. fel által , >«alejébe terjefztetett T. pörét bírói ité 
let alá vettelégyen. 

Melly ebbai рашек foglalaayaiaaaalmai) ts- `. 
vetkeznek e’ fzerint: 

Anno ’s a’ t. 

A’ melly pör a’ hozzá tartozandô irâsokkal, és 
bizonyitásokkal egg yütt annak rendg ye Г zerint meg 
visgáltatván , és fontolóra vetetvén , abban a’ jelen 
tett Törvényfzék következendöképen itélt: 

1826. Efztendöben ’s a’ t. 

неметь ’s a’ t. 

Minekutánna pedig a’ fellyebb való vitelre néz 
ve a’ fel'ek' a’ következö elöadásokat tette'k volna _ 
(Pro etc.) Azon Törvényfzék által az alább ira 
tott пае: têtetett. 

( Seguite]` Sententia) 
Ezekliez képest teliát a’ többl'zör emlitett Tör 

vényfzék a’ fellyebb elöadatott pört minden fogla 
lattyával bövèbb megvisgálás végett Felségednek' 
Királyi Törvényfzéke, úgy saját I`zemélyes jelenléte 
elejébe )obbágyi alázatossággal terjefzteni kíváuta, 
a’ köz igazság azt hozván magával. 
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i \ . .. 
16. а) Lez/ata una сит cztatorus ad Jaflicium, et 

actione ad i/walidationem Cambialium fraude 
д et dolo extortarum. 

Az —— efztendöben _- lxónapnak -— napiánn 
Nemes fzabad ’s Királyi N. Várassa Törvényfzé 
ke elött 

F elvétetett 

Nemzetes N. N. Úrnak, és hitvessének N. N. 
Allzonynak, mint fel pörösöknek 

Ügye 
N. N. N. N. mint al pörösök ellen, melly al 

kalmatossággal a’ tifzteltt fel pörösöket Nemzetes 
N. N. törvényesen vallott Ugyviselô `minden fzük-i 
séges ôvások mellett elôadván , az eredeti vádlevelet 
az A. ennek kézliez fzolgáltatàsârúl , ’s ekképen az 
al pörösök törvényes idéztetésekrûl fzollô bizony; 
ságlevelet a’ B. betü alatt, mellyek fzerint а’ fzo 
kott kikiáltás mellelt is törvényt, és igazságot tö 
kélletes végre hajtással I'zolgáltatni kíván, а’ fenn 
tartandókat fenn tartya. 

A’ követelt al__pörösökért Nemzetes N. N. yIzör 
vényesen va'llott Ugyvédlö а’ l`zükséges óvások, és 
ellenmondások mellett megjelenvén f. f. ’s a’ t. 

Nekem N. Nnék ezen fzabad, ’s Királyi Nemes 
N. Várassa F6 Birójának, ’s általom ugyanazoyn vá 

lrasi velexn egyben älö N. Törvényfzéknek N. N. N. 
mint fel lpörösöknek nevében , és fzemélyckben tör 
v'ény ‚ és igazság kifzolgáltatása végett eleibénk 
adatouf 

Miképen tudni illik ’s a’ t. 
' 20 " 
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Mivel рейд; зепН más’ kárz'n'nl iavaiban nem 
gyarapodhatik; de а’ Ычгшаэ törvény’ lsö réfzénck 
71. és 2dik réfzének 85. czikkellyeì meg sem is 
engedik, llogy valaki a’ maga спай/вши; csalfasâ 
Батик а’ megcsalatott ellen Найти vehesse, ша! 
fogva pedig az illyen fortélyos mesterk'edéssel ей.— 
közöltt , és elkél'zûltt levelelmek ——— törvényfza 
bások nem свах törvényes sükerek nem lehetne, 
lnanem inkább azok, mint önnön magokban, tör 
vénytelen tettek' egyenes megl'o'ntás, és megsemmì 
sílés alá volnának чете; azok továbbá, a’ kik ol 
lyas fzövevényes csalárdságokat , ’s ezek által Мг— 
tételeket elkövetni bâtorkodnak, minden törvény 
I'zerint az okozott károknak, ’s költségeknek meg~ 
térítésére is köteleztetnek. ` ’ 

Kivânyák azéri: a’ fenn nevezett elöadôk, és fel 
pörösök, a’ már mondott N. Пьес ‚ mint al pörösö 
Вес az elôhozattak végett elômbe, és “Нет egyben 
ülö N. Törvényfzék, mint a’ hármas Törvény’ Sdik 
réfzének lOdik czikkellye fzerint illetö Bíróság’ 
elejébe eggy rövid, bizonyos, és törvényes határ 
парта törvénybe idéztetui, és az elöhozolt, ’s ha 
fzükséges leend , utóbl) még több elöhozandó hon 
ni törvényczikkellyekhez képest а’ fenn érdeklett 
hamisan kéfzûltt, és mesterséges csalárdsággal ей.— 
közöltt cserelevelet, az okozott tetemes károknak, 
és költségeknek az al pörösök által leendö megté 
rítése пленен: megrontatni, azt, mint magában 1:61‘— 
vénytelen , és sükeretlen tenet félre успения, zel 
lyességgel megsemmisíttetni, és ekképen magoknak 
а’ törvényes igazsâgot foganntosan kifzolgàltatni, 
fenn tartván a.’ fenn tartandókat. 

~ Ezen iigynek törvényes elhatározására a’ most. 
folyó --- efztendöbéli Kis All'zony havânak --- nap 
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jât több utánna következö törvényes napol-.lml 
eggyütt ezen N. fzabad Királyi Várassa tanácshâzâ 
nál elöttem, és a’ velem egyben ülö N. várasi Tör 
vényfzék elött határnapúl reudelcm, mellynaponn 
és helyenn, hogy az al I_)örösök a’ törvényes тёк! 
fzerint шавок védelmére megjelennyenek, ezennel 
általam jó üdejénn a’ törvényïelejébe idézletnek. 
Köln ’s a’ t. 

Ь) No1/ae citatoriae in processum debiti, una сит 
testimunialibus super peracta exhíóítione. 

_ Mint i6 Alfzonyînlmak! 
( Varialur titulus, Иго: Mint пазу jôUrunknak 1 ) 

Ajánllyuk liivmlbéli fzolgâlawnkaL 
Miféle sommàk , és a’ véle iáróik me vétele vé. 

gett топа]: légyen lil'ztellt All`zonyságlo a’ 1p. e. 
-— havápalí 20dik és utánna lévö törvényes паре];— 
ra, N. U1', és hitvesse N. AH'zony’ kérésére, me 
gyebéli N. mezövárassába idéztetve? reménylyük, 
hogy az fris emlékezetben vagyon tifzteltt Alrzony 
ságtoknak. ` 

Minthogy azomban ugyanazon зонту“; ìl'ánt 
tifzteltt Allzonyságol , és a’ fenn tifzteltt N. Ur között 
а’ megielenésre kirendeltt iidô elött megesett káros 
megeggyezé'sben tellyességgel meg nem nyughatván 
а’ ищет Urnak hítvesse N. All`zony , annak , mint 
а’ kereset alatti sommák voltaképen való {111215110— 
nossa illelö helyenn ellen топать, ’s ez âltal ma 
gímak , és ‘а’ llázas fzemélyek’ sorânn férjének , tifz 
telit N.' Итак is a’ további kercsethez valô jussát 
fenn зад-гона volna. ' 
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'Ezen okbúl ugyan а’ tifzteltt hitelezö All'zony’ 
és Ur’ kérésére, tifztünk’ hivatallya fzerint (lila 
sítólag a’ kérelemre) rendellyük til'zteltt A11`zony-- 
ságtoknak hatâr napúl e’ f.> e. _- havâna'k 50dik 
нарды az utánna valòkkal egyetemben megyebéli 
N. mezôvárassába olly formán , h'ogy akkoron ottan 
a’ most legközelebb lartatott tifzt válafztó fzék’ te 
kíntetébül is fzokás fzerint elöttünk elégségesen , (in 
aliis casibus: akár I`zemélyesen, akár pedig elég 
séges fzófzólloiok мы ’s a’ t.) megjelenni , ’s ius 
saikra felvigyázni el ne mulassák. Maradván -- 1826. 
--- havának ---~ папани. 

" N.N.-»ésN.N. 

А’ töl've'nyleve'lJ borite'lja'ra. 

T. Нищета—‘П. N. A1Tzonynak, T. Ns. és 
Vitézlett N. N, Ur’ Ozveggyének , nem külömben 
azon voltt férjétül fzârmaz'ott leánnyának N. N. 
Alrzonynak",` T. Ns. Vitézlö N. “П. llázas társának 
ezen pörbe idézö levelünk törvényesen adasson. 

Eredeti. 

Testimoniales ad dorsum Citatoriarum ‚гагат. 

Hogy ezen pörbe idézô ,levelünk’ valóságos 
mâssait , úgymint тёщи: N. N. Allzonynak, Гие— 
mélyesen, --- N. N. Ur’ llitves сажать pedig N. 
N. zfellére által mai alúl {ш naponn és helyenn 
kezekliez fzolgáltattam , arrúl bizonyságot шаек.— 
каш ’s а’ t. 

Belûl {т N. Esküdtt. 
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17. Lez/ata in Criminaliôus. 

Ns. N. Nnek, mint ezen T. Ns. lN. Vármegye’ 
eggyik rend fzerint` valô Ugyéifzének 

Nütt lakós, most pedig fogházunkban rabosko 
di) N. N. mint gyilkos fzemély: ..’s al pörös ellen. 

Azon Ügyéfz maga törvényes jussaihoz газам— 
kodván, elöadgya a’ vádot _magában foglalò ere 
бей levelet, a’ kézbe выдавший! fzólló bizony 
sâglevéllel вздуть az A., az al pörös’ önkint ген: 
vallásait a’ B., a’ tifzti nyomozást a’ C., a’ Tör 
vényi'zc'ek’l határozását az .E. betük alatt, kivânván 
ezen al pöröst halálos büntetés alá vetetni. f. a’f. 

N. havânak N. napjánn tartatott Törvényfzék’ 
alkalmatosságával az al pörös Törvényfzékünk fzi 
ne elött fzemélyesen megjelenvén, ügyének rövid 
útonn leendö elintézését kikérte, egyébaránt az ü 

éfzi чад tetemes volta’ tekíntetébül az al pörös’ 
védelmére fzolgálható környûlállásoknak elöadása 
iigyéfzi hivatalunk’ eggyik tagjának megllagyattatott. 
Tam Fiscalía' incattnm dejenclens seguenter incipit. 

Ezen al pörös réfzéri'il a’ kegyesen megliagyott 
Yédelmet N. N. mint ezen_T. Ns. Vármegyének al 
Úgyéifze rövideden ezekben foglall ya ’s a’ t. 

18. a) Lew/ata processus ad relnitionem exstirpa 
' платит. 

Е’ folyó erzœndöbç.. szênt György’ havámk 
25. napjánn az N. N. Ur etc. T. Ns. N. Vármegyé 
ben helyeztetett N. Várass'ában, Tekíntetes, Nem 
zetes, és ‘теша N. Ferencz Ur az elöbb nevezetl; 
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Vármcgye’ liites F6 Jegyzöjének elôli'ilése alatt , több 
alúl írlt , ’s megliivott Uraknak , nem. kiilömben a’ 
Nemes Varmegye’ törvényes bizonyságának jelen 
létében tartatott Url'zék’ alkalmatosságával 

_ Felvétetett *) 
lrtásokat vill`za váltó pöre a’ fenn tifzteltt N. N. 

(titl.) mint al pörösnek . 
l Ugyan 

Az N. N. helység’ lakôsi ellen, kik az N. 11a 
tárban irtásokat birnak 

A’ fenn til'zteltt fóldgs Urasâg’ réfzérûl Nemes 
N. N. rend fzerint való Ugyéfz hivatallyáhqz kap 
csoltt fzabadsága mellett megjelenvén , a’ T.-Url`zék- 
nek alázatosan elejébe terjefzt-i , miképen az elöbb 
пешие“ helység’ lakôsi, egyébaránt a’ fel pörös ‘1. 
N. Ur’ tulajdon jobbilggyi,az N. határban irtásokat 
birvan, minekutánna aunyira ment már köztök a’ 
dolog, hogy irtásaikat, mellyeket i`o'ldes Uraságok 
nak kegyelmébůl birnak, az Urbariomnak , bonni 
törvénnyeinknek rendelései , és a’ f`óldes Uraságnak 
is több rendbéli tilalmai ellen magok között , a’ nél 
kûl , hogy az Uraságnak jelentést tennének , adgyak , 
Tefzik , elcserélik , és apróbb réfzekre aïföldes Ura 
ságnak kárával ’s megsértésével elhasogattyák ’s da- I 
rabollyák; hogy teliát ezen illetlenségek, és ren 
detlenségek jövendôben megfzünnyenek, mind az 
elöfzámláltt okokbúl, mind pedig a’ törvényben , 
és fellsôbb kegyelmes rendelésekben gyökerezett föl 
des Uri hatalombúl a’ tifzteltt fel pörös Urasâg a’ 
jelentett, és hiteles feljegyzésben utóbb elöadandó 

` ") Si causa ad uberiorem continuatoriam perlractalionem 
aforo superrevisorio relegetur, tunc ponisolet :july 
tato'tag,r „шести ’s ц’ t. 



515 

ìrlâsokat, mint 'valósâgos tulaidon fóldgyeit ш 
galioz venni fzándékozván , kivánnya ‘az uradalmi _ 
Ugyél'z ez irânt az illetö hirtokos lakósokat жёг 
vénybe idéztetni , azokrúl fzolló leveleikńek elöl 
adńsâra, ’s azokon гена somma pénzeknek kinyi» 
latkoztatâsára kényfzerittetni, és a’ kéretbéli {гед— 
sokat az azokonn törvényesen és az Uŕaság’ engedel 
mével fekvô pénzeknek letételek , azonoknak рейде, 
mellyek engedelem nélkûl, абс titalom ellen сбр 
`téntek, elitéltetések , a’ melly l`óldekenn pedig sem 
mi рёва nem volna, azokra forditott, és a’ Var 
megye törvényes bizonysága által , a’ felsôbb rende 
lésekhez képest шефами-отпад munkabér, és ju 
talomnak megtéritése mellett , a’ fel pörös fóldes Ura 
sâgnak megitéltetni , közönséges fenntartás mellett. 

Az al pörös jobbágyok réfzérůl Nemes Te 
.kintetes Nemes N. Vármegyei tifzti Fö Ugyéfz 
megjelenik, és az Uradalmi keresetnek, környûl 
állásos megmutatásátúl várván, addig a’ jobba'igyok’ 
védelmére fzolgálò törvényes efz'közöket fenntartyu. 

Ь) Levata cam пенале in procesan divisionali. 
Az 1.826. efzl. N. havának -~ napjánn az N» 

Uradalomnak N. várassában папаши; Urfzéke ела", 
. Felvétetett ol`ztályos pöre 

N. N. N. mint fel pörösöknek 
ugyan N. mint al pörös ellen. 

A’ fel pörösök réfzérůl ,Nemes N. N. úgymint 
a’ fel pörösök Шва! ТеЫпъ. Url'zék’ I'zíne elött meg 
kértt, és bevallott Ügyvédlö megjelenvén alázato 
san jelenti, 'miképen a’ fel pörösöknek réfz fzerint 
nttyok, réfzfzerint öreg _attyok néhai N. N. -- N. 
lielységben lévö malnmnak birtokossn ,még az N. 
efzt. ---- havának, — napja'mn e’ чашами kimúl 
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чёт ‚ âmbár изучи: annak maradott, ’s gyermekeit 
ìllctö vagyonnya irânt az uradalmi tifztség Шва! a1. 
ide lsö fzám alá csatoltt ofztâlyos {тёти tétetett 
volna, de az al pörösnek , a’ ki az atyai malmot, és 
hozzá tartozó telekeket, hafzon bérben még a’ kö 
zönséges atyának éltében által vette, törvénytelen 
ellentállása mìatt azon ofztályos {пьёшь nem tellye- 
síttelhetett, és {ау а’ fel pörösök örökösödésbéli 
vagyonságokhoz mai napig sem iuthattak. _ 

Mivel edig a’ hármas Törvény’ lsö réI'ze 40. 
@s 45dik, иву а’ 5. réfze 29dik czikkellyének ёг— 
telme fzerint a’ gyermekcknek az atyai vagyonbúl 
egyarányosan ofztozni kellene, arra nézve könyö- -- 
rögnek a’ fel "rösök, hogynéhai öreg N. N. utímn 
megmnradott, és az elö adandó írómányokbúl ki 
tetfzö inßô, és ingatlan vagyonságot annak négy 
gyermekel , és vezeknek maradéki közt egyarânyo 

~ san felofztani, és az al pöröst az _üdöközben 1:61‘— 
vénytelenül vctt hafzonnak,úgy azr okozott ваше 
geknek megtérítésére, тентов; Urfzék’ bírói ha 
talmával kényfzeríteni méltôztatnék. f. t. a’ f. t. 

Az al pörös fél fzemélfesen megjelent , az ofz~ 
tályos íntézet ellen való éfzre vételeit az А. alatt 
beudván , ’s a’ t. 

с) Lez/ata ín repositionalibus. 
x 

E’ folyó efzt. --- hónap 25 чаи N. Uradalom 
hoz tal'tozandó rétenu, tudni illik afhely’ fzinénn 
'Ifekíntetes Nemes és Vitézlö N. mâsodík Al Ispány 
Ur, ’s törvényes segédgyei elött 

ì Felvétetett. 
НИШ vilfza helyhcztetö iigye 
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N. N. Шлак, mind N. Uradatom ыгьоковза 
nak , és fel pörösnek; 

N. N. Úr, mint az N. ,Uradalom valóságos 
birtokossa, és al pörös ellen. -- 

És a’ tifztelt fel pörös Úrnrél'zérûl N. N. mint 
az N, Uradàlomnak , rendes Ugyélfze a’ T. Al Is# 
рану Urhoz, а’ 711Г2а Ье1у11е2геъёз végett headott 

I folyamodó levelet, az ahhoz A. B. és С. alatt mel 
lékeltt сапы: vallásíval eggyütt, e’ mai napra lett 
idéztetésrül fzólló bizonyság tévö levelet pedig D. 
betû alatt ide mellékellyi, mellyekhez képest az 
igazságot kifzolgáltatni kívánnya , уймёт azomban 
a’ bizonyságok meghitelesítósektül; úgy az al pö~ 
rös réfzérůl'leendö megjelenéstůl. f. t. a. f. t. 

Az a_l- pörös Úr’ réí'zérül N. N. törvényesen 
rendeltt Ugyéfz megjelen , éslaz A. B. C. betûnlatt 
-fellxozott tanúknak meghiteztetéseket azon fennha» 

ás mellett, hogy törvényes kifogásait ellenek 
азота! is fel hozhassa , nem ellenzvén , többnyire, 
’ 2 s a t. . 

19. Formula juramenti-ín processu солонина“. 

Mi N. N. esküfzünk az eggy élô Istenre, ki 
Alaya, Fiú, és fzent Lélek, tellyes fzent Három~ 
вёдра , boldogságos fzûz Mâriára, és Istennek min 
den Szenteire, hogy mi m`ind azokat` az ingô , és 
ingatlan javainkat, akár mi félék, és nemüek le-V 
gyenek azok, a’ mellyekkel mi akár megbukásunk 
üdeje elött, akár a’ kereskedésben valò cggyütt lé~ 
tünk alatt, algár pedig hukásunk utánn is hirtunk 
és bìrunk, felfedezzük , és azokbúl semmit el nem 
tilkolunk , Isten minket úgy segéllyen, boldogságos 
fzůz Mária , és lstennek minden Szcutei. 
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20'. Recognitio depositi comm Judicio Лилле 

juramenti. 

Az e’ pörben állô megbukott felek N. N. e’ 
mai naponn а’ Törvényfzéknek elejébe rendeltet 
ven, a’ fenn lévö biròi itéletnek következésében e’ 
'elen való forma fzerint megliitezteltek , és le {вы 

itek alatt mind a’ ketten egyenlöen шпона!‘ , hogy 
a’kereskedésbéli javaikbúl sem azoknak fzamba vétele 
elöu,sem azután legkevesebbet is el nem titkoltak, sem 
el nem idegenitettek , de azolta is legkevesebb va 
gyonî.` sem Гиен-пне]; légyen, melly a’ mâr fzámba 
veit javakhoz vétethetnék. Költt ’s a’ t. 

21. Citatoriae executoriae. 

Aiánlom mvatalbéli fmlgálawm.. a. швам 
(шиш variatur.) 

Minémü törvényes itéletek hozattattak légyen 
nzon adóssâgbéli Pörlien, a’ mellyet Nemes N. 

N. mint fel pörös, az Ur mint al pörös ellen 
-— N. N. N. Vármegyének elsó- Al Ispánnya, és 
Segédgyei elôtt,múltt efzt Sz. Машу’ havímal. -18. 

napjánn inditott,az A. és В. alatt ide kapcsoltt , általam megohasott ugyan azon itéleteknek таю 
ságqs párjaibúl (mássaibúl) bôvebben megértlieti 
az Ur." ’ 

Е2еп itéletnek végre llaitására én és Sege'dem 
lévén biróiképen ki küldve, mink pedig a’ fel Pö 
rösnek kivânságára törvényes kötelességünknek ele 
get tenni akarván 
l A’ t'öbbfzör emlilett itéleteknek végre 11:15:6— 

sara az Urnak e’ most folyó efzt. N. hónapnak 50ч 
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napiát üdö ‘пашни rendellyük , olly ,hirôi шефа 
gyással, liogy a’ megírtt naponn az Ur bennünket 
N. lakliázánál bevárni, és jussaira figyelmezni el 
ne mulasson; ’mert mink minden esetre a’ tévôk 
lefzünk, a’ mit a’ törvény és igazság magokkal 
lioznak. каш ’s a’ t. ' 

l'iiifatalbéli jô akarója 
N. N. 

22. Citatio Palatinalis delegati Judicis in 
metaiiôus. 

Tekirńetes! ’s a’ t. 

Nemes N. Vármegyének tiI'zti Ügyviselöie mint 
azon N. шщуе fóldgye, és törvényhatósága kiter 
jedésének, és ezeknél fogva a’ kebelében fekvö 
N. helység, ’s ahlloz tartozó és akármelly névvel 
nevezendö liafzonvëtelek alatt lévö {глашата 
,nak a’ felsöbb parancsolat, és köz végzés (Ша! ki 
rendeltt hivatalos 'pártfogôja, fzomfzéd N. Vârme 
gyében fekvö, és N. helységben biratott N. pufz 
сайт! . Iámadott némelly határos kérdések elintézte 
tése végehtl minémû alázatos folyamodással járúlt 
légyen О Felséges Csáfz. K. F ö Herczegségéhez, or- ' 
твин]: Nádor Ispánnyához _- az ö folyamodása 
пак itt A. alatt megolvasásom mellett közlött hite 
les mássábúl megértheti a’ Tekíntetes Ur. 

Minthogy pedig tetfzett volna Csáfz. Kir. Örö 
kös Fö Herczegünknek, orfzágunk’ Nádor Вран— 
nyának, Nádor Ispânyi birôság formaban enge 
met Elölülönek , és N. N. N. urakat pedig biró tar 
saknak kegyesen meghirni, és ugyan a’ végett 
kinevezni ,hogy a’ fenn megnevezett, és két külöm 

\ 
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bözô törvényllatôságú Megyékben fekvô lielység , 
és pufzta 1121161- felett tâmadott kérdéseket az 1802. 
efzt. 25dik czikkely’értelmében iidö közben (inte 
rimaliter) a’ törvény’ rendes úttyának fenn hagyá 
sa mellett, haladék nélkül intéznéuk el, és a’ Te 
kintetes Urat is, mivel a’ nevezett pui'ztának, a’ 
többiekkel eggyütt, eggyikbirtokossa volna, aziráut 
tudósitanánk. 

Ez okáért a’ fenn érdeklett határ intézési fo 
lyamodás, és kérelem rövid summá'ú felvételére, 

‚ megvisgálására, és az üdö engedvén, ůdöközi (in 
terimalis) elintézésére is rendeltem törvényes üdö 
határúl e’ folyó efzt. Szent Mihály’ havának 22dik 
napját, több utánna következô törvényes , és elég 
séges napokkal eggyütt, Nre Nemes N. Vármegyei 
vllelyst'egbe, ’s onnan egyébûve is a’ hely’ fzinére. 
Melly töryényes naponn, és helyenn hogy a’ Te-- 
kintetes Ur is annak módgya l'zerint megjelenni el 
ne mulassa , ezennel általam jó elöre hivatalosan tu 

4flt'isíttatik, ’s birói képen idéztetik. Maradván 
Tekintetes Úrnak 

hivatalbéli jô akarója 
N. N - 

a’ megbizott Ispânyi bíróság 
Elôl Ulöje. 

11 foris. Y 
Ezen summás 11а16г intézési kereset és idézölevél 

Tekintetes Nemes és Nemzetes 
N. N. Urnak, 

mint al pörösnek törvényesen adassék. 
Üdöhatár Sz. Mihály’ 22dik napja 1824. 

s 

l 

\ 
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25. 1Sedes rational-ía. 

Е’ folyó егм. N. паропп N. N. Ш Епы Ülése 
alatt, N. Fö Adófzedö , N. Számvevö ’s a’ t. Urak, 
a’ Nemes katonaság’ réfzériil N. Uraknak jelenlé 
tében , Nemes- N. Vármegye’ réfzérül N. ‘751111555— 
han tai-tatou: 

Számozó fzék alkalmatosságával 
A2 illetö eredeti nyugtató Leveleknek öfzve 

fzámozásokbúl világosságra {бы az: hogy az Ö Fel 
sége nevét viselö könyü lovas N. Ezred megyénk-a 
ben feküvö 5. Ezeredgyei fzámokra a’ folyó el'zt. N. 
havânak 156 napjátúl fogva --- eddig és eddig —— 
adó fizetöink által 

aaayi kenyér 
---- tifzti zal) 
_- tifzti fzéna 

— fzolgai zab 
-- fzolgai fzéna 

portiôk, fzolgáltattak légyen ki -melly kil'ziolgál 
tatott termefztményeknek a’ megl'zabott ára annyi 
forintot tévén, eggy summában —- az ezen somma 
rúl jelenlévö Til'zt Ur {мы kiadatott közö'nséges 
nyugtató levél Fö Adòfzedö Urnak azonnal által 
adattatott, olly útasitással, hogy az abban foglalt 
summát, a’ közelebb N. várassábantartandô badi 
fzámozáson az adóban tudattassa be , ’s faragtassa le. 

24. радиста/‚ее arendarum. l, 

A’ Nagy Méltôságú Magyar; ’s a’ t. -ezennel 
kihirdetteti ‚ lxogy 

Az N. N. Vámfzedés, minden ahhoz tartozan 
dó шашек’, ésy cselédeknek lak helyekkel, alkalma 



520 

tos é ûletelikel , járó kompolxkal, és más egyéb а’ 
megkéfzûllt feljegyze's fzerint által adattandó 02111 
kclyekkel egyetemben e’ folyó -~ 24dik нардам." 
Rótyavetye által (а’ zfidólmak lxìrekefzlelésével) 
arendâban (ЬаГгопЬёгЬе) а’ többet {вёл-611011 ‚ vagy 
а’ többet igérés’ úttyánn fog kiadattatní olly hoz 
zá adással , hogy mind a’ kótyavetye iidejekor _ 
forint bánatpénzt kiki le tenni tartozzon, mind ре 
dig a’ vnlòsâgos arendás a’ Királyi pénztál‘_°bátor- 
ваза 'végett elegendöizâlogot, тазу kezességet Гае 
rezni köteles légyen,--vngy hogy bánatpénzen lli 
vûl még hiteles bizonyságot is mutasson az ô va 
gyonnya állapottyârúl. 
(Et sic уноса bona etiam possessionaria initium) 

Conclusio. А’ kiknek сем: a’ nevezett lmfzon 
ve'teleknek ( jófzágoknak) kibérlésére fzándékok 
leend , az'ok az fenn említett naponn N. Nnen tar 
tandó kótyavetyéltetésre meghivatatnak olly Репа-Зу 
zéssel , hogy a’ kiarendálás feltételeit elöre is ugjan 
azon N. N. Igazgatô fzéknél megludhattyák. 

25. Revocatio termini exarendationis. 

P. P. Nagy Méltóságú --- _ -— uradalmához 
lartozó, és T. Nemes N. Vármegyében fekvö N. 
'ófzágnak a’ folyó efztendei _- havának —- napjâra luata'n'ozott kótyavetyéltetése а’ közlje jött némelly 
köruyûlállások miatt más iidöre, melly annak iide- . 
jében fzinte köz birre fog bocsáttatni , elhallafztalik. 

26. Quoad licitn'tionem Typographiae publicae. 
Az' ide való N. N. Typographiája , mellyel eggy 

jô betû öntö mühely is öfzve vagyon kötve, a’ f. 
р 
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el'ztendöben esendô N. napjánn közönséges kôtyave, 
tyénn a’ többet igérönek egymás utánn folyó hat 
efztendöre hafzonberbe Маш: ( describitur status 
Typographiae et aedzjïoium ). A’ feltételek a’ kör 
nyůlállásokhoz képest változtathatók, de minden 
esetre illendök lévén, ezeket a’ licitatiô’alkalmával 
is meglehet állitaní , vagy elöre is értekczödnî Пап? 
tok az N. Elöljáròinál. 

27. енот! licítatz'onem видит, 

А’ jövö el'ztendöben megesö —- llóna nak 25, 
'napjánn N. Vármegyében fekvö _» menzövarassában 
N. N. Úradalmaknál fognak bizonyos Гадкий , réfz~ 
fzerint egéfz selyem, réfzfzcrint pedig máx- iavnló 
чаду Selmesedö щам, és a’ tenyél'ztésre alkalmatos 
kosok és anyabirkák az ö nyájaikbúl öfzve Мина:— 
п1; de llilnetöképen még eggy,l vngy töbli ÍìnomY 
birkât tenyéfztetö Uradalmak / 13 fogják birkáìkat 

' ezen vásárra hozni, 

Ezen nyáiaknak (iuháfzatoknak) Birtokossaî, 
1:11: a’ juhok’ fajának javításában mind а’ 1кес11'еаб 
környülállások, mind az avra Решишь: fzorgalom , 
és gyakori tetemes költségeik által eddig való Шрё 
seìket fzerencsé's elömenetellel tefték, úgy lnìl'zik, 
hogy ezen intézettel , a’ midön más birkatartô, v. 
juhos впадина]: is alkalmatos дашь nyitnak a’ johb 
fajú birkáknak megfzerezheté'sére, önhafznokat al--A 
kalmaztattyák a’ köz jónak elömozdítására ; és ugyan 
azon tekínletbül'igérik legföképen , hogy nv, árúba 
Abocsátandx') iuhok, mind .külsö, mind belsô réfze 
ikre nézve legcagézségesebbek Годна]: 1епп1‚е11еп1'›еп_ 
ш1ш1еп1'ё1е арг61ё1:(;з .fortélyokat, mellyek a’ так 

тгтпон. 



l 522 

vöknek `az ólmitott vétellœen , vagy nyereségben 3611— 
csol tehetnének, el fognak Lávoztattatni. 

28. Quoad лысина/ют alicuius. 

Az N. Kiríilyi Törvényfzék’ rél'zériil ezennel 
заедает; N. Jánosra nézve , a’ kinek llolléte Пей! 
fogva nem tudatik ’s a’ ki tulaidonkép az N. ura 
dalmi lakós, és utóbb az N. Orfzz'lgi védseregnél köz 
legényképen fzolgált. Az N. Uradalom шаг reá nézve 
a’ halálárúl való törvényes nyilatkoztatástsürffette, de _ D 

a’ Tórvényfzék az ö vedelrnére, fzeméllye, helyett 
N. Плес rendeltc. ‚Ем-111 telu'lt N. 161105- a’ végre tu 
давящим, hogy eggy efztendönek ellolyása alatt an 
nál bizonyosabban ezen lTör'vi'myl'zéknél megjelen 
nyen , vagy azt maga életérülinâs módon tudôsitsa , 
mivel külömbeu az Uradalom’ kívánságára azon üdö 
llatár elmúlváu', az ö halálának törvényes кануна:— 
koztatása fog következnì. ` 

29. Quand concur-sum creditorum. 

Az ezen T. Ns. N. Vńrmegyében helyezletett 
N. úri Törvényfzéke az Nben lakozó N. N. hilzele 
zöire nézve a’ l'. efztend. Junius’ 25kát rendelven 
határnapúl a’ törvényes megjclenésre, ez мы! köz 
hirrûl adatik, hogy mind azok, kiknek az einli 
шеи adÓsOnn valamelly a’ törvény elött теза"— 
ható követelések vagyon, az iránt, magokat hite 
les okleveleknek clömutatfnsa mellett, akar Izemé 
lyesen , ,akán megbizottyaik által az elnlitett naponn 
és helyenn ангин bizonyosabban jelentsék , mivel az 
elmulafztás’ esetében, kiki egyediìl mafvának 111121]— l ц. l r .. .. D .. l d0n1thattya,_ha az o, ambator kulombeu torvenyes 
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követelése iránt, magának utóbb az adósnak ‘va 
syonnyábúl elégtételt nem fzereztethet. Költt’s a’ t. 

50. Formulare. {ЦЕНЕ Protocollorum Comitalensis 
Congregationis. 

Е’ folyó efzlendöben àSzent Мишу’ havának 
27. napjánn Tekintetes Ns. N. Vármegyében lielyez 
telelt N. N. Várassaiban Méltóságos etc. és ezen T. 
Nemes Vármegyének Fö Ispánnya N. N. Urnak 
Elölülésc alau. jelen lévén N. N. elsö és mâsodikAl 
lspány Urak , a’ Tifztelendö Egyházi rend’ réfzérül 
N. N. N. a’ Tekintetes Karok ,és Bendek közül N. 

N. N. N. ’s a’ t. Urak, nem kiilömben az N. N.N./ Uradalmaknak Ügyélfzci, e's mint képviselök, tar 
talott köz gyûlése; melly alkalmatossággal ’s a’ t. 

51. Supremus Comes ad Congregationem invitatun 

Nemzetes Al Ispány Ur a’ Tekintetes Bcndek 
hez intézett köfzöntö bei'zédgyében a’ mai közönséges 
egybesereglés’ tárgyának Готов volta clöadâsa mel 
lett jelentette azt'is, роду minekutánna N. Méltó 
ságú Fö Ispány Ur, Ó Excellencziája Megyénkben 
fzcrencsésen elérkezehtt , a’ fzokott illendöség meg 
kivánná azt, hogy О Excellencziájàna'k a’ тенте 
tes Karoknak e's Rendeknek gyülekezetében leendö 
megalázása alázatosan kérettetne ki, melly elöadás_ 
nak köz elfogadásával N. N. Urak a’]`clentettivégi‘e 
kiküldettettek; kik is viITza térésekkel jelentették , 
hogy О Excellencziája l`zivesen fogadván a’ Темп— 
tetes Rendeknek kinyilalkoztntâsát, kéfz legyen fle 
mélyesmegjelenésévcl a’ Tekintetes Вешайте}. ki 

21* 
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vánságâl. ezennel tellyèsiteni, ammint is Ö Excel 
lencziája a’ Tekíntetes Ilendeknek seregéb'en magât 
csak llamar megalázván , minekutánna a’ Tekinletes 
Bendeket fz'ives fzavaival köl`zöntötte, és Nemzetes 
F6 Jegyzö Ur Ö Exeellencziájának megyénkbeu lett 
fzerencsés megérkezésébûl fzármazott örömét. a’ Te- - 
kiuletes Rendeknek a’ ТЕНИ": köz gyiilés’ határozá 
sńhoz képest kinyilatkoztatta', azt Ó Excellencziá 
ja kegyesen Гонады: ’s a’ t, 

52. Sedes Restauratoria. 

Мышц, ut supra. 
Megjelenvén Excellencziâja, méltôztatott a’ 

Tekíntetes Rendeket kegyes befzédével *) megkö 
 

*) Sermo occasione .Restalu'ationis.- 

Szêg és diicsösséges az, hogy Törvénuyeink a’ me gyebèli ivatalokuak Мойщик a’ N emességre Шиш, ’s nn 
uak itéletére ha tak az érdemnek megböcst'ilését és ju штаты; de lgzìéb'b és dt'icsösségesebb, ha a’ Nemesség 
ezen Törvényeknek fzabadságával úgy él; ammint azt 
ezen engedelemnek értelme kivánnya, t. i. hogy a’ lifzt 
vailafztásbau csak a’ közjó és annak bizon os elömozdl' 
шва velessék elö ’s legföbb zlinormértékü , hogy ennek 
búirabb el`zközlésére kiváltképen megyebéli Nemes, bir 
tokos i`zemélyeknek kinevezt'asébenl шип legyen minden 
l`zemély és valláshéli félre hajlás. Ezek azok, a’ mellyc 
Как tölliink a’ Törvény és az igazság kiván etc. Игуан 
ezen Nemes Gyülekezetnek ajánlom tchat a’ mostani МГЦ— 
válnrzmsnnk rendgyétis, arra bizom a’csendességnek Репа 
tartását és azokuak lecsillupitását , megiutését és vill'za té 
rl'tèsét, kik тёк is (а’ mit ugyan nem reménylek)elfelejt- 
hetnék , hog hol, és kik között legyenek , és hogy ezen 
a’ hslyeuma helynek, мяу n’ fzemélynek megsértését a’ 
Törvén keméuyeñ {Шуи ‚ és hivatalomnuk meltósága azt 
шиш мешаем]: natal el nem merné fzenvedui. Mi 

l . 
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fzönteni, és egyfzersmind arra felserkenteni, hogy 
a’ munkába veendö tifztválafztó fzéket rendesen 
môdosan folytassák. к 

Mellyet is Fö Jegyzö N. N. Úr, a’ Tekinteles 
Rendeknek nevében elfogadván ’s a’ til'ztviselö Urak» 

dôu tehát ezekben a’ T. Rendcknek pártfogását elvárom 
es kikérem etc. ‚ 

Serino occasione introductz'onz's in qßcz'um 
Ädminístralorís (фей Supremi 

Camilla. 

Szabadság ---- Törvény -- Нага — felséges печен— 
1е113а2 cmberek’ boldogságára e’ háromban eggyesúllt 
eggyellen eggy cfzköz. Szabadság! “датам nevezct,leg- 
ты) jóléleménnye, ajáudéka n’ f6 Valósńgunk. Törvén 1 [Птенцы gerjefzlö nevezet, rendeléseid az emberi гайке 
cltöri'ilhetetlen belûkkel mellfzeltek; az írott Törvények , 
сна]: az emberrel l'zù'lelett ’s henne lakozó erkölcsi ren 
det. írják lc. Наш! édcs ncvezet, a’ Le fzeretetcdet semmì 
ki nem irlhallya a’ l'zívbúl. Szabadok vollak az emberek, 
minekelötte öket, i'ókc'pen a’ társalkodásnak kl'vzlnsága 
öfzve nem gyüjfötle volna. A’ fzabadon teremtetelt em 
herek’ igazait még n’ fzúmlálhatatlan fzázadok örökké va 
ló lefolyása sem vállozlathattya meg; nzért léplek az еш— 
berek társaságokba , hogy azokkal a’ Törvény’ vede alatt 
még a’ leggyengébbek нынешнем. 

Csak azt a’ выше: lehet нагана]: nevezni, mellynek 
a’ fzabadsággal, az emberek’ jussaìvul mcgeggyezö jó tür 
ve'nnyei пинай, és csak ott lehet ignz huza fzerelet. 
lllycu a’ mi édes Нищий, ilt a’ fzabadsa'g a’ törvénnyel 
kezet Гос. IIL n’ tifztviselók olly végelt rcndeltettek, 
hogy n’ тьмы: ot a' törvénnyel megeggyeztessék ’s az 
áltnl polgártársai ’ boldogságát kiefzközöllyék. 

Én is ezen [тайна]; fia vagyok.1"eles efztcndök foly 
tak le , miólLa édes hazánkban ’s nevezelesen e’ Ns. me- - 
yében, hol Eleím eggy гигиене команд/„мак, mint îöz pol dr l'zol állam ès már most Наши]: F6 Копий— 

nyozója tetfzésó Ш ennek kormánnya гейш Ышоц. — 
‹ 
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liépében uz eddig folylatotut. hivatallyoktúl elbúcsúz 
vain , a’ levéltárnal; liúlcsát О Excellencziájának 511111— 
ndla. Ezulánn 

Nemzetes elsö Al Ispány Ur а’ Мщуёпхы ìlletö 
nagy'obb tekínletü dolgokuak , úgymint а’ többi kö 
zött, а’ lu'ilsö belsö bálorsâgnak щепу karbanlé 
tél; elöadván , О Excellencziájának , és а’ Tekínteles 

Minden l'igyekozelemet ап'а fogom fordi'tani, Воду Fel 
sêgcs Fcjedelmiinkhcz, mind Hazánk’ Fejéhcz , Töx'vé 
Ilyl'íuk'~és l'aabadsúglmk’ Ollulmnzójához engedclmességc 
ше1 megbizonyithussam. ' ' l ` 

Tekinteles Names Yármcgye’ Rendgyeilkiönlötiem 
впадении, ше31е11еш magnm iránt fogadrisomat, ekkint. 
{чешет még ki mngumat: ‘шип légyen îöllem az ala 
csony pártlbgásnak tárgya , ’s az igazság’ tö'rvénnyei паё— 
rellyék mindenI lópéseimet. . 

El ne felejlsiik, а’ midön arancsolunk,1mgy tu 
lajdoń-maguuk tellìük az engede meskedi'i réi'zt is. Gon 
dullyuk meg, hOgy midöu engedelmeskednl'iiik kellelik, 
tulaJdon akaratunkat köveltyük. _ 

A’ voksolúsnak fzabad volm ‚ n’ fzabadságnak , f6 
törvénnyeinknek , hnza boldogsxigiinak {вшитыми-а ‚ 
egyetlen eggy elkcri'ilhetetlen efzköz. Ellenben aiumk e1 
en Aéfzése, az elsö lépés az alacson fzolgnságm. A’1`znbad volxsok’ akadályoztatásának oka rófzfzerint, a’ voksolók-~ 
bnn magokhan, rêfzfzerint magokonn kl'vül vn yon. --- 
Maîokban vagyon, а’ midön önnön I'zeretet , fé elem , ’s ' gya ran a’ jóuil való ra adtutáshúlifzármazutt imlúlnlok. 
тащишь Magokonn ivül okozzákY nzt nagyobbára az 
E161 Ullök, és n’ kiktül hullgatt a’ közönse'g.-Bevég~ 
zem már befzédemet, csak liárom jelenlóst, réfzfzerint , 

.r intést , tcfzek még а’1\. Vármegye’ Rendgyeihcz.az eggyik 
illet mindgyájunkat, a’ másik а’ u'I'zt visclöket, u’ har 
madik и’ hivatalonn kivúl valókat. 

' Csuk most cmlitem T ckintetes N. Valrmegyc’ Rend 
gyei, hogy 'az embei-ck’ jussait, a’ mindcnekct vas fo 
gaival megeméfztö íid'o" sem teheti semmivó., ezen emile-_ 
ri замша nem csak а’ hatalmasabbak, nem caak пи. 
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Bendeknek fzeméllyéhez vonzott bizodalmát атт 
msm megköfzii'né,^és a’ pecsétet Nagy Méltôm'igú 
Fö Ispâny Ur’ О Excellencziájânak által'adá. 
. Mellyek ekképen elöre bocsáttatvá'n: 

Nagy 4 Ménógágú F5 Ispfmy ш , ö Excellencziá- ` 
{а méltóztatolt az elsö Al Ispányi hivalnlra kifze~ 
melni N. N. Unikat, kil; közi'ìl N. N. Ur elöbbeni 
tilí'ztségébcn езду fzívvel ’s eggyezö voksal megerö 
Slttelett. ' 

A’ második Al Is ányi hivatalra iavasoltatvz'm,I 
тазу ЬцеН-Пещёп N. N. N. Urak, a’ voksok’ több 
ségênél N. N. Ur második Al Ispůnynak válal'ztatotl. 

èlheti'ink . kileriedez n’ leggyengébbckre, n’ köz nc'iîte` 0l is. A’ lörvc'nynek oluilma Мин. vugynnk еще}; is, ai’ 
'az igazságra nézve egyenlóség ninos ‚медитации ott 
az шьете; jnssn; gyáfzolvn Шиши; el onnrm az cm 
beri boldogsa'g. Szolgáltnssuk ki llát az ignzságot rexljok 
тёте is, böcsüllyŕik, fzeressiik, uîplállyuk, дрожащий, 
ì'iket. ' 

Teki'nteles Al Ispány és Fö Szolgnbíró Umk! ’s 
minden ‘тазик, kik közönsëges Мумии viselnek! n’ tör 
vényck mcghntórozták nz' Unik` kötclességeit , ösmerik 
nz Шт]: nznknl ‚ gondollyńk meg, позу е gy Nemes ha 
zafìnak nem n’ lìzetésc'rr. melly lig ' is evi-s'. ‘ищет 
hazńjához viscltetö fzerete'Lbùl Ьеп fzolgální. Av, ign?. 
böcst'ileL--rugója n’ maga viseletéuek. A’ rendelèsckct. 
fzorgnlmatosan , fiiradhalatlam'll tellyesílsèlc , az ignzság" 
kifzolgáltatásábnn I`zemély “Порты; пе legyenck. az iló 
letbenigazak, a’ büntcte'shen Итоговые, de egyfzersrnmd 
irgalmnsok. 4 

Az adozó {витании úgy nézzék, mint olly ern 
ber tzirsokat, kik legtöbb tcl-hei. viseluek , _kövclkezés 
képen legtöbb kiméllést érdemelnek , foglalntosságm néz 
ve pedig Böcsúlelet, тег: mi lenne mindnyájunkbúl 
iiìldmüveli'ik nélkl'll? a’ fóldes [Линий eggyct так; 1e 
gyenek; a’ nemesiSzabadságot , mintj'alamclly fzenLséget 
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Ezek utánn méltóztatott Titl. Fö Ispány Úr 
Tabla Birôknak kinevezni N. N. Итака: ’s a’ t. 

Dum omnia отвёл completa sunt. 

A’ bivataloknak ekképen lett betöltése utánn, 
a’ kinevezett Tabla Birò Urak a’ fzokott módon 
meghiteleztettek. 

Nemzetes Al Ispz'my , Szolga ВЕРЫ: és a’ többi 
til'ztviselö Urak is a’ l'zokott bitformája fzerint meg 
esküdleitek ’s a’ t. 

55. Publicatie regulamenti militiae pedestris. 

Meg vagyok gyözödve,lbogy az együgyů" tal 
ponn epültt katoua gyakorlasnak» rendgye 1zukse 
ges légyen; azér't elvégeztem magamban, hogy a’ 
gyalogság’ fzámára eggy rendfzabást állítsak meg, 
es kibirdessek. A jánlom семь minden kormányozòk 
nak és kiváltképen a’ gyalog seregek Ezeredesseinek, 

ú nézzék , azt semmi Гит ‚ és Vfogás alatt meg ne sér 
tsé . A’ hivatalokonn kivûl vnlólu'a ne fellůlrûl,mint lia 
azokonn uralkodlmtnának , alá nézzênek. Mert csak a’ 
tiìrvény nralkodik. A’ hivalal’ palństyn alatt вены maga 
liafznát el ne гейше: Ellenben a’ hivatalonn kivûl valók 
is, ezzel 'umlmazltassák meg amazoknak fáradozását, 
llogy` nekie az illetö Atil'zteletet. me adgyńk, nekik, kik 
a’ törvènvhozó hatalommal ln'rólç á lal {гоп törvéuyek- ' 
nek tellyesitöi, hiv fzeretetekkel terhes 1`zolgálattyokat 
könnyebbitsék. Tekínletes Nemes Varmevye' Rendgyei! 
ЕМ I`zámláltam lr't már egéfz kiterjedósseî mindgyánnk 
па]: kötelességét. Ajzinlom magamat a’ Tekl'ntetes emes 
Vairmegye’ ßendgyeinek fzeretetébe, ’s kc'rem, hogy 
nz Elöl U16 fzékben is engemet, mint fzerelzeLt társo-A 
kul, езжай ńgy nézzenek. Ezzel гильзами": meg 198 
édesebbcn fáradozásom. — 
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lmgy ezen új rendelésnek foglalauyát a1. sehyes 
mivolta fzerint jòl »kitanl'illyák, ezen ok плавник 1е1 
két a’ ветвей között minden ‘buzgósággal és gouda 
dal elterjell'zék, és velek mint eggyelevenen ën-el'ztes 
_sék ,'mell y лаву munkâba telit, llogy minden дни-вуал— 
tassék ,_a’ mi fzükségtelennek és hafzonlalannak lát 
_fzott; azért méltán reménylheleml, _llogy ezen ok 
_tau'isban foglalbt czikkelyek közül csak резус: is el~ 
вузы/111, vagy elmulafztani nein fpgnak. . m ‚ 

Ho pedig a’ köz eggyenlöségben álló ‘czéllnoz 
nnnâl bizopyosabban közelitsünk , legkeményebb vi 
душим, az ellenkezöt _cs_elekedöknek 'ljzlemélyes 
I'gnegfcleléseknek _terlie alatt azon lefzünk , liogy вены 
ёршшй lÍzin allat't a’ belů fzeript valo élïlclméliil el 
_ne távozzqn; hogy senki maga kénnye fzerint vál 
-toztaiásokat nekezdgyen; _liogy a’ seregek az бок— 
швом! le _ne çart-ózvtassanak mellékes lfogasok ál 
tal , mellyek ma okban аЬац‘ж‘щш161101: és hely telenek. A’ каши? КёГгЁёзпёЬ, ai ö termél'zeti telietségeinek 
kifejtésére, mozgásaina'k könyehbitésére és a’ Резу— 
ver’ forgatásban való alkalmatos voltára kell czéloz 
ni.l Mindgyiirhftghât ezen nendfzabásnak elérkezésé 
‚ vel a’ seregek magokat hozzâ alkalmaztassák ,.és sere 
‚веде: a’ gyobb és fontosahbmozgńsoklioz Г zOklas- 
sák , mellyek a’ nagyobh ofztályokbúl kerûllietnkek ki. 

N. N. Над] Рбкогшёруоиб. 
54. Genernlis formula mandati judioiarii. д‘) 

N. N- ÓrÍ'zág Birója (if/alex Cuffia@ ждет) 
-N. Nnek üclvözlésünket, _és voltunkat 'ajánlván 
( salutern cum favore 

*)A’ bil-ói parancsolatok nyitva (patenler) l`zoktak ki~ 
мантий e's hennek lévén ezen kikötés: ez! elo! 

_ hmmm. 22 
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Elônkbe adattatott N. N. által (а’ bevezetést 
tel'zi a’ történtt dolognak, species facti , a’ folya 
modó âltal lett elöadása, expositie) minémüképen 
ez ez történt volna (а’ történtt dolog a’- törvényhez 
egyengetettik, applicatur Mivel pedig ez ez a’ tör 
vény ezt ezt rendelné, (kitétetik a’ folyamodónak ké 
rése.) Elönkbe folyamodott, тазу kívánná, hogy 
illyen, illyen parancsolatunkkal neki orvoslást Гит 
rezni méltóztatnánk , ne is hagynánk Щеп. igazaibań 
fogyatkozást fzenvedni. 

Mivel pedig az igazat kérôtiil nem kell azt még 
tagadni , és egyébaránt is ez ez a’ törvényczikkely 
ezt ezt rendelné: azért neked erösen parancsolvá'n 
tneghaggyuk, hogy ezt vévén és a’ dolog’ mivolta 
ezen elö'adással megeggyezvén , tapafztalván t. i. leg 
kivált azt, llogy ez ez történt, te ezt ezt cselekední 
köteleztessél , a’ köz igazság úgy kívánván, nem is 
cselekedvén külömben. Költt ’s a’ t. _ 

55. Novi cum gratia. 
Mi E156 Ferencz ’s a’ t. A’ Mi híveinknek a’ 

Dunán , шву Tifzân innen való kerûletiItélô ТЫ)— 
lánk E161 Uléjének, és egye'b Bírainak kegyelmün 
ket jelentyük. _, 

Alázatosan elejébe terjefztette Felségünknek 
116 alattvalónk Vitézlô N. N. mike' en azon világos adóssági pörben, mellyet a’ mi Fasonlóképen hû 
alattvalónk ‘тёща N. N. elöttetek ellene inditott, 
a’ legközelebb múltt efztend. általatok az ugyan 
azon pörben elöadott каюта levélben foglaltt öfz 

vasván , és az elö'mutato'nak vißka adva'n; annak , 
a’ ki elömutatta , credeti mivoltokban viITza adat 
tatnak. I 
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'vesêges semmai-11,' .valamint annak hárolh египт 
döre jáL-Ó kamallyára 1és e’ pörnek köllségérc is ma.. 
rafztaltatotl , és a’ ti itéletetek , ér'ettebb megvisgá 
las végett a’ Mi Kim'nlyi Udvarunklloz Зашёл, ott is 
mind a’ két Tabla àltal lxelyben hagyattatott, és 
valósággal vëgrellxailtásba is vitetelt légyen; melly. 
pörben mindazonaltal, haI liilelezöjének bizonyos 
nyugtató leveleit,_mellyekre irómánnyai köztt ké 
sôlgben akadout , elöterjefzthetné, sokkal kedvezöbb 
“Нега. reményllietne. g Y . 

' Mellynek okáért ugyanazqn fell-yebb érdekeltt 
folyamodô Felségiinknek illendö könyörgéssel ala 
zatosan сведены, hog' móltôztalnànk valamelly 
törvényes orvoslás, ’s nevezet fzerint új iléleti ke 
gyelmel'. engedö Felséges Parancsolatunk által rajta 
segélleni , ne is hagynánk ötet igazának védelmében 
illy telemes rövidséget fzenvedni. 

Mivel pedig törvényes kérelmét senkinek sem 
lehetne megtagadni , és egyébaránt is a’ hazai Tör 
ve'ny П. Ilefzének 77. Szakallza, az 1725.6fztend. 
Törv. Sîifczikkelye , és kedves Magyar Orl`zágliiik-- 
nak töbli más 'törvénnyci az Ugyeknek pöreiben 
mindennémů, `akármilaépen fziilemlett llihákat, és 
fogyatkozásokat lörvényes pör újitás 'állal Vmegor- 
vosoltatni engednék, nevezet I'zerint pedig a’ Mi 
Kir. Udvarunkonn egéfzen által mentt pörökre nézve 
e’ végbül a’ mi Felséges újitéléti kegyelmiinket löl' 

-vényes segedelemül rendelnénk : 
Ugyanazért пешек ezennel kegyelmesen meg 

haggyuk és parancsollynk, hogy vévén ezen Felse 
ges Levelünket, és a’ dolognak mivolta, alnmintit 
len elöadalik , `valósággal úgy lévén , a’ pörlekedö 
feleknck езду bizonyos туш, de még is töi'vényes 

22 ' 
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határ iidöt fzabni , a’Felségiinkhez folyamodónztk 
újonnan elöterjefztcndö okait ’s védelmét meghnll 

atni , az elöadandò okleveleit elfogadni , és a’ fenn 
erdekictt pörben hozott паевые]: ellent nem áll 
l'latván, Orfzágunknak törvénnyeiy és az Istennek 
öŕök igazsága fzerint iigyében új Идею: tenni , és 
neki újonnan törvényt I'zolgáltntni köteleztessetek , 
ezt kivânván a’ köz igazság; ’s másképen ne is cse 
lekedgyetek. _ Ezen Levelünket átolvasása тёти 
az elömutatónak vill`za adni намотан. каш Csá 
fzári Ю Várasunkban Bécsben _ efzbend. _ 116-» 
napnak _ нашёпт- ~ ‘ 

Ferencz m. lx. 

N. N. Magyar Udvm'i 
Cáncellárius m. k. 

к N. N. Magyar Udvari 
Titoknok m. k. 

56.- Testimoniales super .peì'a-ctà execution: 
sententiae judiciariae. 

Alúl {Раций lńtelèsen vbìzonyittvuli, [шву mi 
` nekulánna N.- fel pörössége alatt ezen Tekint. Ns. 

Vârmegyének çlsô Al Ispánnya T. N. Úr"s Безы— 
gyei Clölt N. U1' ellen _ forlniolmak, mint hìtclbe 
Эти orvossíigok ârának megvétele végett a’ тат 
efztend. _ liónapnak _ napjánn indított, és a’ 
f. е. _ napjânn a’ tifzteltt al pörös N. Urnak ma 
rafitalásával befejeztetctt adóssági pörben hozott ité 
let’ végre hajtására {Штиль ki топает ’s az al рё— 
rös Úrnak az A. alatt ide mellékeltt bizonyító levél' 
fzerint törvényesen ludtára adott határnaponn, 13:33! 
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mint a’ folyô el`ztendei -T- hónapnak --- napiánn 
N. várassában kimentünk volna, ugyan akkor az ` 
а! pörös Úr’ ,lakásánn mcgíelenvén , kijövetelünln-y 
nek вы: NT ишак kijelentettük, annaknutánna 212 
а’! pörösnek, valamixxt N. és al' pdrösi- Ugyefz ‚Ы. 
Urnak , úgy fzintén a’ fel pörös Allzonyság’ Ugyéf'f. 
fzének N. és N. Unalmak jelenlétében az évdelx 
lett pöi-‘beu hozott itéleteket felolvasván, ’s killin-L 
detvén, а’ végre hajtás’ Í'zámitásának megtételéhez 
машешь е’ kövelkezcndö modónn , úgyminç: 

I furiut реп: 
lfzör. Az oda лещ somma téfzen N, N. 

2I`z0r. Ezen sommának a’ pör Кепи: 
létûl fzámitandô kamattya, a’ mai execu 

terze" l l l О e о I 0 о о n о N_n Np 

5fzor, A’ pörbéli költségek ., . . N. N. 
4l`zer. A’ végre hajtásïiöltségei mcg- I 

állapítatnak In о. o» on о. по по N» N. 

' бГауезёвезе-хгы. 
Melly sommának kéfzpénzel leendö killzetését, 

чаду annak nem léte esetében más alkalmalos jó.. 
fzágnak kinevczését kivánvjfm, az al 'pörös Uv’ azt 

 

nyilalkoztntta ki, [шву ö sem kéfzpénzel fizetni, ` 
sem más jól'zágot kijelelnl nein fog, és таза: а’ 
tudva lévö okainál fogva ezen itélet’ végre hajtásá~ 
nak` felemeltt )a'ilcz'ávalellen fzegezte, és azt végre 
hajtani ежу u tlallyánl fogva meg пеш erigedfe. 

Melly ekkepen altalunk elkezdett, s a Реши 
im mód'fzerinft megakadz'ilyoztatott executiôrúl kif 
adgyuk ezen bizonyitó levelünket. Költt ’s a’ t. 

‘ N. N.--N. N. 
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57. Euvnula testimonia/fum .sz/perperacta testi/mz 
inquisitio/le. 

Mi nlńl {гопак jelenlévö levelünk által bizo 
nyittynk, Вову, az ngyan alúl kijeleltt naponn , és 
lielyenn N. N. Urnakl réfzére, és me'gi'zóllítására az 
ide mellékcltt ’s nekiink iráslmn :'nltal adoytt kérdö 
Pontok I`zerint/e’ következendö tanú vallatást`tör- 
vényesen végbe vittük legyen: 

(Kérd'ô ротой, vallatô kérde'sek). 
Tudgyaö, ’s lia tuçlgya ,’ vallya mega’ tanú 

1. 2. 5. 4. ’s a’ t. (е16 lordulnak a’ kerdesek у Ezen általunk illy rendel elö terjefztett kér 
désekre А _ 

Az elsö тат? N. N. megesküdtetvén , és роп 
tonként kikérflcztctvén vallotta 

Az lsi'jl'e -- lxogy ’s a’ t. (seguuntur respon 
6a ad quaestiones , et alii testes 

Mellyek valôságának lliteléûl, ésa’ vallatô fe'l 
törvényes. igazainak véclelmére ezen tulajdon ala 

yírâsmnkal, és pecséleinkel megerösitett bizonyság 
levelünket adtuk. Köln ’s а’ t. 

‘ N. N. Szolgabírô. 
N. N. Esküdu.. 

58. Formula (lepositionis Causae. 
N. N. fel pörös N. N. Úr, úgymint :il pörös 

ellen inflított T. pörét, a’ hárm. Törvény. 2dik 
réfz. 82di_k fzakaÍl'zának, és az 1729. efzt. Тёщ’. 
40dik czikkellyének engedelmébül, a’ lörvényes hat. 
(vagy hárolnyforìnt bírságuak lefizeLése mellett 

f/ 
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ezennel le сей; ‚ és az ellenfelet, mint ezen hirság’ 
liarmadának fclvételére, mint pedig ' pörbéli köl 
tségeinek elöl adásokra biróì képen meginletni kéri, 
pörének egyébként való el'c'imozditász'ltA mintazâltal 
magának továbbá is mcgfzoritâs nélkñl fenn tartván, 

59. Formula revocationis prœuratoris. 

N. N. Ред-тазу al pörös pör’ védöjének e' 
pörbe tudta nélkûl iktatott hibás elô adâsait, ne 
vezet Izerint a’ T. laptúl kezdvén a’ T. laponnI ta 
láltató T. T. fzavakig, a’ liar-mas Тёщ’? 2dik rél'z. 
'79dik fzakail'zának , és az 1729dik efzt.TÖrv. 59. 
czikkellyének engedelmébûl a’ törvényes birs'âg 
nak valóságos letétele mellett ezennel viII`za húzza, 
és az ellenfelet az ötel. illetö birság réfznek felvé 
tele iránt megintetni kérvén, elö adásait, табу 
védjét ekképen folytaltya. ’s a’ t. 



Nomina Pra enumerantium 
(pleno TitulQ) 

о - Til'ztl Irásmód et Polf'ári yés Pörös Szôtán 
‚2 o 

pro aeterna memorla 
liuc impressa. 

` 

 

Spcctabilis D. Francisca@ Aflalamo'uica, Inclyti Comit. Bae. 
csiensis Tabulao Judiciariae Assessor, ~ 

Spectnbilis D. лапищи Амин, Liberae Regiaeqne Civi 
tatis Sopnonietlsiq Fise'alis. _ 

Spectabiiis D. Junior Franciscus _Banzay de Eadem, incl, 
Comit. Abaliivaricnsis Tab. Jud. Assessor. 

A. R’. D. Adalbertus Bartabouic/L, Suae Celsitudinis Prin` 
cipis Primatis Begni Hung, Secretarius. 

Illustrissimus D. Joannes Bartlroafei/i'izljl de На“^ ` et 8а1алюп— 
fa, s. o. еь в. А. м, Consil.Aul. et вегегецаагацз. 2 E... 

,Spectabilis D. Carolus BartÍiodei/’zty de Ratt` et Salaman 
fll, all Exc. Cane. lieg. H. A_ul. Concipista Aulicus. 

Celsissimus Princeps Philippus Ван/иглу! etc. etc. 
lllustrissimus D. Josep/¿us Betan/icky, Episcopus Neosol. 
Perillustris D. Josep luis Beimel, Typographus Strigoniensis` 
Speetabilis’ D, Petrus Bende', Advocatus Magno Varadini. 
lllustrissirnus D, Baro Antonius Berndt/ifi de тощи: etc.’ 
§peetabilis D. .Hic/Laet Biermann, ad Excel. Cauell. Reg, 

Hung. Аид, Agcns Aulicus. 
Spectabilis 1),. Ladis/aus Bodó, Tabul. Advocatus Pestini. 
арестам D. Jaan,... Ваш de laugasJ/a'r, сотрд. п. 

Cqmitatuum Tab. Jud. Assessor. 
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Spectabilis D. Josep/luis Богами, ad Excel. Cancèll, Reg. 
Hung._Aul. Expeditor Aulicus. 

Magnilicus D. Consiliarius Bury de Бог/ед‘, 
Celsissimus Priuceps Ferdinandus Breczmlieim. dc Regles , 

S. C. et н. A. M. Camerarius et I. Tab. Districtualis 
Circoli Cis-Tibiscani Assessor. . 

Cancellaria Celsiss. Prineipis Efzterhdzy 2. Exempl. 
_Spec-_tabilis D. Franciscus Слепи], ad Ехс. Cane. Reg. H, 

Anlicam Agens Aulicus. 4 Exempl. 
“Киви-Павшим D. Comes Step/_Lanus Сии-у, S. Светы Reg. 

Apost. Majestatis Consiliarius Locumtenentialis. 
Spectabilis D. Нанси-сиз Czinl-e, in Reg. Scient. Univer» 

заме Pestana Ling. yet Litterat. Hung. Professor P. О, 
P_crillnstris D. Franciscus Cainecl'e, Regestrator Fiscalatus 

Всей Pestini, 
Districtus Iazygum in Jáfzberény, _ 
_Speetabilis D. Ludovicus .Egres_y, Reg. Dir. Fiscalía, et 

ll. CC. Nitriens. et Posoniens. Tab. Jud. Assessor. 

,Sppctabilis D. Josep/uis Бди/да, Reg. Direct. Fiscalis. 
Spectabilis D. Andreas Рай-[слив , compl, ll, Comit. Tab. 

4 Jud. Assessor. ' 
Spectabilis D. Joannes шлему, Professor M. Varad. etc, 
Spectabilis D, Josep/ius Frumer, Incl. Com. Krassov. Ord. 

.ludex Nobilium. - 
Spectabilis D, задавшим, Enviar, Incl. Comit. Krassov. 

Tab. Jud. Assessor, 

Spcctafbilis D. ¿manías Египет, Incl. Comit. Krassoviensis 
Vice-:Index Nobilium. ‚ ' 

Spectabilis D, Carolus Fürst, Advooatus. 
Gaal. l ' 
зресъаьшз D. Joannes амида, да Excel. Cane. Reg. H, 

Aulicam Oßìcialis Aulicus. 

D. ’Stephanus Görög, L. H. Civ. PestiensJCancellista. 
Pcrilllpstris Daniel Ilauer, L. R. Civ. Pest. Ord,_NQ¢~, 

l 



558 

Sprctabilis D. N'. ‚Педали, l. Comit. Moson. Or. J. Nob. 
Perillustris D. Joannes Hellebranth, Adv. et Not. iu Szarvas. 

_ D. Joannes Härter, AA. LL. ct Philos. Doctor, 
nec non Causarum Fori U. Advocatus. 

Spectabilis D. Josep/uis Habay, Advooaitus Curinlis, et 
compl. II. Com. Tub. Jud. Assessor. 

Perillustris D. Petrus лишаи, l. Comit. Krassov. Honor. 
V.- Notarius. y 

Spcctabîlis D. Christophorus JabaIz/i, I. C. Krassv. IO. J. N. 
lllustrissimus Isidorns Jankovich de рапиде’, S. C. et 

R. A. M. Camcrnrius. 2 Exempl. ` 
Siicctnbilis D. Vincentius Janl~ovich, Tabul. Adv. Pestini. 
Spcctubilis' D. Josephus Jantsó, I. Com. Krassov. V. J. Nob. 
Excellcntissimus D. Comes Stephanus [Лёг/2:22] etc. 12. En. 
Spectnbilis D. Alexius Junkovics, I. C. Krassov. V. J, Nob. 
Spectziliilis D. .Mat/:ias Jurbouics de нив-виню, ad E. 

Canc. Reg. H. Au'licam Agens Aulicus. 
lllustrissimus D. Petrus шла, dc ладу-каш , S. C. et н. 

A. Maj. Camernrius. 
Pcrillustris D. штатами Kanja, Advooatus. 
Spectabilis D. Joannes Kelemen de Szerepi, Beg. Direct. 

Fiscalía,l et I, C. Billariens. Tab, Jud. Assessor. 
D, Josep/zus Kibling, Libr. Compactor Pcstini. 2. Exempl. 
Spectabilis D. Florianus Koude' de Po'ka Tel'el', l. Comit. 

Posonien. О. J. Nob. et compl. Il. Com. Tub. J. Ass. 
D. Joannes Konstantin , in Reg. Scicnt. Univ. PestlJuris And. 
.Spectabilis D. Carolus Koua'cs, l. C. Krnssov. Honor. V. Not. 
Perillustris D. Step/Lanus Кило/З, Advocatus. 
Spectubilis Domicelln Friderica Lackenbac/ur de Salamon. 
vPßrîllustris D. Joannes Lege'ny, Causarum Advocatus,et L 

B. Civit. Jaurin. Actuarius. 

Spectabilis D. Ludovicus Le/mufzI-y de Lehota, l. U. Be' 
krsiensis V. J. Nob. et compl. Il, CC. Tub. Jud. Ass. ‘ 

$pectabilis D, Mar-timos Валю/е] de Еда/айда, l, C. веке— 
sicnsia 0rd. Fiscalis , el compl. ll. CC. Tab. Jud. Assessor. 
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D. »Samuel Léuay,~Lilir. Compacto!" Böldvárini. 
D. /lnwnius Lìederr'nannlMercntor Pestini. 
Perillnstris D. T/ieop/:ílus Lindner , L. В. Civ. Sopran. Act. 
Spectabilis D. „пор/{Лиз .Ьоодт‚ compl. II. Dominici-unì 

Plenipotentintus Fiscalis. 
~Sficctaliilis D. Ignatius Low'enc/zic/zrÍ. C0m,'K1‘iissov. О. 

Vice Comes. ' 
Amplissimus Magistratus L. R. Civ. Posoniensis. 

~ _ Magitrntus L. В. Civ. Soproniensis. 
Spcctnliilis D. /Infom'us Jlarcziba'nyi de Pue/zó. 
Spectabilis D. Ladislana ¿Warschau/Ely , I. C. Krassov. V, 

Judcx Nobilium. 

A. R. D. Step/:anus Лимон, SS. Tlieologîae Doctor et Pro 
fessor Magno Vuradini, Vencr. Consistorii ciatis, et 
l. Comit. Bilmriens, Tab, Jud. Assessor. ‘ 

арестами; D. Joannes мент, I. C. Krassov. Hon. V. Not, 
Perillustris D. Joannes Molndr, l. C. Krnssov. Jurassor. 
Spcctnbilis D. Sigismzmdns .Motus ‚ Г; С. Krassov. О. J. Nol). 
Perillustris D. Caro/ws .Munb, Advocatlls. ` 
Illuslrissimus D. Comes Franciscus Нафта’): , Pcrpctuus Tcr~ 

rue Fogarus, et ud Exc. Сапе‘. R. H. AuLSecrel. Anl. 
Pcrillustris D. Benedictus шит/‘идя ‚ Advocatus._ 

_ D. .dntonius Noi/db, l. C. Békesien. V. ar. 
Spcclaliilis D. Gasparus No1/db, I. C. Запад. Tab. J. Assess. 
Spectabilis DL Benjamin Onoa'y , Tnhnl, Advoc. Pestini. 
specmbms D. N. effing/„1. с. Вагапуеп. 0.1.„1. Nabil. 
Spectnbilís D. Petrus Pnlik-ucseunyi do Furluh , l. C. Kras 

sovicnsis Honor. Vice Notarius. 

Spectabilis Сет-52:43 Pap/Lázy, I. C. Krassov; V. Fiscalía. 
Perillustris D. Andreas НИМ, Advocatus. 
Spectabilis D. Antonius Poner de Ka'polna, compl. Il. CC. 

Tabulae Jud. Assessor. 

вресъаъщз D. мат мы, i. aio-asso“ o. Jud. Nabil. 
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Perillustris D. мамаш Pmi-ó, Advocatus. 
--- D. Joannes Репы/503, L. ‘В. С. Szegcd. Senator, 
.__ D. Petrus Нет)‘, Advoçatus. 

Spectabilis D. Paulus Piatsel: etc. 
Perillustris D. Georgius давящий;- , I. C. Békesîen. Jurassor , 

et Csongradiens. Tab.> Jud. Assessor. 
Spectabilis D. Andreas Plat/zy , l. C. Borsoxl. Tub. Jud. Ass. 
Perillustris D. Felix Prìbe'clr, Rationista in Следи]. 
D. Aloysius Rader, Bibliopola , el; Comp, Libr. Albae Regiae, 

'Spectabìlis D, Распиши Ra/'csányi de Над-ищу, I. Com. 
Ниц-100518 Ord. Fiscalis et Tab. Jud. Assessor. 

Пиши-155111103 D. Comes Franciscus Sc/unideg de Ladány etc, 
A. R. D. Äntonius Szalay , Capelllulus iu Etiny. 
Titl. D. Joannes Szalqy. 
Perillustris D. Carolus Злу/ют, Advocatus. 
,Spectabìlis D. Josep/ius Sorsicli, ad Exc. Cano. Reg, Hung, 

' Anl. Secretarius Aulicus. _ 
D. Christophorus Spanraft, Cancellista. 
>Spicctabilis D. Joannes Strac/io, Dominii Суша Fiscalía , et 

compl. ll. CC. Tab. Jud, Assessor. A 
Spectubilìs D. Joannes Szi'j,_1. Com. Krassov. Tab. J` Ass. 
Sp ' ilis D. Ladislaus Szögyényi «le .Magyar Szögye'ny , 

. CC. Pest, Pills, et Solt art. unit. Ord. Notarius. 
Pcrillustris D. Joannes Stojdnouics, 1, С. Krassov. Jurassor. 
.Spectabilis D. Stephanus Szüts, ad Excels. Сапсан. Reg.' 

Hung. Anl. Agens Aulicus. ` 
D. Andreas Schwaiger, Compactor Libr. Jaurini. 
.Spectabilis D. Joannes 1711188, ad Exc. Cancellarium Reg. 

‘ Hung. Aul. Concipista Aulicus. 
sps'cmhilis D. Mishau ‚Тат, i. com. кгшоу. 0rd. Not. 

et .Tabulae Judiçiariae Assessor. 
Perillustris D. Josephus Zb't/z, Venerabilis Capituli Zugra 

biensis Rationum Exactor, et СМ: Va-rasdinensis. 



Maguificus D. Sabbas Zïìböly, S. C. et R. A. M. Сомы, 
Бресъаыпз D. Joannes Иди/203, Dominii Camel-alia Laga.. 

siensis Fiscalis. » 
Perillustris D. Joannes Уйди“. , Magno Varadini. 
Spectabilis D. Step/:anus Vörös, Reg. Direct. Fiscalis, et 

l. Com. Zempliniensis Tab. Jud. Assessor. 
Spectabilis D. Josep/zus I/Veifz, ad Exccls. Canccll. R. H. 

Aulicam Agens Aulicus. ч ` ' y. 
Spectabilis D. Steplzanus гас/‚айда , ̀ I. C. Krassov. Fiscalis. 
Spectabilis D. Georgina Zacbó de Забава, I. Com. вазой 

ensis Tab. Jud. Assessor. - " _ '_ 
Spectabilis D. Aloysius гашу, Reg. Direct. Fisealis et com 

plurinm ll. CCfTalì. Jud. Assessor. y 
Spectabilis D. швы“ zal/.many de Eadmi, il. CCI GÖ 

möriens. et Hontlicnsis 0rd. Juil. Nobillum. 
l 
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Errata.- 
щи 

Ord. Error. 
a’ l-‘Ö Méllol. 
a’ Felnégvs 
meglmlmrlítalán'! . 
és a." тешит" 
a’ тащим ‘ 
meghagyalik , n’ 
hires 

melly n’ felw'bb \ 
iifzielelbéli 
lépendôl 
ludmuńnyhan, az 
Limeue'seket 

ke'ynfzeríîeíte 
megme'rene 
ál'fznbál 
Iöbbnyire 
augendam 
lubsiídii 
метем 

igel'h'ik 
quod 
megelcgendŕf 
«Шпионам 

заяк ferlńllyárńl 
‘а’ jó „паек 

íìgyckeznek 
hiríelen il nyomol 
elrînklre , 
’s Люду 
elleukcznek 
Iloñ'zut 

Corrige. 

u él A’ luŕl relldbe'll 

urlmríum 

védí Királyunk 
al il! fellyebb 
redclmére 

környiílálláxál 
földre _ ‘шашкам 
efzközökhcl 
"iraní 
becsiìleinek 
ve'rbc'ü 

т мать (ы— мани; 
Fclne'gel 
‚невидимым: 

a’ {питай 

meghngyalik , hog] в’ 
bite: 
и’ сед-бы, 
lifllbéli 
lccndö 
iudumányban шиши-гид, v 
kiméréseket 
léllyfzvl'íitífe 
megme'réle 
árfzabn'lt 
шитье" , vel Vöbhil'e 
augendnln 
subnidii 
íniézetrc 
igérliìk 
(дном! 
mc'g сидений 
dilntationenn 
"сдувает! 
а’ jó генные! 
йдусшак 
hirielen én uyomol 
elò'nkbe, пиву ’s н‘ l. 
hogy 
спешите 
hoífzan 
urlmriomon 

védi Királyunlmak 
а’ ГеПмгЫ; 
\'ё‹1е1шёге 
Ъбгщшёпёий 
földönu — vifznmoll'sl 
cfzközöket 
rámsí 
hövsfelcnlég 
vńrbe'li 



Errat а. 

Pag. 
201 24 5 
204, 34. 24 
205 34 5 
208 30 
200 40 
210 42 3 
212 44 10 
313 2 

.__ 45 l 

:no »g 
218 l l 

—- l2 

220 19 
228 27 
235 - 23 

240 шита lin. 
248 l l 7 
249 27 
250 16 
254 3 
255 15 19 

260 ultimo lin. 
264 20 17 
278 10 

- ultima lin. 
283 3 
293 2 
206 5 3 
302 l 1 

S. 0rd. Error. Corrige. 
тику n’ Мне! 
lz öl'zve retén 
kihrídetfelél 
метаний: 
opilicinm 
fellfñldlölek' 
nyomáml 
Nagy Mélt. 
n’ Nagy Mélt. 
a’ ezen 
сдуй" 
urbnriomn 
N. N. по]: 

végre 
аммиак 
tennél'zétében 
рыдай! 
2fzor. A’ раны’: 
él 
kimelrtlelvén 

bízuuyittntnlk 
ezen elen 

медь-‚мышата! 
gnlog 
3535 
пытать 
lnál' elölrll 
állal hiielel 
сведений 

тику a’ kuinúl “gy l’ Ниш‘! 
п (il'zi "На 
kihl'rdellelés 
beve'tclekriil 
opificum 
felküldöllek 

nyomoml 
детиш 
ezen 

n’ ki ezen ‘ 
cggyütt clölńllílona'k , 
"ты-5111115! 
N.; N. azon 

vége 
аммиак 
lerméfzetébeu 

ранам 
21101'. A’ 2ilik раны’: 
delealur 
kimeríllelvén 

bizonyillnlne'k 
ezen jclen 
meghntítouudókot 
дума; 
2535 

fzolga'lllk 
mái таит 
ты Надо“ hilelel 
cleleliedni 
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Mindóg штык! volt, és mîmlég szabad тяп-ад 111105)’ 
gyelbilyegcznì meg a’ dolgokat, es 11] мы вышина, mini. 
új czimú , új nlakú pénzt verni. A’ liogyan а’ lmnyatló evek vál 
toztattyúk el faz erdôk’ штыки, ’s el hul, a’ mi zôlde 
lett , иву lial ki a’ l'zók’ régi nemzetise'ge, ’s_ az lil' I'zók 
scrdûlö iffjauként virítanak. Мёд] ama’ folyamot! elébb A’ 
llolilakat ufztitotta árjaival, most jobb utbn tanlilt. lgy változik el |nin|len„’s más meg más lell`z ‚ mint a’ mi vala. 
Sok 1`zavunk, melly már el hala, ismét eliövend, ’s а? mi 
most til'zteltetik, ismék el fog halni , mihelyt ligy aka 
rnndgya a’ szokás, mclly a’ nyelvbcn szabnd ke'nnye , ’s ha 
talma lìcrént uralkoilik. 

Н о г a c z. ч 
(Tudom. Gyüjtem.) 



U! 

A. 

Äbactio , шлама. АЬатйа, vide, ubi omnia 
[гм/арапа ‚ hella]- consanguineornm et alli 

tais. a) mum "ocabula recensen 
Abalienatimelidegenílési Ь) tur, pag. 14. eL ниш. ‚ 

 

а) На a’ harom tulaidonossánnk gondatlansága allai 
.cltévelyedve'ih annak akarnttya ellen тишине]; jó 
fzágában Кап‘! tcl'z , a’ kairtévö mnrhát n’ ШМ— 
nek _tulajdonossa heliaittya , ( мрад/а: ) , hogy kai 
rait n’ baromnak tnlaidonossánn megveliesse. ' -— 
A’ ki pedig a’ l`zoml`zédnak niarháját ollyan pörös 
földönn talállyn, mellyrc mind a’ ketten fzamot tar 
tanak ugyan , de saját magányos tulajdonának eggyik 
sem mondhattya, az , azt a’ marhát az ollyan villon 
gás alatt lévö [ВИНЫ csak azért is elhajttya , (abigit), 
lio azon villongás alntt lévö foldre nézíe a’ [zom fzeïiak birtokát háborgassa, a’ magáét pedig erösebb 
leibra állíttsa. ' 

Az ollyan helyrůl is megeslietik а’ lieliajtás , melly 
» terméfzet fzerint nem tilalmas, de lii'zonyos okok miatt 

a’ Гоше: Uraknak közönse'ges mcgeggycze'sével meg 
tiltatik, р. '0. a’ legelönek valamnlly réfze a’ járó 
marhának fzámára , шиит ’s а’ t. ' 

° Ь) A’ iófzúgnak elidegem'tését, melly semmi fzemliel'ünö 
fzükségben és semmi helyes okban nem дубки-еле:— 
hetik, sûkeretlennek сет törve'nyünk 59. l.> _Vagy 

i* 
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Abbas. Apálur. Verböczy. 
„4b interinale,> inlèzel., vagy 

végsö rendelés nélkúl. чаду 
intézetlenûl. Vide Testa 
тешит. 

Jbjuratío , elesküvés. 
Áblegare, követségbe 1:11] 

dani. 
Áblegatus , követ ‚тазу käl 

dölî. 

Ablfcentìalus , Г zabadságos , 
hlzonyos ‚ vagy bizonytn 
1an iidôre. 

Abortus, éretlen, 
Ízülés . е1згй1ёв, 

Procurntio, n’ mag 
питай elhajuisa, kéfzte 
ten elfzûlés. 

Abnegatio , Кинешма. Ver' 
bö'csy. 

‚Ли-11850, kivakarás. Ver 
bö'czy. 

.Abrogalz'o , vállozlatás , le 
lélel. Idem. 

.Abrogalio dignitatis , 15121. 
îûl ValÓ mogful'álás. 

Absens, absenlia , шип lé 
[е1. Idem. 

l'idöllen 

Absolute, általán Гонги, egy 
általlyabban , 1J. tellyesen , 
kerekeu, röyiden., тазу 
mindeggyûlt, üfzveséggel 

-p. о. állnllyában eladni , 
eggyúlt. . egéfzen, mind 
örzve. Álwuyábnn rzóllani, 
kerek Гита! , hl'mezés há 
mozús nélkül, mngyarzín 
kimondani, а’ mi fzívèben 
van. 

Absolull'o , felfzabadúlás. Ez 
Verbüczy fzerint теги): 
lénik : ч 

1.) Si actor cnusam 
prosequi negligat, ha а’ 
felpörös nem akar pörölni. 

2.) Quàudo appro 
ball'o actorís est {тит 
cÍe/w 4 res пьешь/Миг, 
mikor a’ felpörös clcget 
nem bizonyítutt, akkor a’ 
dolog теплым. 

3) Ábsolvilur von» 
cll'lor а’) иле/‘е ехреййо— 
ríae caulionis, si emlur 
debito tempore eumlem 
non естеству-Ц, тёща 

 

а’ mellynek erejével az idegem'tö fól nem csak azt , 
а’ mit valóságosan (пашет) bìrt, hanem azt is, а’ mi 
Ьеп üdöjártával (паст и 

‚ végbe fzakadása utánn va 
máx' elöre elidegenített. 

Dilapidatío , “Найден fzava 
¿s magában nnnyit {ей ‚ 

mporis) a: atyafìságos magnak 
[aha örökösödhetett volna, 

törvényiinknek 
mint wfztegele's, [доз 

la's, pazarlás,-fecsellés, mellyek közůl а‘ vefztegete's' 
vleghelyesehlmek ишак 
Hara'vsolás Ssabó шум’ 

(Pf/efzprém Рей-теша). -— 
kilded вшить“. 
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badlil az eladó а‘ l`zova- 
tosságbńl, ha a’ vevi'i jo 
iidejénn melléje ncm 1062 
telle. 

Ábsolutionales , l'eloldozó , 
vag feloldó levél.- 

Abso torium , fell'zabadi'tó 
мы. _ 

In abstracto, elvonva. 
Ábsolutus , általńnos, tellyes , 

tökélletes. 
Abusus , nem ió kereset. 

Verböcz'y. Másoknál 11i/à 
fzae'lés. 
биде/ю, vilfzaélö. Verl). 

ldcademia, kerületbéli. иву 
nagy Oskola. 

Acceptatie in computu , Ъе— 
l`zámlálás , "ogy elfugadais. 

.Acces-sia. toldomány, jiirli lat. 
Äveeasorium sequz'lur prin 

„уже, a’ tug követi а’ 
fot, vagy n' járúlat kö 

veti az inditúját, ‘шву a’ 
fö dolgot катя a’ hoz 
zá ja'rńlója. 

Легенды-[иль , hozzájárúló , 
lolilalélc. 

..44cressorialiter, hozzájárú 
lóképen.` ` 

Áccidenlia,mellék i'rivedelrm. 
.4o-einsam, mellé, шву hoz~ 

zá ka csoltl. , va kn - сэонагм , Радиации‘), 
vagy zártt. vagy oldalo 
sított, чаду hozzá тенё 
kellt. Vide Ädnexum. 

eggyezés , 
kuvás. a) 

Accrescentia , nevelék , гагу 
fznpon'tás. 

Accuratía, pontosság, 
Áccusatio , vád , va'dolat , 

711601115- ` / 
¿censo , accusare . vúdolni, 

vádlani. Verböczy. 
Ácquisitor , l'zerzö. 
dcquisitio . acquisita bona, 

keresetl jófzá g. Verböczy. 
4cm, irások, vagy íromáq 

nyo . 
,4L-tio, kereset , kéret , kérö ‚ 

vagy vádlevél. 
' .Äetionis clausulae .- 

Пирит”: imputan-V 
(По, betudván a’ beludan-r 
dókat. 

Defalcatin дед/21101111 
dis,lehajtván n’ lehujtan' 
dókat. 

ůerzödéß ‚ ц]— 

dis, kiliagyván a’ killa 

 

gyandókat. 

a) Az alkunak ercie egyedûl a’ feleknek. megeggyezé~ 
geben lévén llelyeztetve, millelyt az elndamló 111155011— 

C пак árait köz Мышца! kialkuilgyák és швейный-021111. 
a’ felek“, ott 11’ kůtés tükélletes, akár имён: ott liely 
ben át adasson а’ porte'ka, akair nem , akalr tetessen 
le az lira mimlgyairt, akár nem. Az alkukötés utánn 
a’ Incgvett e's kijcleltt porte'ka 111111` a’ шубе, ‘каш.— 

.4ccorda . alku, v. kölés , I 

Fxmissis exmitten 



` zolt, telézctl, lorlott. 

л а’ kérclnek lbglnlaltya. 

Reservando reser 
vando. , Гепатита а’ 
fenntarlandókat. 

Inrlebita actio , holy 
telcn kereset. 

Cumulala . lialmo 

Авив/25.9 condescen 
sío, a’ vádlevélnek eldön 
tése , гиду lei'zállitása , el~ 

_ bukásn , сшитым , vagy - 
eldúlèse. 

Ultra sphaeram a 
ctionis. n' kereset’ kö 
réulikivi'il. 

Mixta. elegyes. 
(.'ontraria , vifzo 

пуоз. 
Actionnlis expositio , 

Actin rincipaiiter 
directa , a’ erèk kéret. 

Accessoria , тенев— 
le”. 

Ex praeiudicio, sé 
relemben Еуыкегеяеп.э 

Ex neglecta praemo 
nitione , az clmúlafziott 
megkináliisban gyükere 
zelt. 

/Ictio fundatur in 
tali et tali articulo, а‘ 
kercsetlevél czcnn, vagy 
azonn а’ törvényczikke 
lyenn épül. 

 [Ед-а! liliganíes et 
judices , a’ keresetlevél olly 
ziinormèrlék . mellyhcz 
mind a’ Pörlekedô fclek 
nek , mind a’ biráknak 
тегом! tnrtaniok Не“. 

Active , keresöleg. ` 
Passive, I`zeuvedöle . 

Áctivisare , meg-ung fe - 
hatalniozni, ‘уеду atal 
mat adui. ' 

Activitas, tehetség, ‘шву 
halalom. ‘ 

Activas -- passions status , 
küveleli'i ès tarlozó (Шары. 

Actor. felpörös, паду is, 
a’ ki качением támnfzt, 
’s azt bebizonyittya. 

Coactores , iigylzlr 
sok. 

.dolori incumbit pro 
ba . a’ bizonyilás rend 
fzerint а’ i'elpórösre há 
romlik. 

Äctoratus , felpörössé . Реши/щи: ‚ ¿Filiè 
lycs, ладу fzemèlybé i te 

/ hetség. ` 
Realis , valóságos . v. 

vngyonbéli. 
Actus , cselekedet. --- A’ cse-_ 

lekedclek nz okos és testi 
indiilalokknl biró` „мм: 
gok’ erejének kinyilaikoz 
tatásn , поду az ahhoz fzuli 

j 

kezésképen övé a’ nyereség is, ‘газу verztcség. Kö! 
Íizokiis, llngy'n’ "mgl-ett 
lm) adgyon u’ vevö, Söt 

alkiinalll jeléiil foglalót (дГ' ‚ 
а’ köz перцы kezet is [zol 

ы]; fogni, e's áldomást inni (mercipotus). 
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sêges el`zközöknek liafzná 
lása által valamelly czélt 
elérjenek. 

Actus majorís potentine , 
nagyobb hatalmaskodás, 
czégéres haml'massáì. Minoris , kise Ь ha 
talmaskodás. 

Violentia . hatalmßs 
ság , паду hatalmaskodás. 

Acustico, haugtudomány. 
Additamientum , toldalék. 
Adeplio bonorum`, jófzóg 

nyerés , jófzágtalálds. Ver. 
böczy. 

Appendix , гашиш. 
supplenze/:tum , pó 

tolék. 
Eoaddilo, olly hoz~ 

zá adással, шагу щепы. 
Ad/udimtoriae , itéletlevél, 
.4d/'unctus, segéd, 00511)‘ 

rótái's. ' 
Ad'urare, hit alalt kény 

zerileni. Verböczy. Item : 
megcskl'idtetni , hiteltelni , 
eskiidtetni, Vide Jura 
menti/m. 

Adjuratio, eskíidletés , hi 
tezés , hiteltetés , „паша. 

Ádjuratus, взыщи, 
megeskíidtetelt, hiteltetelt. 

Алушты milita/‘is , badi 
aegéd, \ \ 

Äfljustatio , eligazl'tds. _ 
.4d уши-е, lnegsegiteni. Ver 

ocz . 

.4dlaterare, hozzá mellé 
kelni. Vide Accluaum. 

Admensurare , hozzá mér 
sékelni. 

Защитила ‚ sáfárkodás , 
фикция, fzállitás , kor? 
mányozás, 

давание , igaz'sdg 
fzflilgáltatás, паду igazté te . ' 

Administrar-e , sdfávkodni , 
gondg'yát viselni , tifztet, 
‘паду helyt tatami , Ком 
mányozni, двадцать 

4с1толй2`о ‚ megiutés. 
_ Adlmmera, шедш— 

tenlv 
Admoneri 

íntetö ’ 
Admanitoriae , intö 

levél. а) 
Aduexum , гаммы: , kap 

Csolat , függelék. 
'um exis , kap 

csoln пущи) eggyütt. Vide 
Acclusum. 

.ddoptìo . örökbefogadzis , v. 
fiuvńfogadás. Ь) 

Ädspirans . viîgyó. 

сигам ‚ 

 

 

а) Nélm csak vete'ssel is (atratagema) jail-hat, e's Шуй 
natos hafznot hajlhat a' 

Ь) Örökbefogadás ‚ tudni ill 
máx` magia’ fzakadtiilioz 

.ridi/iras .successionìs 

törvényes inte's. "i 

ik , midôn valamelly nemzetség 
közeli'tvén , а‘ Felseg’ enge 

„ч 

Auditor, hadi iigyéfz. 
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' ‘ nak игуан e’ helyett iobh 

az örökségnek mennyiségé 
bez képesl. , vagy ereiélg. 

Áiloptivus , fogadolt. ЕМ. _ 
Рея-12509’. 

_Adulter . házasságtörö._ 
_Adursorium , sii rgeunen у. 
Advena, iövevény. _ _ 
Афиш-за pars aliculusrei . 

fonzlkia. Ушица valammek . 
. о. a' pol`zlónak {отщ 

ia , vill'zńs lapin . nem I'zl 
ne, Голени“ venni, o. 
nz iingöt, гонцы ordul 
minden dolog. _ _- 4." 

ми тгш‚‚‹м â ш. 
' ч .1.4 ЕЁ ägy с‹ rböczy» ‘ч q 

‘и’ a' u 
viselô , °` d6, ùlgyèi'z. 
Ежи végfzócskák e'fz . a_’/`z 
‘свай nevekbi'il {отними 
1`zavakat , (ешь ez mii.. 

i уф!" ‚ arllfex г _fiïuefc , 
botanicus ; ‹1е roilz ellen 

"han irri/"z, mivel ir nem 
' név, hanem ige , v_igyaffz . 
Yinspector ’s a’ t. Ugyef/'z , 
кий/осадив ‚ mivel ügy tes 

-‘-'-tetl.en dolog , iók; van 

Í`zavamk is, de az йо- e'fz úgy mail., divaibaâyé... 
mar. 

Foriutriusque, mind 
a’ ke't bíróságbéli ügyek’ 
nek hites védöie. 

Äflulteri um , ап'а/[ел . adul 
tera , pa ráznaság , рама un. 
Verlzöczy. 

Aedilis , Vitricus Eccle 
u'ae, ВЕЗ/111125. Verb. 

.4equanilmtas, egyenes lel 
kûségc 

.4equili6r1’um, eggymértê» 
küség, eggyenlö mérték. 

Aequivalens , llasonló ér 
tékü. 

.4equus, igaz. 
/lerarium regium, királyi 

pènztár (kincstár). 
desti/natio . böcs , böcsi'i. а) 

_ Judicialis . ln'rói bö 
csů, melly :iltal az itélet’ 
vógre haitására шаман 
biró valamell ingó, vagy 
ingatlan Знак , vagy 
hal'zonvételnek тещ meg 
неликвид. ¿_ 

‹-. 

тег: örökössévé az adományi 

engedelme, mivel az efl'éle 

delmével idegen embert 
iól'zágban. Ezen örökösíte'sre alert elkerůlhetetlenúl 
megkl'vántatik a’ Felség’ 
iófzág az elôbheni örökös bi'rtokosnak magia’ Гики]— 
tával а’ Felse'gre fzállott volna. 

а) Az örök és köz höcsü `a’ törvénv мы megléve'n linfá 
rozva, mindeddig megvailtozhatatlan volt. --- Az illen 
dö böCSiì az iidönek környñlállásai Гиен-Ев: мнить, 
és a’ vagyonnak .belsö érte'ke fzerint рапида" етЬеч 
rek дна! meghatároztatik. ' 

i 
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Communis , közön 
se'ges, шву köz. 

Perennalis , öròk. 
Condigna ‚ illendö, 

va gy méltó. 
Actas, pro ¿poc/1.a, parte 

temporis ‚ (id 
fzakai'z. ' 

лета, kor. 
Per/'ecm . emberi , 

гагу tökélleles kol’. 
[Hiper/’scia , 

öfzak , üdô 
\. 

Legili/na , Lörvényes 
(felserdúltl) kof. 

[ilegítima , törvény 
telen (neveletlen) йог. 

Aetatz's reuisio , kor 
visgálçis. 

Rew'sionales , kor 
levél. 

virilis et senilis exce 
cfentium cons/metas, 
1 .luvenilist ii'jńkor. Olly 
kor t. i. melly ша; йьгйп 
doztában a’ kicsapnn ha tást fifi bálvánnyának és 
legboldogitóhb böeslulaj 
donának tartván , дыме: 
paznr шаге! rohan az élet’ 
örvénnyeinek. _- 2.) Vi 
rilis , férjlikor , melly 
а’ bün’ I'zövevónnyeinn ál 
lapiltya tú'ndér boldog 
ságát. ---- 3.) Senilis,öreg- 
kór, vénség. melly rontsolLt 
letemiben is i'öldi kéjek 
hez tapadozva olly твои 
és kárhozalos indl'llalokat 
(визе: és táplail esen ve , 
mellyek пиши csak n ra 

 

gyel" ~ 
mek, vagy töke'lletlen ‘юг, f 

Aetatum juvenilis , - 

konczátlan iijúságnnk Шк 
_ telen kc'nnye fzaguldoz. 

fafa/itin, csöasömöa 
korc ' 

Paez-itin ‚ gyermek. 
koi'. 

. ’ Adolescentía , ser.. 
dúltLkor. 

давят, , legény , 
чаду iñńkor. 

Virilis , férjllkor. 
Adultas . údös. 
Senilia, öreg ‚ üdös 

ded , régi Гид. ` 
Decrepita , тега;— 

goltkor. ~ 
Majorennis , 

korú. 
Minore/mis , kis ko. 

rú, nevedékkorú. 

engedelem. 
Авила ¿isn/wif@ , az (idö' 

fzámnalç Sfar/zalf) kü lömbsége. ferbö'czy.. _ 
АЛЬ-(‚шло , ,megvallńs , erö 

sl'Lés. Verbö'cgy. 
¿ffii/are. bizlatni. 
Aßirmative, :illitólag, 

Negative'. tagadólng. 
figer, fzánló РОМ. farb. 
Август, löllés. Idem. 
Aggraliatio , megkegyel 

mezés. 
Agilis , nemes jófzágli. Vi 

de Libert/nus. _ 
.4g/latin, alyai rokonysalg. 

Vide Äscenclentes. 
идиша‘, alyánkrúl való a 

Lyńnkliai, atyainemzetri'il 
való atyafiak. Verbö'czy. 

‚фетиш‘, ki másra Реву 

l 

пану _ 

Aetalis venía, kor- ' 
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vel-es kózzel meg en, гей ` 
гоьап. Verb. (В rohanó). 

Идущим, kíre гей roban 
nak. Idem. Megrohanott. 

А/депит, kazány. ' 
In propriís ollis cre 

ташт exurere , tulajdon 
kazányokban pálinkńt é 
getni. 
k Taxa cremaloria , Iazán z. _Alba д ìíirzîîlezö fe'ér. 

fl/ienare, elidegemt'eni. 
Allatura , Метраж , ( nô~^ hommńny ). МИМ. 
Allegata et rubata, eli“, 

'teriel'ztctt tnnúsńgok és bí 
zonyx'lások, „аду beikta 

› «м ügyeletek. т“ 
Y Allegaliue , el'f'iadólng. 
Alleguria, jelbefzéd.' ' 
‚анаша , fzövelség. 
Allodium, majorház. Í/ er 

-wcz с 
.d ha слит, betürend. 

ratio, megmásolás. 
.Alternative , {смыт , vált 

va. 

l.4lutarz'us, fejêr börgyńrtó, 
irháfzos, irhagyártó : 28:16 
gárbcr. п 

¿lumen , timsó, tímársó, гё— 
gi fzó. 

.diluvio , vl'zmosás. Verb. 
Ambagea , tekergés , Ее; 

rangés. 
,Ambiguitas , ambi guum , 

kétség , kétséges. Í/erb. 
Ambilus. környék, a’ me 

gye’ környékében , vagy 
kqb'elében. Kerílès, kerülés. 

Amlu'lus crimen ,for- ` 

шов tifztre vdgyódáivéxke. 
Ame/is , efztelen. Verböczy. 
Amissio elvefztés. Idem. 
Amita. Vide Ascendentes. 
Amnistia , közönséges , 'ung 

köz bocsánat, «ладу feledékenység , «ладу meg 
engedés. 

Amortisalio, holtt шин 
то eltiltás. 

Ámplificatio , többl'tós. 7 er 
böczy. ' 

Contractus , a' kö 
tésf megsemmisítése. 

Amortisationis les , 
holtt кыш um', изг 
vény. y 

Anwssis,csapó,vag zÍ'inor. 
Analysis , tngolás , e lagoláà , 

fellagolńs. 
Synthesis , öfzvekö 

tés, v. eggyeztetés; 
Analogia , hasonlóság,_- 
¿nare/zia , fejetlenség. 
Алдана , negyed. 
Animal, lelkes állnt. Ver 
' bö'czy. 

Almiversaríum , vel annu 
ай: revolutio, езду еГ2 
tendönck e1forgása,-,J7er 
böczy. 

Annonce торт, a’ gnboná 
nak Гит; termése. 

Abundantia, bösége. 
Алина, év, régi fzó; ehbi'il 

vannak ezek : e'vi , har 
made'ui ’s a' t. 

¿Hille аппетит, е 
zer évi. 

Bissextìlis , ugró ‚ 
vagy гиена; efztendö. x 

Ännualis evolulw , 
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eggy el'ztendönek {ох-3.4— 
sa , паду elfolyla. 

Durante anno, еги 
tcndöközben. 

Antecedens ‚` elözct , 
megclözö. 

паду 

Consequeas , követ-v ‚ 
kezet. ‚ - 

Antecessor, elô'd. „ 
Prisons . elödi. 
„Мл/отв nostri ‚ею 

dink, régi fzó. ' 
Anticipato , elöleg. 
Antemurale, elövár, НП 

vár. 

Annales ‚ korkönyv. 
Annihilatio, megsemmisités. 
Almonaria domus , eleség 

ház, паду élésház. 
Antenati, Eleink, Öseink. 
Anti uns, avala , régi fzó, 

опий, uvas, opott, vá 
sott , víseltes , паду 
avott, avúltt, девка p. o. 
ruba , ing ’s n’ t. 

Anti uitus, hujdan, baida 
ml an; hajdanoznak min 
dég az öreg emberek , és 
újond oznak az так. Szabo'. 

Aplparitar , porofzló, pa ouls. 
Appellata, felycbbvitel. 

Temere appellana , 
vakmerö felyehh vivö. 

Causa [штат ар— 
pellata , ide Теплоты iigy.l 

Appellatae ceder-_e , lemon 
dani а’ fel ebb ‘Шей-й]. 

Appelatae ill/mere 
re, ragafzkodni a’fe1yebb 
‘Чтения. Vide Dominium. 

gl'am non semper admit.. 
titur . a’ kérdôt nem b0 
сушу“: mindég Ö Felsége’ 
Táblájára. Ugymint 

14) Causas crz'mim'ri 
föben '.'îró dolgot. 2.) ¿nando causa 

juramento solius actorie 
personas submittitur , 
mikor а’ törvény a’ fel 
pörösnek 1mg a , Ногу 
eggy ö maga emêlyébcn 
megeskl'idgyen. 

З.) Causae debiti li 
quidi, in quibus пес ле— 
gativ, neque ulla exce 
ptio darí шеи, nyilvzin 
vnló ado'ss. gdolgokat, mel 
lyekben sem tagadás , scm 
vnlami méltó kil'ogás nem 
lehet. 

4.) Causae, quai-um 
meritum fl. 20. non ex 
cedit, melly pöröknek ke 
resete húÍ'z Тошно: meg 
nem balad. 

Apertum jus, nyilvdnságos , 
vagy világos ius. 

Apologia, önvédelcm. 
Apotheca , orvosi fzerttlr , 

atika. 
о 

v 

Appendix, юнцы: , гавай 
ték. 

les ‚ 

Appertiaentiae, bozza mr 
toznndó , паду tartozó. 

Appropriatio , tulajdom'tás , 
sajátozás. 

Approxz'matio, hozzń koze 
lilés. . 

Aquatio, яств. 
Pabulatio , etelés. 

Aquae ductus, vízfolyás , 

 

Appellatio in Curiam Re 
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vizvitel, vizárkolás, vagy 
csalornya. 

щитами!“ literae , fzer 
zcmênylevél. 

Aquisitor , fzerzö. 
Aquisitionis ramus , 

a’ jól'zágfzerzésnek без. 
Äquisitionis radix, 

a’ jófzágl'zerzésnek губке 
ге. а) _ 

/1ratrum_ regale , királyi 
ekemérték. 

Arbiter , “Нагим: biró , 
vn megln'rdltt Í`zemély. 

.Ärc шит, levéltár, level» 
ha'z. 

`Armida , hafzonbérlés , чаду 
kibérlós , hafzonbérbe adiis, 
bérbe adó, bérbe ndom, 
bc'rbe Горами, vagy ve 
fzem , шагу kibérlcm , bér 
lem, 

Анд/Маге, böcsbe (ЪёгЬе) 
adni. Í/ Ver1). 

,Arendator , bérlö , Гики, 
régi lili». 

_ Áreomeler. fzel'zmérlék. i 
Аммана,1е1аг|(›и!‹1$‚ A` ßi-l . 

nirlöP/,ör )ol mcglńssn ‚ mi 
mcllelt LarLaLuuk vele . 

hogy orczáiárn ne érjen a’ 
letartóztatás. Verböczy. 

Arestum , fogház. Vide Саг 
cer. _ 

Ärha , elöpénz, чаду fogli! 
ló, тазу felpénz. 

Arma , czimer , alias Резу 
ver. 17 erböczy. 

Armales, nem'es levél. 
-Armalista , leveles 

Nemes. b) 
Ärmorum jus. Vide Jus. 
Armamentarium , Ревут— 

resház . fegyverház. 
Armistitium , fegyvernyug 

vais.' 
Arrogantia , gögösség , гё 

Larlósaíg , bi'ifikeség , 1103‘; 
keség , dölf. ' 

flrrogans , superbus, 
dnzma , kevély , (шатаю и, 
felfuvalkodott , bl'ifzke , 
negédes , шпат, Гениуен 
tarlo, гашиш. 

Artefact/i . 'kózmi'ivek 
Arti/ex müvéfz, 
,0p/:fea: , kézmüves , 

mesterember. 
Ímperillls. ’vel coe 

т! non addicius , Копий‘. 

 

 

‘l 

а) A’ iól'zág örökösödésî minémüse'ge’ megbatározásának 
ésnek siga , és gyökere. 

vannak, 'a' kik nemesi си 

tnlpköve, a’ jófzágl'zerz 

Ь) Jórzágelan Nemesek is 
meri nycrvén а’ Felséguil, a’ Метем]: közé Гнат— 
lailtatnnk. Minden csetre респ‘; fzíikséges, hogy a’ 
czûneres levél поп 

n’ nicllyben lakik. 
Vármegje'ben kihi'rdettessék, 
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Ars , mesterség. 
ńdrsl iiberall's , 1211— 

bad mesterség. 
oratoria , 

fzóllás. 
Magister , mesler. 
Sodalis , legény. 
Tyre , tanilvainy , 

тазу mas. 
Non mullum in. ar 

te versatus , kontár,him- 

ékes'en 

Pellér. 
Маге/‘дала pro opi-^ 

fido, mi'ifzer, a’ mi vn 
lnmelly münek üzésére 
megkivántalik. 

Artes liberales , Гидр 
vagy fzabad mestersègek, 

fzêp, паду >I`zelíd 111110 
mányok. 

Аиде-1410150 lonorum , hang 
czikkelyezés. 

Анды/111118, törvényes czik 
kelybe foglallt. 

Агнии/ив. i.) Iz, a’ tagnak 
apróhb réfzei. 2.) Az izek 
közll. lévö hujlás , dolor ar 
ticular-um, köfz\'ény,fzáraz 
fá'dnlom: ш (Бйфцфтщ. 
З. Ofztál , réfz, ágazat. 
4.) Czikke y, artic-uli rli 
aetales, nz Orf/_ffggyülés' 
czikkellyei. 5.) Udöpont, 
in ipso temporis articu 
lo, óppen jókor. 6.) Пень 

 

Izócska : az , a’. а) 
 

a) A. атонию rmkséges 
1.) Ott , 1101 а’ 

р. о. add ide 

I 

dolog megllatározást kl'ván , 
a’ keryeret , tudni illik , azt а’ bi-- 

zonyos kenyeret. Aŕticulus nélkül ellenben nincs 
meghalározva, p. o. adgy kenyeret, tudni'illik, 1111111 
mife'le kenyeret. Más ereje van ezen fzóllńsnak: 
(Луизой Ьдпуиег , és 'isme't más ennek: Olvasodë a' 
könyvet? amott általlyában minden megkülömböztetés 
és minden meghatározás nélkül tefzek ke'rdést akár 
melly könyvnek olvasása' feliìl, emitt pedig minden 
más könyvektül megkülömböztetve kérdezem valakitül 
ama’ könyvnek olvasását, melly таи‘ elôttem tudva 
vngyon ’s a’ t. 

2.) I Az articulusnak ‘ csak a’ nevek elött van 
helye, és még itt is csak akker , mìkor azokot тев— 
határozással akarjuk mondani, e's semmi mais által 
meghatározva nincsenek; roll'zúl áll tehát adverbi~ 
umok elött, a’ hol, a’ mikor, a’ hogy; rollìúl áll 
n’ tifztségek elôtt , midôu cxfmkép'en Сеют: , р. o. в’ 

Х 
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¿scende/¿tes , nemzök. 
Невест/смея, nem 

zcttek. » 
Abamita, Öse ösinek húga, 

vagy nénnye , ‘vagy дыба 
nénnye, dédôs пива. 

/lbavus paternus, ösnek ¿3s 
se , :vagy ösüs. 

.Abavus maternas , [денек 
ose. 

.Abm/ia , ИМЕН‘ (iikanya). 
Äbavia paterna , бане}; iike. 
.Abauia materna , (Шнек 

iike. 
Äbmatertera, Шабли’ iiké 

nek nénnye, vagy huga, 
vagy öccse. 

_ .Aline os, onokámnak ono 
ka a. 

_ Abneptis , onokámnak ono 
kaleánuya. 

Ab atl-aus , ösöm' ösének 
(Шуи, vagy öccse. 

iflgnatus, alyárúl vali» ro 
i кону. 
дАтйа, Муйш’ nénnyc , 

nag` haga, (alyanêne, а 
tya úg). 

Ãmita major, ösöm’ nény 
nye , vagy húga, vagy 
öccse, (òsnéne, öshúg). ` 

Amitinus, at'xim’ nénnyé 
nek , vagy nigának lia. 

Amitma, atyám’ nénnyé 
nek , vagy húgáuak_\le- 
zinnya. 

Antenati, Шедший, 'vagy ö' 
seink. 

.4scendens , nemzö , vagy 
felmenö. 

Ascendens linea , felmeuö 
догм/аду ág. 

Ascendentes in linea colla 
terali, a’ mellèk (‘Бонн 
felmcnö rokouyok , vagy 

 

 

Nagy Méltósúgli Нарта Tanács, a’ Fô mélto'ságú 
Magyar паша Cancellaria ’s a’ t.; de iól van mond 
va: a’ Nagy мамаша 
’s a’ t. 

Helytnrtó Tnnács parancsolta 

3.) Roll'zdl ńll a’ tulaidon nevek elött, p. o. Fe 
rencz, Bittó ’s a’ t. mert ezek шаг magok batai 
„так meg a’ fzóban 
ságot. 

Шуб fzemélyt, vagy méltó 

a" tartbmányoknak , várasok 
1s. . 

tetetìk a’ birtokos пенек е— 

4.) lde tartoznall 
nak és falúknak печей 

5.) Szůkse'gtelenûl 
lôtt p. o. az atyám, a’ feicm, a’ baratom; meri. 
czek is a’ fzcmelyes ragafztékok мы már mcg 
vannak határozva ’s a’ t. 
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ne , ösöshńg. v Carnalz's [тиг- ‚ ä 
lyárúl testve'r. ` щ; 

Uterinus , anyórúl 
lesivér. 

mellékesen felmenö азот: 
lévö rokonyok. 

Аисты , Dédös. 
Atavus palernus , össe’ össé 

nek allya. ' ` ' 
лишив maternas, like’ ü 

kének allya. . 
Atavia, ú'kük. un? 
¿trivia paterna, базе’ ös 

sének aunya. 
¿invia materna , t'ikc’iiké- 

nek annya. 
Amepospnokaim’ onokájainak 

fia. ‘паду öiöd [цепи vnló 
ouokafi. 

мирна,‘ опоЫш’ onoká 
jaínak lezinya, 'uagy ötöd 
1'zenn valo onokaleány. 

.duin , паду anya. 
roavia , iiliömnek 

папуа (iik). . ч 
.dvunculus , anyám’ báttya , 

vagyöccse. 
Ара/шита major ‚ йЬёщдв]: 

báttya, тазу öccse. ‚ 
Атм, nagy atya, vn 

roauua , _ 
allya. . ‘ii 

  
 

ai# 
Proauuneulus , iiké 

nek Ьш 'a . рад öccse. 
Abavuncu ' 

паду öccse. ` 
Proamita , 

(log/Lalla, anyûi r0 
konyság. 

    
 

l., aka mary., ’ 

('ognalas, anyai réfL- i 

 

rúl való школу.’ 
l 

/ 

\ 
\ 

Сит п'ъ'гз'пищ шоз; wha atyag. f 
(тишине/ив, ofzlzi 

lyos. 
Connubus , két test 

vér’ hitvesse. 
Cbnsanguineus , a 

tyafi. 
Remains , 

Valli. 
Ponsanguineilas, r0 

kouyság , magy vêrség. 
‚ 'onsobrinus . teslvér 

_allzonyoknak gyermekei. 
Consobrina, anyám’ 

nénnyének lezinuya. 
Fralres ¿remi/ii , i 

kerek. eggyhasiak. 
Fralria , диву , ba' 

lyiim’ hitvesse. 
Genealogia. ágazat, 

nemzés, fzármnzás , паду 
nemzet’ ágazattya. 

Generans, ncmzö. 
Generatie, nemzés. 
Generntus , ncmzeu.. 
Gener, Vö. 
Germanua f raler, s0 

ror , testvér. 
Glos, férjnek nény 

lá vúlrul 

nye , шва. 
Gradus, iz. lépcsö'. 
Стадии remolior , 

távúlabb való iz. 
Стана proximior , 

közelebb voló 1'z. 
Gradus consangui 

щит, az atyufiságnak 
mei. 

Отшив чтишь , 
,а` sógorságn'ak тж. 

Сгадиёшв conde 

\ 
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scendentia, ízenkint való 
I'zármnzús. 

Linea recta, 
nes~ dg. 

Linea {латинице 
gyenetlen ńg. 

Línea collateralis , 
oldnlnslug vnló, ингуша— 
lékcs ág. ' 

Linea descendens , 
lemenö , чаду nemzett ág. 

Linea aegualis , egy 
gyenlö ńg. 

Familia in antiqux's 
documentis a'g nomine 
осени-11. Vide Familia. 

Маги-лета. , nnyům: 
nénnye, vagy húga. 

ßlatertera magna, 
l'ikömnek néunye, тау 
húgn. 

Matruelis , anyám 
'báttyának mngzaltya. 

Перед, onoka , ono 
Каб. 

egye 

‘z 

7 

P 

Ne ou eœfìlio , fìńtúl 
való ono u. 
' Nepos ex lia, le 
änytúl való ono . 

Ne os ex [пите ‚ 
ьшума , vagy öccséli'il va 
ló onokn. ' « 

Перо: ваг sorore , 
nénnyétúl, тазу húgátúl 
való onoka. 

Карета, , 
апуа. 

Pater, atya , ара. 
Palruus , alyámnak 

báttya , чаду öccse.I 
Palruus magnus , 

ösöm’ báttya, иву öccse. 

mostoha 

Ран-на , atyaîm’ test 
vérének l'elesége , vagy án 
gyom. ' 

Patruelis , ntyám ’ 
báttyának fia', vagy leánya. 

Patrueles , fratrue 
eles , lestvér Байт]: gyer 
mckei. 

Posteritas, шашек, 
ivadék. h 

Posthumus , attyának 
haláln utánn fzn'iletett. 

Post/mmae proles , 
árvúnfzíiletett, шву attyok 
nem élle gyermekek. 

Primogenitus , elsiî 
fzülött. 

Primogenz'tura , elsö 
fziilöuség. 

Privignus,mostohafi. 
Pri vigna , mostoha 

leány. ' 
Proavus , ösömnek 

attya . (Déd). 
. Proavus maternas, 

Шиле]: allya. 
Proavia paterna , 

ö'snek amlya. 
Proavia materna, 

üknek аппуа. 
Proamz'la , nónnye , 

шву húga ösöm'attyánnk. 
Proavunculus, dköm’ 

annyának háttya , vagy 
occse. 

Progener , onokám’ 
férje. 

Progenies , nemzet 
ség , ivndék. 

Profiles , таким , 1211— 
lött , gyermek. 
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Naturalis , terméfzet 
Pzerint то. 

Legitima, törvényes. 
Legitima simul et 

лагах-11153 ‚ törvényes és 
Lerméfzet l'zerint valo. 

Legiti/na tantum , 
fogadolt. 

Naturalis tantum. 
törvényes ágyonn kivül 
lett. l 

Spurz'a , fattyú , ‘uagy 
zab gyermek. 

[пептида , 
résbi'il fzármazolt. 

Атлант, házasság 
törésbi'il lizármazott. 

меди/„ш , Lörvény 
telen lizármazúsú. 

(.'arnuies , eggy шуй 
VillÓk. 

Uterinae , eggy а— 
nyúiúl ИШЬ. 

Car/:ales et uteri 

nae , eggky щами és авуа túl való . ’ 

Gemellae, cggy had 
aú , паду ketlös gyermc 
Ее]: , шагу ikerek. 

Utriusque вехи: ‚ 
mind a’ két uenibéli зуек 

' mekek. 
Natae , conceptae , 

faületlek , fogantattak. 
Promatertera , 

köm’ annyának nénñye. 
Pronurus, onokám’ 

felesóge. ~ 
Propatruus , ösöm’ 

` внуши]: baittyn, vagy ре 
dig öccsc. 

чёт}— 

ü. 

Pulg. e's .Hirös Змий)‘. 

 

Prosocer , [решишь 
altya. 

Prosocrus , 
nnnya. 

Soc-er , ipa. 
Saurus , пара. 
Sororius, nénémnek, 

паду hńgomnak ferie. 
t Spa/isa, meuyallzony, 
jegycs тяпки. 

Sponsus , völegény. 
ò'tipes , 

törzlök, 
.'l'rinepos, onokám’ 

onokájáuak onokalia , angry 
halod l'zben valo onoka. 

Tri/replis, halod 1'2 
berl там onokaleánv. 

Tritavus pater-nus, 
Dúdös. 

Tritavus mater/zus , 
úköm’ ükének ösne. 

Trita'uia paterna ‚ 
Dédi'ik. 

` Tritavia materna , 
iiköm’ iikének like. 

Uxorz'us, feleségnek 
báttya , паду öccse. 

Usforea , feleségnek 
nénnye , паду húga. 

Arsenale, fegyvertár. 
Artillería , pnttnnlyúság , 

двумя, ágyússdg. 
Агнии-Яна, ágyús. 
Arvum, ligar. 
Asphaltia . privilegium in 

errantiae, мышиная: 
saig. - 

Assassinium , bérgyilkosszig 
Assassinus . Lilkos , fOgûdOUf 

bérlett gyilkos. 

napam’ 

2 

g yök , »vagy ` 
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Arx, valr, miuden Várme 
gyében I'zabad eggyet egy 
gyet épileni. Í/erbö'czy. 

Aspirare , Шиши} , óliajtani. 
Idem. 

l Assecuratio , bátorságositńs , 
bátorságossátétel. 

‚Азову-нив, állitólag. ~ 
Аттика, pártfogás , 0] 

инст. ` 
` Assecuratoria societas re 

late ad incendia , Шпиг— 
mentö Lársaság. 

-Associatie, eggyesi'ìlés, паду 
egybekölés. 

Assnmtio oneris , felelni va 
lami feh'ìl. Verböczy. 

Ássumtus , Гене“. 
Astronomia. Vide Заде/игле. 
Аз lum., menedék hely , f0 Íg'amhdy, menlö hely. 
.4g/ti jus, oltalom, mene 

dék jussa a’ T emplomok 
nok. . ‘ 

Atheismus , vallástalanság, 
semmihiti'iség. 

-.4t/lmosphaera ‚ mung, 
Szabo.' gözkörnyé Pa'pai. 

Attributum, tökéllelesség. 
Attestatio , bizonyságlétel. 

Verböczy. 
.Attestationes sunt duplià 

ces, а’ bizonyságté'tei kél 
féle.' 

1.) Tempestivae. ù' 
_ dejénn Когда valok. Филе 

ad exmissioncm judicum 
renortnntur: mellyek а’ 
мышам ыгшш ша: 
tatnak. 

2.) Intempesfivae, a1 
kulmallanok. Quale , aut 

 

ante exmissiouem ad com 
pulsionem coaptonturf. aut 
post exmissionem praeiixo 
termino elapso' collivun 
tur. ---- Eggy attestano 1e 
véllel annak igaz iideje 
fzerint akár meunyirend~ 
béli dolgaiuak való bi 
zouyságára vallatlathu'i.’ 
Verböczy. 

Atrium, lornácz. Verb. 
Аист-[ив , lúdas , hitefsegett. 
Anc-tio, гамма, паду rá 

iizetés, pólolás, паду pó 
tolék, kólyavetye. 

Aue-tor ,‘ fzerzô. 
Äuditorium, мигаю hcly. 

Ex сшили refert , 
hallaisbúl fzóll, Vall. 

Auftita regfert , 11:11— 
lomaisl mond. 

flurz'tus testis, 11:21 
lott, fung)I fiiltanú. Vide> 
Testis. 

Äureola, arnny koronácska. 
Augusta/:ae Сон/“8501253 ‚ 

.Anguslai vallásonn lévö, 
'vagy аи követö. 

flulae regine familiaris , 
Шип? Udvnrnok. Aura. iůfnbcn; leb, lebel , né 
mellyeknek lcble,régi fsó. 

Aurea Balla, arany pecsè 
tes Icvél. 

Aurum .solida/n , (ай: , паду 
termett агапу: ‚тщете 
(Bulb. _ 

Áurifossores , zii-any 
ásók. - 

Áurz' cottectores, а— 
ranyfzcdök. 
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Auri lotores, arany-'Áutïzorz'laïe propria ‚ „el~ 
mosók. _ 

лизинга!“ , hítellegyzés , 
гиду róvásbéli adósságok. 

Лиг/изгиба, hitelesség. 
Substantìalis аи 

tÍl-entiae deíectus , a’ köz hitelességne ’ velös Рогул— 
kozása. 

Aut/z'enticare, hitelesíleni. 
Authenticatie, birói hitele 

sítés. 
Аид/шипела , hileles. 
Аид/шпагата ‚ hilelesitle-- 

teli. ’ 

.Authentica z'nquìsitz'o, hi 
teles tanúvallntás , vagy ta 
núbizonyság. 

Aut/zenticum instrumentum, 
hileles i'romány , падлу ok 
levél. 

/Iuthoritas , hatalombéli te 
kintet. 

 

delegata quidpiam face 
re, lulajdon halalmával,- 

f vagx гей bizottal valamit 
termi. 

Aul/zoritale vult /idem fa 
cere , non. ar umentis, méltóságával agar hitch. 
fzîrezni , nem bizonyi'tás 
sa . - 

Аид/ютам privata, ma 
gányos hatalommal. 

Äzzxáesis, ингуша , nagyo z s. 

-Avisare', bemondani. Ver 
Ín'ïczy. . 

Ävitíeitas, ösiség , vagy a’ 
jńfzágnak ösi léte. 

Avilieum [forium , ôsi jófzág. I 
/lxioma , sarkignzság, sark 

valóság , sarkálh'tás , talp 
mondás. 
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B. 

Baculus reconditum pugi 
onem etc'. habens, dögö 
n eg, régi Гид Szabó u 
tann ,_magábzm hegyes Lört 
внеш? pálcza , {б rös рейсы. 

Bajonetum , bagnét , péter 
kés, разка’ vége , nyárs. 

Banderium, zal'zló’ allya, 
banderiom. Vide Gentes. 

Бандит, killirdetês. 
заплат processus, fzám 

каша pör. 
зарытые: . kerefztlevél , 

kerefztelö lcvél. a) 
Залив Croatiae , Horvát 

ori'zági Bán. i 
Ваге, Ikabad Ur: Stephen. 

Baro Regni, Orfzág’ Fö 
záfzlóssa. 

Basis , talp , Гены: ‚ а1ар , 
in. о. ezen (Шарит: a’ do og, ez а’ veleie, alapia 
a’ dolognak , шаров. ala 

1'tani , fzerzeni , fundúlni. 
Batteria. d Липси. 
Bellum, ha , harcz, vagy 

ütközet, сваи. 
Bellum cruciatum, Катей— 

tes had. Verbö'czy. 
Benejìcium, iótélemény, ha 

I`zonvétel. 
Beneficium legis, segedelem. 
Benejìcium regale, királyi 

hafzouvétel. f 

 

 

r 

a) A’ királyi fö hatalomnak ereiévcl a’ kegyclmes ren 
delések olly környñlállásos módgyát I'zabták ki a’ ne 
messég’ умывать, hogy a’ többiek кыш a’ nvm 
zet’ agazattyát (genealogia) kerefztelö levclekkcl Кв" 
megbizonyítani, въедет, pedig а’ kerefztelö könyvbiìl 
(matricula) Гадя-111 1`zóra kiírván, a’ Szolgaln'rónak és 
Esküdttnek keze’ írásával e's pecséttyével meg Ее" 
ыщешепа. 
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Beneficium eccleaiasticum , 
egyhaizi jólizdgnak hafzon 
vétele. 

Bene/icium simplex , vel cu 
пиит , eggyes , ‘паду 
gondviseléses jótélemény. 

Beneßcii incapax, a’ 1016 
temén e alkalmatlan. 

Bene/ieu' permutatio. сев 
sio, низший ‚ amiasio, 
a’ ióléteménynek felcserê 
lése, átengedése másnak , 
róla való lemondás , elveßz 
tése. 

Bene/icio privari, vallmi 
jótéteményti'il megi'ofztat 
ni, вы е17е1`2иш1. 

Beneficium. conf ertur (ligni 
ori. a’ jótétemúny nz ér 
demesebhnek, a’ méltóbb 
nali adati k. 

Bene/Llantas, a’ lii valami 
jotélcme'nyt nyert. 

Benevola fassio, önkint {вы 
vnllás, паду önvallás , 
fzaliad , паду önkint való 
vallas. 

Bibliotheca , könyvtár, v. 
könyvtarló hely. . 

Bibliothecarius , Könyvtár 
nok, „аду a’ könvytdrnak 
örzôje. 

Bilaleralis , kél réfzriìl valo. 
Vide Contractus. 

‚Внос/ша, Biró , Szolgabiró. 
Biogrfqi/ius , éleliró. 

 

Birsagium, birsxig. 
Видит, gabona. Verb. 
Blasphemia, Isten’ károm 

Шва , kdromkodás. 
Bonzßcatio , megte'ri'tés , ki 

pótolás. г á Вопит ‚ jó , 'ó z , va on hawk, spiel.. ig.) gy ' 
Bona sexum masculinum ex 

clusive respicientia , a’ 
férfì ágot kirekefztöleg il 
lelö jól'zágok. 

.Bona lransitoria, múlandó 
javali. 

Bona aeterna, örök javali. 
Bona vera, ignz iavak. 
Bona appar-enfin , látfzó , 

саду telfzö javak. 
Bonitas essentialis, vel ac 

cidentali: , mivoltí , паду 
eseli, történetes jóság. 

Вопит , jó , jófzág.' 
Вопит. ex integra causa , 

malum. e quolibet defectu, 
a’ jóhoz> megkivántatik ‚ 
lio y egéfzen , tellyesen 
jó едут, a’ rolTzra рей; 
akármelly fogyatkozás is 
elég. 

Bona/n summum, f6 Jó. 
Вопит mobile, ingó jófzág. 
Вопит immobile, ingatlan _, 

‘паду fekvô jbfzág. 
Вопит дышащие, ado 

munyi jólìág. 

 

а) A’ liirtok által érietödik a’ iói'zaignak nyilvánságos 
lial'zonvétcln (a’ nmrlialcgeltetës igen csekely 1112011)‘— 
siig a’ liírtoknak vi'tatzisúra). 
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Вопит bençficialc, едущий 
jófìág. _ 

Bonum utrzusque .sexus . 
mind a’ kèb ágot illelö 
jófzág. 

Bona fundationalia, örök 
hngyománybéli érlékek. 

Вопит риЬЦсит , köz jó. a) 
Brachium, eróhatalom, паду 

hntalorn kar. 
Brac/¿iam regale. тати 

militaria , brac/»lum sae 
calare, Fejadelem'` hatalY 
ma. Akkor kell ezzel élni, 
mikor a’ meggyözetœtett 
fél Запас nem aka: tenui 

 

az itélet (sentontia) fzerint. 
Verböczy. 

Brevi: [itis processus, rö 
vid folyású pör. Vide Lis. 

Brevium, rövid Octava. Est; 
terminus judiciorum tri 
ginta diebus duranlium, 
a' harmincz nnpig lartó 
itéletnek határn, Угу-Ь. 

Brocardium , törvényes köz 
mondás. 

Balla , függö pecsétü ‚паду 
ón peosétü levél, 

Вила, aurea . függô агапу 
pccséLes levél. . 

 

а) A’ köz ióra , чаду а‘ polgári Taírsaságnak iavára {Едут 
lo halalomnak fognnullan volna minden l'lgdvckvzclc, 
lm törvénnvel és annak betellycsíte'sét cfzközlö mú~ 

` dokkal fel nem "olna fcgyvcrketve , тазу ruházvn. 
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r 

7 (Лиши, csnlárd iigyeke 
zet. 

Caelebs, пашен ‚ vagy ha 
забои. 

смета , eggyforma hang 
ввёз. i 

Caducitas, urklt “Гиен , 
году ига vel'zelt jófzág, 
татам-Кайла ‚ vagy ve 
fzendóség. 

Caduca haereditas , 
vnfznkadtt. örökség. 

садисты jus, шагни: 
kadás’ jussa. 

Самшит ‚ nyomás , velö' , 
. о. három vetöre vagyon 

a’ halár. 
Calculare, l`zám01ni, fel 

velni. 
смешано actionis , a' fcle 

Мне]: forgalńsa és ráfzám- 
lúlzisa. Verböczy. 

Calculator , fzamvetö. V er 
\ bö'czy. 
Calendarium , napkönyv, 

l'idöjegyzet , парии‘. Szabo'. 
Caluumia, meglìóllxls , rá 

mag 

C. 

gnlom, rägalmassâv, rá 
gnlmnzás, шпага öltés, 
hnmis ИМ, ráfogás. In 
jure pntvarkodás, рант‘. 

Calumniator , fondor. 
Calumniari , inique defer 

re , -fondorkodni , .S'a'ndor 
utánn. ` 

Calumnioss, atvarkodva. 
Calumniosus, patvarkodó. 
Cambium, снеге.‘ 
Cambium mixtum , elegyes 

csere. 

Cambium purum ', tifzta 
свете. 

Cambium perennale, örö 
kös csere. l 

Cambium temporaneum , 
üdeig való csere. 

Cambium simulatum , Гил'п— 
lett, „замы, vagy tele 
ш: cserc. ‚ 

Cambium гейше! naturam 
cambiali , a’ csere'ófzág 
megtartya az elcseré шаек ‘ 
tulnjdonságát.. a) 

 

a) На a’ cscróbe adott {живо}; свирайп fdrli англ frail, 
lók , olly-'mok lccndenck а’ csere мы Í'zcrzettok is. 



Conoamln'um , egybe 
cserélés . kölcsönüs csere , 
melly állal két ingntlun ió 
fzág nngyobb hal'zonve 
helöségnek . паду alkalma 
sabb birtoknnk okáért egy 
mássnl fclváliulnak. 

Cambio mercantile judici 
u/n, kereskedöi türvény 
Í'zék, паду ilélö fzék. 

Cambuea ferrea , bnzogiiny, 
vzlsbot. 1/ erbü'cszy. 

Campsoriales , “ню Icvelek. 
Giro , engedmények. 
Praesentatio , beuiu 

tatclsok. 
Acceptatie , снова 

(lások. 
Protestatio , viÍTzaf 

vonások. 
Cmipsor, énzvzilló. 
Campsoria is domus, рёв: 

válló hrîz.` 
Campanie/:tum , lzîborozás. 
Campi Maresc/zallus , liadi 

Fôvezér. 
С maiis , vizárok , csntornya; 

clfolytstom másfelé, más 
felé “Гит, vezetem. ve 

-tem, Тошнит’, csupolom 
a’ vizet. 

Canalium ex tubis consi 
желтил Magister ‚ _csö 
master. 

Cancellisticorum requisito 
rum administratif; _ iró 
fzerek’ l'iolgállatása ‚ „ogy 
befzer'zése. ` v 

Flint-fellatio , kilörlès ‚ kim.. 
Завёз , (lbf-fisio. 

Сидевший literarum , а’ 
lcvclekben való rendvo 
mls, Verbôlŕzy. 1 

Canclidare , hivatalrn Щ— 
fzemelni , kiielelni, 'vagy 
javasolni némellyeke't. 

Candidatas, hivatalra ki» 
iìemellt, v. tifztségre Зач 
vnslott. _ 

Candor, nyilttlizivi'iség. 
Canon, l'iabás, törvény ‚ 

lajstrom. ` 
Capaçitare . megértetni va» 

kit valamivel, fejébe ver-» 
ni, elméjét megnyugtût 
ш. 

capacit/is , _megf'oghatósáé ‚ 
~hozzál`ughatóság , vnlami 
nek belsö megfogása , tá 
gassiiga , bösége. 

Capecia, Вече. Verl». 
capillare jus, hajndoni , 

hajadonsiig’ jussn, melly 
nek сге jóvel az та lcányok 
szon ingatlan jófzágokm 
nézve , mellyekben ielen- 
vnló ürökösödéssel nem 
birnak. azoknak örökös 
scilül illeudö lakllst. tar 
1119163 killázasl'tásl köve, 
telhctnek. 

Copitis aestimatio, a' fö 
nek höose. 

Capitis emenda, fóváltság, 
Capitalis „плеяда, föben 

járó , над/у halálos itélet. 
Capitale , ’ Lökepénz. 
Capitalia.' _indicia , föllen 

i járo dolgok. Verb._ 
7 _Capitalis Замените casus 

Quim/ue, a’ f6’ és jófzzlg’ 
elvefztéséuek öl okai. ре — 
böczy. 

Capitale in mutuo . kölcsiinf 
ben lévö li'ike énz. 

Оно titulo _las est in 
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mutuo uid ultra sor-tem 
едете/‘е. mi okbúl Í`znbad 
n’ kölcsön adott sommánn 
fellyül valamit elvenni? 

Capìtaneus, az Orfzag’ Ka 
Qpitánnya , 1J. Hadnaggya. 
V erbö'czy. 

Ca ite minutus, faja, [zága vel'ztelt. Verb. 
Capitulum , волнении, vel 

capitulares personae et 
сот/ваша!“ . Káptalnn, 
Convent, Fejedelem’ em 
here, Bl'ró’ képe. Verb. 

Captivalio , fogtatás. Verb. 
Captivator , foglató. V erh.' 
Captus, fogoly. Idem» 
Captivz'tas, fogság. Idem. 
Característica nota , бате: 

tetö jel, ‘ 
Career, foghóz , tömlöcz. 

Szindorjstvfin uuinn , ber 
ten, vagy börtön. 

Car-eerie силос ‚ bertenes, 
hörtönös , tömlöcztartó , 
rabokra vigyázó. 

Cardinalis lex, sarkallatos 
törvény. 

Cardo rei , dolog’ sai-kalmt 
tyn. _ l 

Caricetum, juncetum, bozot. 
Плиты anca, ziltallyában va 

ló kötelczö levél. 
(fassa, pénztár. 
(fassa bellica , hadi pénztár. 
Cassa domestica, honi pénz 

tár. 

Cassae supererogatum , fe 
lesleg való kiadás. 

Praelimi/Laris ero 
galionum cassae domesti 
'me per decursum anni 

 

——-—— 

occurribilium designatŕo, 
11’ Vńrmegye’ 111121 fzíik~- 
ségeire a’ következö efz.. 
tendöre megkl'vántató köl 
tségeknek elöre való fel- ‚ 
jegyzése. Vide Contribu 
По. " ` 

Castellanus, ‘Шпагу. 
Castigatio maior-um , а’ о 

nofztévôk’ bl'intetése. er 
böczy. 

Castrum, ‘Мг. Verb. 
Саян-ат (101071'8 , hnlotti 

alkotmány. душ emelet. 
Cataracta , vízrekefz , zIìlip. 
Catastrum , lajstrom. 
Cathedra , kerék , Sza'bo' и 

táun. Tanító fzék. 
Casus, eset,l l'igy. V erb. 
Стас/Машин, vallást tam'tó 

könyv. ' ` 
Categorice responders , ke 

reken , hímezés, hámozás 
nélkül felelni. 

Causa , ok , ügy, .gßciens , fzerzö ok. 
rincipalia , tnlpok , 

зги-11011. 
Criminalis , hi'intetö. 
«Fiscalis , fcnyl'tö. 
_Activa , felpör. 
Passiva, al ör. 

Causae meritum , a pörnek l 
snrkalnttya. 

C'ausae reaasumptiu , a’ pör 
felvételnek megújílása. 

Causae revisie , pörvisgá 
lás. > ‘ 

Сандала , iigyes, törvény 
kezö. V erböczy Гиена: 
рбгбз ,- pör indl'ió. 

‚Вигвам , pörlekedó'. 
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Oui est causa cau 
sae , est ctiam. causa cau 
sali, a’ ki ока az oknnk , 
„ка az okozatnak is. 

Causa instrumenlalis, еги 
közbéli, vagy nlkalmatos-l 
ságbèli 0k. Vide Lis ell 
Processus. j 

Causa est praesgantior nuo! 
effec-tu , az ok jelesebb az 
оконный. 

Causae condesoensio, az l'igy 
nek félbenlzakafztása. 

Causam assumere, a ere, 
valakinek iigyét fel ogni, 
felvenni, forgatni. 

Cautela, óvás, örizkedós , 
fenntarlás. 

Слили. kezesség, iót állzis, 
(.'autionales , kezes levél. 
Cantus , дешев. 
('avens, kezes. 
Сит/{Цаца , csúfolkodás , gu 

nyolaîs , jziLfzódás. Verbö' 
сиди fzerint ngyaskodó ЧП: 
fzálkodás , шин-а kereset. 

Cedere actioni , a’ kereset 
túl elállnní. 

Censura , visgailás , fenyilék. 
(Í'ensus , adózás. bér. . о. 

házbér , vagy fóldbér, mak~ 
hcl'. 

Erga censum ., bérbc. 
Sumtus ne su юге/2! censum , a’ költsé icllyúl 

ne haladgya a’ jövedelmet. 
Í/'erböcz¿y. 

Centrum, közép ont. 
Cerli/ìcatio, irás éli bebi 

zonyl'tais ; vagy 'hílelesilêa 
Cert/'tado , bizonyosság. 

 

l 

 

Ceterìl paribus id intelli 
сидит est, ezt olly ok 
al, móddal kell e'rleni. 

ha а’ többìekben {одум 
lläozils nem esik; 11a a’ шь iek теге g еще}: , a’ többiek eggiîeiilök ‚ lévén. 

Character , bc'lyeg (kiilsö 
(сыты: Slang.) Ezen Гид 
n’ Görögben is шефа— 
mertetö ielt, рвусь, bé 
lyeget jelent. 

C/iartabianca , ndóslevél. 
CÍLirogrrW/wm, kézirás. 
Cessio , átengedés , ( anged 

mény 
Cessionarius, диета? , (швед. 

ményes. 
C/ironologia , iidöfzámlálús. 
C/ironograp/ticum , az efz 

tendö’ ища: iegyzö mon 
dais. . 

Chronosticlzon . az efztenilö’ 
fzúmát iegyzö vers. 

Chronotaxis , nz iidönek 
rendbefzcde'se. 

Circulares . hirdetö level, 
(környéklö irás). 

Circulus, kör, keriìlet. 
Circus , circulus orbis , kör, 

köröny. 
Circuli „трата, kör , 

Pa'pai. 
Circuniferentia, a’ köriì 

Милей kiletfzése. Verb. 
Circuniforaneus , házalló , 

mivel házankint kalmár 
kodik. 

Circumstantia .. környülúl 
las (környi'ilel). 

Circumstantia aggravanti , 
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súlyositó környi'ilállńs. 
lCir-'camitantia allevians , 

könnyebbilö környi'ilállás. 
Circumstantia speciem mu 

lans , vel notabililer 
aggravans. a’ nemet vál 
toztató, vagy 111131106“— 
pen súlyosiló környûlállás. 

Circumstantiae muta/it ca 
sum , a’ környülállások 
megváltoztattyák az eseœt. 

Circumstantialiter , kör 
nyülállásosan. ~ 

Círcumvenire , eláltatni , el- ‘ 
csábitani, ámitani, meg 
kerl'teni. 

Citadclla ‚ fellcgvair. 
Citar-e, lörvénybe idézni. 
Citatio , idézés , idéztetés. 
Citatio re/lexoria , emlé 

keztetö ldézés. 
Cilalio de domo , lalió hely 

riìl való idézés. - ' _ 
Сдано de bonis faam, bir 

tokonn . жиду birtokrúl 
. lclt ÍdÓZéS. 
Слабо adpersonaliler сот 

parendum. fzemèlyes meg 
elenésre hivó idózés. 

(‘г/111207253 ex/Libitio, az i 
dózö levélnek .'ihal, ‘паду 
kézhez adaisa. 

Cilalio/zis condesoensio , az 
idézésnek lelizállitása. 

Citaloriae, idézô , паду 1— 
déztetö levél. 

Peremptorie cilalua, 
'rbe , lörvénybe. Biró’ 

clejébe haladék nélkůl i 
депеши. ‚ 

(lives et Ciuimtes liberae, 

 

"árashélick, kúlcsos vá 

rasban lakók, ромбы!‘ 
és I'zabad. kerítetl, kúl. 
esos vairasok. Ezen vara 
sok Királyi várasoknak is 
nevezlgtnek azért, mivel 
csak Ó Felségéti'il a’ Ki 
rálytúl hallgattatnak. 7 er 
bö'czy. 

Civilis, polgiiri. 
Civilistae aiuntL clavibus 

traditi s. pos-sessi дает tra. 
di, a’ világi Törvényesek 
azt mondgyák , hogy a’ 
kúlcsoknak átadásával a' 
birtok is шаман. 

Status ciuilis, pol 
gári rend. 

Clandesti/zitas , Минотав— 
sag. 

Clandestinus , titkos , alat 
tomos. 

Clari/icatio , mcgvilágositás, 
megfejtés , magyarázás. 

Сингония . jelesség. 
Classificatie , rendezós, el 

ofzlályozais, sorba fzedós . 
р. о, a’ ln'róra hagyatik 
a’ több reudbéli adósságok 
па]: sorba fzedése. 

Classis, rend, ofztály. fe 
lekezel. [tem: liajńsereg. 

Clausula. kikölŕs; rekefz , 
шашек , 1102211 adás ,lioz~ 
zzi télcl. 

Clausulae litterarum ob 
servandae , a’ levélbéli 
meghatározást Ameg kell 
tartani. Verböczy. 

Clausularum insel-lio, a' 
meghalározó ozikkelyek 
nek beirása. Idem. 
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(‚темам , drdgasógok, afz 
fzonyi ékességek. 

(Шаг-[сиз , nevendék sap. (Лег-ив, egyházi ren , (pa 
pi rend). 

Сигма aecularìs , ‘411151;— 
regularis , fzerzetes rend. 

Clerus superior, {б ; -- in 
ferior , al papi rend. 

Сдаю, párlfogott, véden 
dö , felf'ogott, p. o. ö ne 
kem védëm (растопив) 
én neki védetlye "agyok 

850.66. 
Clima, éghajlat, едите]; 

let . égfzak, égtńj. 
(,’litellaris , táhori rabÍ'zolga. 
(‘олова voluntas est volun 

ит. а‘ kényfzeríttetett а— 
kurnl csak. игуан nkarat. 

Fone/io , erölletés, kényfze 
rílés. 

(.baevus, azonkorú, ежу— 
korú. 

Coalescere , megeggyesülni , 

 

megeggyezni , öl`zveállani , 
megállapodnì valamíben. 

Coalitie , mcgeggyezés , egy 
gyesl'ilet, lltövetßèg. 

Coaquisz'tio , eggyüttfzerzés , 
гиду eresès. 

Coaquisitum , közkereset , 
паду fzerzemény. a) 

Codicillus, végsô intézetì 
toldalék, паду Hók vég 
inlézet. b) 

Testamentum , f6 in 
têzet. Vide sub T. 

Диете testamento, 
an ruat etiam codicillus, 
ha а’ végsô föhintézet е1 
di'il` cl kellë toldnlékjának 
is дыме? 

Coelibatus , lnölelenség , há 
zasságlalanság. с) ' 

Senex coelebs, ngb 
legény , aggnölelen: ger 
mzm'fce fgagdtoß. 

Coexistentia , eggykori 1é 
tel, eggykoriság , eggyù'tt 

 

Biróné ’s a’ t. yazaz , [задё 

и) А" polgári ulfzonyok iránt nyilvánságos törvényünk 
nem lévén, а’ Fö Bŕráknuk itéleteibúl azt hozzuk 
ki, hogy n’ polgáralrzony csak akkor tulaidom't 
huttya magának а’ házasság alatt keresett flex-ze 
lne'nynck hul'zonl'elút , ha köz kerésete't megmutattya. 

b) Toldnlékot nem lehet derék nélkúl képzelnî, képtelen 
volna tehát az inte'zethez járúló fzínczet toldalék ol 
lyan esetben, mídôn végsô intézet, mellyhez nekìe 
toldatni kellene, chire nem tctetett volna. 

r) Ezen fzó nö hajdan felcséget jclentett , híhetôleg in 
nen mondatik Szabóne' , 
unl', bíro'nal- nñ/e, тазу 181212855‘! 
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létel. eggyú'tt való lét. 
Cognatio, anyai rokonyság. 

Vide Asoc/Ideales. 
Светило, ösmeret. Verb. 
Cognitie status cuiuspiam 

rei,4 valamelly dolog’ ál 
lapottyának megösmerése. 

Cognomen , vezeiék név , 
melly. mindcnkor az atyá 
rńl neveztetik. Verb'. 

Coincattus , alpörös társ. 
Coincidens , eggyü esö , öl`z- 

ve eso. 

Cointelligenter , eggyeiér 
töleg. 

Cointelligentia, eggyetértés. 
Cointeressati, közös felek, 

паду köz réfzelkedö. 
Cointeressentia , köz réfzel 

kedés. 
Colica , bélfdjás, hélkórság. 
Collaterales. rokonyok. Vi 

de Ascendentes. 
Collateralis inquisitie . fzé 

kenn kivi'il сем, mellékes , 
‘паду elöleges , гиду Olda 
lagos tanúvallatás. 

Collatio regia , kirdlyi ado 
many. 

Collectacula militaria , fza 
had katonafogadás , I/ er 
bung (ita hubet Diarium 

'comitiale anni 1807. pagi 
na 215'.) Verbuáló kor 
mány dici posset. 

Collega , hivatalbéli , паду 
Ш`2Ц társ. 

Collimare , nrányozni. 
Collisio , egybe шьёт. 
Collusio , kézre шин. 
commissionata' , red paran 

сгонишь. 

Colludere, czimborńlni. 
C'olonellus , Ezredes. Vida 

Exercitus. 
Colonia, telepedés, гаиш 

many. 
Colonus , jobbágy , паду he 

lyes , паду telkes ваша. 
Í/erbö'c u’ jobbágyokrúl 
Жгу fzól : Jobbággyát senki 
törvény nélkúl meg nem 
битвы, olly fogságba nem 
vetheli , mellyben meglxal 
lyon. Mert az Orfzúg’ Di 
rectora гей kereshet, mint 
nyilvdn való gyilkosra. A’ 
megholttnnkgyermekei pe 
dig дымом lakni me 
het'nek. 

Colonorum emigratio, job 
bágyköltözés. 

Comes Paroc/Lialis est per 
sona зашит ‚ а’ Vár 

‘ megye’ Ispánnya шва ‚ 
vilézlö , nonies fzemóly. 
Verbö'czy. 

Comitatus , Vármegye. V er 
» böczy. » 
Comitia , conventus . con. 

gregatio, diaeta . g ülés. 
Í/erböczy. (Суше ezeL, 
Orlzággyülés ). 

Commeatus , tiibori eleség, 
eledel. 2) Jövet, menet, 

övö , menö madarak , öîz 
l'zel eltávozó ’s lavail'zal is 
тёк vill'znjövö madarak. 

Commeatio , jöve's , menés. 
Commercium, kereskedés. 
Commercium'literarum , 1e 

velezés. 

 

. o. «aves commeantes ‚ . 
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Commetaneus, határos 1`zom~ 
12611. Verb. ' 

Сит/„таща, megfenyegc» 
‘[6154 Verb. _ 

Comminatus {псе/11111’ morte 
a гейш‘ , .1’ki Ógßléssvl fe 
nycgct , érte megliallyon. 
Ред/‘Одену. 

Commissie , megbizás , biz 
tossing , hagyomás, meg 
hagyás. 

Commissio juridica judi 
сит , а’ Birálgnak törvény 
béli meghagyńsa. Verb. 

Missi , elkůldeltek. ’ 
Destinati, oda ren 

’ deltettek. 
Commissio neoaquistica , nz 

új ['zerzeményi biztossilg. 
Committens, meghalnlma 
f zó, megbizó. 
Commoflans , 

kölcsönndó. 
Commodatum, kölcsön , re 

ctius hai'znailat. а) 
Commodatarius , hafzmiló.. 
Communio , közösség , паду 

közüsödés. 
C'ommunis , köz , közös , kö 

kölcsöuözö , 

 

Communis locus, köz holy. 
Verbô'czy. 

Communis aestimatio, köz 
böcs. Idem. 

Communis inquisitie , köz 
vallalás. Idem. 

Communitas , község, kö 
zönsóg. 

Conum/nitas privilegiata', 
l'zabad közònség. * 

Communie juris et sangui 
nis ‚ vérség és ofztályosság. 

Comparere per se ,- vel per 
' Procuratoreni, fzmél e 
sen. vagy képviselö á tal 
megjelenni. l/erb. 

Comparitio, megjelenés. 
Comparitionis terminus , 

hulárnap. 
Compassua/es, vel' com as 

sus , ólmltevö , 'vagy ai tal 
késérö levèl, паду által 
lépö levél, nz itéletet 7153- 
ге hajtató , vagy késérô le 
vél, átvevö level. 

Compascuum, közös legelö. 
Compensatie , pótolás , meg 

térités, (forbállat régi l'zó 
Brit/lary uláim). 

Competentizi, illelmény. 
 

' zönségcs. 

a) Azért nem illik x'cai а’ kölcsön nevczet, mivel nnnuk 
ищут elköllcni nem lchet, hanem csak hafzmìlni, 
(lml'zonkölcsünnek lehetne пеший) , vngy lmfználat, 
mellynek creiével elenye'l'zlietetlen vagyonnyát , (res 
non. ландыш) , а’ tulajdonos úgy kiadgya másnnk, 
hogy azt bizonyos és meghatározott módon, e's . bizo- » 
nyos iideig hnl'ználhattyu, azutánn реф‘; annali “110- 
siigábnn (in specie) következésképen >minden.fogyatlm 
zás nélkúl ismét viITza adgya. к 

 

о 
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Complex, lárs, иву czim 
bora. 

Compoailio , rggyefzletés, el 
i загнав , öl`zvekötés . 

Compossessoratus , köz bir 
tokosság. 

Compossessor, birtoktárs. 
Compossessorium, köz , паду 

eggyl'itt чаш birtok. 
Com ortionalus, réfzes bir 

‚ to os. 

Com romissum, köz ln'róvai 
lalzlás; item: köz meg 
bizás, nzaz,1'rńsba foglaltt 
eggyezés, melly által а’ 
vetekedö felek valnmelly 
pörös ù'gyöknek megösme 
rését, elilélését, (3s/nz el 
itéltt igazságnnk efzközlé 
sét bizonyos, köz e gycl 
érléssel “Найти: zemé 
lyckre bizzák; item: bi 
rósdgban lett megeggyezès. 

Сотрите, l`zámvetés. 
Concordia , concordare . bé 

kessé , e esse' , me - békél eni ,ggeìlgg её érleâi. 
A’ birság meg ehet, mi 
nekelötte senlentiát mon 

 

danak , azutánn nem lehet, 
тег: nincs immńr а’ fel 

Eörös’ köréhen. A’ megal uvás ntánn érkezhetik hit 
letélel is; mert mikor a’ 
„шт dijái megigériés bi 
zonyos sommára köti ma 
gát , annakutńnna , ha nem 
1elI`z is mivel ŕìzetni, hal 
lúlos bünteléssel meg` nem 
biintethelni. hanem hite 
alatt {ах-{02511 miudenét a’ 
böcsre (megböcsúlé'sre) e16 
ndni ,és avvul lizet, ‘a’ mie 
vagyon. V erbö'czy. 

Concubina, ágyas. l 
Concursualis processus , öfz 

vetóduló hilelaök, „аду 
öfzvelóduló pör. 

Concursus credilorum, hi 
telezök’ диетами , öfz 
vecsödí'llèse. 

In. concursu credi 
torum , а" hilelezök’ lüb 
bességében. 

Bona aetulum se 
questro judiciario ать-Ё— 
uutur, va onnyní töstént 
bírói zár á veltetnek. a) 

 

a) Minden megbukott adds, akár nemes, akaír nemic 
len, lcte're nézve темп; megbukzisánnk ОКА! ЬеЫ 
zonyi'tani, és ha kibizonyodhntik ellenc , hog , шву érlékét csalárdúl elrejtette, чаш‘ hitelezöineì meg 
károsftzisára czélozó intézeteket tfett, тазу uzoknaklc 
кыш щека fzembetûnô tékozlással vefztcgette , 
azon czimliorás társuival cggyüktt, иву, mint гона] , 
büntetö pörre vonattaisson, és а’ törvénynek йогов e'r 
telme fzerint megénlemlett büntetéssel e'rdekeltesscn , 
és üdôvcl vagyonru Карта ‚ elégte'telre kötcleztcssen. 
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Comlemnare , kirhuzlal ni , 
elkárhozlalni, шалаши! 
ni . itc'lni. 

Condemnatio , kairhozlatás. 

гейшей)’. Item.: ilélès , marafzla ás. 
_Condes-cenno. "ide Adio 

et Senlentias [найди-баз. 
Condescensio prosecutionis 

causae. a’ ¿Jört vakxkire 
» licállilaui. Verb. 
Condescensio causae , a’ por 

nek lefzállitása. Idem. 
(‘отдавшие ‚ :illamányo 

san, alkusan. 
Condividens , ofztailyos. 
Conjinium, véghely , vég 
. паек. 

Con/z'scatio , elfoglnla's, vagy 
elfoglalással то hl'intelés , 
vagy behúzás. 

Confoederatio , òfzvefzövet 
_kezés. 

Confrontatio, fzembe :illi 
las. 

conjuratia , öfzveeskl'ivés. 
Vide Conspiratio. 

_Conjuges , hilves . házas 1:61‘— 
sok , nös emberek. 

Connubium , nôsség, régi Гм). 
Consanguineus , игуан. a) 

Sti/)es commu/tis ‚ 
köz türziìik. _ 

Consanguineitas , alyaliság. 
‘(лиганда/дедах legitima . 
törvényea . {панд illik , ha 
a’ házasságbúl штиль 

Consanguineitas illegit ima , 
törvénytclen , ha a’ 1141233 
ságoun ШИН то búiail 
kodáshúl ered. 

Conaanguineitas legalis , 
törvény Izerint valo. 

Conscius , тёща valaminek, 
közös henne , czinkos. 

Conscriptio ‚ бНШей‘йз, ieg) 
zemeny. 

Consectarium ‚ folyadêk. 
Consensus regius , királyi 

iòváhagñás , megcggyezés , жид с1уЬеп hagyás , 
те у „1655303 köz ado 
mrinynak ereiével bit, és 
melly allal a’ Нину! Fel 
ség valanlelly adományi 
ingaLlnn nemes iófiágnak 
a’ nemzetse'g (Ша! teu ide 
genre való örök гашиш 

  

 

а) Ez u’ fzó гид/ад betů 
/ 

csak az севу шума! fzármazott {Ы ágbe'litestvérekel. 
пинг carnales) lzitfzik magában foglalnì, iobban~is 

lehetne talán azt ver fzerint való rokonynak (соп 
sanguineus) nevezni; de máx' a’ közönse'ges I'zokásba 
bevetetödòtt , hogy a’ 

fzerint тат c'rtelme're nézve 

kétféle туши! nemzelt, de 
eggy anyátlil fzületett gyermekek is (шляпа) , вы az 
oldalos> rokonyok is (соляным), akár legycnek 
azok az atyai réfzriìl (идти) ,akár az anyai re'l'zrúl 
(segnati), egyçtemben atyafìaknak насмешек. Vide 
.ascendentes et Dœcmdmtes. _ 

л 
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lilását iinnepi módon jóvá 
‘hagyvám a’ F ejedelemnek 
azon jói'zágban valahány 
fziilcmlendó igazát игуан 
azon I'zemélyre сиси kù'lö 
nüs közbeven'essel~ altal 
l'zálliltya: Melly Í/ite'zlö' 
N. N. öröl' 'validati/wz 
Mi is begyclmes helyben 
Ладу/(182111171! ailgyul: és 
¿inl-int шиш l megeggye 
ze'sünbet csatollyub. 

Conservare 'aliquem in Do' 
minio ,valakit ilraságában 
megtartani. Verböczy. 

(,‘onszgnatio , öi`zvejegyzés д 
fungy jegyzék. 

Consors, réi'zcs, társ. 
Consortium [itis , eggy 113)‘— 

tartas ,' разу pörlársaság. 
(fo/ispirati() , fzöveikezês. 
(,'onstitutio , alkolmány , 

rehdelel., mivoll. a) 
(‘оплатит a'vitae con 

solidatio, az i'isi alkot 
mánynak megerösitósc. 

Constitutivum alicujus rei , 
a’ dolognak allaltya , mi 
Volla. 

Interna, bclsö mi 
voll. - - 

Externa, kiilsö 701 
la valaminck. 

Consvetudo , fzuhß. 
Cons'vetudo Optima legum 

interpres , n’ Накопл— 
talon lìokás a’ törvênyt. 
lcgjoblmn magyarázza. 

Consve'tudinarius, шевио 
_ kott, тер-652611. 
Consvetus, fzokolt, mcg 

fzokott. 
Consul, Polgármester. 
Contentum , continentiae , 

tartalom , foglalat. 
Contestatio litis , a’ pörnck 
_ elfogadzísa. 
Солнце-[из ‚ eggyczés , nl 

kukölês ,'v. fzcrzödés. b) 
_Requisita , шовн— 

".'inltlló ágni. 
Uni/aterales , egy 

gyes oldalúak. 
Bilaterales , 

oldalúak. 
Gratuiti, ingyenes. 
onerosi , lerlies. 
Assecuratorii, пущ; 

laló. 
V eri _. valóságos. 
Quasi contractus 

gyanitta'tó eggyezések. 
Contra/lentes partes , kölò' , 

eggyezö felek. 

kellös 

Contrat-tus validitas , a’ kö 
д lésnek ваше. 

 

a) A’ ma'ny, me'ny csak l'gdkbúl `formal mugányértlietó 
fzókot, p. 0. hagyomainy , legata/n ’s a’ t. kvllenben 
roll`z l'zók ezek : Ahirelne'ny , oltalmzíny, környiilme'ny 
mi`vel ln'r , ollalom , környül nein i'ge'k. 

b) A’ ki тазы hogy kötelezte, úgy háromlik red a’ fel 
vúlaltt kötclességnek terhe. 

Polga'ri ¿s Pön'il Stólár. 
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Culpa lata ift con. 
tractibus, dele' aequipara 
tur, а’ tetcmes gondatlan 
за; a’ kötèsekre nézve a’ 
csalairdsággal eggy mérlé 
ket nyom. i 

Culpa levi.; , fzembe 
tíinö; — штата, cse 
kély gondatlanság. _ _ A 

_Centractuum impesdibiltum 
nulla est obligatie, fle/i» ‚ _d 

Contractus mandati, meg. . ciente conditiene nulla 
est conventie , ereje veI`zh 
цацек azon feltételü Ещё 
sek, mellyçknek feltélelei 
саду egyáltallyában be 
nem tellyesedhetnek , gem 
lévén a’ lehetetleriség semI 
mi kötelesség alá тенге, 
vagy be nem tellyesedtek.' 

Соли-паша stricti juris, vel 
bonae дай, a’ [`zoros ma 
gyarázntń , паду józan ér 
сыта , vagy jó lelki'iségü 
alkukötések. 

‘Соли-ваше eti am validi vi 
gerem amittunt, a’ foga-' 
nâtos kötések `is önkint 
felbomlaualc,~ ё: erejeket 
vefztik, р. о. az eggyezö 
feleknek köz akarattyok 
búl (mutuus consensus), 
vag ' lerovás , _t. i. а’ mr». tozzfgnak valóságo's tellye 
sítése (solotio), шву 1€ 
hajlás (oempensatio)_, паду 
el<-gyítés (commiXUO). ‘Ue 
megkinálás (oblatío), Uügy 
enyéfzet (intentus) által. ты 
Lerovás душат, vetçllk 
az elengedés és a’ “ЩИ 

 

Vallés grefassio). 
Si cretlitum et fle-l 

bitum recipŕocum com 
pensetur, ha a’ твои: 
valo Миг] és мама 1e 
hajlanak. 

Contractus роли/и legem 
семга/титла, törvèn t 
_fzab a’ kötés n’ kölö е— 
1е1кпе|с4, vagy, ki miként 
декаданс mngát', úgy саг— 
tozík n’ felválaltt terhet 
viselní. 

hl'zás, és úgyiêlválalás; 
melly álltul так; úgyét, 
és dolgát mábvra bl'zza, és 
ez azt felválallyn. 

Centracíus` depositi ‚ jófzág 
örzési fzcrzödés, melly ail-i 
ш] так; más’ ingó 161215— 

ának. örízelét шагаю vá 
nllya. _ ‚ 

contradictie , ellenhlondús. 
Contraquietantia , vifzont 

nyuglató levél. 
Contributie, adó. 

Cassa bellica , hadi ; 
domestica, hom, (impro 
prie мы) pénztár. 

Extractus bimestra- ' 
lis, két hóuapi bevélel 
nek c's Младший rövid 
foglalnttya ,vagy kéL 116— 
napi kivonaîs. 

Partitie` ofztás. 
Perceptiones extra 

ordinariae, rend kivúl 
való hcvélelek. 

In natura fac/ae 
praestalienes, az дао’ fe 
jébe Lett fzelgálntok , vagy 
termésbéli adózások. 

In замет impositae 
acceptatum et imputata/n, 
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a’ kívetett adó’ fcjébe lett 
bel'zámlálás, ‘паду adóba 
vetetett. 

Titulo Gage solu 
tum, а’ Катопаз’йа’ hópéu 

` 2ère , паду hópénz’ 12:5 
Il«mába мешаем. 

Pro diver-sis in па 
гит praestalz'onibus z'm 
patati sunt contribuenti 
bus , az adózóknak klïlömb 
{Не I`zolgá1tatásokért be 
fzámlálmtott , саду а2 а 
dózó nóp által fett [201811 
latoknnk tariozásaì 1ero 
vásokba befzámlaillattak, 
чаду kiilömbfóle {сплёв— 
ЪёП adózásokért nz add~ 
zóknak befzámlállutott. 

Invalídz's риге/Май 
bus ` milítìbus , bizonyos 
ju'ró bérrel elbocsálott е 
röllcn , паду пуошогйш 
katonzíknak; гиду I_lem 
l`zolgá1hnló jutalmazott ka 
tonáknak. - 

Pensz'onatis чтет 
libus, hópénzel nyugul 
тати hadi tifztekmâk', va fîzetésel nyu о а ЬЁЗа bocsátolttifzleänek. 

Praelz'minarís ero 
gatz'onum cassae (Iome 
slicae per decursum an 
ni -- desi natio, a’ Уйг 
megye’ itl oni галифе; 
rc az --- katonai ef'ztendö’ 

' folytóban -megkívńni аи 
költségckuek eló're való 
feljegyzése. Vagy. a’ hoi 
ni решать -- Каюты 
еГ2 tendöre törtènhetô Кби 

 

ségeínek elöre való Ре]— 
Jegyzése. 

Pro conventl'onìbus 
serw'lorum , а’ I`zolgáknak 
I`zegödött béréért : саду а’ 
bérért I`zolgálóknak Íìzelé~ 
sére. 

In. amz'ctus conven 
tz'onatorum, a’ I`zegödöl-~ 
tek’ ruházatîyára; шагу 
a’ bérért. fzolgálók’ пфа— 
zattyára. 

Pro eventualíbus dz' 
urrzz's,v az elôfordúlhaló 
napbérekre; паду napju 
talmakra. 

Pro adjustandz's irz 
te'rufurlíz's , n’ kölcsönözött pcnz 'amatt бы; 'va n’ kamalok’ leyfìzetéséx'efsry 

Ad ratíonem дери 
randorum passz'vorum de 
bz'tprum, а’ kölcsönözött 
tökepénznek lehajtására , 
Иуду viff'zaŕìzetésére. 

Pro reguz'sz'tz's scri 
pturislico - cancellìatz'cz's ‚ 
az {и} efzközöknck шеи 
fzerzésére , гиду ravideì 
ben iró fzerekre. 

Pro expe/:sis in ma 
lçfacíores ‚ а’ fogságbèn 
költségekre; паду а’ rn 
bokra megkl'vántató кап 
bégekre: гиду a’ rahok’ 
tartaísára. 

Pro (пушинки (0 
renda (Íecz'mae regine, 
a’ királyi tizedneklmf'zon-v 
bérére; fungi» а’ МпПуЁ lizedbérlc'sne pótnltatá 
sára ; vgay a’ минуя Li 

5 #l 
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забыто! ótolxlsára. 

.Pro {юг-Шла mili taribus , a’ atonuság’ tar 
tásábúl és alkalmnztatásá 
búl fzármazó vefzteségek 
re. . ` 

Pro eveniualißu's 
talitatum et damnorum 
bonijîcationibus, a’ törlé- 
netbûl пион. 'uagy n’ 
történhetö Шейха]: meg# 
téritésérc. _ 

Pro emersuris [пе-= 
xigibilitatibus. et rela-L 
xatis , n’ befzedhetetlen ’s 
elengcdeu. даешь poto-` 
Майка; _ ‘ 

Pro'vecturis Jllazg'd slratualium in pub ico 
negotio prqßciscentium д 
а’ ыуашьыд I`zekcrezé~ 
sekre._ 

Pra eveniualibus ne 
cessitatibus, az clô're nem 
[шитьё Ггйкзёдекге; 

Per conlribuentes a'. 
p'. sl'lperërogati , Лос an 
no imputa/:di , nz adó-l 
Нивы”; által а’ m.V e: fe 
Iesleg telt ádózások be-J 
fzamláltatiíalc 5 vagy az 
ddóiìzelök álinl a’ m.- e.- 
{машинкам fell ü] [вы 
fizelések befzámlá Minsk.' 

Supererogatum cas 
вид с ra'tiouibus a. p.- , a’ 
m. el'ztcndei fzámadások 
búl kifejtctt felesleg való 
kiadzis ; vagy a’ m. е. be 
vêtelt felly'i'il наша, és' 
a’ fzámadáslnil kifejtett 
kiadás; виду n’ m. ей— 

tendöbèll fzámndxlsbúl Ы: 
fejtödölt fellyi'il lett lize 
tés. 

Controversia , villol'lgás, hú-v 
borgás. 
ontroversus, pörös. 

Contunzax, mukacs, nyu-Í 
kaskodó, fejes , megátal 
kodolt , engedetlen. 
ontumacia per non cenit; 
et per non defendit, n’ 
meg nom 'elenési, és n’ 
удивишь ziásïmakacsság. 

Бег/ценна in p_oemz 
conlumaciae, à’ makacs 
ság’ terhében (_bi'intetês 
Ьеп) marafztaló шеи 

Contumaciatis domus, паз 
poló ház, vel`zteglö ház. 
t.. i: a’ tifzl'iilaisig, негу-г 

. vened ház Sándor тёщи 
Contumacia in hoc sensu, 

vefzteglés , a’ raga'dozó пуа 
valyáklúl való lifzLlilás 
mlülli _ _ 

Contumelia' , gyalázds. 
Collus, kúp.- _ _ 
Concentio , fzegôdség, fzs-` 

gi'ídés, feggyezés,` eggyes 
se . 

_I Pro eonvenlione ser# 
«люпин, а’ lìolgáknak bé 
rére; 1mg а’ nolgáknak fzegödött llérérc. 

Convictio fmarafzlslás', inég-A 
gyözödés. 

convincere д meggyözni , 
elhitelni, maral'zlalni, meg 
mara'l'zlnni n’ törvénybeu' 
мы мы. 

Сопш'ст pars, megmar'afz 
loll. ТЫ. 
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Convocatorias , мещане: 
öfzvehivó pör , паду adós 
ságbéli közös, va yegybe 
hivó pör, „аду Ысзбпб-г 
zök’ közös' öre. 

Coperta , beriték 
Capilla , kapcselnt. 
Парша carnalis, közöskö 

dés . elhálás, (im roprie, 
melius est) leali ¿'izösi'i:- 
lès, 

сорит/520 , öl'zvekapcsolás, 
öl'zvelçöités. egybefoglalás. 

Copia , másolal, mxisszi, ‘рагу 
pdrja nz тать, ' 

_Copia 'vidi/nata , igazlott 
mzisa valamelly 1'rásnak. 

Copiare, az eredeti írásnak 
mását leírni, mástil veuf 
ni , - rectius lemásolni. 

Correctie . fenyilés , ногай 
‚ lás. feddés, змия, megf 

iobbítńs , megigazi'tás, ` 
Correctie pater/La , frater 

mi . jurlicialis , utyni, test 
!lèri, birói intés, feddés, 
dorgállvás. 

Correctie indirecta , kenya? 
ritolt fcddés. 

Corpus, test. 
Cor us деды! . gonofz télel’ 

'e e . meradvánnya . 'ungy iiůnjel . bünmnredvány. 
Corppralis poemi , testi fe 

nyilék, testi büntetés. ` 
Corpus juris , Törvény,- 

könyv. 
Corpus legislativum, `tör 

vényhozó test. 
Carrectoria domus. invitó 

lláz, fenyítii húz. (Реву, 
@Jogy {вкусил-11162 ‚ régi 

 

Гид, n’ те гоп áltt dd gyökêrbül g fr' ` 
Cer-relatie , öfzveñ'iggés , 

egybekötletés. ` 
" In objecto correla 

tionnm pecunia , а’ vilìen 
lagos, vngï kölcsönös 1ar tozások" , ( eresetek’, Бие 
téselç’) dqlgálian. Vide Re 
latie ' " ч 

_Correspondentie , levelezés. 
Cortesia, levélczi'm. ` ̀  
Cesmepkilus, ‘vilzig’ fia , vi 

lńgl'zerelö. ` 
cosmopolita , világi köz pol 

air. ` 

Creare, nlkolni, teremleni. 
славянами, hilelt .'idó . 

meghitelezö levél , hilele 
zö leve'l. 

Credibile, liíhelö'. 
Credibilis locus , 

heli’. 
Сирии!!! , et Cormeilles , 

köz liilelességü Карина 
nok, és l'zerzeles вздует 
sïileiçk. . 

`Credibilitas , hihetössóg ‚ 11. 
közhilelesség. `. ` 

`Credulus, könnyen hifzö': 
Ieidßglůubig. Item.- hifze 
lékeny , hiede'keny. Ez 
ama’ Машин Ízied ‚Ждет 
dat l' ébúl fzármazik. 

Credibilitas, hil'zelem (lli 
hetöség). 

Creditor , kölcsön паб , köl 
csönözô. Verböczy. 

_Crepusculum , eslhomály. 
Sa'ndor [stud/i. Estvéli 
Í'zl'irkiilet (alkOnyodáS 9 
naphanyatlás; mdr elal: 

hileles 
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kon одой a’ na , va lcál ozott', allionlifodilsâiiß-l 
lclem, Szabo.) 

„Насилия ‚ rcgneli licl'irkiilct , 'ua ffy "irradbat ,‘ 
liainal , hajnalliasadás , hai. 
nalodik. 

Спин, bukás, megbukás, 
iizelósbéll leheletlensèff. 

Cridalis massa, megbullott 
vag on, «un л iófzá . Cri/lign, gentiliÍ cseleîedet, 
büu , щек. 

Crimen [агаве Mnjestatis, 

Felségsêrtés ( báulás Crimen поте infi 
delitatis , Hazasértós. - 

Crimen perduellionis , parl 
l'ítés. 

Crimen civile , рощах‘! bi'in. 
Crimen notorium, Гит/цв 

vélek. Í/erbó'czy. 
criminales салате, fzarvas 

vélek miatt indúlLt pörök. 
Verbö'czy. 

Criminale. föben НИЗ. 
Íu Лидер-али 'depre 

' депеш, hevenyèbcn гада 
kapott gonolzLévó. 

Расы: permanentis, 
megmaradolt telti'i, vagy 
örök foly'xdékú . vagy rö~ 
videbben megrögzött. 

Елей 

múló tettü, vagy múló 
folyadéků bün. ‘ 

.Repetita delicia , is 
mètcltt , gyakorlolbvélkc k. 

(‚Ъ/пингвина, 'Ölìvc 
csoporlozó véLkek. 

Continuala , folyla 

transeuntis ‚ ` 

 

tott bl'iuök. ' 

Perpetrata , епит— 
telt bi'inök. I 

Амелии, ügyeke 
zetcnn шиш. bůnök. 

Criminis аист!‘ ‚ ' a’ щек 
nek детище ‚ f6 bünös. 

Coauctores, búutár 
sok. 

I nzmediati, efzközet 
len búnösök. 

Лидии , a’ vélelinek 
efzközöltetöi. 

Crilnifzalitas , bl'inletöség. 
Criterium , ösmerlelö iel~ 
Crux, kerefzt. 
Crucem viri bus Íwminis acl 

metitur Deus, az Isten 
a’ kcrefztel; (пустотам: 
got) az ember" ercjéliez 
lìabjn' 

Спи-бит militia, expedi 
По . kercfzles katouaság ‚ 
kerefztes had. 

Cripta, halotli bolt, sir 
oLL, halOUi allag. 

Cubas, köb, köböl. 
Cubic-a orgia , köbös ölx 
Cuipa, hiba. 

Lata , тщетен. Ver 
böczyne'l tudva тю. 

дат , Izembetíinö 
vêtek. _ 

vLew'ssima. , csekèly 
vélek. ’ 

Civilis, polgári vé' 
tek. 

Cultus , tifztelet. 
Disparitas, hilbéli, 

vagy vallásbóli 111110112!)— 
seg. _ _ 

(‘или рт excultus. Vido 
Formare. 
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Curia', fzabad telek, nemes 
udvarhely , гиду csak ne 
mes hely. 

отдалит ‚ nemes teleki'i 
blrlokos. 

Curia Regia, f6 Törvény 
I'zék , Királyi itélö Udvar. 

Curiositas , vizfgaság. 
Üuriosus , vizfga. 

VCursor, folyó követ, régi 
Гид. ( Fam'. 

Cursor _Regis , Розга. Ver 
i bö'ßzy.' 

Cursim, Рисуй“. _ 
Сип-стат: , kerülö, baggy 

Ещё levél. 
Currentare, hirdetni, kip 

Штамп], 
Custodia , örizet. 

Sub вес-ига custodia, 
hátorságos (Шкет alatt. 

Синод, örzô. 
Custos in Capitulo , а’ кар 

talan kincslartója. 
Qyppus , kaloda. 



  
 

ADîaemon., ńl шеи, ördög. 
Dainrûlm); klu'. ‘ ‘ ` ` 
Daninzyieatio `,` kzhîosl'tás. 

affini finì' даем; ' negle-1 
"еще, а?‘ ёгёЩйёзпеЕ (há-_ 

щитами) е1ти1айшзш` 
' ` lfledificii ruinaeprœ' 

.xi-mi reparatienis negle 
etuà, a vromladozó épü 
let’ ' javl'tásának elmulafz 
шва." v ' ' 

Him: enatum dam-_ 
num , 4czen épület’ javíLá 
так elmulafztásábúl ere-_ 
деп kár. ’ ` ` 

Damnum notabile, fzembe 
' tíinö Мг. 
.Damnum ‘ Iincempensabile , 
" pótolhatatlau , тешить 

tetlen , helyre hbzhatatlan 

Daninerum ratio, kárvalf 
’ Мной. Verbö'czy. 
Наташи; 'megscntentziá 

zolt. Í/crböczy. ( Elitêltt `Damnrficatus, Мне‘: kárt 
' (спек. vVerbúczy. (Мег 

kuftosl'lott. ) 

M 

Цатафшщ тет тещ: 
` çíre, recompensare dem; 

num; n’ kártevô пикша“: 
n’ tett'kárt megtóm'lení. 
hclyre hozni, >helyre álf 
ll'taui. l ` ‘ Ц 

Datia , ̀  adózás. 
' ' Urbarialie,jobbágyì 

tm'lozás.` ` ` ’ ' ~ ` 
_D_ebitum ,` adóssńg , tartozás. 

".lÍIutuum, kölcsön. ' 
Indebiti мидии,‘ a' 

véltt adósságnak fìzetése. 
Debitum Бандит ,' fzembe 

voló, паду világos tarte 
ZUS 

Debitum [ладами , kétséf 
ges edóssaiß”. " ` 
' Jtctivum , követelö 
tartózás. ' ' ` '° 
` ` vPassivum ., {агат} 
ndóssâg. Vide lCorwursus. 
` Dubiesa debita acti -3 
va, Yefzni térö hitelck. 

Debiti lprioritatem 
allegare, az adósságnak 
elsòbbsê ét vitalnì. 

Debitum' enegare , az ados 
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‚дно: elmgadni, паду s_z 
adósságot nem akarván k1 
fìzßtni, 

pçbilor’ adósf 
Minus prinçipalís, 

Ãx'lll'ell'ékes gdós, - 
f Stalym açlipum .su 
peran-tia слега ‚ az 9663— 
‘nnlŕ tehctségéL, шву ёг-г 
ЛИФ]; {'elmúló {ед-Не ’. 
n ‘ 'Pi-orinisqum ещё: in 
debìtúm, nz jgég'et дао? 
‘mányt ш, Y 

D'è'capitatz'o, fôvéle'lf 
Неверно , megçsalás. 
Decima. , tízed (dézÍ'ma Decima/'um fraùdzyltio, a’ 
' -tl'zzedölésben (való hayxnis-A 

Косые; ‚ dézfmacsalásf` 
Петю , сшитом ‚тёгяёзд ` 
D_ecisl'o À Сиг-[цв Regl'ae , fö 
I TörYényfgék’ iléletei, f 

vógzèsei. а), ' " 
[Jkeçl'reltalis , шпёпуез, 

Рп'цсёрай': , f6 adós. l 

Decretum. végzés, paran-_ 
csolatadais, rendeléà, Яги; 

. törvény. Verböczy. " 
Decretum aulícum, [Шугай 

rendelés, A' 
Tripçzrtìtum, här 

más könyv, hároym шт 
ofztott könyv. 

Веси/‘ша litis, pörfolyás. 
Deuil-i рулет ‚ уаПаШ pon to . 

дериват; defalcandis , le 
;'óván а’ leróvnndókat. 

_Defectuß , fogyatkozás ,hijáf 
поезд;г ' ' 

рЁ/Ёесгцэ semz'nz's~, тарт zakadás, u’ magban való 
fogyatlçozás (mikor nem 
lmarmi Örökös )`.` 

Defectuç literçmlm, a’ leve 
lelçbçn való fogyntkozás. 

Defensa, önnoltnlom. Í/ er 
böczy.` v 

Defensio, olmlom. Verbä-> 
czy. Уёаеьцещёззг 

 

 

v. 

A’ Kîrályi Curia’ végz f1) . 
‘ vényfzékemknek ( t. i. Hétfzemélyes Tábla ‚ч Зергет— 
biralis Ihbula, és а’ КЁгаНуЁ 'Fáblëc , Tabu/(l Begin) 
Aaz- clöttök `forgé pörökher; ген és годным I_lgentt; 
eggyes lmtaîrozaisaiì --'a’ Királyi Curia’ 1_téletbéln fzo' 
давай йНп! -pcdîg ugyane 
eggyenlö tairgyli, és eggynrányos végzéseì érteßödnek. 
Èzék Í'zahnnk :izV alsóbb Törvényfzékeknek zlînqrmér 
мкг: ‚ lńellyékhez зияет 

ései кипа! ezcn _hét Fö Tör 

zen Törvç'nyfzgfkçknek fzúmgq 

eikel: alkalmnztassák. A1. û'Lt, 
узу ГщЬйвБёН Ъбгуёпупек' fogyatkozásábnn a’ капну: _priának itéletei (vç'gzéseî) addig, mfg а’ dolçp,r a1.l 
Orfzáwûlésënn meg nem Ваттный‘ ‚ Тбгуёпу gyëlf 
Bén? lfzolgálnak.. 
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Defensive, oltalmazólng. 
O_fensive , Маниле, 

meglámadólag , твид.» 
Вфсйгпгёдив masculis, ша; 

va fzakndván a’ iinknak, 
n’ magnak a' Гнёт пёш 
ben vnló fogyaikozása. 

Imminente defeclu 
eeminis , magvafzakadtá 
hoz közelilvén. а) 

Рег defectum semi 
nis, n’ НМ ágnak magra 
fzakadta мы, a’ fér'fiáî’ kiholttának fzl'ne alnlt. ) 

.Dqßcit , hanyatlik. 

.Dtjìnitia me ‘пептида, ma 
gyarázás , orlátozás, а’ 
limvnk’ értelmének meg 
hatúrozása. 

De/loralio , Iìüzességfzeplö 
ailés. ` i 

De/ionestatz'o . becstelem'tés , 
alázás, mocskolás, pifz Eilás , щитам, шев— 

{izóllás, самым, gúnyo 
as. 

.Uchonestationis роет, а’ 
megböcstelenitésnek bére. 

Лаваш}, kiváiarziá., 17510 
gatás. 

Delegatum Лидой/п. ‚ .meg- 

 

bizott , vagy kirendeltt bi' 

róság , паду itélö Гада]: ‚ 
vagy kijeleltt biróság. 

Delegare, megbirálni vala 
Мс. híroúl fìsgadni. 

Deliberatio , tnuaicskozás , 
wégzés. 

Deliberative, itélöleg, ha 
шитьё . tanácskozs'slié 

en. 

Deliberate, vel indeliberla 
te идти-е, eliökélletten , 
határozottsn, vagy eliöq 
kéllelleuúl , határozntlanúl 
“Паши cseleliedni. 

Üeliberantli tempus conce» 
dere , l'idöt engedni a’ meg~ 
gondolásra. 

Delia-tum, hün . vétek, go 
nol`z cselekedet. Vide Cri 
men. ( Szertörvény , régi 
Iizó, I'zertörés.) 

Deliotum посидит, niñita 
mos тек. ‚ 

Detictum public-um , seu no» 
torium . nyilvánvaló , спё— 
géres vétek. ' 

Detinquens , gonofztévö. 
Delusio , megjátfzás. 
Demagogus, népámitó. 
De minimis non carat Prae 

tor , арх-(Зайдем nem gon~ 
dol a’ Biró. 

 

а) A' magval'iakadás мы értyůk valamclly nemzetség-¿~ 
nek terméfzetes kibolttait. 

Ь) А’ magval'zakadottnak mind azon irifzágában , mellyet 
a’ királyi adományonn kivül I'zerzett, ha' "ëgsö inté 
те: nem ген, vagy hitvessc nem örökösödik, езду— 
átallyńban a' генезе: illeti az örökösöde's. 
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Denominatie , elnevezés. 
Denunciatio , feladás , Ье 

vádolás. 
Delater , feladó , Ье 

vádoló, beairúló. 
Acousater; УМОМ. 

„Denuncialiones matrimo 
nii, haizasságbéli мыше 
tés, mellynek törvénye 
scn háremfzor kell шее-‘ 
türténni. 

Верки-затащат, Tifztefz 
иду. 

.Dependenlia fiiggés. 
Suberdinatie, Разве, 

dclem. 
радела/шаг , függöleg. 
])eperdita , vefzleség. 
_Depositio eausae, а? pör 

nek letétele. Vide Reme 
dia. 

Dfîgositi'onis locus , fogliely. erben-zy., 
`Doposilorium . csiir, lerakó 

1101)’: 
Верит/т . 6rizet , örizq 

тёщу. leu'zlernény. 
Перепела . lelevö. 
Deposi/arius , leléleményes. 
Deputatie , МИМ-11563 ‚ biz 

tossaid. 
‚дерматин, tarlzisrcndelet. 

Titulo deputati , tar 
,taisrendeleß i'ejeben. 

\ 

vénytelen orfzáglás’ jgújn 
elett sinlödni. 

.Deinze-ta, levonás. 
Detractis detraltendis, le. 

vonván a’ levonandokat. 
Песни-Ио , megfzóllais, rr(-` 

дышат , nlaltomos ,le 
mocskolás. „ 

Deir-actores, rágalmazók. . 
Deserla , kepottság , Корану, 

sovány . meddö, kopafz, 
дыша {вы , pufztn. 

Петит-[Огайо ‚ megrontás , 
romladékony, romlandó 
ság , pul`zlilás , rongyolás , 
ro[l`zabbodn's. 

.Determinatie , швейным) 
zás, vêgzés, 

Баранина, 1еГ2г1ШЫз, 1e 
verés. 

решились , pu Га! l'lás. 
Devolutie , hairomlás. 
Dielen-tus, I`zóiárás, Глас) 

tés, befzédejuâs. ( Kültim» 
böznek egymústúl а’ Szé 
kelyeknek ,4 Kúuoknek , 
Palóczoknak , és Hienczek 
nek ’s a’ t. fzójárásai. 

Diaetales тиши, az ог— 
fzággyúlésnek végzései. »i 

¿Diameter, ailmêrö. 
Diarium, nnpköny, пар 

[ jegyzet.4 л 
¿Dil-a, róvás, róvat. 

 

Вершки/шла ‚ [агшзгеийедВг'гай'з conscriptie, 846113 
letbéli. 

I)espen.satio, eljegyzés. 
Despolismus, lìirvèny nel» 

kill, ont" önkèn 
1Yaló urulkodás, orfzáglás. 

vás , adóbéli öfzvel'rais. 
Dicasterium , iguzgalo fzók. 

Gubernium , f6 Kom 
fzerint mányfzék. ‘ 

" 'Tribunal , ilélôlkék. 
Sub ingo rlespolismi Dictare , eleibe mondani. 

gemere, önkényes, шг— Dictatie, irás alá llocsálás» 

i i 
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pidio, befzéd , тощие. 
Repartitio, felofzlás. 

Dies fatales , meghatáro 
zott, kil`zabott, vel'zedelmea 
парок, 

_Dies intercalaris , közbe 
teit nap, Mátyás’ пемза, 
fzökö nap. 

D_¿ßìcultas , 1.) nehézség. 2.) 
Kérdésbe vétel, р. ok. a’ 
fzámadásban. 

ртшааге ‚ kérdésbe venni. 
Ditopidare , elvel'ztegetni. 
Dilapidatio , vefztegetés. 

‘ имевшимися: 
. las. ` 

Dilatio , ellialafztzis. 
.Diplomatico , leveleknek és 

az Uralkodóktúl Шагом 
гшьаазадоьщк шаошйпу: n 
пуд. 0) 

[21g/lilas, mêllóság. 
раундам”: tituli , a’ mél 

tószigos Штате]: nevei , 
(а’ méltóságoknak, [Н'и— 

lségeknek сите! ‚ malus 
sai ‚дн-Мелу, 

Dlpnma regium , kirxilyi 
- . pecsétes levél. 
_Diploma inaugurale ,~ kirá 

lyi kötés. 
Dirigere , igazgatni, vezet 
' ni, arńnyozni. 

Eo rem dirigere , 
a’ швы oda ignzilam'. 

Directorium , rendl'zabás ‚ 
fzabott rend , р. о. az ú: 
tazásban. l azgaió 1`zék. 

Dirimens. elbontó. 
Irritans, шнек-16. 
Impediens, gátoló.l 

Dirimere, elválal'ztnni ,el 
intézni , р. o. a’ pört, 
felbontani.' ` ` 

Disceptatio , vetekedés. 
Disciplina, fenyíték. 
_Dislocatia , fzálll'tás, р. ok. 

д’ kntonáknak ell`zállltása, 
~ ellielyezlelese. 

Dissinteressatus, _réfzre nem 
hajló , párlallan. 

Dismembratio , rńfzre ofz 
tás , leltagolás , eldarabolas. 

Dispensatio est тли/114812550, 
a’ felfzahaditás a’ _lörvény 
nek `sehe. ' 

Dispensare , felfzabaditani , 
engedelmet adni. 

Dispicere , megfzemlélni . 
fzeml'igyre venni , körůl 
nézni , lekl'nteni. 

Disproportio , áránytnlanság. 
Общий-ем ‚ megvisgálni , 

kinyornozni. 
Dissipator, lékozló. Verb. 
Dissolz'ere , feloldani. 
_Dissolventia remedia , ofz 

lató fzerek. 
[Лат/ига, melTzeség, nl; 

yúlság. л ‘ ч 
| 

l 

a) A’ hiteles _okle'veleknek tudománnya nêlkül nem csak 
az й] lcvelekcfaz Куприт mcg nem külömböztet 

\ hettyük, hanem a’ régi 
Asem шампунь. 

hitcles leveleket még olyasni 
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Вытащив , megkülömböz 
tetni. и 

Distri ctus , ker'ulet. 
v [Пинт merces, na fzám. 
Diverticulum, tele , dülö, 

holdfóld , eggy napi Гип— 
tásra való föld. 

Dividers , ofztani , ofztozni. 
Divisie , ofztás , ofztály. 

Rata divisionis д ofz 
tály réfz.- ‹ 

Divisie nova, ofztályújibris,- 
й) orztáiy. 

Divisionis rectificatie , ofz 
túlyigazílás. _ _ _ 

Divisionales, ofzlályleve'l. a) 
Divortium , elválás 

ЗОНЫ]; elvúlása erb. 
Вбит-Нит totale, ege'i'z; 

tökélletes д tellyes elvailás. 
mell által a’ hzizasságnak 
köte e ia felbonlatik , úgy 
hogy az elváltt felek más 
házasságra le' hetnek. 

Рант в 5 réfzhéli , 
rél'zben való, {Ы clválás. 
_ А’ t/Loro et«mensa, 
lakásbóli (ágytúl és vafz 
ialtúl valò elválás). 

А vin'culo , kötésbéli , 

háza- D 

a’ házasságbéli kölèlnelc' 
feloldoztatása ‚ vagy в’ ы. 
zasságnak felbomlása. b) 

Doctor , jeles tudós , Doctor , 
_ Ol'vos. _ _ 

Documenta, oklevelek, bi 
_ zonyságlevelek. ‚ 

Dogma, hinni való álll'ulsa Do бит, vasculum , bodony. 
bödöny , döböny , fábúl 
csinállt edény, mellyben 

_ зги tartatik. 
Войдя, csalfaság, свищи‘— 

ság, álnoksrig, melly ál 
tal alaltomban шиш]: ká 

_ _rara sérelmére свастик. 
ominica Родезии ‚ url lla 

_ t'nlom. _ 
Бомб/шт: potestas , uŕn'-i 
_ байт ha'lalom. ‚ _ 

Dominalis sedes, Urfze'k. 

Domicitium, lakó hely Sdi citur eliam lion , sic: 10 
nom, lionod , honnya). 

Irixum, :illandó la 
kais. Dicitur etiam hnjlék, 
р. о. Jraeter domicilium 
vix a iquid Ízabet : llajlé 
kann kivül alig van vala 

 

mi je. 

 

a) Az ofztály az örökösödésnek folyadeka, ki mennyi 
ben örökösödik, annyiban ofztozik is. 

b) Az elvzilás iránt liozott itéletek egyedül csak polgári 
foganattyokra ne'zve (фигне cti/ins) sükcresek, а’, 
Püspökökct рейд‘; az ell`éle felbomlott köte's’ sükcret 
len mivoltúnak megösmcrésúre , és annak a’ Reforma 
tus Kerel'ztény hitüekre leendö kiterjefztc'se're nem 
kölelezlelllellk. drt. 26. 1791,. 
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Deminarum Unio, Stamm 
Ъсгсйп: аШопуЕ egg'yesi'i 
let , ‘ладу alfzonyságok’ 
eggyesúlèse. 

Dominii jus , uradalmi jus , 
uri jus. 

Juris Ítuius pra-eci 
puae species, u’sajáti 1115-— 
nak f6 пешей: 

.lus possitlendi , a’ jó 
fzágbirásnak риза. 

.Íuspercípiendi emo 
lumentum , a’ jófzágbúl ‘та 
ló hafzonvètelnek jußsa. 

Jus de ré’ ipsa dispo 
nencli, а’ jòÍ'zággal önkény 
fzerint vale rendelésrfek, 
és bámisnak глаза. 

Domi/Liam. urasu'g. biro 
' dnlom. Verbot-zy. Отда 

lem. 
Demim'nm plenum . tellyes 

urmlalnm , ha t. i. seizi 
tunknnk hnfzenvólclével ól 
hctl'ink ‚ mert fogyalkezott 
uradalem ., dominio/'n' m1' 
nus plenum is vnnr,}1n t. i. 
чаду a’ „заму, vagy а’ 
hafzonvélelnek щам vn 
gyun'k. Az urndalomnak 
valóságos mivolta azt hoz 
za тафты, hogy n’ va 
gyennak задающим . ós 
annak hafzenvételével- is 
öfzvekapcsellalik. 

 

9 per pactum, а snjátnnk 
eggyezós Ша! való дыш 
h'lása . 

Intra , vel extra (lo 
minium . birtokonn Шут ‚ 
‘паду belûl. A’ 301101255;— 
bèli pörökre nézve , intra 
flominium , lìabndsz'rgban ; 
extra deminium , 50511152— 
bl'll- Х ’ 

Domus (-errecteria, iavl'tó , 
паду fenyítö Ми. ‘ 

Denatarius, megajándékoz 
tatolt. Verbö'czy. 

.Donatie regia , királyi ado 
mdny. Verb. 

Pura , ingyen' való - 
. adomriny. 

Privata. magányos. 
Inter vives, az c'lök 

köztt МЮ ademimy. 
` .Mortis сайт. hnlál 
ulánn vale. a’ halál’ евс 
tóre tell, ‘паду а’ halál’ 
lörlénctélúl `függö ade, 
mány. » 

Titulo дед/‘ваша atl 
nexive cum jure regio, 
magvafzakad-ís’ és a’ Ki 
rály’ Зашита]: ercjével. а) 

Pesteritalibus Utri 
usque шт ‚ mind a’ ké?. 
ágenn lévö ör'okösekre és 
mamdèkokra. 

In cle/Latiano clausu 

 

Translatio (lominii 

a) На nz cllenmondó birtekz'mak gyökössu'gc't @legendär 
képcn megmutaiîyu, akkor az udomaìnyos az дыша 
igazságlnlanlil Гений-ы, és vakmeröen kercsett jófzág 
'nak örök böcse fzcrint való запиши так-аммиак. 
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Iae; Ízaereflilzua, posteri 
tatibus. legatariis , ces 
sionariia , az örökösök 
nek , marndèkoknak , ha 
gyományosoknak, és en 
gedményeseknek. 

Donatie nova, 
давшему. а) 

Ctausulae novae do~` 
natio/lis, а’ kinek békes-~ 
séges вами. ában а’ felké 
rönek ńlh'l sa fzerint Elei 
voltanak, és önnön maga’ 
mostanság is va :von ’s a’ t. 

Im strat/buis titu lua, a’ f l eremóuynek oke , 

ú 

. »vngy лете,‘ vagy neme, 
(Если): etiam czíme. 

All dandam, ‘ив! re 
cz'pz'endam contradictio 
nís ratio/Lem, az ellen 
mondásuak okadására, v. 
az ellenmondás’ таща 
rn. 

Usus est anima pri 
vilegíi , csak a’ birlok1e1~ 
Lesl'ti az adomu'uyl, mert 
birlok nélkúl eróllcnnek 
(fobsoletum) МЫШЦЫ: а’ 
kegyclemlcvél. 

Damm, ajándék , adomäny. 
Dos, jegyruha. Verb. Item 

hìtréfz , hiljutalom, Йоду 
jófzág, jegybér, házassńgi 
jutalom , ajzîndék , (kelen 

` gye , régi fzó.) 
Das legalis, törve'nyes háÀ 

zassági julalom. ‘ 
Dotatttium, hív feleségnel: 

jutalma. 
Dotatio, a’ jegyjutalomnak 

megadása. . 
Contractualis, kötés 

béli, könnt. 
Scripta clos , {ш hit 

jutalom. 
Contrados , vífzony 

таю julalom. ' 
Dubius, kétséges. 

Semper in dubiis Ье 
nig/:fora sunt prac/eren 
da, kegyessógre kell ha 
дыня, ha ok vagyon а’ ké 
telkedc'sre. л 

Ductus темна , határfo 
lyás. 

Duellum , bajvivás , Неизв 
viadnl, párbaj. 

Duplica, másod felclet. 

 

Пират: ‚ kétannyi. 

 

а) надует" eggy Oka nz 
тов, békcssv'ges hin-lok. 

й] adománynak а’ régi, 1111211— 
--' Гагу, egycdùl а’ régi, 

hékességes, lniznmós bírtokbau чаш-оп lxclyeztetve az 
`rij adománynnk creje. 

Ь) Az Igazá_nak_kih'ajháztatásárd. 



  
 

.Ecclesia , Egyház , Anya 
l'zentegyhu'z. 

Mater, Anyavgyhaiz. 
Filialis , fiókcgy Ми ,~ 

паду _az anyaegyházhoz 
(мимо. 

Ecclesiasticae censurae,- 
‘cayhaizi fenyilèkek- a) 

.Ec/io, vilTzhang, пионере, 
térhang, nëmettyek/'zerint 
бинт; , de ez `inlfribb 
liaugeggyezés , harmonica. 

.Edin-tum, köz parancsolat, 
hírdelès, hirdelinéuy. ‚ 

Ertictalis terminus , köz 
hirri'il te'teteit i'idôhaliir, 
»vagy kihl'rdel'lelelt iidö 
l`zabás,~ @ogy k_öz iiiŕi'i hil-I 

É. 

татарок, 'nagI hirdelle шк, hirdmi'rsbélìij íidöhatár. 
дивана, nevelés. Ь 

Educillatio , italmérés , ilal 
:irúllçis, (lioi'csmálás , Yeni; 
а slnvico Üocabulo l-orcs 
nia): 

Educillum, csapfzék, csaphŕz. 
Efectuar?, efiközölni, el 

vëgezni, végre штат. 
Eßëcms, foganat, küvetke 

zés l 

Eßeclivus status, ineglévö 
‘Шары. 

Efficace, fovnnalos. 
@Wie-avia , lroganatosság, hat 
‚ liqlóság; 

Egoismus, önfeer'etés. 
 

a) Szokásban volt bajdan, Вову а’ lizcdet tárgyazó ü 
gyek а’ Püspök últal iule'ztettck cl. 

b) A’ csöcsömös kortu'l kezdödik I'zoros c'rtelemben ne 
veltelésünk , is _nnyáinld emlôinn fiiggve , azoknak su 
дамб I`zcmeibîìl , orczáiknak dcrcngô, тину liorongó 
fclhös , vagy felhótlcn egébůl пушнина}; kebleinkbe 
az cmberise'g’ fzívke'pzô ’s nemesi'tô clsö ё: öröi 1ecz 
ke’ be'llyegci. 
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Шпага, lamentari., Rij-_ 
наций, jnjvel'zékelm regl 
zó. давними, rúgó erô. _ 

Electricite.: , gyúnlatlìz, vil 
lámerö. 

Electrica machina, menny 
követ élefzlö gépely. 

.Electrophorum , “Пашка: 
‚ larló. a) ' 

.Elenchisalre -, lnislromozni. 
Eziminano, нищее, kim 
_ fzilás, kiůzés. 
Eliminare, kìlafzi'tani, ki 

vagy elúzni , hajlani, ver 
` ш, csapni. 

Elocatio , kölcsönadás , fu. 
fér'hez сама 

Elusio. rálìedés, шмыг, 
megcsalńs. 

Emanatio literae, levél’ ВЫЕ 
le. 

Èmanci re , hatalom alúl 
kibocsátani , felfzabadl'tani. 

Emancipatie , fellizabadilás, 
dicilur агат fzairnyára 
hocsátás. ` 

Emaritatio , 
Verböczy. 

kiházasilás. 

Eme/ida capitis, шмыг. 
á Lmguae, nyelvvált 

s g. 
Emendall'e , úiitás. Verbä 

сё)’; item.- рыжая, ja 
vilas. 

E memoria , könyv nólk'l'il 
p. o.- tudom. 

Emere, venni. Verböcz . 
Emile, vêlel. Ídem. 
Emlor` vevö. Idem. 
Emeritus, volt . kifzolgállt. 
Emigrare, kiköllözni. 
Eminens ius, f6 jus (igaz.) 

Deminium, f6 ura 
dalom. 

Empliyteusis , örökös шьёт— 
les (Лист alias)A méve 
lés, hodulás, тег: hódul 
ni ennyit lei'z, mint va 
lakinek тиф megös 
merni, megösmeri pedig 
a’ hódúltt hirlokos a’ lu 
laidouosnak щадит“ az 
наб (canon) által. 

Emtio, venditio, adds, ve 
vès. л 

Emtoriale retium, чёт]— 
be; dr, v lelár. 

 

 

A 

u) A’ mit a’ сёл-63 nyelv eiectornak nevez , azt ‘a’ Ma 
вуз: gya'nta'nab mondgyá , a’ Гошей megrázó menu; kövek is csak а“ gyántás ln'gsaígnnk fzembetünô ›Ь 
okozattyai g a’ дубина а’ melcgben fzéllel foly, a’ 
lángonn meggyu'llad Шайба lńnggal , ég erös панда}, 
sok palántálmak адом .réfzét МНЕ, a’ “Ниш legin 
lsábh lalzillalik а’ gyökerekben e's a’ rûgyekben. Sek 
fak önkínl капнуть, illyen a’ ГНЕШЬ, mellybûl a’ 
fzekérkenó _kéfzül , a’ hegedügyánla. 

выдан ¿- para. staaf 4. 
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Encaustum , 

Emtor т mutue, fzemes 
nek áll a’ vásár. 

.Emporium , adó , vei'ô hely. 
Emollientia remedta , Ы 

gyl'tó fzerek. 
zamáncz, zo 

máncz, hele égelett festék, 
maiz ,zornánczozó, zomán 
czoló, íiveg, korsó, za 
mánczos gyüri'i, kard, ’s 
a’ t. мы: тем. Zo 
mán'cz, kékes fzin; de 
változó, mint n’ гадать” 
nyakánn i_`zemlélheLni. 

Encyclopedia, külömbféle 
tudomáilyos ösmereteknek 

\ eggy közönséges мышек 
ben való elöteriel'ztése , 
mclly indeggyik Ludo 
mányna miségét, РОЗЫ— 
latlyát , határrát ,’ álló pon 
{ум , és- másokknl való 
öfzvefíiggését Миш; . "g J’ [дашь tárkönyv, ша‘: 
mányuirkön v. 

Energia, hat ató erö, hat 
halóság. A' halbatóság a’ 
дуйте‘: az a’ teheLsége , 
melly a’ hefzèdnek a’ lè 
lekre valió. erös behalaisátI 
efzközli ‚ vagy is , a’ melly 
a’ léleknek alsó tehetsé-ï 
geit, nevezetesen a’fi el 
m'etességet , kepzelô t , 
indúlatokat ’s elméssé et 
ér'dekli , és виске: mint 
eggy moz'gásba bozza,` a’ 
hunn'ari Лене/введений is 
(vivacitas) nevezletik.. 

Energies, штата“. 
Ем, valo . a’ гите]: léte 

van. Szabo' пицц löny. 
l 

Suöstantiaßllòìminyx 
вшита, lét, léLeI. 
Essentia , mivolt. 
Enueleatio , тетива; 
Epidemia, ragadós пумы-1 

lya. 
2pac/za, iidöfzakafz. quatium, ménes. 
Eines (шпица, arany nar antyús Vitéz. 
Eques aurei увит-5.9, u» 

rany gyapias Viléz.' 
Eques S. Step/Lani Magnae 

Crucis , Sz. István elsö 
Apostoli Kirailyunk’ ieles 
Rcndgyc'nek Nagy kerefz 
tes; parz/ae Crucis, На 
Kerefztes ‘тёте; 

Comméndator , kö-' 
zép Kerel'ztes тещ ’s 
.a' többì. ‚ 

Equi/alas, LO'ÚaSÄág. vidé 
Exercitua. 

Erogaa'o, видана. Verb. 
Error ‚ tévelyedés , шею. ; 

botlás (жёг régi fzo'.) 
Error in persona, 1`zemély-- 

vétès. _ 
Ethnographia, uépleírás. 
Ethograp/Lia, _fzokások’ laß 

irri/sa. ‘ l Esta eta, n`ar а ó 'stm Evacuantiayregmedzgzî- ki 
ürítö fzerek.V 

Eventus , kimene'lel , eset. 
Eventuale.: expensae, elö`-` 

{статьям köl-tsé ek.~ 
Eventualibus saluta, ад u-’-' 

tóbbiuk Репа hagyauatván. 
Evictio mutua , kölcsönös 

védelem , vifzontag való 
oltalmazás. 
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биржей/{0:50 ,' (БЫ) 
Ultalmazás. 

Evictuales , fzavatos levél. 
_ Naturales alicuius 

evi'ctores, valakinek ter 
xnélzctes védgyei. 

Evictor, fzavatos. › 
Superevictor , Гениа 

vatos. __ ' 
Èvincendus , fzavatosság a 

att lévö. 
Euictoratus . fzavalosság. 
Evocare in jus ,- törvénybe 

idézni. _ 
Evocittpriae, idézö levél. 
Exactio, sarczolás. 
.Elractitudo ‚ pontosság. 
.Examen causas, ůgyvisgá 

lás , a’ dolog felül való 
kérdezôsködés. Verbi 

Examen benevolum, fzalìad 
Папаша: ~ 

Exasperatiopoenae , a’ bün 
tetésnek súllyositása. 

Ехаавгзтагед fizetésl'. kiren-- 
delni , kífzabni. I 

Excantamentum, varázllás, 
bïivölés, bájolás. 

.Excensuare,bérhe adni, v. 
venni-i _ 

.Exceptio , kifogás, kivétel , 
‚ ellenzésx . 

Fxcep'tio vana, hiú ВЗРО— 
gds. _ 

.Exce tio meritoria; az ù'gy ìiellëJ velejét (érdeklö НИЗ 
e . 

.Exceptio rotelatoria , a’ 
ч pört kés eltetö kifogcis. 

 

Excelptiu dilatoria , a’ pörl ha alztó kivélel. 

Exceptio peremptoria , vê 
деп vetö,vagy ügyet dünn 
tö kifogäs; 

In merito ad exce 
ptiva non datur re res 
sus, n’ fö dolgokrú ki 
fogásokra viIl`za temi nem 
fzabad. 

Excessuoszts , сайтами , ki? 
hágo, Нева б; 

Еагсеашв, ki ágás ‚ kissà. 
pás, ßajkossńg. 'l er проездит, na» 
КУПЛЮ _ _ 

Per defectum , fue 
gyatkozva. - 

Excludere ex possesaorio, 
a’ bírtokbúl kirekefzleni. 

Exclusiva' , kirekefztöle 
каш—т, kirekelìtlve, 
zárólag. 

' 9 
la 

Excommunicatio , egyhtizl' 
Мок. 

Eœcusst'd , klü'tés,i kiverés ‚ 
p. o. a’ birtokbúl. ‘ 

Execution potestaa , тёзка 
hajtó hutalom. 

Esecutio, пае: fogahatositás, 
törvényes foglalás,l az ité 
letnek végre hajtása, Един 
tétel, régi fzó. Némelly 
helyekenn dúltis. 

Exequens, az Паев 
tet végre hajtó , d_úló. 
(Vocabula _. tunc potissi-i 
mum n_dhiberi solita.dum 
succumbenti res mobiles 
ангел-шпиц‘, venui expo 
nendae.) 

¿nte et citra exc 
cutionem , az паев végrl 

4* 
t 

l 
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hnltdsa сит, v _y a' do 
lo ’fekvése azon an eddig 
va ó állapottyában az ité 
let’ tellyesl'tése nélkül ha 
нудными, vagy azon i 
téletnek foganatba való vé 
tele elötl. 

Exeeutio realis , valóságes 
Végre hajlásn az itélelnek. 

Exec-atie s_ymbelica, jelké 
es végre hajtása ш né 

стек. 
Exemplar, példány , pél 

(Напишу, nyomtalvány. 
` Emeritus, hadi' sere . 

‘Сдавала , hndl дуй]— 
Tactica, badi tude 

I тайну. 
Castrorum metator, 

Tdbornok. 
Castraßgere , táhort 

verni. ' . 
Brigade , vezërofì 

idly. 
Legio petietrtris,I gyn 

log sereg (ем-ед.) 
Bataillon, ezred. 

Completatio Le Бог 
лит, а’ seregek’ póto dsa. 

.äeserva , шиш? ompagnie, . а og Kapítányság. gy 
Y Regimen equestt'e , 

levas sereg (czred.) ‚ 
Divisie, ofzlály. 
Phalanx, cseport. 
Escadren, lows Ka- - 

` p Ми ys'xi g. 
Zug , взором. ‚ front, 

homlokreud. 

 

Colonne, àèreébfzlopz 
Catafractus, Упав: 
Levis armaturae д 

könnyü Lovas. 
Dimac/Lae, Вывод 

nyosok ( Desultorii. ) 
Ни/Зшгщ ‚ ниш: 

( hůfz-ór. ) 
(Плати; Dzüdás ‚ 

( Csidás. ) 
Conjiniarii , véghe Íyiek ( határnokok , haiár- l 

örzök.) _ 
Garnt'son, váröriz'et. 
Решится, vadáfzok. 
Catapulytarii, kara 

bélyosok, ( löcséres ka-S 
rabc'lyosok.) 

.Frey Corps, fzabad 
- serbg. 

Напишете , Sa 11:— 
ásók. 

Artillería , ógyúzó 
„затее. 

Batterie , 
hely. 

Bembarzlierer, pu-ß 
más ‚‘ bombás (Шива fzer 
fzámosok, bomba, puma 
t. i. puskaporral [твид— 
!ЬЦ uagy gelyóbis.) 

Стуки, tüzes Ирга; 
Pionier, úlcsináló, 

(sánozásók.) 
Sapeur , sánczoló. 
.Ponte/lier, hídcsiná 

ágyúlììz-~ 

ló. 
Fuhrweaen ,- táberi 

fzekerezés. 
Clitellarii, pakkolò 

цыган. 
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Generalinimua, Fô 
Vezêr. 

GeneralisCampiMa 
теза/шина ‚ hadi F ö `Ve 
zór. ' 

GeneralisCampiMaf 
resa/:atti Locumtenens, a’ 
badi Fö Vezérnek Had 
navgya. 

'eneralis Campi Vif 
giliarum Prae/ectya , ha 
di F6 Slrázfnmester. 

Su remua rei tor 
mentar-me Praefectus, F6 
badi Тёток. 

Generalis щадили‘ 
Lovnsság’ Vezérje. 

Brigadier, Ofzuílyf 
Vezér. 
~, .Proprietarius Re if 
minis, g ulog, va y o vas Sex-eg?, (е2ге‹1’ T11-_ 
lnjdonossa. 

Adjutantius, завы. 
Gerœralis Stçzbua , 

hadi F ö Stáb. ' ' 
' Селу-(11119 Auditnr, 

badi F6 Ugyéfz bird.) 
Commissarzu: , hiz- ` 

tos. 

Annonarius , 
Tífzt. 

Quarteriorum Ma 
gister , Szállásmester. 

Colonellus , Её Ezre 
des, > 

Vice-Colonellua , Al 
Ezredes. 

Equìtum Ma диет, 
Lovas Kapitány, нага 

életes 

ау 08. 

 

селил-[о ‚ 
ság’ Kapítánnya. 

Superior Locumte-P 
nena, F6 Найти у, 

Inferior ocumte 
n_ens, Al Hadna . 

Vexillifer , 2111216— 
tartó, 

Estandar Führer, 
Dandártnrtó , Dandáros , 

нулев— 

igen )'ó régi Magyar I'zó,A 
l( Meditullium , vel robur 
copiarurn (Пеши- danda'r.) 

`P'igiliarum .Magi 
gíer, Slrázfamester. 

Corporatie, káplár. 
Gre ariua , köz еш— 

Ьев, köz egény, köz Viléz. 
рифм, hadi porke, 

láb 
Miles pedeatris ger 

manium, Láncz, Lancz. 
Kenet , régi jira'. 

Primaplaníqta , A_l-,- 
Tifzt. l. 

Fourier, , hadi Iré 
dçtík , Írál'z , Irö. l 

Capitlçtatio ',_` bizw 
nyos íidcíg vnló fzolgálat, 
гагу is Kapilulutio ( ita 
hubet (Папин: comitialc 
anni 1807. pag. 106. 

8/фешй'ит, zfold. 
.Menstruum, hópénz. 
Ondes рог-Напев, keg 

orczíó. ‚ - 
ortiones e ailes, ló porczíó (Шип-1633 

Completas 

nyér 

l tellyes fzám. 
statua ,_ ‚ 
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Statue belli, badi dl 
lspotf 

„' Miles fueteranus, sgg 
Viléz. 

âßozpofi, elö vigyázó 
( lizaguldozó. ) . 
' ` Туго militaris, ka 
tonaújoncz, úi Каюта. 

Conductores , had 
фишк 

.Hi/nomia, csödör. 
Furier f Schütz , kaf 

tounfzolga, 
`Lastra тимин, ha 

di .ereg „вигвама. 
Rasttag ‚ nyugnap 
Bagage ‚ bugyçr. b.“ 

_ton 
.Regulamentum m1' 

litare. hadi rendtarlás. 
Stratagene › badi 

gsal. 
Foramen munimen 

ti tormentis erforatum, löret, régi jlzjó. азамие 
Flugelmana, fzárny 

Vembex- legény, упёр, Äoant Garde, elti 
lsereg. 

gdrrier Garde, ulólf 
sereg. 

Вещий“ káplárság, 
Tizedallys. 

Profugium militum, 
kntonqfzölçós. 

Profugorum fauto 
res et qccultatores, a’ 
fzökevénycknek kedvezöi, 
es 1sppçmgtalói. A 

Filrator virrolfztó 
j_eladás. ЕМ, а’ gyalogok 
„к .fidohpsok dobollyák, 

 

‘в а,‘ si он)! 11 ilk. Игр/витой свет 
desl'tö jeladals. 

Segregem ab exer 
cìtu ‘раут-5, kalandozni. 

Рапида, , korlátos 
hely. 

Raqueta, gyújtó lap-3 
ta. 

Exhaereditare', kilagadni l 
kirekefzteni az örökösö 
désbül. 

Exhibere, elömutatni , heg 
adni, benyújtani. 

Ex edire, elbncszltani, ki. 
давя, elki'ildeni, спящий-я 
tani. 

Expleditoratus, kiadó biva [а . 

Expositio , elöadás , шеей— 
lágosl'tás. . 

Expres-te, nyilván , умно— 
зап, eggyálmllyáha'u, e. 
gyeneseu, egyedül. 

Ex romissio, a’tnrtoziisnak’ 
tvétele, штамм midön 

t. i. так; másnak sdós 
szigát a’ hitelezönek (cre 
ditor) megeggyezèsével 
úgy felviiltya, hogy az 
elöbbeni ados minden te 
hertül fçlfzabadúllyon , a. 
kár legyen tehetsége a’ 
felváltónak (exprvmissor) 
а’ fìzetésre, akár nem. 

Extabulare , kitörúlni , p. o. 
nz adósságot а’ Jegyrö-I 
кёпучьйь ‘ 

Exlasis , elmének rütete, 
Beit/Lory итал, régi/ku'. 
Elmieiilct, шпагат: kivïi 
valóság. 

_ 



56 

.E.¢~tendere, kiterjefzten'» 
Per extensum scri 

bere , ki'terjefzlve azaz: 
‘а’ papirosnak egélz fzél 

_lessége Гиен-Ем l'rni. 
Fracto margine, be 

hailva. 
Exterminare, наш ‚ ki 

csapni , Ilzámkìvetni. 
‚Благие-ша , rńfzes k'l'rás, 

seinmás, ‘паду rövi fog 
lalat , kivonás , rövid som 
máznt. (larlalom) régi 
fzo' Brit/:ery uta'nn. Vide 
Contentum. 

Extractive , kivonísképen , 
~kivouva, . o. Réfzes ki 

l'rzis T. . Vármegyének 
a’ f. e. Aug. 25. es több 
пиит) kövelkezell _napja 
inn N. Várassäban fol - 
мы ummm köz Буй e 
Малаге‘ Jegyzökönyvébül 

’s n’ t. »- Kiadta, паду 
niegolvasta N. N. Fö Jegy 
zo. 

Extraneus , kiilfóldi , idegen, 
jövevény. 

Extraserialis, soronn ki 
vül való. 

Extraserialis causa, sor 
"ugró бегу. 

Extraserialitas , sorugrlis. 
Exstirpare , -kiirlani. 
Exstirpatio , irtás , itto 

Чашу, 
_Extravagans , lçicsappangó , 

kirúgó. 
Extravillanum, kíilsô hir 

tok, t. i. Майклу utánn 
való birtok, паду telek. 

Ехал-Бит, kiforgatni , ki 
vetni , kivetköztetni. 

Ex tem ere, hamarjában. 
Exel, zńmkivetett. 
Exel patrias, hújdoló. 

 



вы 

Fabrica, mûhely, mülldz, 
müves ház. ` 

Fabricatum ,l kéfzítmêny 2 
csinálmány, mit. 

Faciehtes, et отделяете: 
parz' reatu дате/миг, n’ 

onofzlévövel oggyet érlö 
ш тещи‘, a’ mit a’ go 
nofztévö, maga érdçmel , 
l'xgymond Угу-Могу. 

РгоацсгитлегшеГщ 
шёпу, 

Facíes 1ш11'0Ц; a’ töxjvény’ 
fzíne. 

Fac-ies loci , a’ bely’ fzíne. 
Facit массами!)т ‚ öf`zveség. 
Facil' species , a’ dolog’ rui-‘_ 

volta. ' ' 

Façtio , kl'ilöntörek edés, pér 
tossóg, cscmpeskcdés, 

Facultas, Tudós Kar. 
Гасли/аз ¿u jure, halalom, 

fzubadság , пышет. 
._Ff/cullaa sentiendi , ërzö 

tehetség. 
.Fac-„llas z'rnaginqfzdì ‚ kép 

 

¿ö tveheîslégf. 

Fac Ilaies, êllîtêk , va on. ` Viláe Воли." ` gy ` 
Falcídía , lehúzás , vefzleség1 
Fallióvilitas , ̀  шиш tóság. 
Fallim'enlzçm, bukás, 
Fçzlliinentum specíosum , te-_ 

{Мец megbukás. 
Fqlsà'icatio, шевЪщтйзМз1 
Катит, :il ‚ álnok, hamis. 
Falsarz'us, meghamjsító , :il 

мышца , hamís levél-I 
koholó',álnok телег. 

Falsae Щетина! levél, hat 
mis levél. ` ’ 

Falsi çrihlep , hnmißság'l 
vétke. ‹ 

Ради, saxjló. Verbö'çzy. 
Familia ‚ nemzçtség. Vide~ 

Amendelgtes. ' 
Рати, hir. 
Fama „от, probm'pŕo-g 

braque dívulgat, repúl q’ 
hir, jót ’s golnofzlt galfzél-` 
lyesitvc'n. ` 

Fama quod [ем , non sem-_ 
per verugn, nem mind le 
gaz, n’ mit a’köz h'l'r ho?.` 
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Familias »tir-pes , a' 
l 

_ nem 
`zetségnek Акай. а) 
assìo , vallas , fel- v. Ье 

` vallas, örök levél, örök 
vallas. 

` .Rationabilitas , a’ 
Гаишник helye@ volta, 
helyessége , lielyes oksága. 

Necessaria ‚ kény 
telen , elkori'ilhetehlen , v. 
fzl'ikségl'zl'ilte vallas. ‘ 

Sim lex, ['ziiksévtc 
len, 5ère emes, ok nóllkûl 
valo, e " '^ vallás. Pegrgeìlrilrlzëzìliis, Örökös. 

Pignorat'itia, zálo 
»gos vallas. 
_ Видимый; , Ье1уе5 
Tallás. 

Rescinrlibilis д 
liontható чаща. 

` Revocabilis, vim/.a 
llúzhntó , megmásolhaló , 

_ másolható. 
' Миша, vifzontagos, 
vifzonyos bevallńs. 

lf'raudulenta, снами! 
bemin... ’ 

el 

Sub privatiasigillis, 
magányos pecsét alatt va 
ló vallds. 

Fassionarius 
vallató ТЫ. 

Fate/is , valló , feìvalló , fel vallásos fel, vn lomáqyos. 
Fassionum сиг/велите пите, a’ hilelcs чашам’: 

цэШ lcveleknek бегущей, 
In. fassionalibususi 

tata claqsyla, Нашей, 1e 
ányainak , testvéreingk ‚ 
(megnevezvén öket -és 
minden lévö es leen ё! 
rökösseinek , maradélçinak, 
allyalïainak, rokonnyinak , 
eggy fzóval, mind мой: na `-`, kikct az alább meg 
{т dolug most illetne, 
из jövendöben alçármi 
mó on illetlielne, _tcrhe-ç 
ket mngára “Найди ’8 n’ t, 

Fati necessitas, спин-Шье— 
tellenség, a’ vvógzés’ Ítör 
vénnye , q’ sors’ Гите— 
vénnye. ‘ 

Fatigana, fárafztó. 

, vevö {Ы ,_’ui 

 

т 

f а) Maga а’ Nemzetse' (generatie, gens, genus) fzó , 
arra~vezothet акт‘ it, hogy a’ Nemzetségben köz 
nemzúsnek, vérsegnek, atyafiságnnk kell гонимые, 
«És nom ql; nélkül, mart a.’ régi gyökcres Magyar 
l\e|nzc_tségeknck maradekai az oklevelekben fzárma 
(.áslxfli lépcsök жниц! magokat eggy köz törzlöktül 
(capa: familiae) hozzák le ’s a’ t. e's a’ magfzaka 
das.’ esetéhen az Ag’ (familia) jussait törve'nyesen 
kei-esili a’ bírók вши. Magyar Orfzágnak régi ‘Зуб— 
ЁЩ‘ОЗ Nemzetségeirül Изд .Horf'át Í' [sti/ant. 
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Favor legis , judicis , neces? 
sitatia юго. , kedvezése' à’ 
törvénynek, bílrónak , [21110,- 
ségbèli kedvezés, ` 

Favorem captare, Ikçdvct 
‘ Ьегезпй, ' ‘ 
.Favoribus eommendare, jó 

yol'táhxf, fzívességébe ‚ jó 
nkaretlyábu ajánlaui. 

Feriae , ‘fzl'inetnapok , fzl'in 
парой. 

.Festtfrngium , iínneptörés , 
ünnepl'zegés. 

Fetismus , bálvxin imádás. 
Геиа’ит. juxta a iquos hü 

séges I'zolgńlat’ fe ébe :ida 
им föld: Лига ¿ies au 
tem; l`zolgaílnlbéli köleles 
ségbïil , паду fù'ggede 
lcmbůl адом júfzág; а) 

Fmi@ juris, tö'rvényképze 
О 

Fibuzariw, bogláros , h_og 
` ìŕrgyártçì: вата. Kö _zöntylüs, régi fzó, озаг— 
sy ' 

Fzdelitas , husêg; a’ hüség 

elvdlefzthatatlan láq'cz, me a’ jóságnak. ` ` 
Fidei eeinmzssum , hitte Ы— 

zatott, hitte bizo`mány , 
örök hagyomány. ` 

Fidejussiena/es, kezes Дача. 
Fidejussio , kezcsség. 
Fidejusser, нет.’ " 
Fides , hit, hit'el», р. а. g’ 

levelelçnek hitele. ‘ 
Fides bend, 'vel mala, 'ó v. roITz, v. hamis lellnll 

ség, p. о. a’ melly ese 
tekben a’ törvény ellen 
kezöt nem rendel, a’ jó 
lellii'iség пинг: hafznál n' I_:ìirmkosnsl , mint а‘ 

 

у... ŕ 

t 
i l 

a) Ezen elnevezés csak a’ Гидра]; magyarázattya ‚ 
mnradhat Magyaru'l is Feudum, гагу Szabó пиши 
мифам, `azaz, örökbe едой 'jófzág. A’ régi Ma 
gynrok f_zokták mondani, az ¿n лит, vagy az akkori 
ионе I'zerìnt rövidebbcn: as ¿n [байт ,' --- innen 
Гит-таю“ talán a’ Deák Feudum, quod juxta Ste 

Ímnurn Horváth, in Antiquitatibus Hungaricis versa 
fissimum, (Пайщ- ofenda,- verba illius >Ízaec вши: 
T_ndni kell azonhan , Вову nem minden 136116301: 
scensus, ha az ídegenek nemzetségi just nyertek) velt 
езду мы! örökség is (haer-editare), Aragqnìai Simon 

. e. I'zállást bi1-t már Imre КЕМ! щи, de csak 
árenda’ (feudum) fejében; mert шлам jelent a’ 
[гадит I'zó a’ Magyar oklevelekben. Aze'rt kéri Simon 
Il. András Királyt, hogy n’ шаг birtt fzálláshez (ad 
lecum descmsiem'c) más fzállást locum деве-смятия) 
шк jussnl (jure атамана) ajándékeznn ’s д’ t. 
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Ó 

valóság, Ày kibfróí rende 
lésbúl Загон a’ hirtok? 
hoz, jó lelkü birtokosnak 
штык. 

штата domus, 24105 
haiz. 

Fi ara Лидой, a’ törvény’ 
zme. 

‚душил , ngyagmüves , Гано— 
kas , gerencsér. 

Fl'ltratio, fzůrés, átfzůrês, 
Financia , küz jövedelem, 

énzbéli érték. 
Firma, kereskedöi шиш, 

czl'merlet, 
Fiscus, kl'rályi kincs (an 

tiguitus pénztarló kosár) 
Királyi jövedelem. 

,Fiscus regius , Föl'igyél'z. 
Fiscalitas, ига vefzett 16 

fzág. 
Fiscus Magistratualía , Vtilfz 

ti, v_ köz iigyéfz. 
In ладит, Ьеуепу 

nyèben , р. о. kapni , raj 
ta [карий а‘ Бушсозь 

.Florilegium , virágl'zedés. 
Fluviorum, et lacunarum 

regulatie, Vide Ведит 
tio. 

Fluxus, rre/luxus , dagadás, 
npadás. 

Ibvederatìsmus , fzövetséges 
kedés. 

Pbederatìvw , fzövetségen 
fzövetkezö. 

Foedus , Ригу , fm'gykölés, 
fzövetség. 

Foedas defensivum , oltal~A 
mazó fzövetség. 

доест tgensivum, тезы-н mudó ' , 
Foetus abactio , a’ fajzatunk 

elüzése. 

Formare., kéPeßni, 
роптали , kepezés. 

[щадит-5, ké zelní, Imaginatio , ìépze» 
lês , képzelet. 

Formam habe/w, képes, a) 
In ormie , képtelen. 

Рог-таймы, I'zertnrtás, rend 
tartás, ` 

In forma probante , 

formńban, 
Forma intrinseca , 

найти. 
Forma extrinseca , külsö 

mivolta valaminek. 
Год-тайма juris, a’ 'Lör 

панд/тезис]: rend Ilzerint 
valo folyamattya. 

Formalitas processus , g’ 
pö rne k formabéli mivolm. 

Formulare, példa, пшзщ, 
forma. 

belsö 

»l 

а) Ezen fzó L-¿pzett (р. о. l'dpzett уйду : gcbilbetc ma() 
közönse'gesen paltërazottnal` mondatik; de a’ palléro-. 
zou.- рот‘, а’ Németben csak a’ testekrûlgnqndatik, 
¿s hclyc'be van Magyar fzónls: мамаш. 

hitelesen , гиду hiteles 



60 

Forum , törvényßék , bi-1 
ì'óság, piacz. 

Fori com гении, a’ Tör 
` vényfzé nek illösége, i1.-l 

lendösége. 
Fori incompetenlia , q’ Тёщ 
' vényliiéknek` helytelensége. 
Forum rimae [лада/иди, 

elsö írósiig. 
.Forum ap гипюр-Хит, fel 

visgzlló örvényfzek. 
Forum superrevisorium , Fö 

Наб fzék. 
.Fora Рединга, nl ша fzé 

lick. 

Forum poli ,s n’ ищешь. 
relneli birosdga. 

Forum fori, kûlsö' birúság. 
Forum contradictnrium. , 

w'mlóácllcukezö) .biróság. Forum elegatum, megbi 
ион hiróság, паду kiren 
delli. ыющ, 

Fossile, ásviíny. 
‘Гавкают. , xlsçit. 

Montes metalli eri, 
xlsványhegyek. 

Fraciio. шиш fzám. 
Frater, bátyám, паду is 
' öcsém. Íferbó'czy. 
I-Tralgrmentuml tördelék, bö 

redék, toldalékirás , 
robos irás. 

.Fraudulenter , csalárdúl, dl 

пою“ ( vafre .Fraudatio . megcsnlás. 
Frans, csslairdság. 

т— 

da-v. 

Frigíditas . машешь; . 
hitvesi h_idegs . ' l 

Fructus , gyümö cs harzon, Percepti , befzedett 
gyù'mölcs , u. hsfzon. 

(‘видение ‚ függö lia-i, 
flou. i 

Refundere, a’ hafz-g 
по! megtén'teni. 

Collecti fructus post 
vindemiationem, benge, 
вши . a’ fzöllöfzedés utánń 
ott Гвинеи; gyl'imölcs, v. 

Еъбпбгйгк1 ' al “Ь, Colligere t. es ru»> 
ctus, bengézni, Se o' и: 
tánn. 

Fugitivus, Гибка, bújdosó. 
Verböczy. А 

Fumûzmentum. tnlp, talp-` 
kö , ala . a) 

AIn ищите . alapla 
lan. 

Fundamentum rei, a’ dog 
log’ 17е1е1е1 

Fundamçntalis res, f6 do 
log, sarkallntos cloloïl Fundamentalia ratio , о ok. 

Едете fundamento , 
ruit et superaedißcatum, 
öfzverogyván az alap , 612 
ve Не“ az épületnek is 
rogynin. ~ . 

‘ ,Ruente parte funda 
menti , ars tantum su peraedißiïati аншлаг! pe 
riculo, ha nz alnpnak 

1_ 

. а) Szemmel lell tartanunk , Вову az o_l'ltály чей meg 
Ниш“ )'¿ìvendôre а’ kölcsönö's örökösödésnek. 

5 



‘el 
'Esák севу réllze fz'aill 1e , ak 
ker пешая egéfz é ülelel, 
hanem csak eggy zárnyál 
éri n’ vel'zedelem;` 

Fundationalis, ha gy'ományi, 
örök hagyományi. 

Bona politico -fun 
(Табели/а, Polgári örök 
hngyományi ‚видок. 

. Piae [дядина/дев ‚ 
v,liegyes hagyományok. 

Ера/Маге, hagyomán t len 
ni, I'zerezni , felóllilani. 

Fundi выводящим, az ér 
_téknek válaf'zlása. 

Рита defectus, azÃ нёба’ F 
értékjének Ревут. 

Fundus Religionis, egyhá 
zi érlék. _ 

.Fundus siudiorum, nz os 
kolúkra гадает énék. 

 

Funditus, fenekeslûl. 
Funíralia, temelési inleze te . 

Fungi e cio, tifztségben ‚ 
hivata ban eljárni. ‚ 

Functie judiciaria, hírói 
анаша. 

Fungibilis, elélhelö, eméfzl 
hele", tarlós halználalú. 

_ Non fungiôilis, el 
nein élhelö. 

_Fur . lopó , Orr. V erböczy. 
( Tolva 

Ful-tum, орде , tolvniság, 
tolvajkodás. - 
utura contingentia sunt 

r сил/мгла ‚ а’ kövelkezeu dö do gok kétségesek. Ver- 
bó'czy. 

F uriosus , diihös. 
Fustigatie , bolozúsi 



Gallícísmus, a’ Fŕdnczía 
ч nyelvuek tulajdonságm 

Gnlvmu'smus , -érczin er , 
érczingerlés,mellyet 'al-. 
vani nevü 01а12 Tudós 

y ШИН; fel. 
Garantía , kezessêg; jótállás. 
Gemz'nus, kettôs. Vide d» 

Gscendentes. ï/ b emma, губи . er' . Genealo ia, дёгтя: ‚ nem* 
zés, штат, nemzet’ 
ágnz'attya. 

Genealogìae tabella, nem 
zés’ rendgye, nemze'tség’ 
fájn , soll-a. 
enealogíam deducere, fzár 
mazását megmutatni.- 11em 
zetsêgbéli eredete't ’s liga;l 

ц. 

мы Iädmha venni , meg-z 
bizonyítani, а’ nemzetség; 
догм kötni. 

Gener-alia. Vide Exel-citas.' 
Generalìter , közönsëgesen , 

általlyáñan. A 
Generic-us, köz nemû, köz 

nembéli, általlyaiban Чаю. 
Genie 5 remek elme,P ńemtô,4 

terméfzeti Isten. Szabo'. Ш 
Éfzláng, tudományos 1`zel-“A 
lem. Виду/1. Sa'muel. a) 

Селе/‘ап'а ‚ nemzetség.V 
Genus, nem, ncmzer, Гс]; 

eredet, Тайги. Ь) 
Gentes Regis, vel Camila-ß 

tus, a’ Fe'jedelemnek, и; 
Vármegyének er'eje. 

Gentes Pn'morum Леди, 

l 

a) ‚А‘ [Вена erkölcs, é's fzívßëlyeg, Í1a he'ha дутым 
ns а’ gondos nevelc'snek, а’ мидия és eline nem at' 
sohn, hanetn a’ jótékony terméfxet’ adománnya; 

Ь) A? régi oklevelekben olv'äshatxiîv: de дебете виды 
.Bal-ach etc.l una, Subich ,Bìbach's a’t.l iœmzetséůœk-Y 
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МИФ ald valóh Мере]: 
határo'zvn, m'ènnyi Lovas 
вехе; 1ème eggy zdfzló 
alá. - 

дешев levare , sereget gyüj 
_ teni, (hadaiknt adni). 
Geometra , Földmérö. 
Germanus frater, метёт 
‚ baityám, v. öcsém. 
Бег/пел, zfenge, mag, 12i 
’ hnjtás. 
Germinal-e, kizfengézni , ki 

csirázni, kilinjtani. 
аспид, visele's, önviselés; 

item : testállús , желтог 
аз. 

G area ,_kövecs , гашу. 
Glebd , Íììld. А 
Glossare , mngyaráznx , Те]— 

tegetní , jegyezni. _ 
Gaarus , járatos, jártonhx 

Pal'ztaltt, tudós. l 

 

Gnomon, csapó zI`ínor,[`zög-~l 
letmérték .‚ mutató vas 
az árnyékórában. 

Grabatus , nyofzolyn. 
Gradualiter, lépcsônkíut ,l 

garádicsònkint , Ízexlkínn 
Víllóa 

Graduatzlo, lép'tetés, шас— 
mányi jelesl'tós. 

Gradu.; , lépcsö, garádics g 
grúdics. 

Gradus genealogícu's,4 iz. 
_ Lmea , ág.' à) 

Grains, Görög. ‚’ 
Granaríum , éléàház , guboß 

паша, csíír. 
Grahdaeuus , 4élles , inegéle-ì 

medett , íidös, meglell, ko-I 
rú , a g korú. 

Gŕamfer ,- magterxhö. 
Gra hiaríum , peuńataŕlö ; 

ka ainár'is. 

J 

ä) A’ 've'rséges atyafìsäg’ íze'ì Í'zámláläsúnal.; fzabaisui if’I 
következendôk: Az! atyafìaknak едущим! való túi'l-íl-i 
létét(distantia) {щек nevczzúk, és fgy: 

_Az едущее dgban annyi Ízt fz'ámlálnnk, a5 m'cnß 
ну: a’ nemzés, »1_/úgy annvi az (я, a’ me'unyi á’ Гиен 
тау, kivévén a’ „мы stìpilem 

Az éggyenlô вши!“ ágban идут! , hán'yan Izen 
kint vuló atyafìak а’ fenn forgó fzemélyek каш a 
gyökhö; , annyism izenkínt valo' atyafìak egymáshozis, 
паду а’ hány íznyîre vannak a" legközele'bb való töl'-I 
iföktůl , ugyan annyirn Мина]; egyinástxíl is. 

А; egyenetlen „мат a'gban pedig а’ hánnyarî 
îienkínt való atyañak а’ távlílabb lévô (плюнет) 
gyökhöz , ugyan annyi иены!!! való atynñ egymáshoi 
is elegyítve. 
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Graphic-e , ékesen ,_ fzèpëh , 
` meslerül, rajzolald'san. 
Crap/Liam, vas, паду ón 

penna. 
Grassator, kóborló, rontó. 
Gratiarum actie , hälälás , 

hálálut, régi fao'. (Meg 
köfzönés. ) 

Beneficii recerrlatio, 
seu gratus animas, há 
lálatosság , régi fze' (Шпа 
ёаъоззйв ,~ a’ jótéleményrůl 
vnló megemlékezés ). 

Gratins agere , húlálatos 
lenni fzóval , megkö Гибкий; 

Gratins habere, hálálntos 
(háladatos) lenni fzi'vvel. 

Gratias referre ,Y hálálntos 
(имамов) lenni cseieke 
Авив]. 

Gratiae . via , llegyélem’ 
ú иуаь 

 

Graíienales , kegyelm ezö le; 
ve . 

Gratin, svavitas, placen 
\ tia, kellem , kellemet, re' 
gi fzo'. . 

Gravańtina Regni, nz Or-` 
гид‘ sérelmei , nehézségei, 
súllyai. 

Grauitas , nehézség; item . 
emberi méltóság , ъеыаьесд 
komel'yság. ‚ 

Gremium , kebel , megye.- 
Gremialis, megyebéli. ‘ 
Сиди-лишит, korrnánya 
Guber/:iam , Kormányfzéka. 
Синие, iz , 1'zlet, ízlés. 
Gymnasium, kís anyneskola, 

al oskola. Vide Scholae. 
Судимый-а, testi gyakur 

lás’ mestersége. 
Сути , kör , keŕi'ilct, Le.b 

kervény. ’ 
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1Ialn'tuatms, тещ-везём. 
Habitus , gyakorlollság , Кег 
_ méfzellé ИШЬ fzokás, meg 

rögzöttség , шву-6526“. fzo 
kás. 

Ex frequentibus a 
ctions/it Ízabitus , а’ g a 
km'lott cselekedetek o 
kásá vńlnali. 

.Haereflitas , örökség , örö 
kösödés. 

Haeres , örökös. Verböczy; 
Наегев _universalis , közön 

séges örökös. 
I'Íaeres ex asse, f6 örökös. 
flaeres ex semiase, él ö 

rökös. » 
Haeres substitutus , уйти 

dó örökös. 
Haeredes, et posteritates 

utriuaque semis, mind а’ 
két dgonn lévö örökösök, 
és mnradéliok. 

Haeres внесет? in univer» 
sa jura et onera defun 

 

cti, az örökös а’ megholtt 

Pnlgál'i él Pörö! Szo'll'r. 

па]: minden Íussaibnn és 
terheíben örökösödílc. 

Hagiographi, fzent Irók. 
Ha/'donicate oppidum , На] 

dui Valras. 
Harmonia, hungeggyezés, 

eggyezés. 
Hastitudium, kopjajáték. 
Hecticus, nfzúkórsúgos. 

In Ízerba , in prin 
cipio , in вхож-(120 , [üben , 
fúventiben , kezdclében. 

Hermap/zrodita, liéL nem 
bc'li vtestú, сайта. 

Heterodoxia, helytelen ш 
domńny. 

Hexameron , hat napi mlm 
Ка, р. o. n’ teremtésnek. 

Hierarchia, Egyluízi Kor 
тайн . 

Homagialis , húségfogadó , 
нощно. ' ' 

Homagium , hi'íségfogadxís , 
hódulás, р. о. ńrának hú 
ségére való cskl'ivés ; item . 
Ф], div , ‘Швед. 

5 

.__.._-‘ 
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‘о 

Homagium топи! , a' meg 
holltnak dijo , (щипал (te 
hetetlen) ember. a) . 

Hamicidium, emberöldök 
lès, emberölés , Буйков 
ság. Verböcz . 

Homicida, em erölö, гуп— 
kos. Idem. - » 

Humo regius, Királyi em 
ber. Idem. - 

Honestas , illendöség. 
Honestas publica, köz i1 

lendöség , ‘паду sógoro 
sodás. 

Honor, (Катает, böcsůlet. 
Honorum aviditas , ambitio, 

böcsiilclvadáfzás, diics тай 
fzzís. 

Honorar-ius ‚ 
böcsülelbéli. 

Honorarium, jutalom. 
Honoratior , elökelö , Шё 

‚ teletes. 

агавами , 

 

‘Ноу-[гоп , lálás’ habita, lait 
halár. . 

Horror, Íiorrlßcus, horri 
bilis, bañ быть: ; ret 
tenetes, irlózmtò iìedség. 
Шейная. utánn. Неф/2.926— 
Ьел—гёшйб, subst. rémii 
lés. ---- ůurdytbar, retten 
tö; _ (фацета) ‚ borzalì 
tó. llla'rton итал, helye 
sebben: rezzentö, геше 
nês. _ башм- ‚Ьог2аГ2 
tó . borzódńs; _grâulidg , 
тошна , rettenetes, Ma'r 
[он utdnn. --- @ntltßlitß , 
irtóztnló; — МВ @ntfcßuh 
тома; _ ber ìíbfdßu , 
ifzonyodás. Ь) 

Hospitale , ispita , kórház. 
Humanitas , emberség , Гие 

Vlid emberség. 
Humor , seu constellafio, 

fzefzélyesség , 26mm ‚ Гае— 
 

a) Заем; Istvzîn alatt nz akkori pénz’ fzükében a’ Ма— 
syaroknak minden gazdagsága többnyire barmokban 
шеи , és az ellenek kifzabott testi fenyi'téket (poe 
na eorporalis ) néha ngyan pénzzel , de többnyire csak 
bnrmokkal шпона“ meg. Innen vette eredetét a’ dij, 
azaz, a’ fönek böcse (aestimatio capitis 

Ь) A’ "изгиб bizonvtalnn vefzedelemtûl fél , nem tud 
ván те; тЕЬй! ál _yon az, és mi módon, тазу inikos` 
fog каша. 

А’ гашиша“: láttyuk már a’ vefzedelmet ’s megife 
dünk annak индуизма]; ha рейд; azt más gonofzsá 
gának tulaidom'ttyuk, ’s {ну az iiedtséghez me'g er 
kölcsi litálús e's irtózás járlíl , akkor azt mondgyuk , 
Вову ЬогзааптЬ: {cbaubun , щфтгт. Fabriiu' Sam. 
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fzély , нажимает, ‘ 
kedvcsappangás. 

`„Иди/‘орлами, seu rabies , 
vefzeltség , dühösség , add 
Izat. a) 

Риге/‘е, adáfzui. 
Hydrostatica, vizmérc'snek 

meslersége, és anual; lu 
dománn a. 

Hydretec' nica , vizépl'lésuek 
uiestersége. 

Hypocrita , képmulaló. 
Hypotlieca, zzilog. 

Pre speciali lijpo- ‚ 

 

yt/zeca, vulóságos zálogúl 
lekömi. ' 

H ‘ypet/iecae constitutie , ha 
lńrozńsérl valo jófzáglekö 
lclezós. 

Gener-alia, 131101156 
bun valo. - 

Specialis , kù'lönös , 
гад? uevezel Iizerinl valo , mel y ailtal valumell bi 
zonyos МЫ; „вдавить 
a’ kielegítésnek >tar yáúl. Selectiva , Гнёт! va' 
lnfztásl engedö. 

 

' a)`Ez ollyan nyavalya, melly a’ benne felrengö ember 
nek , шву állalnak e'rzö inail, legieke'pen nz agyvc lejét megzavarjn. a’ ln'gságot, 
fe'lelmese' ё: utálatosaí tel`zi. de foke'pen a’ vi'zet 

_ A’ vi'zlñl, 187980— liìl, es minden hi'çlzsaígtu'l valo fclelem, u’ lcgföbh es 
merletö jele n’ vefzettségnell. 

«5* 
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Idea képzct ké zelct,ké - zeléâ, éfzkëp, isp. P 
Ideae, distínctae , [Шиш ‚ v. 

vényuek nemtúdósa, tu 
dnllansága, а’ törvényben 
мы júratlanss'g. 

megkúlömbözletett éfzké- Ignorantia, nemludás, tu 
pek. 

Ideale, subs. képzemény; ide 
ale , seu protolypon ratio 
nis , az éfznek zfengekèpe; 
ez nnnyi, mint valnme lly 
rzdegse'g(indiwduunL) nz 
az , olìolhatnllnn dolog , а’ 
inennyire valumelìy éfz é el e 'czöne ' on дождик. gg) g 

‚дюйма, képzeményesség. 
Idem non potest simul esse 

et non esse, lehelellen u 
anazon eggy dolognák 

enm' , és egyfzersmind 
nem lenni. 

[детищ , nzonság. 
тенты Juris, a’ jusnak 

egysége, ugyanazonságn , 
ugynnazon eggy jus. 

Idiota, tudatlan. 
Idiotlfcon , környékfzókönyv, 

tájékfzóuír. 
[фальшив , nyelvtulajdon 

ság, a’ fzóllásnnk Тощий. 
Ignobilz's , nemtelen. Verb. 
[глотала [инв , a’ tör 

 

dullansag. 
[дат-(шип гаси , a’ дои);— 

nak nemtudása. 
Ignora/dìa culpabz'lis ‚ vét 

kes tudntlanság. 
[глотания vine-¿bilis , meg 

gyözhelö tudallansáv. _ 
Ignora/:tía crassa, таи; 

tudntlanság. у 
Ignorantz'a supína., henye 

tudallauság. 
[Еды-сшил aßectata, Iìíœ 

lett tudallauszig. 
Illecebrae, gcdélet., csalo 

яйцу. 
АШееге ,' ведёт , 

kecsegni , kecsegetni , ke~ 
csegtelm. 

Illegilz'mus, Atörvónylelen- 
.Illuminm-a, дебют, vilá~ 

gl'tani. 
Illuminatio, mécslô змия, 

mécsvilágl'tás. 
` I mitm-i ‚ mimclni , импоз— 

ni , .Döbrentei пили. 
Immatriculatzo , beu-as p. o. 
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n' Ikù'letéskönyvbe , паду 
az egyházi anyakönyvbc. 

Immatriculare , köz lais 
tromba, auyaköuyvbe be 
Нищий. 

Immediate , efzközetlenül ‚ 
efzköz nélki'il; --- medía 
te, efzközölrrg. n 

Immemoríalis ‚ emlékezhe 
tellen, elulékezethaladó. 

Ímmum'las , Í'zabadság, men 
tesség` megmenlés. 

Immum's , I'znbados, menti: , 
mentes. 

Immunz'tare , I'zabaddá, vagy 
mentté tenui. 

Immornlz's , ßrkölcstelen. 
Imparlz'alis, réfzre 111111111 

lau ‚ réfzre nem hnjló. 
Impedire , hxiborl'tani. )Verç 

bö'czy. Akndályoztatni. 
1т edimentum, gát, ака— 

:ily , part, geréb , о. 
elmostu a’ gerebet par 
ил) a’ Уй 

Im )alimenta matrz'moníi , ¿áznssági nkadályok. 
[трете/иди , gátló , meggaï 

1.0M. Ezek e’ következen, 
dök : 

Tempus sacratum , 
Szent l'idi'i. 

P'etl'tum, tílnlom. 
Sponsalia , elöbbi е1 

со ‘205. l D) Votum, fogada's. 
[ГЛ/лила , sükeretlenítö , 

semmisílô. » 
Dirz'meńlz'a, felbon 

tó. A' házassaîgot felbontó 
akadállyok e’ következen 
dök: 

Horror , irlózás. 

Comlz'tz'o , fzolgasors. 
Votum , fzerzetes f0 

gadás. 
(Год/юно, atyafìság. 
Crimen , gonofz té 

temén . ¿fu/tua dz'sparitas ‚ 
hilbéli kúlömbözés. 

Í/z's, eröfzak. 

Liga/hen, fenn álló 
házusság.~ 

Publica honestas, só 
gorodás, köz illendöség. 

.delas , gyermckkor. 
/jßìru'tas , sógorság. 
Clandestineítas, a 

laltomosság. 
[идише/им , telletet 

lenség, l 
Impotentz'a antece 

деле ‚ ( n' haizasságot. ) meg 
elözö tellelellenség. 

Im otr'nll'a subse quens , Eövctkezö (а’ hai 
zussaig (Лап ) tehetellensé". 

Impatenlìa регре 
lua , orvosolhatnllau tche 
Letlenség. ‘ 

Impotentz'a medica 
bflz's . mcgorvosolható Lc 
hetcìlcnség. 

Бирме/дна respecti 
va, a’ hilvesre nézve fenn 
álló lehetetlenség. 

Нарта ‚ clragndás. 
[яте/щеке judio-fum, töt 

vényl, и. igazságul fzol 
дамами. 

[трепш'олай'з cansa, 1502 
ságtélelbéll' úgy. 

 

I треп sia/:ale ‚шимми ‚ а‘ 

Urdu , eg'yházi renda i 
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` Obbl i ьашшщомвь jiiélö îgék. ' 
Im erium, birodalom, or 

lzáglò halnlom. 
Impetitor, megtńmndó. 
Impetrare , me guyerni , fel' 

kórni, 
[тратим ‚ felkéra , (a' Ki 

rályi adományra). 
` Deductio ad impe 

. trantem, a’ felkérövelva 
ló -ófzve kapcselús. 

Impigneratie , elzálogosx'lás. 
Iméplicite, bekólve, hozzá пне, érlelödve. 
Im агент; ‚ tehctetlcnség. ‘дав Impedimenta. 
I mpopulatio., megú' ltetése va, 

lamelly helynck lákósokv 
knl. Item .- népessèg , пёр-г 
fzám, lakósok Гита. 

Imposita, kivelelt паб. 
Impraegnatio, lcherbe ej 

tés. 

Impressie , benyomás, ille 
tödés . foganal. 

Íncantator, igêziî. 
Incapacitas , birhalallanság, 

tehclellenség , megfogha~ 
lallansdg. 

Incapacitas разведет-ЕЕ ‚ 36` 
Ikág' blrhalallansńga. 

Possessorii ca aci 
tas, а’ jól'zág' birhal sfiga. 

Incaminare causam , n’ рёв-Ь 
elkczdeni. ' 

Incattus , al pörös , _a`kie1~ 
len kövelelés штатами. 

lncendiorum indemnisato 
ria societes, gvulladások 
bátorsrîgosl'lásbélí lársaság. 
v. túzkáx" ‘vc'dlését ínlézô 
lársuság: паду rò'videb 
ben : lúzkárt védlö шты 
ság. 

Incendiarius . gyůjtogaló, é 
gétö. Ред-Магу. 

Incestus, vérsc'rgfcrlözletés. 
[подует , öllés , közbejöve le . 

Inclusive, bclcvóvc. hele. 
rekeI'ztve , berekel'zlöleg. 

 

Improtocetlare, bejegyezni. 
Imputatio, beadás, bclhám 

lńlás. ` 
Imputatis imputnntlis. be 

щами а’ ьыпаапаькаь. 
Defalr'atis дев/Мест 

dis, lehajlvz'm a’ lehajú 
штыки. 

Inactionatus , megpörlclell , 
görbe húzaloll, ушны— e Гарантом.’ 

Inadvertenter, efzre vetet 
lenúl . еГиге nem vévc. 

[ат-Центре , lörvénybe ik 
шаг ‚ ЬесгПдКеПуезцЬ, 

inventare. mogigézni, 

Ilicompatibilis, egybe- v. 
öfzve i'érhelollen, v. fzcr 
kezhelcllen. 

Inerementum , 
а ara odás. Ifiêlíba ,puatron 

[лент-ем notam infidelita. 
tis. hülelenség’ vélkébe 
esni. 

[ас-шрама. bünleleu. 
Mode/'amen inculpa~ 

гав tutelae, biinlclen. v. 
fzabad vêdelem’ mérlék 
lele. Vide [Поёт-степ. 

шиши, helytelen pnnzlfz, 
v. keresct. 

ncvekedós , 
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Indebitorum роет: , в’ mél 
шиш kereseL’ büntetése , 
va _y a’ helytelen раций 
na - terhe. 

Ißdebiti юшка, а’ nem tar 
tozáe’ fìzelése , v. tévelye 
désbûl teu ñzetés. Vide 
Debitum. 

Indemnitas , 
károrvoslós. 

Satie/activ, elégt étel . 
Indemnisatio , kármenttség. 
Indemnisatus , kúrtúl meg 

menlelelt. 
Indemnis, kárallan. 
Indemnisare , káratlanítani. 
Independentia legalis reg 

ni, az Orl'zágnak törvé 
n es fúggetlensége. 

In (уела. lett hazafi, fo 

!" ndott hazafì. щ n igenatua, haze . 
[лат-дано , ráírás, v. hdt 

l'rás. a) 
Industria, munlcússá . 
мету/‚шт ‚ befze неге! 

'1enség.y 
Infanzia, böcstelensêg. 

káraLlanság , 

Infamia juris, törvůnybölì 
böcstelem'tés. 

Infamia facti, cselekedeb 
béli gyalázatosság. Ь) 

Ignomlnia , gyaláznt. 
De/Lonestatio, böcs 

- telem'tés. 
Infanticidium , 

ölés. 
Ingenii acumen, éfz’ éle. 
Ingerens , avatkozó ( Р. 0. 

рбгЬе) beelegyedö , сдуе— 
ledö. 

Irßdelia , hůsêglelen. 
Реп/Нив ‚ híitelen. 
Perjurua, hitel'zegc lt. 
Nota Ежи/Шедшие; 

hûségtelenség’ ушке, hn 
— znsértés .‚ hûagmenkedu 

nek fzennye. 
Ingrossista, fzámadásjeïyzö. Inhibitoriae, сшиб _е7ё1. 
Inhibm, eltiltaui. ' 

Pro/Libere , шедш— 

gyermek 

а) Haih'rásnak nevcztetik 

tani. 
Паш-Ха, méltatlanság, Мг ‚ 

sérelem , törvénylelenség , 
igazságlalansala. 

lÍ 

ama’ megadntvány ,» ‘аду 
felelet , melly а’ beadott írásba чаш foglalúsok’ käl 
sô oldalára (штат. 

/ 

Ь) A’ cselekedetnek gyalázattya csupán az emkereknek 
vélekedésénn й“; -- а’ törvénybéli pedig a’ bírói 
биде: által valamelly зоной tèttre meghatározot bün 
шея, melly дин! a’ gonol'ztévö jó hx're'tül ’s пеня il 
mcgfofztntik. 
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[Штока 'animas et spiri 
tus, u’ léleknek ellensé 
ge- _ 

Inquirere, шиш: vallatm. - 
In uiri faciens, visgáltató 

él. 

Inquisitio ,_ tanúvallatás. 
In uisitio пите/идеи, hi 

teles tanúvallatás. 
Inquisitio лиг/детдома ‚ 

meghitelesitell; каштана— 
tás. 

Inquisitio communis, 
tanúvallniás. 

In. uisitio свитах-(1153, ol 
ulos , паду elöre valo 

tnnúvallutás. 

köz 

' Inguisitor, tauúvallató, Vi 
de Formularia. 

[наш-512150. bein-ás, lekötés, 
шедшими: birtokadás. 

Pro _fidelibus servi. 
tiis, érdemjntalmazó ‘напав. 

' [тег-грив temporanea, ii 
,deig taz-tó jutalom. 

Inscriptionalista, liaolgilltt 
birtokos. 

[изгибают ‚ csekléfz, régi 
fzo' . leselkcdö. 

Insidiari . cselt vetni, 
selkedni. 

Insignia nobilitaria ne 
mes czimer. 

le 

‘Баз/571128 orale, jeles rend. 
insinuare , be - паду meg 

jelenteni, befiínleni ma 
за“. i _ 

In'solidum, egymásért , v. 
eggy mindnyájáért , és 
mindnyájau eggyért мш— 
lyaibaii. ‘ 

Installatie, bevezelés, be 
днища , bedllitás. 

Instantia, kérelem , kèrö ‚ 
esedezö levél, könyürgö 
levél. 

[латание via, a’ kérelern’ 
_úttym Ь) 

Instinctus, öl`ztön , rectius 
~lllgel-a» 

Stimulus. öfztön. 
Institutio haererlis, örökö 

si nevezés. ‘ 

 

 

A’ fergeteg е1бЬЬ, hogvsem pul'zti't, fenyeget, а’ 
háznak befzakadását a’ 
megelözi a’ `gyullndást; 

ropogás jelcnli meg; а? füst 
de a’ Моют]: ellensége , hol 

gyengébb fzereit fenekleni lailtyn, egyfzcrre бай ki 
. dühösse'gét, es mike'pen а’ liadbun, nem az eldûltlek 

re, hancm а’ fenn állókrn arzínyoztntnak a’ csapások; 
иву ezen ellcnség is. а’ keniénycn ellenállóval birkózik, 
hogy liomlokárúl н’ gyözedclemkolìoru't lerángassa. 

Ь) A’ könyörgô Ievélnek három {б гёГ2е vagyon: a’ ké 
rés’ alkalmntossága, чаду is az {шиш ok, ma 
Lérés , és шипа]: okai. 

за а‘ 
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Institutum , двум, ù'gyelet, 
intêzet. 

[дышим condescensio , az 
i'igyeletnek lefzállítása. 

s'f'i: _ communia, közös 
megki'vántatósńgok. 

Copia vidimata , az 
oklevélnelc massa. 

[апатит invalidatorium,-Insula, fziget ‚‘- köz , régi 
’ elronlaló ù'gyelet. 

[listin/turn ad superinscri-« 
ptionem, fellyûl ŕizetletö 
ù'gyelet. 

Institutum uiolentiale. ’ a . 

Лёд; ebbl'll НМ]: Csalo' 
l'öz , Ráliaböz , tlfuralröz 
és töhbek. 

,Insurrectio , felkelés , fegy 
verre kelés , feli'ilés. 

halalmassá ol lńrgyazó l'i-'Insurreetio рог-гала , kapu 
gyelet. Vie Processus. › 

Instructie` ulasl'tás, Шти 
talás, oklulás, шедший 

las. а) 
Instrnetus fundas , видам— 

gi kèl'zl'ilet. 
[двигатели literalia, ok 

]evelek. _ 
Опутала, eredeli 

oklevelek. 
C'opiae simplices et 

vidimatae, magányos w.q 
pnfzta és me hilelesítelt 
massa vnlamel y eredeli 
oklevélnek. 

.R equ isi ta instrumen - 
torum litteralinm , az ok 
]eveleknck megkl'vántató 
siigai. 

Requisita interna. 
belsö'; -- externa , ЕШ 

 

I'zámos fegyverre kelés. 
Intabulatio, heíralás, be 
°jegyzés,hileles feljeg zés. 

Extabulatie ,i ilö.. 
rl'ilés. ` 

Íntegritas, ópség. 
In aua тавр-биде, 

a’ maga épségében. . 
Integrare, redintegrare , 

egéfzl'leni. 
‚пишущий, ërlclmesség. 
Intemeritas ¢vitae , feddhe 

`tellen élel. 
Intercessio , közbenjárús. 
Interponere se, közbe vetni 

magát. ‚ 
Interdiction, tilalom (egy 

Май ). 
Interessatus . hafzonra nézö , 

réfzre hajló, önliafzonke 
resö. 

 

а) Küz llivalallí Tifzlnek, mind akkor, midön valaminek 
végre 'h'ajtzisa bi'zattalik гей , ’s a’ dolog ligy Мчат— 
nya , litmutalás l`zokott Напавший ‚ és ezen tifzti litmutatás 
annak, a’ ki azon eggy Штамп viseli , тазу 
года, hivatallyának minden refzeirc nézve lörvényt 

viselnì 

fzab. 



\ 

‚Отжег-ведшие ‚ е 
gvenes, hafznol nem Ее— 
resö. 

Interesse, rvu, hafzna va lnkinek, 
réfzvétel. _ 

[тешил-{ат , Кишат. 
Interl'malz's , lïdökorbéli. 
Interi тайге!‘ ífvijdöközre , 

l'ideíg óráig. 
[щи-[вещий selìtentia , 

közbe fzólló, közbe való, 
közbe hozott itélet. 

[тех-Шедшие, közbejárás. 
Intermedio tempore, üdö 

közben. 
Interpretatie aut/Lentíca , 

nörvényes , hîteles magya 
тёщи. а ' 

Inter retatio usualz's, Ню— 
his éli mngyarázat. 

Inter retatia doctriaalis , 
tu ós, tudományos, (vo 

öze valamihez , 

гид! all'gui etl'am tudá- l 
kos .' 1) magyaráznt. 

 

  
 

Una est optima le 
iaterpres, a’ fzokás 

'vénynekz 
Interpretatie extensiva, (ег— 

jefztö magyarázás b) 
Interpretatio restrictiva ‚ 

mérséklö ma ужин. с) 
Interregnum, ’irályságfzü 

net,vagy fú'âgés. [метании , özbehagyás , 
megállapodás. 

[питании , intézö levél, 
rendelés , paraùcsolat. 

Íntoxz'catío, те étetés. 
[тег-мулата, elfîìldi. 
Invadere , megtámadm', akár 
' fzemélyt, akár пешая ud-~ 

varhelyt. 
[nvalescere , антипатий , 

I'zokásba jönní. 
Invalz'dabilìs, sx'íkeretlem't 

helö', fognnatlanítbató, e 
megronthntó. 

(1)11’ I'zavaknak hetü ‘fzer 
fcnn úll, mig azoknak 
aid, avvagy, a’ 

int való értelme mind addîg 
a’ I'zokás más értelmet nem 

betü fzerint való értelem Звенящи— lanná vagy helì'telcnné nem tel'zi а’ törvényt. Az ol ]_yatén álh'táso 

CSíl 

, mellyek a’ dolognnk terméfzetébůl 
csuEán 'tudománvos magyarázás által következtetnek, ann 'ira атласная]: те g , a’ mennyire а’ nyilván nágos törvényekkel öfzve nem ütköznek. 

Ь) Magynrázni eredetiképen annyit tenne, mint [падут-Ь fordítaní, de interpretar-i , exsplicare , többet Сей , és 
мазут! ezen fzóval Тернии ki: мед/уста. 

lIc) A’ Törve'nyhozónak fzándéka és czéllyn határozza 
meg a’ törvénynek értelmét. 

îegjohb magyarázója a’ tör 

rötlem'thetö , felbonthnlú ,ì 
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Глупый“ miles, fzolgzilnt 
rn alknlmatlan , hyomo 
тёк katona. 

[дремала ‚ feljegyzés, I'zám» 
ha vétel, _ 

Inventarz'um , ja gyzemén y , 
jegyzós. а) 

Ílweatítz'o, ráköltél, vala 
mire fordíltatott~ énzér 
тыс, vnlamiben fe vö ér 
шк. , 

[шедшие ‚ benne- паду 
rajtn fekvö. 

Investire, (Ценит 911111111):— 
leölni , р. о. jófzó ába. 

[лиг-“Лига apud eclesi 
asticas , heöltözlelés , beöl 
Шиша levél. 

[придадите ‚ kinyomozni , 
nyomozni. _ 

Investìgatío Magistratua 
Не, tifzli nyomozás, vis 
gálás. 

Inv'iare , útasítnni ‚ útba 138 
zltnm. 

Invinculatus , vasbnn álló , 
vasrn vent. ~ 

Invídiq ,‘ knjánaág, kaján~ 
I'zem , in'gység. 

Invz'tatorz'ae , megh ivó levél. 
Ílwolare, bccsnpni, {111.81 

csa ni. 
[тю tio, Ilzövevény. behä 

llîìzás. p, о. más’ birtoká _ n. ~ 

Лизе! ‚ exacerbarz' , berzen~ 

kedni, ngyarkodnî. тёк‘. 
geli'idni . ingerkední , hoj 
torkodní , másba Карий . 
tépclödni , belém , u. гейш 
berzenkedett, berzent, Ьег 
zengetcm', Них-аут in 
gerlem , mérgesl'tem. 

Irritare , izgatni. 
малыша, izgathßtóság. 
Incitare , ingerelni. 
[штуки-в, unfzolni. 
Irruptz'o, beütés , nz сцен 

ségnek hel'itése. 
Iteratus actus , kétl'zérezctt, 

többfzörözöìt cselekedet. 
Repetz'tua actua , is 

mételtt cselekedet. 
Iubz'lore ‚ nyugodalomra h0~ 

csátani .' nyugulmnzni. 
régi Гид Sylvester utdnn. 

Iudex pedaneue , nl Bl'ró. 
Índices Re ni OrdL'narù', 

az Orfzág F5 Bl'rái. _ 
Iudz'calus condescendit. a’ 

bi'róság helytelennek 11:31— 
tetik. ‘ 

Iudz'catus manifesta incom 
расе/сна , n’ bíróságnak 
fzembetú'nö helytelensége , 

ь v. illendösége. 
[udícíum воющие, nyol 
видов itélôí'zék.` 
Iutliciarius 'vel judícz'alís, 

bírói p. о. )udz'cz'aría ad 

 

mom'tio , biróì megintés. 

 

\ 

а) А’ feljegyzéskor mìndazonáltnl az árvák’ jdfzágát illetò 
levelekbe való betokn'ntés egyáltallyában tilalmaztb 
tik. (68,. 4715. ) 

Index, Bíro, v. Igazlátó,- 
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Iutlicialiter ,Y bíróiképen. 
Гипс-Полез judicia. 

riae, birói eliárások. 
Iuridicus, löŕvényhèli. 

Legalis, törvényes. 
Legitimus, törvény 

fzerinl vnló. 
[идите/шип, Eskl'ivés, az 

az feabados , és fzemé 
lyes erösl'lése valamelly 
cselekedelnek, паду е— 

diñ lerméfzeli,és erkö csi le clö igérelnek erösl'lése 
az Isben elöll, а’ ki höl 
csen, és fzentúl Копий 
nyozza a’ világot. 

Iuramentum. litis decisori 

um, úgidönlö, паду pörl végzö es iivés, vag)l eskés 
régi jee'. 

Iuramentum purgatorium , 
«патент, lil'zlító hil. v 

Iuramentum revelatorium , 
fedeztelö hit.. 

Iuramentum suppletorium , 
pólolo lhit. 

Iuramentum voluntarium, 
önkényes hil. 

‘ Ради/п, lmmis esliù' 
vés паду hilfzcgés. 

Iuramentum judiciale , Ы— 

Iuramenti determinado, né 
ha шавок a’ felek ha 
tározzák meg, mellyik le 
дуг lc azönkényl vale hi 
ш. vagy pedig, mind а’ 
kélfél а’ biróra Наддув . 
hogy iléllye аи: oda, akair 
mcllyiknek . ’s ebben nrra 
van а’ f`ö [сыты , mellyik 
nek állapellya érdemel na 
gyobb hilelessègel, hit meg 
halározást. 

Íuratus Tabulae, Т ábla’ hl 
lesse.y 

[агата 
. Jegyzö. 
Iuristitium, lörvényfzi'inet. 
Iurisçlictio , halalom , fclsö 
\ ség, töi'vényhnlóság, tör 
г vónyfzolgáltaló belgium. 
Iurisdictionati, L'u'i halalom 

ulatl lévö паду alall чаш. 

Notarius , hites 

 

Jog.) a ( ' Gorgias Тип}, tör 
vênykönyv. 

Articulus, бедам. 
Tit/llas, czlm. 
Prelogiales tituli , 

elsö czikkellyck. 
Paragraphus, 0211;— 

kely. 
[us municipale, тяп-аз’ tör 

vennyc. 
Cynosura , lörvény 

lajslrom. 

 

 

rńlng itéllt hit.' 
Íuramenlum. oblalum, de 

latum , I"elatum, питон, 
megkinállt. , УШИ njánló 
hil. 

n) lus, Jog, hajdoni mondáskép jobb Киев jelentett. 
Ezen kifeiezés` fermáiúvnl él a'Némel Daß Шеф‘, 
а’ franczia le droit, és ebben :iz értelemben hafz 
папуа‘; is ezt a’ Вы. 

las. lörvény, igaz, igazság. . 
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I uris consultas, törvénytudó. 
Iuris cautela, törvényes ó 

vás. 

[из perennale , örök jus. 
Virtuale , várandó 

igaz. - 
Temporaneum , üde 

ig való törvény. 
ч lus validum , erös , foga 

natos törvény. 
„Тис invalida," , erötlen , 

{оглашая törvény. ' 
[из radicale, gyökeres, рагу 

gyökös (törzfókös а) 
Ius Capilare, hajadoni 15 
- „мы: , vagy baja o 

nok’ Едет. 
‘ Ius умные, özvegyi Jus. 

Coaquisitum , Кба 
fzerzeményi jus. 

lus regium, a’ Киту ign 
za. 

lus Лампа, la an ó , v rejtekbeh 1256 “gy 
[из асгиа!е‚'еившиа1е, a’ 

megfzülemlett. és a’ 1226 
lemlendö fejedelmi Яви. с) 

Clausula in donati~ 
onalibus ex jure regio, 
öfzveségesen minden feje 
delmi шитыми, ше11уе1 
azon jófzá ok iránt bir 
nánk, és Fe ségünket цыг— 
melly okokbúl, és akármi 
féleképeu illetnék is, nd 
душ: , általengedgyük , ’s 
alándékozzuk. ‚ 

xJura „дала, K. h'nfzonve' 
telek , паду a’ Király’ igu 
zal. . 

Iuris prioritaa, jusbéli el 
söbbség. y _ 

[us in rem, sajdtsxígnak í 
‚газа. 

 

 

и) На jó Гид а’_ gyök, radix, jd leI'z annak fzárma 
пека is gyökös, наг radicalis (Geoch 

Ь) А’ шнек regenten öfzve fonyott haijal Иона]: 
\járni minden таща néllu'il , Вову pártájok által тев— 

\ kúlòmbö/ztessenek a’ kontyos All'zonyoktlil, és иву an 

"чти azéri az igazságok is hajdoni járandóságnak 
neveztctik a’ törve'nybe П. 

0) lus-in re паду rem egyedül a’ vagyonhan gyökerez 
шах, р. о. az önnön sajáttyávnl való fzabad bánás, ' 
a’ második pedig olly tehetöse'get ( facultas) foglal 
magáhan, melly« fzerint valnmelly fzemély valamit 
adni , паду cselekedni köteleztetik р. о. az el 
adott jófzág’ агава]; követe'se.- 
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Iun ad rem ‚ közlaruîs , 
l'zámtnrlás. а) 

las posllímfnz'í .‚ helyre äl 
lolt elöbbenni jus. 

'Ius armorum , fegyveri i 
gaz, а’ fcgyvcr jusnnk “Ш 
sága мы azon somma Pénz 
érletödik, mellyet a lö 
rökjárom alúl felfzabg 
dilott jófzxigokért azoknnk 
urai badi köllségnck fe 
jében а’ К. kincslárnak ii 
zelni школам. 

lus montarium, hegyvám. 
[us [Маргиналии , Felsêg’ 

jussa , Fejedelèm’ ìgaza. 
lus {МЕД föben járó 1m и om , vérhätalom (лжи; 

лотшЦав pallosi jus , vér 
bíróság ). 

[из exclusivum, mńst Мид 
rú ( mńssal nem közös) jus. 

[из privative masculina/n.. 
n’ fèrñnknak nmgányos 
g}‘ökössc'ge. 

lure perpetuo et irl-edem 
tibz'llf , örökösen c's viITza 
vállhalnllam'll. 

Iuri магий ‚ elöálh'tlya. 

[uri нашло, elöaul'lás ‚ 
Törve'ny’ elejéhe то ál 
“из. ` ' 

Ex jure procedere, 

gyökcrcs örökségre iigyel; 
nl. 

Iurz's sul', önmagátúl, Шн— 
gö, .mugával Штамб. 

Iuris alterl'us, mástúI Шв— 
ö, .más’ hnlalma (Даш ïèvô. 

Iuris aequall'tam' а’ gyö 
kösséä: eggycnlôsége. alvo jure alieno , 
másoknak séreIme шиш, 
másoknak Едят fenn mn 

> radván, ferm hugyattalván. 
In Геоид/256501101): juris do 

mz'nalfs, az úri шмот 
nuk jeléi'il. 

[их-[Шва remedia, ügyor 
voslások. 

Ex praelalz'one ju 
ris, nz elsöségnek crejé~ 
vgl. 

[из tertii intacte manca-t , 
más’ igzrzának fenn kelk 
maradni. 

 

 

а) Meg fzülemlctt nyilvainságos Звала] nkkor топая 
tik bîrni a’ Fejedelelu , ha a’ Если; :mir Fejedelem 
re fzállott, паду legalább а’ Királyi iigvéfz ник 
már kereset alá vette; lappangó igaz'zal pèdig nk 

' kor, ha a’ Fejedelem’ ígaza, a’ ,jófzág’ Fcjedelelnre 
fzállásának valamelly forrásábúl, megfzülemlett и— 
gyan már, de mivel аде а’ Kírńlví iigyviselö meg 
nem таю-а, aze'rt se elnem Година még a’ 56 
fzágot, se törve'nytelen birtokossát törve'nybe nem 
Мене. 

gyökeres тамаде: keresni, _ 
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[си-[з terminus , pörfzakafz. 
[шлам-шт‘ terminus , a’ 

lörvén kezés’l`ide'e, ‘над’ a’ lörvìbnykezés’ l[zakail'zí 
Iuristitii tempus, törvény 

fzünet, törvénynyugvás. ’ 
I ига constitutionalia regni, 

az Orfzógnak sarkullatos , 
паду рПюШёпуоз lör 
venuyei. 

lus naturae, n’ terméfzet’ 
lörvénnye. _ 

[из сгоне, polgári törvény. 
lus Родий/шт , fzabolt tör 

vêuy. 
[из criminale, bünl'elö , v. 

fenyílö lörvéuy. 
[из manici ale ,lorlorńány heli, v. iielybéli lörvéuy. 
[из gentium , Nemzeteku'ek 

törvénnye. 
lus public-um, alkolmányi 

(közönséges non rite di 
citur) törvéuy. _ 

Ius commune, k'öz, 1162611 
séges törvény. ‘ 

[из rivatum, különös tör 
v ny. 

Iuaŕ scriptum, iroll tör 
vény. . 

Ius consvetudinarium, Izo 
kásbéli lörvény. 

Ius Patrium, hazai tör 
véuy. a) 

Iudicium , vel jus statari-n 
um, álló bl'inlörvêny , vér 
hírósági fzék, nyomban 
пышек. 

Ius bellici pacis, a’ had 
nak és békességnek 11:11:11— 
ma. 

[us Tavernicale, Tárnoki 
lörvény. 

[из ßnanciale, a’ köz ados 
ságrúl' fzóllói lörvéuy. 

[ив fortioris, ököltörvény, 
nz erö’ lörvénnye. 

[из repressalium, elégvé 
tel, snját biróság’ jussa. 

lus cambio mercantile, a’ 
kereslcedésnek és pénzvál 
швы}; lörvénnye. 

[из cambiale , cserelörvény. 
Iussie et commissie, rapa 

rancsolás, és hagyomás. 
Quad quie per alium 

facit , per se [войне cen. 
setur, a’ mit valaki más 
sal tetet , annyiba vele 
tik, mintha maga tenne. 

шина, igazság. 
[шина commutativa , köl 

 

csönösV igazsá g. 
[ниша distributiva , eloïz 

tó, mérseklö igazság. 
Iustitia vindicativa , fenyí 

lö igazsdg. , 
[нации communie , köz 1' 

gazság. . 
Communi suadente 

justitie . a’ köz Званый; 
azt hozván такта]. 

Iuriclica remedie. Vide ц 

 

berius sub R. 
yIuvellier ,‘ ékességgyárló. 

 

l 
a) Honni -(nem Íwnnyi) törvény ,improprie sumitur ad 

lus Patrium 5 nonni annyit тега, mint дошедшим. 



 

r.' 'l и 

J 

Labyrinthus , 
Laboratorium, 

hel fzermůhely, 
zö ühely. 

Lacinìa, готы; , n’ mi le 
hámlott, vagy lefzakadtt 
vnlnmiri'il, Sa'ndor u'tnán. 

Lamina ferri stanno ob 
ducta , bádog. 

Tömkeleg. 
olvafztó mü 

l`zerf`ô- 

Lapis inferaalis, égetökö , 
pokolkö. Lappalía, hafzontalanságok, 
csekélysègek. 

Larva , állnevezet, vagy 
álakosság , álorcza , ál 
orczáskodás. 

Larvatus , álolrczás , álnev'l'i, 
alakos. 

(,’ofwz'ctus m larva, 
Иди—ем“ 

a) A’ 

leje'bc ide'ztetvén, 
vá tetessen, iìai рейд; 
téteme'nnyérûl mcggyözve léve'n , az l'zeme'lyt ök is vakmerön ma hamîs nevct, és 
goknak tulajdom'ttyák, 
теша, ha semmil „Низок nincs 

alnkossúgbnn шагавши 
tou. a 

Lascivus , salax , beléndes , 
búja , vinczos ., íìnczározò, 
folyár régi Гид kaczérkod 
ni. Í/agy,kaczkos, Гана}— 
kodni. 

Lateralíter. oldalaslag, mcl 
lesleg. 

Laterisatio, oldalfzánil'uis, 
lapalás. 

Laterisare, oldall'zámot vet 
ni, lapalazni. 

Latas „слышит, általtète 
tett oldal, túlsó bldalfzám, 
vagy анаша, vagy ál 

` шит . 'vagy általvitt 01— 
dal, ‘Шар. 

 

törvény azly rcndcli, 
got elküvetö fzcmély n’ végett a’ a’ megsúrtetctt félnek рында 

а’ mennyire attyoknnk áluok 

 

elïéle Маковый hogy az 
Kirailyi Táhla c 

általa ‘ felvett 

és attyoknak nyomdokit kö 
, ök is ai megse'r 

'i [веси шнек uradalma alá jobbágyi sorsra шлак. 



81 

Lalro, rabló gyilkos. 
Crimen lut. , rabló 

gyilkosság. 
Laudemium, en edelexnbér. 
Lazaretum, Её: riz. \ 

` Lecta notarialis , jegyzöi 
aláirás , ‘паду f`elolvasás. 

Lectum et extradatum per 
JV. N. megolvasm és ki 
шип N. N. 

Leeticale , ágybér. 
Legatarius. hag ományos. 
Legatum pium, egyes ha 

ygyomány. 
Legalia, törvény fzerint va 

ló. Vide Lex. 
Legatus паша , P.'îp°a’ örökös 
. követtye. 

Legenda , I`zenlek élete. 
.Legislativum cor us, 161‘ 

vénytevö- vagy ozó'test. 
Legitimataeproles, megtör- 1 

vényesl'tett, паду megtör 
vényesültt gyermekek. 

[шайб/пало , törvényesílés, 
jussának kimutau'lsa. 

Lepra, bélpoklosság'. 
Lethargus , álomkórság. 
Levata causae , a’ pör’ fel 

тёще. l 
Levata ex Paribas, Irások’ 

mássaibúl leu; felvélele , v. 
a’ pörnek párbçli felvétcle'. 

Lez/'ata taxa, felvétel’ ‘71111 
saga. 

\ 

Levata continuativa, foly 
шипа: felvetetett pör. 

Lex, törvény , (fzármazik 
e’ keltöbůl., tür és ven, 
minlhogy a`legré БЫ), tif'z 
tclcLre le méllób , legfu 
1gganatosab {внучат az em~ cri nemnek fenyitékére 
n’ törvény.) a) 

Lex генри , l'rolt törvény. 
Les consuetudinario , 120 

kásbéli; amaz a’ tórvény 
tevö hatalomnak rendelé 
léseit, emez pedíg a’ nép 
nek kötelezö fzokásait fog 
lallya magában. 

Lex' positiva, meglmgyó 161‘ 
veny. 

Lex pro/Libelle, tiltó 161‘ 
vény. 

Lex рое/шла, bünlelö, fe 
nyítö törvény. . 

Lex criminalis, föben járó 
törvény. ‚ 

Lex {пиала , siikeretlcnítö 
törvény. 

Lex [штат in praesum» 
tiene, gyam'tásonn épúltt 
törvény. 

° Legis promulgatio , a’ 161‘ 
vénynck _kihírdelése. 

Legis ассе tatio ‚. а’ tür 
vénynek e fogndása. 

Legis ceásatio, a’ t'örvény 
nek megfzünése. 

 

 

а) A’ törve'ny tágas értelembcn mind azt magaiban fog~ 
lallya, a’ mi kötelezô erövel hir. 

Polgári ¿l Poren вши. 
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Inimicns 'animas et spiri 
ша, а’ léleknek ellensé 
ge. a _ 

Inquirere, Саши: vallnlnl. - 
In uiri-faciens, изданию ls. 
Inquisitio ,. tanúvallalás. _ 
Inquisitio aut/ientica, lx1 

leles мышцам’. 
Inquisitie authenticata , 

meghilelesílell [апатии 
lás. 

Inquisitio cemmunis, köz 
штатным. 

In uisitio collateralis, 01 
alos, vagy elöre való 

tauúvallutás. 
` Inquisiter, lauúvallutó. Vi 

de Fermularia. 
[ивы-271110, beírás, lekötés, 

megfzolgáltl birlolmdás.~ 
Prejidelibus servi 

tiis, érdemjulalmazó Узнав. 
' матрас temporanea, ü 

deíg larló jnlalem. 
[Мемфис/шлага, l'zolgállt 

birlekos. 

Insidiator , csekléfz, régi 
jed ‚ lesclkcdò. 

Insidiari, сне": vetni, le 
selkedni. 

Insignia nebilitaria ne 
mes czímer. 

"Insignia: erdo,- jeles rend. 
Iasi/mare , be - паду meg 

jelenleni, beftl'nleni ma 
gall. ' 7 

In'seliclum, egymásérl , v. 
севу mindnyájáérl , és 
mindnyájan eggyèrl Ми! 
lyában. 

Installatie, bevezelés, be 
"Наша, beállílás. 

Instantie, kéx'elem, kérö , 
esedezö levél, könyörgö 
levèl. 

Instantiae via, a’ kérclem’ 
Iútlyn. b) 

[найдешь ölìtön , rectius 
‘ingen - 

Stimulus, öfzlön. 
Institutie haeredis, örökö 

si ncvezés. ' 

 

 

а) A’ fergeteg elöhb, hogysem pul'ztít, fenyeget, а’ 
ropogás jclcnti mcg; а? fl'isl; 
de a’ lélellnek cllensége , hol 

háznak шинами: a' 
megelözi a’ `gyullaidást ; 
gyenge'bb йоге“; fenekleni lailtyn, egyl'zerre önli ki 

. dûhösse'gét, és mike'pen а’ lnullmu, nem uz вышивк— 
re, hanem a’ ferm állókra nrzínyozlatnak а’ csapńsok; 
иву ezen ellenség is а’ keme'nycu ellenállóval hirkdzik , 
hogy homlyokárúl u’ gyözedelcmkofzorlit lerángassa. 

b) A’ könyörgö [су-(Писк llárom fö réfze vagyon: а’ ké 
rés’ alkalmatosságn, чаду is a; índi'tó 0k, maga а‘ 
Lérús , és annali okai, 
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Institutum , ù'gyńt , iigyelet, 
íntézet. 

Institutiv condescensio , az 
l'igyeletnek lel'zálll'tása. 

s6: _ communia, közös 
megkívántatóságok. 

Copia 'uidimata , az 
o'kle'vélnelc máisu. 

Institutum invalidatorium, -In.vuIa, fziget ,`« köz , régi 
` elrontntó ügyelet. 

Institulum ad .smperinacriv| 
ptionem, fellyûl ñzettetö 
l'ígyelet. 

Institutum violentiale, а’: 

l`zó; ebbíil там]: Csaló 
Ы: ‚ Летаю: , ,Muraköz- 
és töhbck. 

,Insurrectio , felkelés , {езда 
verre kelés , felú'lés. 

hatalmassá ot tárgynzó ii-IInsurreotio рог-{ай}, kapu 
gyelet. Vi e Processus. 

Instructio. utasítás, litmu 
tatzís , сшит, megtanl' 

tás. а) 
[nm-„ems fundas , gazdasá~ 

gi kèfzì'ìlet. 
[питатели literalia, ok 

levelek.A i 
опутана, eredeti 

oklevelek. 
Copine simplices et 

vidimatae, magányos v., 
pnfzta és me hilelesített 
mássa vnlamel y eredeti 
oklevélnek. 

Intabulatio , 

Integrare , 

fzámos fegyverre kelés. 
heírntás , be~ 

’jegyzés,lliteles feljeg zés. 
Extabulatio ‚д itö 

rl'ilés. ' 
In tegritas , épsc'g. 

In sua тягач-биде, 
a’ maga épségèben. _ 

redintegrare , 
egéfzl'teni. 

‚пишущий, érlelmesség. 
[мети-{та vitae, Решилс 

tetlen élet. 
[идете-мзда , közbenjárás. 
Interponere se, közbe тест 

Requisita instrumen- magát. . 
forum litteralium , nz 01;— Interdictum , tilnlom (egy 
levelcknck megldvántntó- Май 
sógaí. 

Requisita interna, 
belsö'; ---- externa , 1:11! 

 

Ínteressatus . hafzonra nézö , 
réfzre надо, önhafzonke 
resö. 

 

а) Köz llivatalú Tífztnek, mind высох‘, midön valamïnek 
végre `h`ajtásn bízattatik reá , ’s а’ dolog иду lu'ván 
nya , n'tmutatás гиком kiudntni , és ezen til'zti útmutatás 
annak, a’ ki azon севу hivatalt viseli , чаду visclnì 
Роща, ытапуапаь minden rel'zcire nézve törvényt 
Í'zah. 
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Вид/метавшие ‚ е 
gyenes, hafznot. nem ke 
T950. 

Interesse, Чача, hafzna va 
lakinek, бы valamihez, 
réfzvétel. 

[метит-{ат ‚ kamat. 
Interímalís , iidökorbéli. 
[мы-[тайги- S/‘Ädöközre , 

iideig (Эх-613. миномет: „дятла ‚ 
közbe fzólló, közbe МЫ, 
közbe hozott itélet. 

Inlermedz'atio, közbejárás. 
Intermedio tempore, üdö 

közhen. 
Interpretatie authentìca _. 

törvényes , hiteles magya 
rázat. а) ' ‘ 

Inter retatio usualís, [Зю 
kás élì magyarázat. 

Inter retatía доел-{лада , 
tu ós, tudományos , (vo 
lunt aliqui etiam tudá- ' 

 

kos l l ) magyarázat. 

Ulu: el! optima Ie 
m interpres, a’ fzokás 

l egiobb magyarázója a’ жёг 
vénynek. 

Interpretalìo extensiva, {ег 
jefzlö magyarázás b) 

[метр-ехало restrictiva ‚ 
mérséklö ma y'arázás. с) 

Interregnum , 'irályságfzü 
net , паду fù'âgés. [меж-витал , özbehagyás , 
megállapodás. 

Intimatum, intézö levél, 
rendelés , parnhcsolat. 

томат, те étetés. [Матанализ , îelfóldi. 
Invadere , megtámadni, akár 
` fzemélyt, вы: nemes ud 
шьет. 

Invalescere , elhatnlmazni , 

 absńkozf ,silibadilavnI  t'meltereküs
helö , ведавшими; , e», 
rötlcm'thetô , fclbontható ‚ 
megronthnló. 

 

а) A’ [Затакт]: betü fzerint там értclme mind addîg 
{спи áll, mig azoknak а’ fzokás mais értelmet nem 
‘eid’ “шву, а’ betů fzerìnt való értelem {Базара 
lnnná vagy helvtelcnné nem terzi a’ törvényt. Az ol 
]yatén álh'tásofg, mellyck а’ dolognnk terméfzetébül 
cau án 'tudománvos magyarázás által következtetnek, СЗПЕ annj'ira áll'hatnuk meg ,‘ а’ mennyirc а’ nyilván 
завоз törvényckkel öl'zve nem ütközuek. 

Ь) Magyaráznì eredetîképen :mnyit tenne , mint magyarl-a 
Гоп-Штат, de тигр-свай, exsplicare, többet {ей ‚ e's 
magyarúl ezen Гама! fejeztetik ki: meg/giura'. 

/c) A’ Törvényhozónak fzándéka c's czéllya Маму-опа 
meg a’ törvénynek értelmét. 
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Invalides miles, 1201351.“ 
ra alkalrnallan , nyomo 
тёк kalona. 

Inpentatio , feljegyzés, Гибки 
ha vétel, А 

Inventarium , jegyzemény , 
jegyzós. a) 

[гм/кайф, ráköllés, vala 
mire fordillatoll` énzér 
tek, vnlamihen fe v6 ér 
ték. 

Investitus , 
тара fekvö. 

Investire , dicilur eliam Ье 
leölni ., р. o. jól'zá dba. 

Investitura apud eclesi 
asticos , beöllözlelés , beöl 
tözlelö levél. 

[пишут-е , kinyomozni , 
nyomezní. l 

[понизило Magistratua 
Ziel?l tifzli nyoniozás, vis gá s. 

Inviare ‚ úlasílani , útba 1341 
zillmi. 

[дым-шаги: , vlsban ńlló , 
vasra verlt. ‚ 

[nvidia ,' kajándg, Камп 
I'zem , in'gység. 

Invitatoriae , meghivó lev'él. 
Invelare, becsapni, 611111 

csa ni. 
[тю „но , fzöveve'ny. belui 

lózás, p, o. más’ [эй-101511— 
‚‚ ba. ' 

Irasci ‚ exacerbari , herzen 

benne - ‘паду 

kedni, идут-кодой. mér 
gelödni . ingerkedni , hoj 
torkodni , másba kapni . 
tépelöclni .‚ Ъе1ёт ‚ v. гейш 
berzenkedelt, berzeut, ber 
zengelcm', Штанга in 
gerlem , mérgesl'lem. 

Irritare , izgalni. 

Incitare , ingerelni. 
Instigare, unfzolni. 
Irruptio, beütés ‚ az ellen 

ségnek beiilése. 
Ileratus actus , kélrzerezctt, 

többfzörözö'tl cselekedet. 
Repetitus actus , is 

mélellt cselekedet. 
Iubilore , nyugodalomrn bo 

csátani .' nyugelmazni. 
régi Гид Sylvester ulánn, 

„Index pedaneus , nl Bl'ró. 
Índices Regni Ordinarù', 

az Orfzág' Fö Birái. l 
Iuclicatus condescendit. a’ 

bíróság helylelennek 11.61 
letik. - 

Iudicatus manifesta incom 
реи/ша ‚ a’ bíróságnak 
fzembetú'nö helylelensége , 

» v. illendôsége. 
Iudicium octavale, nyol 
видов itélöl'zék. 
Iudiciarius vel judicialis, 

birói p. o. judiciaria ad 

 

monitio , bi1-ói megintés. 

 

\ 

а) A’ feljegyzéskor mindazonńllal az árvzik’ iófzágát Шеи) 
levelekbe таю betekl'nte's egyállallyában tilalmazlnq 
lik. (68. 1715. ) 

I'rritabilitas, izgathatóság. 

Iudex, Biro, v. 1921516, 
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Iudicz'aliter, biróiképen. 
Functiones judìcia~ 

ríae, birói eiiárások. 
лишит, töŕvénybèli. 

Legalís, törvényes. 
Legitz'mus, törvény 

I`zcrint való. 
[лгите/нит, Eski'ivés, az 

az fzubados , és I`zemé- 
lyes erösl'lése valamelly 
cselekedetnek, vagy е» 
di termèfzeli,és erkö csi lclgletö igérelnek erösílése 
az [цеп elött, a’ ki höl 
csen, és fzentúl Коши! 
nyozzn a’ világot. 

Iuramentum [itis decisori 
um, iigydöntö, vagy pört 
végzö esküvés, vagy eskés 
régi fico'. 

[ига/летит purgatoríum , 
vádmenlö, tifzu'tó hit. .\ 

Iuramentum revelatorium , 
fedeztetö hit.. 

[идите/Шип. suppletoríum , 
pótolo hit. 

Iuramentum voluntarz'um, 
önkénycs hit. 

Falsum, hamis eskùL 
vés vagy hilfzcgós. ` 

Inramentum jutll'cŕale, Ы 
rólag iléllt hit.“ 

Íuramentum oblatum, de 
latum., Гашиш, ujánlott, 
megkiuállt , vilTza njánló 
hit. 

i 

Iuramentì determi/mio, né 
ha mago); a’ felek hs 
tározzák meg, mellyik le 
gye le azönkényt то hi 
ш, vagy рейд, mind a' 
МЕРЫ a’ biróra haggya . 
hogy itéllye azt oda, akár 
mcllyiknek , ’s ebben arm 
van а’ f6 (выше: ‚ mellyik 
nek állapoltya érdemeÍ na 
gyobb hilelességet, hit meg-1 
halározást. 

Iuratus Tabulae, T ábla' hi 
tesse. 

Iuratus 
Jegyzö. 

[тащит , lörvényfzi'inet. 
Iurz'sçll'ctío , hataiom , {13155— 

ség, tövvényhatóság, töt 
vényf'zolgáltató lintalom. 

Iurz'sdictz'o/Latl', úri haîlalom 
uìatt lévö vagy alatt való. 

Notarías , hites 

J0 .) a ( Сог-Зшз Iuría, tör`- 
vénykönyv. 
f Artz'culus, ágazat. 

Titulus ‚ czl'm. 
Prologiales tituli ‚ 

elsö czikkellyek. 
Paragraphus, шк 

kely. 
[us municipale, váras’ 1.61‘— 

Vénnyc. 
Cfynosura , törvény 

lajsLrom. 

 

 

а) las, Jog, hnidoni mondáskép jobb kezet Íelentett. 
Ezen kifeiezés’ formáiával él a’ -Német bañ Шеф‘, 
а‘ franczia le droit, és 
папуа“. is ezt n’ I'zót. 

ebben nz értelemben harz 

Ius. Lörvény, igaz, igazság. . 
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Iurisconsultus, törvénytudó. 
Iuris cautela, törvényes ó 

vás. 
[ив perennale , ôrök jus. 

Virtuale , várandó 
igaz. v 

Temporaneum , fide 
ig való törvény. 

lus validum , erös, foga 
natos törvény. 

„Тис invaltdum , erötlen , 
.fogauatlan törvény. ` 

[ив radicale, gyökeres, паду 
gyökös (törzfókös а) 

lus Capilar-e, hajndoni 'á 
rnndóság , паду haja о 
nok’ ignza. 

' Ius „шале, özvegyi Jus. 
Coaquisitum. , köz 

fzerzeményi jus. 
l lus regium, a’ Király ign 

ZB. 

lus диет, la an ó , va первым: 113313 jäs. gy 
[из actuale, eventuale, a’ 

meglìúlemlett. és a’ 11:11 
lemlendö fejedelmi Яги. с) 

Clausula in donati 
onalibus ex jure regio, 
öfzveségesen minden 10112— 
delmi агаты, ше11уе1 
azon jófzá ok iránt bir 
nánk, és Fc ségünket аш 
melly okokbúl, és akármi 
félelltiépen ílletnék is, ad u , áltnlen ed ük, ’s âìíndékozzukg gy 

Jura regalía, K. hafzonvé 
telek,vagy a’Király’ ign 
за]. . 

Iurz's príoritas, jusbêli e1 
söbbség. I ~ 

[из т rem, закидала]: i 
газа. 

 

 

и) На jó fzó а’_ gyök, radix, já lefz annak I'zárma 
пека is gyökös, на: radicalis (Geoch 

Ь) A’ шнек regenten öfzve fonyott haijal fzoktak 
\|`ární minden fökötö nélkûl , hogy рак-26501: ша! meg 

kûlòmböyztessenek a’ kontyos Alfzonyoktúl, e's игуан 
csak azért az igazságok is hajdoni járnndóságnak 
печеней]: а’ törvényben. 

Iusa'n re паду rem egyedíil u’ vagyonban gyökerez 
tetik, р. о. az önnön sajáttyával való fznbad bánás, 
a’ második pedìg olly tchetöse'get ( faeultas) foglal 
magában, melly« fzerint valamclly fzemély valamìt 
adni, паду cselekedn 
adou jetlag’ агава]; 

i köteleztetik р. o. az el 
követe'se. 
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lus acl rem , Единый , 
l'zámtnrlás. а) 

Ius pestliminii , helyre :1'1 
loll elöbbenni jus. 

'las armerum, fegyveri 1 
gaz, а’ fcgyver jusnak vaill 
sága által azon somma énz 
érletödik, mellyet а lö 
rökjárom alúl {актр 
díloll jófzágokért azoknnk 
urni hudi шведам; fe 
jében a’ K. kincslárnsk li 
zelui шиши. 

lus montanum, hegyvzîm. 
[из 1Иа}ев!ап'сит, Felsêg’ 

jussa , Fejedelem’ Звать 
lus {МЁД föben járó lm и: om , vérhalalom (Лига 

nonnullos pallosi jus , "ér 
biróság ). 

[из exclusivum, másl 16211 
re ( mással nem közös) jus. 

[из privative masculina/n. 
n’ l'c'rliakuak nmgányos 
gyökössc'ge. 

Iure perpetuo et irretlem 
tibili , örökösen -és viITza 
vaillhnlallauúl. 

Iuri магий ‚ elöálh'llyn. 

 

Q 

Iuri statutio, clöallilás . 
Törvény’ elejêhc чаш .u 
lílás. 

Ex jure procedere, 
gyökeres örökségel keresni, 
gyökcrcs örökségre iigyel 
ш. 

Iuris sui, önmagálúl, flig 
gö, mugával I'zabad. 

Iuris alterius, „шип füg 
Uö, `más’ halalma (Цап, 
èvö. I 

[инв aequalilas, n’ губ 
kösség’ eggycnlösége. 

Salvo jure alieno, 
másoknak sérelme nélkńL, 
másokusk Езды ferm ma 
radván', fcnn hugyatlnlván. 

In reeogaitienem juris do 
minalfs, nz úri наплет— 
nak jeléül. 

Iuridica remetlia , ügyur 
voslásek. 

Ex praelatione ju 
ris, uz elsöségnck стой— 
vel. 

[из tertii intacte танец! ‚ 
más’ igzrzúnak Теша kell 
müradni. 

 

а) Meg fzülemletl nyilvainságos Звала] akkor monda 
tik bîrnin’ Fejedelem, lla a’ )'ófzxig már Fejedelem 
re fzállott, гиду legalább а’ Kírúlyi iigvéfz azt 
тёп- kereset alá vette; lappangó Звала! pedig ak 

’ ker, ha a’ Fejedelem’ igaza, a’ ,jel'zág' Fejedelelnre 
fzállásának valamelly forrásábúl, megfzülemletl u 
gyan már, de mivel azt a’ капам iigyviselô meg 
nem ludgya, azért se elnem foglalla тез a’ )ri 
fzágot 
Юане. 

‚ se törve'nytclen birlokossát lörvénybe nem 
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Iuris terminus , pörlìakal'z. 
Iudiciorum, terminus , a’ 

törvénykezés’ üdeje , паду 
a’ törvénykezés’ Кишинёв. 

Iuristitii tempus, törvény 
fzünet, törvénynyugvás. 

[ига constitutionalia regni, 
az Orfzágnak sarkallatos , 
magy _nlkotmányos 161‘ 
Чепнуея. 

Ius naturae, А’ terméfzet’ 
törvénnye. _ 

Ius civile, polgári törvény. 
Ius positi'uum , fzabott 161‘— 

vény. - 
Ius criminale, bünl'elö, o. 

fenyílö törvény. 
Ius manici ale ,tartorńány 

béli, v. elyhèli törvény. 
Ius усилит , Nemzetekn'ek 

törvénnye. 
Ius publicum, alkotmányi 

(közönséges non rite di 
citur) törvény. 

Ius commune, liöz, 162611 
séges törvény. ' 

Ius rivatum, különös tür 
v ny. 

Ius- scriptum, írotl. 161‘ 
vény. . 

Ius consvetudiaarium, fzo~ 
kásbéli törvény. 

Ius Patrium , hazai 161‘— 
vény. a) 

Iudicium , vel jus этап-51 
um, álló büntörvény , vér 
.bírósági Вып, пуошЬац 
itélôlìék. 

Ius belli. et рас-да, а’ had 
nak és békességnek Ваша! 
ma. . 

Ius Tavernicale, Tárnoki 
törvény. 

` Ius financiale, a’ köz adóa- _ 
азбуки‘ fzólló` törve'ny. 

Ius {оглы-Ев, ököltörvény, 
nz erö’ törvénnye. 

Ius терр-взвалит, elégvé~ 
tel, ваги .b1'róság’ jussa. 

Ius cambio mercantile, n’ 
kereskedésnek és pénzvál 
tásnnk törvénnye. l 

Ius cambiale , cseretörvény. 
Iussio et cqmmissio, Шра— 

rancsolás, és hagyomás. 
Quad quis per alium 

[сей ‚ рег se [ее-базе cen 
setur, a’ mit valaki mds 
sal шее , annyiba vete 
tik, mintha maga tenné. 

[шина , igazsńg. 
Iustitia colnmutativa , köl 

csönös igazság. 
Iustitia distributiva , 61012— 

tó, mérselclö ígazság. 
[набла vindicativa , Гену; 

lö igazság. ‚ 
шина communis, Её: 1' 

зажёг. 
Communi suadente 

лимана , а’ köz двигай; 
ш hozván magávnl. 

Iuridica remedia. Vide u 
_ berius sub R. 

tIuvellier ‚‘ ékességgydrtó. 

 

 

f 
a) Honni (лет Ízonnyi ) törvény , improprie sumitur ad 

Ius Patrlum 5 nonni annyit tefz, mint domesticum. 



r.' 

l 
r 

Labyrinthus , Tömkeleg. 
Laboratorium, olvafztó mü 

hel I'zermühely, [hel-fö 
zö lïhely. 

Lacz'nia, fofzlék, а’ mi le 
Малец, »vagy lefzakadtt 
«Паши-111 , Sa'ndor utnán. 

Lamina ferri `stanno оЬ— 
ducta , bádog. 

Lapis infer/Lalís, égetökö, 
pokolkö. 

Lappalia, hafzontalanságok, 
csekélységek. 

Larva , állnevezet , 
álakosság , 
orczáskodás. 

Larvatus , (Нотная , álnevů, 
alakos. ` 

Convz'ctus z'a larva , 

‘ППЗУ 
álorcza , ál 

 alnkossńgban шипящи 
tott. а) 

Lascívus , наша‘ .‚ beléndes , 
búja ‚ vinczos ., fìnczározò, 
folyár régi Гид kaozérkod 
ni. Í/agy, kuczkos, Гана} 
kodniA 

Lateralz'ter. oldnlaslag, mel 
lesleg. 

Laterisatio, oldalfzám'l'tás, 
lupalás. 

 

а) А’ törvény ан rcndcli, 
a’ швец a’ Kirailyi Tábla е 

Laterisare, oldallìámot vel 
ni, lapalazni. 

Latus translatum, (Питие 
tett oldal, Lúlsó bldalfzárn. 
паду állallélel, паду ál 

' taltéve , vagy анаши 01— 
dal, ‘Шар. 

got elkòvetö Г2етё1у 
hogy az eiféle alakossá 

leje'be шелеста, a’ megsértetett Гане]; jobbágyá 
vá tetessen ,` fìai pedíg а’ mennyire attyoknuk áluok 
téteme'nnyérül meggyözve lévén , az гнида-Гены: 
hamis печи, és fzemélyt ök is vakmerön ma 
goknak tulajdom'ttxák, és attyoknak nyomdokít kö 
тешь 11а semmiA lófzágok nincs, ök is n’l megse'r 
tetctt (Шнек uradalma alá jobbágyi sorsra jutnak. 
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Latro, rabló Буйков. 
Crimen lat. , rabló 

gyilkosság. 
Laudemium, engedelembér. 
Lazaretum , kórház. . 
Lecta notarialis , jegyzöi 

aláirás , паду felolvasás. 
Lectum et extradatum per 

N. N. megolvasla és ki 
наш N. N. 

Lecticale , ágybér. 
[шепни-див. hag ományos. Legatum pium, E, 

. gyomány. 
Legalis, törvény fzerint va 

IÓ. Vide Lex. 
Бед-абаз natus , Papa’ örökös 
. kövellye. i.; 

Legenda , fzenlek élele. 
Legislativum cor us, tör 

vénylevö- паду ozó' test. 
Legitimataeproles, meglör 

vónyesitelt, паду meglör 
.vényesûllt gyermekek. 

Legitimatie . lörvényesl'lés , 
jussának kimulalńsa. 

Lepra, bélpoklosság'. 
Lethargus, можете. 
Levata causae , a’ pör’ fel 

vétele. ‘v 
Levata exparibus, Írások’ 

mássaibúl lelt felvélele , v. 
e’ pörnek párbeli felvétele. 

Leeata taxa, felvétel’ 7411— 
sega. Y 

\ 

egyes ha-1 

Levata continuativa, {oly 
{выпав felvelelell: pör. 

Lex, törvény , (fzármazik 
е’ КеЦбЬЁН, lör és vén, 
minllio ya’legré ibb,liÍ`z- 
lclelre c méllób , legfo 
ganalosab fegyver az em 
beri nemnek feuyilékére 
a’ lörvény.) a) 

Lex вепри ‚ 1гоц törvény. 
Lex censvetudinaria , 120 

kásbéli; amaz a’ lörvén — 
tevö hatalomnak rende é 
léseit, emez pedig a’ nép 
пек kölelezö I`zokásail fog 
lallya magában. 

Lex: positiva, meghagyó tör 
veny. 

Lex pro/iibens, lilló tör 
vény. 

Lex poenalis, bünlelö, fe 
в nyilö lörvéuy. . 
Lex crilninalis, föben járó 

lürvény. 
Lex [пиала , sii 

lörvény. _ 
Lex fundata in. praesum 

tiene, gyanilásoun épültt 
lörvény. 'Si' 

‘ Legis promulgatio , a’ tör 
vénynek vkihirdelése. 

Legis nece tatie ,~ a’ tör 
vénynek e fogadasa. 

Legis cessatio , a’ törvény 
nek megfziinése. 

I. l 
кед-спеши; 

 

 

а) A’ lörven)y tages e'rlelemhen mind azt щадит fog 
lallya, a’ mi kötelezö erovel hir. 

шин 6: Peron Sadler. 



8 м 
f, 

Legis сип-о „но, а’ tör 
vénynek fe шпана. 

Legis abrogatio , a’ för 
vénynek eltörlése. 

Legis derogatio , a’ 161 
vénynek шанса-‚Отыщи ‚ 
réfz fzerint való eltörlése, 
megmúsoltatúsa. а) 

Leggi derogare, a’ törvényt oganatlsmá tenni. 
Legis dispensatio, törvény 

alúl való feloldozás. 
Siae lege шарит/1! 

eecuritas, vita , et re 
rum proprieta-9 , törvény 
nélkül vefzèly ala' volna 
vetve belsö метёшь, 
életù'nk‘, vagyonunk. Ь) 

Legulejus , törvény пинков, 
t. i. a’ ki сна}; и’ fznvait, 

 

Licitatilo , 
l о Licttare , 

nem рей; a’ lelkét ша— 
a n’ törvénynek. 

Libezzus mama., viale 
vél. Vide Actie. 

Libella, vl'zmérlék. ` 
Libera díspositio , fzubad 

rend elés 
Libertas preli' , пустит 

мы fiahadság. 
Libertas ephemeridum, tij 

ságirási l'tabadság. 
Libertinus. fzahudos. c) 
Licentia, féketlensè . 
Licentiatus , fzabax ságos ‚ 

rzabadság al hl'ró. 
ótyavetye. 
kótyavet élm . 

kótyzivetye «Ша! ela ni ‚о. 
venni. 

Liga , `I`zöve tsêg. 

u) Az так változnak , és így történhet, Вову а" 1612— 
nyülállásoknak mívoltára nézve a’ törvények is meg 
másíttassanak. 

Ь) A’ törvények legnagyohb vigyázúst ln'vánnak а: 

{rásban foglalótúl (concipîente), а’ kinek azoknak 
feltevésében fzeme elôtt kcll {армий а’ törvúnyho 
zótcstnek тамада“, és czéllyát. Ezt bövebhen bird 
gyazza orfzágunk magányos törvc'nnyének tudománnfva. 

с) A’ fzabadosok’ nev`e alatt értetôdnck по}, kik sem 
nem polgárok, sem рейде nem lekötelezctt jobbá 
gyok, мая, а’ kik u'ri hatalom Май niucsenek. Ezen ' 

Tzabadosok" I'zámaibu tartozandók а’ пстез апуантп 
шт, de nemtclcn шума! nemzett~ emberek (agiles) 
а’ нет cggyosiìllt Ciìrög Papoknnk gyermckei, a’ 
török kereskedök, "ПЗУ másvgyób „шт; вогзЬеН 
n'álflnix letelepedett, vagy az щам idngen ценней—— 
bei. jöveve'nyck, c's mind azon hazaíiak, kik vagy 
sohn nem voltak úri hatalom На“ , vagy az вы! fel 
fiabadultak. 
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Limitatio, актив, böòs ' МИ (czíkkéllyezett)hang- 
rovás. ejtésekre МИ 1еЬе15ё3.-4- а) Limitare, árt fzabni, тез- Línguae cultura, n’ nyelv.. 
hatńrozni. nek müvelése , tökélletesí 

Linea. Vide Ascenrlent'es, ` tése, gazdagítása. Ь)‘ et Deacendentes. l Lingvaevolu ilitas, a’nye1v’ Lingvista, nyelvtudó. könnyen folyósága. 
Lingua, nyelv, az articu- Lingua est cogitationum 

 

a) A’ Icgtökéillctescbb állatok ís noha általlyállan ага 
mélettel bil-nali; de ön efzméletre nem juthatnak mi-l 
vel a’ hangalkotaisok niucsenek birtokában. A’ nyel'v, 
minthogy ez а’ fzóllásnak legföbb efz'köze, гита! 
темен: а’ befzédnek jelente'se're is, melly értelema 
Ьеп tefzi a’ mi elmebe'lí kc'pì'eteínkhek а’ I'zózul’ ¿rt 
hetö hangjaì мы való kijelcntését; Ezek a’ han- 

. gok tehát hallhntó jegyei uf mi ke'pzeteinknek. ----, 
Петит nyelvnek mondgyuk azon fzóknàk, ’s fzókö 
téseknek egéfz öfzvesége't, mellyek {НЕМ valamelljr пишете]; tagjai egymáskölíött a’ magok képzeteií; l 
(conceptus, e'fzfogús; idea, анкер; natia, értemény; pÍLantasma, látomány, látfzat; plmntasia, képzölödés. 
Pa'pai.) elöadgyxik. _L A’ sokfe'le változások вата]: nlkal'a 

matosságot а’ nyelvtudósoknuk arra, lnogy a’ nyelve'-l Ее‘: is a’ I'zármzmzási rcndgyéhez allullmaztatvà ‘ШЕЮ 
nöznék el ’s azokat, n’ mellyekbül más nyelveknek 
штата: lehetett lehu'zni , anyanyeloeŕnel: (и. т. Z/ïdó, Görög, Delib , Лёшей, Magyar, Tdt, ’s a’ t.) n’ fzármozottakut az anyzíhoz ke'pest Lea'nynyck'el-neb, 
végre pedig ezekct egymás кыш НоЬопоЬпаЬ 
neve'zne'k. Azon nyelvck, lmellyeldual mail* ma сяду 
nemzet sem él шву, mint fzíiletett n_yelve'vel, ha» 

` -nem csak а’ könyvekben veïzi Найти, lzoltt nyst tlebnelr hívatlatnak. 

Ь) А’ tífztì x'rásmódnak tulafdonságní ezek: а’ nyelv 
tifztasága, e'rthetöse'ge, rövidsége, es illendöse'ge. вы 
Valaki hazájának nyelve't emeli, nemzetének érdem'e't 
tefzi ragyogó fénj'be; már azt a’ тёк—ъ diicsôségesen emelni, mellyben e'|_l`z, lehelfz, csak {шалаша fidi 
këtelességednek. 

6 s 
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[тег-риз, а’ nyelv n’ 
léleknck tolmácsa, a’ melly 
n' gondolatokat Ваш 
.nml Кейсы ki: паду а’ 
nyelv nem egyéb, mint 
a’ mi elmebéh képzele 
inknek a’ fzózal’ шьем; 
hangjai áltnl való kijelen 
tés-e. 

.Amplituflinis capa 
cilas, a’ nyelv’ bövilèsé 
nek, „аду bövïilhelésé 
.nek lehetsége, p. о. n’ 
Magyar nyelv hir n’ kön 
nyen bövl'llhelésnek [съеш 
ségé vel. 

Lingvae ce'nsvetude , nyelv 
fzokás, a’ melly is minden 

4 nemzelnél n’ fzókkal va 
ló élést, a’ fzók’ formá 
lásának ’s hajlx'lásának kü 
lönös módgyát, I'zóvsl n’ 
nvelvnek kù'lünös lulajdonát 
(lingvae genium) шведа 
tárezza, a’ nyelvel a’ minden 
iidökori, és l'gy a’ mi 
enkel n’ moslsni nyelv 
гиена halározza meg. 

Li uidatio , elöfzámlálás , душным, ШшЬа vé 
te . 

Liquidare , nyilvám'lani , 
elöfzámlálni. \ 

Liquidus in `ure. 1'ráslmn 
elösmerll, embe vnló a 
dósság. " 

Liquiclum debitum, vilai 
gos adósság. 

Lista, Lnjslrom. 
Literae , levelck. 
Literae adjudiatoriae, о 

'da itèlö levél. 
‘É 

Literae саммита!“ , ité 
letlevél. 

Literae executionales , vég 
Ге llíljlílsl'l'll fzólló 1e 
vél. - 

Literae testimoniales, bi 

zzîlyíló , паду is шпине— v . 

Literae ablicentionales, fea 
badságra erelìlö levél. 

Literae climissoriales , cl 
becsáló levél. 

Literae рампа!“ , útazò , 
úli levél. 

Literae metales , határle 
vél. 

Literae reambulatoriae, lia 
tárjáró levél. . 

tal késérö levél. 
Literae statutoriae, Ени— 

tó levél. 
Literae arentlatitiae, lla 

I`zonbérlö levêl. 
Literae остыли: ‚ csere 

levél. 
Literae praesidiales, e161 

ülöi levél. 
Literarum communicatie, 

az okleveleknek közlése. 
Literarum falsi/icatio , az 

okleveleknek meghamisí 
(два. 

Literae revisionales , kor 
levél. 

Literarum repetitie, 107651— 
kövelés, ismélelés. 

Literarum detentie, a’ le 
veleknek мыл-штамм. 

Literarum transumta , n’ 
lcveleknek hileles mássa, 
oklevélmásolás. 

 

Literae Compassuales, ál- ' 
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Literarum в’ 
levcleknel: e "ikkafztásn 

Literarum interruptio , a’ 
leveleknek сновать 

Literarum violatio., о.’ 1e-- 
тыле]; feltörése, megsér 
tése. 

Literalia instrumenta, 0k 
levelek. Vide Instrumenta. 

Literatura , Nyelvtudo 
mány, könyvek’ ösmere 
le, t. i. a’ benne годик: 
tńrgyakra nézve ;‘- Капу? 
.b'l'il чаю tanúln's últal fzer 
иен tudomány; Рига! u 
tainn l'rzístudás; дым ali 
os омыв, tudósság. а) 

Lit/Lographia , köre való' 
irás’ és köre való metfzés’ 
mcstersége. 

Litigatio, pörlekedës. 
Lis , pör, törvénykezés. 
Lis brew's, rövíd folyású 

pör. ' 
Lis lenga , hoIPzas, négy 

fznkafzú pör (quatuor ter 
minorum ) ; nz elsó Гадкий 
nz anynpör, fundamenta 
lis rocessus; — а’ má vsodiî nz elsö elliltás ’s n’ t. 
--- a’ harmadik a’ teller» 

 

ressio , a’ ' rel való tillós ’s a' f. — 
a’ „едущих: а’ vlllìnverési 
pür; mert ezel: mellett'az 
al pörös négy húzomban 
védelmezheti тает a’ bir 
tokbzm , és l'ígyél elvel'zt 
vén , ma'gát a pör’ sarka 
laltyát. ls me orvosolhat tya ezekuél ëogva. (Ge 
orc/1r Ille's. ) 

Litis incaminatio, pörtá 
ma[`ztás, pörkezdés. 

Litis contestatio, а’ рбг 
nel: спавшим, pör’ di 
valtya. 

Лиг-тайна , kere 
setvx'tató ; — negativa , ta 
gndó; —- qualificatiua , 
módosl'ló, гиду kifogó pör 
анонима. 

Litis curator, {щуки-ша 
uyozó, gondvíse ó'. 

Litis rorofratio, a’ örnek ò 

шедшим. 
Lilie dilatio , a’ pörnelc е] 

halnfzln'sa. 
De quota litis, aut 

depalmario convenire ne- ‚ 
fas, a’ nyerességbül já 
randó , ‘рад-у valamelly ne 
vezetes jutalom мы al~ 

 

a) Ez a’ [zó Literatura, mellyet csak nem minden Nem 
пес felvett nyelvébe, e's vele иву él, mint зада: Гиа 
vával, általlyában Зашита , könyvekbñl és {rzîsolvnsás 
által fzerzett tudományt тег: , és Еву a’ könyveknek , 
а’ Ьеппе foglaltt tárgyakhoz képest való Еда: ösmere-f 
сё: jelenti. A’ Könyvtudománnyal (juxta nlios Lite 

ale) fzorosln egybe van lmpv пиит , Deákság, sed m 
esolva a’ nyelv’ ńllapottya. 
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kuba erefzkodnì nem Гит 
had. 

Lz'tis cardo , a’ pörnek amr-I 
kalatlya. 

Líttorate , tengerpart , Akör 
nyék. 

Localitas , helyláj , 11613‘— 
fekvés, helyezlelés. 

Locatie, bèrbe ndás; соп— 
ductio, kibérlés. Ezeh két 
cselekedet által turlús hafz 

` nú jóíkágnak , ‘гагу ha[`z- 
not hajtó birtoknak ha 
Í`zquolását bizonyos ù'dó're ‚ 
és bizonyos bérért [павиан 
lekötclezletik. 

Lqcumteneas , helytartó. 
Locus eredibìt/Ls, hiteles hely 

levéltárbéli gyi'ilekezet, 
iztos hely, köz hitelessé 

gli levéltárhely )._ 

Locus supph'cii ,f veihtöhelyï 
Locus originis , eredeti', y. 

ercdetbéli he] . Log'omac/:ia , ¿òharcz , [`z_ó-. 
fiabcfzéd’. fzófzaporílás. 

Lucrum. cessa/:s , mcggá-` 
toltatolt nyeresség, meg 
fzlïntt hafzonvétel. 

Пат/шт emerge/xs ‚ 
eredö Мг. 

Lyss vene/vea, búja dög. 
Била/1161410, holdas , hold-_» 

kórságos. 
y,Lupa/zaal', bordélyház._ 
Luxus , fényúzés, Pompá? 

zás, fényeskedés. 
Lyceum E ¿sco le, Più: pöki köz елкой: ` 
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M. 

Мамаша, húsvágás. 
Macellationis jus, méfzár 

fzék’ jussa, v. fzabadsága. 
Maculatura, такая-6 nyom 

tntvány. _ 
Мидия/шт , csl'l'r , élésház , 

Lárház, taírboll.. 
Magia, bofzorkzínyság, bü 

hiijosságj babouaság, 6r» 
dimgösség. ` 

Magus , ördöngös, tátos, 
laltos, régi fzók alto 
sok, Druidae, lungi, а’ 
régi pogány Magyaroknak 
Bülcsei, ` ' 

Magístratualís , Tifztvisilö , 
köz Tifztviselö. 

Magnates , az Orfzág’ Nagy' 
gyai, F6 Rendek. 

Magnetismus anl'lnalz's , :ik 
luLi magneserö. 

Majoratus, elsö fzl'ílötfsêg. 
Majorams ínstt'tutìo , Гиа 

lclös elsó'ségi íntézet. a 
ßIa/'orennis , fclserdültt , 'L'. 

лагу korú. 
ßlinoremu's, kis ko 

rú. Vide Авив. 
Majores nostri, Eldödeink , 

 

Eleink. Vide Antenati. 

 

а) Л[а]отша: Ezen Intézct alatt valnmclly nemcsnck 
ollyus rendele'se шведы, шеП’у által ô ‘a’ Метис!— 
ség’ fénnyének fenntartásúra némcllv fzabad, ingó, 
тазу ingatlan jo'fzágait 
hogy azok az általa шедший-01011: rend fzerint a’ 
Nemzetségnek mîndenkor csak eggyetlen egg 

/ 

olly fcltétél al'att haggyn, 

шайбы 
оГцгНу пальм fzállyanak, de úgy, hogy ат at se eL-' 
ne idegeníthesse , se l`zükségtelen adósçágokkal ue ter 
heltesse. 

х 
\\ 
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Senioratus , öregebb 
ség. а) a 

Maleßcium , bajolás , (ана 
10m , roIIà cselekedet. b) 

.Maleßcia loci , helysêg’ ter 
hei, fzenvedései. 

Мише/‘влив ‚ gonofz lelki'ì 
ség, gonofzság. 

Майна, gonofzság, roma 
ság. 

Шайба su erat aetatem, 
mohónn orosodik. 

Mance, híányosan. 
Mancipium, rah, rnbfzolga. 
Mandatum, pnrnncsolnt , v. 

bag ás. 
Mam tum judiciarium, b1' 

rói paraucsolnt. с) 
.Maadatum sequestratori 

 

umfzdratò, v. bl'rói zzirt 
rendelö parancsolat. 

Seguestrum resera 
torium, zzirt nyiló, 'vagy 
а’ zárt feloldozó parau 
csolat. 

Moratorium, n’ {ize 
tést késleltelô , u. l'idöt en 

gedö garancsolnt. yompulsorium, ta 
nú hiteztclö . vagy tanú- 
„наш, eskúdtelö paran 
csolat.' 

Inhibitorium, a' biró 
айвой eltiltó parnncsolat. 

Declinatarium, 'vel 
relegatorium , más tör 
vényfzékre ńlasitó , elmel 
lözö , elléritö parunc'solat. 

 

l l 

а) КШётЬёцПк az elsö fzülöttségtül az öregebbség an 
nyiban , hogy az elsô fziilöttséghen mindcnkor az clsô Гай— 
löttnek nemzetsége, és ebbcn is csuk az elsö fzülött 
az ide tartozandó jófzaigoknpk birtokába jön, az öre 
gebbse'gbcn реал; kizáqa ugyan az örcgebbik az il'fjnb 
hikat; de mindvggyiknek a’ Ncmzctse'gben lchct ге— 
ménnye, hogy kihalván nz öregehbik, ô, lchct valuha 
a’ lcge'ltesehb , e's azonńal az ô hirtokába fzáll a’ jófzág. 

Э 

6) In male/icio тай/тыла aequiparatur mandato, а 
ro[l`z cselekedetnek jóvá hagyása a’ parnncsolaissal 
eggyet .'îr. 

с) A’ parancsolatok, mellyeknél Гоша vagy maga n’ Ki 
топу, vagy az Orfzágnzik rendeltt Bŕrói nz Маца]: 
там видишь тешь, vagy elhngyaisát parancsollyák , 
nem neveztctnek úgyorvoslásnak; о"? foganattal hir 
nzìk mindazomilltal, hogy nem csak' nz igazság’ ki 
I`zoigáltatását siettet'rk e's annak helyes folvnmnttlvxit Еда:— 
gattyák, Минет nc'ha a’ Biró úllal tati: hibút'is meg 
orvosol Худ. 
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Cassatorio continua 
íorium, itélettöréssel foly 
tattató parancsolat. 

Correctorium, fog 
lalást , v. végre напав: iga 
zl'ttató parancsolat. 

' Cassatorio reexec-u 
torium, vill'zn faglallnló 
parnncsolat. 

Fulminatorìum, fe 
nyegetö, u. dörgö paran 
csolat. 

. ‚ Novi cum gratin, 
pörújításrn kegyelmezö , lu. 
újl'tó parnncsolat , v. й) ité 
letbéli kegyelem parancso 
1an. 

Beleg-are ad forum 
contradictorium, az ellen 
kezö {Некие}: vetélkedése 
аи: hocsátanizvagy гёт 
delzben .- vl'tatásra bocsáta 
ni. a ) 

Л1апс1а2ит requisitorium , 
levelet kerestetö parancso~ 
lat. 

 

Á 

Euocatorium , idéz 
tetö parancsolat. - 

Extraseriale, so'ronn 
{мы folymttató ранцево «1t- ' 

Acceleratorium , si 
ettetö parancsolat. 

Dilatorium, halafz~ 
tó parancsolat. 

Prorogatorium , ‚ a' 
pört állitó parancsolnt. Ь) 

us ensorium., fel 
fù'ggel'ztò parancsolat. 

Transmiasionale, át 
ki'ildetö , Маша paran 
csolat. 

Resuscitatorium, fo 
lyu'sba hozató pnrancsolat. 

Interpretatorium -- 
magynrázó parancsolat. 

Renovatorium, ité 
letújító, elevem'tö parau 
свои. 

Executorium , végre 
hajtató parancsolat. 

 

a) A’ nagyohh Cancellariáblil jött parancsolatok пот as 
hetnek már а’ mai iidöben illyen ke'rdés alá, mert 
nzok ki nem ndódnak ваше, mi'g az alsó Bírótúl 
minden környülállásokrúl tökélletes шабаша nem 
тщетен. 

Ь) Ezt Vasten/Incl: Ища]: а’ Régîek,még 16M. efztend. 
nyomtatott Verbßcziben is feltaliiltatik: Vasleve'llelvalo' 
vontata's. Eredetc't vette , ammini; Gò'de Pa'l feljegyzi, 
Hollós M á суй s Király’ parancsolattyábúl , melly által 
vasbékóval és csonka toronnyal fenyegette azt, a’ ki 
Fridrik Csáfzárhoz követse'gbe küldött Zaipollya Imre 
het ez alatt pörbe Ища. 
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Cassatorie -J reexe 
cutorie- inviaterium, az 
iléleltörléssel vilTza fog 
lnlluló ¿s шпана , v. iló 
letsemmisl'lés mellell “Ги 
fza feglullaló parnncsolat. 

Repesitorium, "ЕГИ 
fza lérílö pnrancsolul. 

Brac/ziale ‚ cröha 
идти: rendelö, eröl ren 
delö parancsolal. 

Superabunrlans, fe 
lesleg való parancsolat , 
mellyel `uz- elöbbcni ра 
ranßselalnak "égl'e hujtásn 
sürgettelik. 

Captivaterium, 1c 
tuflóztnló, elfogatlnló 

Salvi conductas , mc 
nedékél engedö, fzubnd 
xncnelelt engedö. 

.Potentiale , ollalma 
zó, párlfogó , ollalmaz 
(_.aló parancsolal.. ‘ 

Delegatorium , meg 
bl'ráló, ln'ról nevczö ра 
rancsolat. 

l'raeceptorie - (livi 

sionale, ofzlálylelalö p'a 
rancsolal. ' ` 

Statutarium, Нимб 
pnrancsolal, v. bevezelle-~ 
{б parancsolal. a 

tllandatarius, meg 
ZOLL 

Mandatariatus, шедших!— 
mazoltság. 

tlIania , örl'illlség. 
Maniacus , öriillt. 
lllanifestum , hl'rdctmêny , 

nyilnlkozlalás. - 
Manipulare , kezelni, kezénn 

fergalni. 
Manuale, kézi kön v. 
Manufactura, liézi csinál 

mány,kézi mi'j. 
Шпиц/лишит, kézi müves. 
¿llana mittere, fel .- улёт)’ 

elf'zalbadl'tani. 
Manumissio , kibocsátn's. 
,Manu-scriptum , kézírás. 
[Напиши impesitie , kéz 

lerjcfzlés, kézvelés, р. о. 
kezel "clm' чашам, vs 
lumi jófzágru. 

Manutentie, fenutarlás. 

lmlalma 

ч 

\ 

а) Az illyelén parancsolathan, тазу benńe van az ege'fz 
ndomúnyleve'lnek foglnlaltyu, ezen bevezetéssel: Cum 
Nes attentis et censideratis, мая, tekíntetbe véve'n 
`Ы‘: Г2018г51ацуайс ’s а’ t. чаду pedig csak ziltallyában 
van az adomnnvrúl emlékezet , ezen bevczeléssel : 
Dieitw' лот, Ёшнъ, темные esctt ’s a’ t. Az elsö 
az adományi gyökösàégnek vi'tatá_sára (Ледопад; -— а’ 
m'ńsoilik pedigfmivel- az ndemánylevélnck tarlalmát 
nem foglallya magában) elégtelefn а’ gyökösségmk 
xneghizonyílásiira. 
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Mappa, шатром, ЮМ 
kép, тарра. 

Маррагёо , а’ Fóldfzínnek ра 
pirosrzr való felvélele. 

Jllarca , gira , hirság. 
_Marcalis, gírás , markás, 

birságos. 
Marcalis processus , hirsá 
` gos, гав-у birságot köven 

t6 ör. 
_Mar rinarum solutio, et 
.Marfůirinae , nyeselt . паду 

nyúzott hörbůl való adó, 
tengeri vám. 

Mare, Tenger. 
.Marisfretum, tenger’ I'zoros 

sn , „аду fzorúlattya. 
Maris sinus , tenger? ôble. 
lllaris procella , lengervéfz. 
Maris vortex, tenger’ ör. 

1vénnye. 
Maris дуги} , tengerátony. 
Marginaliter, a’ l'zélénn, Шё— 

1ére. 
Intra manginsin, Í`zéf 

le'nn belúl , fzélénn kívúl. 
Маг-{нашит , férjölés. 
Маг-5121158 , bnjnoki, hadra 

termen. ' 

.Martyn vérbanú. 'Y 
Massa, érték, vagyon. 

Massae curator , nn 
nak gondviselôje. 

Materia , anyag , liter , test-l 
mény. 

.Materialia pro aedißciis, 

můfzcrek, építöfzerek. 
Materialism, fûl'zerfzámos. 
Mathe-vis. Vide Scientiae. 
Matricula , egyházi anyaw 

künyv. ~ 
Matrimoniurn , házassjg, az 

az u' férñ, és allzonyi Гае— 
mély Кбит: magzatnem 
zés , és nevelés végelt Lör 
vényeseu fzerzödött tán 
snsúg. 

Matrirnonium legitimum , 
lorvenyes. ‚ 

Alatrimonium illegitimuln , 
tönvénytelen. 

Миг-[томит licitum, [2s-1 
bad , törvényes.` 

Магн/полёт” verum, va. 
loságos. 

lMatri/nonium validum, fof 
ganatos, siikeres. 

Matrimonium ratum ,- [lier-r 
zésc fzerìnt helyes. 

Matrimonium. consumma-r. 
`turn, Шиши értt házasság. 

а Malrimonium publicum , 
nyilván való háznsság. 

Мам-[топит clandesti 
num, alattomos házasèág. 

Май-{топит ршашт ‚ 
véltt. házasság. 

Matrimonii indissolubili'-, 
tas, a’ háznsságnak hout 
halatlansága. 

 

Matrimonii viaculum , a’há- 

 

р) Ezep [zó смыв а’ lgc't rendbóli nemnek cgymással 
való közlése't, чаду 
megösmerését jelent' 

(д’ mint s’ Sz. Ы; стыду“ 
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заезду каше, ьшыавьощ. 
d matrimonii nul 

litatem ex дед/‘ест con 
aenms , ¿uit {трагедии , a’ 
háznsság sükerellenségé 
-nek elhatározńsára, Pza 
bad megegyezésnek fo 
gyntkozásu , ‘паду u’ mcg 
‘orvosolhatatlan teheletlen 
ség miatt indiltnloLt pör. 

Divortium quand Ню— 
rum et тешат, az egy 
gyíitt lakásrúl való elvá~ 
lafztás. 

Мал-{томит mz'xtum, ele 
g'yes házasság. 

Matrimonii impedimento. 
Vide aub Impedimenta. 

Мал-[тащит apud Cat/w 
ticos ad 4. consangvinei 
tatisgradum pro/u'bitum, 
n’ Romai közönsèges hi 
ti'ieknèl negyedik izig va 
ló atyafiak köztt vagyon 
megtiltva a’ házasság ; apud 
altos más vallásúnknálmind 
а’ törvényes , mind a’ 161‘ 
véuytelen atyañak között 
свай a’ második l'zig vagyon 
тегами и’ Ыяаззйд. 

Matrimonium тогда/иш 
сит. Vide aub Morgana 
ticum. 

Matrimonium conscientiae, 

bal , v [Шпон hdznssäg. 
Мешаю, 62Ъе vetve рагу 

közvelve, efzközösen. 
Immediate , Юте 

tetlcn, efzközetlenůl. 
Mediatus , közbevelett. 
Mediator, közbenjáró. \ 
Mrliorationes, iavl'tńsok. а) 
Mentis perturbatia, elme 

háborodzís , tébolyodás. 
Mente 4captan. efzefogyott, 

efzementt . tébolvodott. 
Amens, eÍ`zelös. 
Maniacus, örůltt. 
Lunaticus, havas. 

Шедшие reservatio , belsö 
efzében való , тесты : 
értelemtitkolás , 711124111:— 
tás. ’Y 

Мета/215158 liber , kalmár 
könyv . rováskönyv. 

Мета/115153 codex , kalmůr 
könyv. 

Mercantile Judicium, kal 
mári ilélöfzék. 

Mercipotus, áldomás. 
Meritum , érdem,4 dolog, 

állapot. 
Meridtum rei vel тигле , а’ 010 ’ »va ör’ve e'e, derekaga’ däíxgpnak. l 

In meritum causae 
se immisit , nz ügynek ve 

 

lejóbc bocsátkozott. 

 

a) А’ javn'tásnak betiì fzcre'nt való e'rtelme ш foglallya 
magńban , hngy 
hozzon a’ jdfzág. 

johbéi te'tettessen , és töbh_hal`znot 
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In merito сидр-с ‚ a’ 
dolog’ velejét vl'tntni. 

.Merilorie rem assummere, 
a’ dolog’ velejéhez lámi 

Meritoria sententia, a’ do 
log’ теща érdeklö ité 
let. 

Sententiam in те— 
rito -approbari , nz itélet 
a’ dolog’ velejère nézve 
helyben hagyatik. 

Meta, határ, hauírjel. 
Metae, czéldombok. 

` Bimeta, kettös határ. 
Trz'meta, hármas ha 

tár. 
Метла , határzás , határ 

jelelés. 
Metarum erectie, határje 
\ 161628. 
Melarum reambulatz'o, ha 

tár járás. 
Metarum rectg'jïcatz'o , 11n 

tárí azítús. 

.Mleta es Биение, halárleve ek. 
метле contractua, határ 

kötés. а) ' 
Метла controversia, ha 

 

тип való villon ais, pör. 
Метиса cumulus, atárha 

10m. 

Methodologia, tam' 
tásmód’ tudornánnya. 

Met/zodus, rendfzer. 
Militia. Vide Елен-Лид. 
Minoreanis , gyermekkorú. 
Misericordia/zus . irgalmas , 

паду könyörl'ilö , magy 
gyogyl'tó Вал-(Ц, ragy Szer 
zetes. 

Маш, lenz'a, enyhe , régi 
{и}. 

Mobílìs res, ingó , bingó 
vngyon (holmi). 

Immobilz's , ingatlan 
vagyon, Гена jófzdg. 

Майами, módlìzer. 
Suo modo , okkal, 

móddal, ваг fzerèvel.I 
Машина, ser ny , эветфей 

 

а) A’ [шпицем kezdetben van; midön még annak 
ешьте nem voltak a’l jofzágdarabok jelekkel egymás 
túl elválafztva. -- A’ лат/ага; а’ végre van, 

bcn , artig. 
Modeln, шиш-а, példa. 
Mode/‘amen z'nculpatae tu 

‚еще, P/.abad maga véde 
lem , „аду véteknélkůl va 
ló maga védelme, 011111— 
ma, шагу büntelen maga 

hogy 
а’ fzomfze'dok köztt ne talán támadhutó pörnek e 
leje vetessen. ---- A’ 'lzatárz'gazz'tás рейде; akkor te 
tetik, midôn eggyîk fzomfzéd az elöbhenní határt 

` által hágván , a’ másìknak jófzágábúl valamelly re'fzt el 
Говна], és ez iránt Кбит]: mzir is pör Шпики, és ha 
a’ régi határ j 
jeleltctnek ki..À 

eleket kinyomo'zni ист lehet, щи]; 

J 
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védelmezés. vagy az ár~ 
tatlau olmlomnuk mérsék 
lése. Vide [nou/patas. 

Monasterium , Klsstrom. 
Moneta currene, fuiyó, v. 

kelö pénz. 
Monopolium, iiiltáró keres-y 

kedés. 
Mnnstrum, rém, rémség, 

fzöruyeteg Szabo' utárm. 
Vide Horror. 

Montanisticus, bányai , bá 
nyabèli , báuyáfz. 

» Iudiciummnalanum, 
hánya törvényfzék. 

Supremum (Легат monta 
пит, f6 bányahivalul. 

@d_»ůrfem bánya kémlés , a’ 
hánya mezö’ kijegyzése. 
(Gmícbůrfm.) 

Émliîbm, gyanilás. y 
{Узрит Яаясгшш, ásványok’ ekvö helyei1 
@f1-fuiven, unb тат, ober 
д fßcrfíâcbcn bu' Qrgabcr, az 
_érczér’ csapattya, és dü 

lésc. 
(9emcrffdrn'aft, bánya miivelö 

tiirsaság. 
ëdmcbt, bányamenelel. Már 

гоп utánn kńlforma bá 
nya.'Sz. Péteri Imre u 
taÍnn (kum.) 

@fallut , pinczeforma bánva, 
vagy hcgy, búv. Sz. Pe' 
teri u/a'lí/n. 

Ъсщ: ŕìopn), báuya ñzett'í 
Lönyv. ` 

бывшие: örökös Медь“ 
ЁгЬПЬПт, ЬеЁЬ'Ьи 

та . 

(втащить ‚ bánya шваб. 

Shift , путы 
Sager , helyhezet; 

területc . 
‘минтай ‚ mezô, наш. 
Cfëibanmg , eg'vbeiövet. 
Ёшаффсаш, гашиша més » 

0 r . 

»marf- Gifm д határvas. 
@(burf, jeldarab. 
@dmtfftcin , jelkö. 
Qcbcn, julalomréfz. 
@aüfmmnff fúlniìtó mi'ia 
@cbäacfenmäfcbmi ‚ мы то 

Bi Se 

замы , тегбтёз: 
íßcilarbcit , késlómunka.' 
@drmñrinnm lövö c'sator'nya. 
ìriftung , halafzlás 
(‘Этими r' явит . hányafzél. 
©teigcn, emeledés. ' 
{угадаем , fzárny, mezövég« 
Bimmcrung , faerösités. 
явтщфафь вещим; 
шэгёигеп ‚ lemélyeztés. 
Вант, fulais. 
Miafferlcitung , vizfolyás. 
Íßerbau, vefzleség. 
.Qalbenftnrâ , köhalmazat. 
'IS-riebgeidym, béke jel. 
.Euttmann , bányáfzi al Lilht. 
емкие, jövedelmek. 
@miem , rendizer. 

tekemúl 
Ginlôhmg , bevállás. 
Wrobnc, сбита, vagy hér. 
Sîuge ‚ bányaréfz. 
Watcrialicn , mi'iefzközök. 
îìcrffblciá ш ßcrgmerŕâ pto# 

Бит , а’ ЬгйпущегтеГаи 
1пёпуе1ше1: eladása. (Еды! 
Sz. Речей ‘Imre uta'nn; 

\ 

тиа. Gyfiji. 4. k. 1824. ) 
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Mora, hnladék , Мешает, 
' mulaunig. , . 

Nulla I'ntelligitur i» 
bi mora /ieri ubi nulla 
etitio est , nemlörtént 

ott mulafzlás, а’ 1101 tel 
lyesl'tés nem'kivántatólt. 

Morganaticum matrimoni-` 
um , fcleségel megvelö há 
zasság. a) 

Morosus debitor, aknratos , 
késedelmes, röst adós, v. 
fizetö , 'ui késleltetö , meg 
átalkodott, жиду nyakas 
adós. 

ÃÍoratoriz/s, késlelletö. 
Mors, halzìl, 'L'. álfzenderü» 

lès boldogubb honban Ь) 
Mofluarium, a’ mcgholtt 

nak зашито: való jus. 
.Mortis poena cum exaspe 

lálos büntetés. 
Ad тог-ша: manus, 

e. g. Ecclesiis etc. , holtt 
kc'zre adni a’ jófzágot. 

Jllotit'um, inditó ok. 
Motto , elmés mondaîs. 
дыма. marattság , birsa'g, 

bi'intetés. 
татарами, várasi ‘Га 

nács, Felsöség. 
illus-@um nationale, Neuk 

 

zcti gyújleményes Tár. 
Meli/are aliquem , megcson~ 

Миш. 
Mutilatio, me csonkítás. 
jllutuatarius, пси vevô'. 
llluluum, hitel, kölcsön а 

dás, kölcsön. 

 

 

a) Elne’Frnnczin fzóliúl тор-дат, rnátnrtó, тог-витан 
curnfzavat farngták az Oda таю Doákok, azon 11:12:15— 
saighäk kifejezésére', mellylxen magaít a’ reátnrtó, 1:6— 
vetkezéske'pen felese'gét mcgvetö für] arra кажет: le, 
Шип‘ magú hoz hasonló , 

Mutua successie, kölcsönös 
Üröküsödés. 

--__.„ ____L-_éq 

akár nlsóbb sorsbúl eredett 
feleségc't, hogy ez urúnak czŕmjélien és méltósaígában 
ne rdfzesíìllyön , а’ gyermekek pedig (àttyòld sorsád 
ban nem réfzesůlvén) a’ ̀  nekik lììvetehdö e's élclmekre 
fzükséges Yagyounal megele'gedni tartozzanak. 

Ь) Az einher’ életének legnyomósabb czîkkellye, az ö 
hnlálának közclítc'sc: ezen helyezctben nyilatkozik ki, 
ki volt ö, :mir végére járó fzurándokságáhan (‘Паст 
minden nnpjailmn ; а’ llaldoklásban , mint iguzán mutntó 
tüköxjheu , látl'zik mcg az e'lônck ke'pe. Senca epìst.4^l. 

tiene , megsúllyosl'tott ha».A 



 

-N. 

Шаги , bájoló eggyiígyûség , 
eggyfzerúség , кед-шиши 
ség, nz n’ kl'ilönös tn 

laìdonság, hogy az сит, 
а’ kiben lalállalik , egélìen 
ösmerellen, és mihclyest 
мила élire чешешь azon 
nal~elenyél`zik, mint eggy 
lest nélkül való llïnemény. 
lnnen lehel ш megmagyu 
таит, Ьогу éppen azon 
nemzel, a kiben az leg 
kevessebbé намыть t. i. 
а’ Francziában, адом annak 
legelöfzör nevet, és иши— 
na nevezik а’ löbbi nem 
zelek azt majd mindnyá 
1an пайщик. 

Narcetica medicamenta , 
bódíló fzerek. 

Natie, nemzet. 
Nationalismus 5 пешей ш 

lajdouság. 

Natienalitas, nemzelisêg. 
Наивный: character , nem 

ш; béllyeg. 
Naturae lex , a’ lerméfzet’ 

törvénnye, melly nèmelly 
tárgyokra nézve mind ad 
dig nem áll, mig {гоп 
törvény állal foganalosan 
nem mérsékellelik (ге— 
slringitur). a) 

Natura/ia, lermèsek, ele 
ség , lermefzlmények. 

In naturalibus prae 
stare, a’ [ах-(02513: .ter 
mèsbe adni meg. 

In natura praesta 
re, lermél'zelíben, паду 
maga nemibcn adni meg. 

In „щитами; mcg 
vállva megadni. 

Naturae preducta , ter 

 

mefzlmények. 

a) Ezen minden embert, e's nenizetet cggyaránt kole 
lezö lòrve'nyre taimafzkodnak minden nemzeteknek 
kùlön törve'nnyei, ebbül pótollyák hiányosságaikat. 
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Naturalismus , terméfzetì 
vallás. ' 

Naturalisare, polgárrá tenui, 
рощах-па]: bevennl. 

Naulum , révbér, révvám , 
révpénz. ч 

Teloaium , Í'zárnz 
Чёт. ’ 

lvecessitare , kényfzeríteni , 
erölletni. 

Necrologium , hollak’ Ща 
Home. 

Negativa , ‚ швафйэ. 
Negative, шагами; 
¿Veoaquistica commissie , a’ 

vagy klküldöit Писаная. 
eoaquistica bona, újnbb 
bebizonyítás alá свеж jó.. 
fzrlgok. 

Areologismus, гадания. а) 
Nepotismus , onolsa’ ked 

vellés. vérségre nézés. 

Nivella , Ниш-дну mórte' . 
N ivellatio. a’ víznek arán y bn 

гам hozása. 
Nivellator , vl'zarányt méri'i. 
Nivellare , víznrán t mërni, 

egggenlövé tenm. No z Ибо, nemesítés.b) 

 

jusoknak újonnan való 
megvizfgálására kirendeltt, 

Nobilitaris processus . а’ 
\ nemességet ушиб рбг. c) 

А 

а) A’ ki az idegen-l'zavakat igen Хек-615, lmmar n’ Гиб— 
újltás’ hìbaijaíbn esik. A’ 
hclyben hagyni, midôn a’ nyelv’ 
n’ fzüksc'g’ esetében alknlmaztntik. ---~I 

[дышат csak yakkor lelxet 
гидами-581102 

arkodgyatok fzokatlan наплыва! is дай; éllyünk ne'Eńnykor még 
nem lxnllatott fzavakkal is. Cicero. 

b) Hazánkbnn а’ ЪапаЕаНпетевеЪ lehetnek, чаду ín 
gatlan jofzágnak K. adománnya,.vagy fìúl'tús, v 
örökbe fogadás 
тазу cm'mercs 

n Shozzájok 'árúlván a’- K. шведа-из): cvél álta , ha ebben а’ nemesŕieîs 
iránt таю fzándék nyílvain ыгедетыь. Е‘ fzerìnt. 

3 
а Kírályî mlomány саду?!‘ ада’ а’ nemesítésnek. - 

Пенный“, pártatlansá . - 

A’/Kírńlyì ndomúnynàk Зета: kettö n’ neme, az egv- ` 
'L ik magvafzakadatbúl (де/если ) , n’ másik a’ рад:— 

ШдБзЬй! (nota) fzármazik. 

желтит. Mîntlxogy a’ vítntó sem nz ermleti leved 
lct eló nem adhat'tá, sem pedìg nnnuk енота be 
нет bizonyította, sem magzitmemzetségének meg 
nemesedett gyökéhcz nem kapcsolbatta, ’s а’ t. ‘ 

7 Рышбгй ¿s Pörön Szóíár. 
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f? 
In nobilitaribusfor 

mutare, ötet n’ nemte 
lensèg’ feolgasága alńl fel 
oldván, kivóvén, a’ 116:— 
sègbe nem jöhetö valóságos 
Orfzág’ Nemesseinek 161‘ 
saságába, rendgyébe, és 
fzáma közé iktattyuk , fel 
ròjuk. ` 

мышца детина ‚ nem 
zetségi nemes'sév. 

Pro capacitate pos 
aessorii requisitum, а’ 

` jófzág’ birhalására тезы 
vánmtó feemólybéìi miné 
múség; ‘диву а’ jófzágnnk 
birhalására 'alkalma-tossá 
voló lélelbùl Ш а’ Ne 
messég ’s a’ t. ‚ 

Nocte sera , késö éjÍ'zakánn, 
Nocte tota , egéfz éjfzakánn. 
Ivormales schuine , als() mus-` 

tra oskolák. Vide Sc/vaolaeI 
lVostalgia, hazavágyás.l 
Nota , jegyzés, párlx'ités. 
Nota здравыми, Ьгшазёг— 

tés, hnzaárúlás. 
Nota талей/141158, fzéljegy 

zes. 

Nota сонете/лампада , 
i értekczi'i Ievél. . 

.Ad notitiam publi 
cam, az egéfzl vila'g’ tud 
iára, közöusègescn Ludò 
sítani , az egélz vihigÍelölt 
kinyi'lalkoztalnî. 
(ногтя . elhl'rcscdett, 026— 

v géres; item e párllïtö,hn~‘ 
.zasérlä ' l 

Пойми, újító fél. 
No'vz'satus, ú'íttatott ТЫ.‘ 
Novum ,» р6гп]1'!:1$. 
Nutlitas, semmilség, sem-«f 

mivé тёща]. 
Numerisare, I`zdm`oz'ni. 
Numero , ̀  ['zámozok. 
Numeror, Iìámítatom; --- 

neutro ~passivum, I`zámít-= 
‘плюш. 

Cura numerari , fuí-f 
míttaltntom , alter me cu 
rat numerarí. 

Numisma, emìékpénz, 61 
demìel , érdempénz. 

Nunllismatica , pénzt; бате:— 
» tetö Tudomány» 

Numismaticus , pênzt баше— 
rö, pénzt ösmertetö. 

NumolJ/Litaceum, pénz’ дуй}— 
temennye. 

Nuêzciatura , Pápai 16701.— 
s g. 

‚ Nunciús промойте , а’ Рай-ь 
ра’ rend Ikerint Yaló kö-i 
vetlyej. l 

Nundz'nae, vúsár (запада-— 
10m) g — ТапаЫтт-Ь. 
zlïbvásár ; zfibva'sáros , a' 
ki дуй, тещ ruhákax 
’s a’ t. árúl. 

Nunguam ,l sohasem , Soha 
koronn , sohanapjánn, son 
ha, régi fao'. 

IVz/ptzlae, menyegzö, 161120— 
да1от. 

Nymp/wmania , темы‘, 
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ь 

(Лимит, тёщу; ‘ 
Obligatoriaks , kötelezö ‚ *va 
. adóasóglevél. 

In omnibus ,obligaä 
tionibus, in quibus dies 
non ponitur 5 praeaenli die 
дебету‘, af jßlenvaló пар 
lartozik', a’ ki kötele'ssé-L 
дыме napot nem határo 
ZOttc ч 

Oblivio sui ‚ eîrngadtatás. 
In. oblz'qione sua ,- feà ' ledtében.y 

Übscurantismus , sötétség` 
buvárságzl, a’ lelki sölét# 
sêg’ ten'yéfztclésc. _ 

Obscurans , s'ötétség’ buvára, 
Obscur-us, homályos. a) 

n OÖSCÍLi¢d,v. lilerae dimisd 
seriales , elbocszí ló lcvc'l. 

Obsolelus , avúltt , ki - гиду 
elavúÍtt, ereje vefzlett. 

Olastetŕicalor , bábálkodó. 

 

о. . ' 

Occasus solía, napnyugodt. 
Sole cadente, Mp4 

nyugodtkor, napeuyêfzçt . 
Reoccupatio, vifIìa 

foglalásl 
Övccupare injuste , elhucscu"a 

nl'. Sa'ndor [дюйм 
Octava . uyolczad« 
0ctavalz's, nyolczados» 
Oculata д Гати—счёте] ‚ Гнет. 

visgálás, то$Гцет1ё1ёзд ‘ 
Oculàta judicial-ia, bl'ról 

fzemlélet,- mellyel a ’pö-I 
rös >dologmlk fzemmel 
МЫШИ .környülállásait bö 
vebb belátás, és meggyö“r 
zödés végelt maga a’ pör-- 
beuxaz ilélö Bíró тезке 
kx'nti. 

Oel/lista, Szemorvos. 
Uílium implacabile, mega 

engefztelhetellen gylîlölség. 

 

Odia restinguenda, n’- дуй 
д 

а) A’ homályos dolàdkban 
{Байки 1е35п1и1ЬЬ' közelft, 
inegfzokolt törtc'nui. 

azt kell targanî, а’ mi nz 
Фазу a’ mi rend fzerìnl 

‚7‘ 
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lölségcs dolçokbnn mêraë~ 
kelni 1ке11д törvény’ ér 
tclmét.. 

Wes/:sive , bdntólag. `[Те/метит bellum, шеви 
mudó hadakoza'l, háború. 

.Ominari , ominatio, clöre 
érzès, érezhetés: ubnbuugßv ›' 
zßermògcn. 

Ona/tia , önferlöztelés , ‘би 
fzeplösl'tés, барах-621111115. 

Oatologia , Valótudomány. 
Один , teher , büntetés , то, 

bér , maratlság. 
Or'ms 'revocationis Prow- ' 

ratori.: , az úgyéfzi állitás’ 
tagadásának di' ja, v. az (ig-y- f“ 

'visits'.lii’I партнёрша’ bére. 
Opi/exfkézmúves. A' kéz 

müveseknek, ès mův'e'fzek 
nek (artißces) -'nevei n’ 
fzokott betürend fzerint 
e’ következendök: 

Асам-й, acicularii , 
дыша; тасзшыдк. 
i? Ácl/pictores , баю. 
- “На: himvnrók. 

‚Шаман? germanici', 
@erba : пшик. 

Alutarii hungarici, 
(Ваш : 'fabzikokl 

Amilli/l'ces , @tub 
тафп: Keményitöcsinálók. 

Anti uarii , fìrbbkŕ; Zßhva'isáróïx. 
Aquileges. , ßrunnl 

дышит: Kúlmeslerek. 
Árcularii , ‘ЗЦФЁСЗ': 

¿4. Afzlnlosok. 
г АигеоРит ßlm'um v" Щ 

Aran yfonyób 
Crispatpres , ëolbfpinnítz ' 

 

.Äurlcalcharif, mit' 
[tr: Gomböntök. 

Aurifabri , @albi 
fdyllitb :Otvösök. 

Auricusores , (5 alb. 
Миля“: Aranyln pítók. 

B alneatores , ваш : 
Fürdösök. 

Bi blz' apo :Bub lae , 
маме: z Köuyvárosok. 

Braxatores , ßicru 
[minet: вогнать. 

Calcarificea, @pour a 
Sarknntyúsok. 

сыщет-арт ‚ Кирги 
{пфсп Rézmetlzök. 

Caminarii , Шанс!) 
тащит : Fiistfaragok. 

Campanarurn Fuso 
res, @Iocfcngieíur :Harang 
ömök. 

Capillamentarii, ‘Du 
růcfcnmacbcr : Hajfodn'tók. 

Capsularum Сов/ё 
ctores, Ёсйвтафп: Ога— 
födémesek. 

Cavearii, Запить": 
Kávèsok. 

Centonzfices , Км)“: 
тифа: Pokróczosok. 

Cerdo/Les , 
Timairok. 

Ceroplastae, 2cbgd» 
_ Rt: Bábsl'i ШК. 

- Cerusae соц/‘гогот: ‚ 
ßlmftiftcngicicr: тащишь. 

С/шгше marmari 
вагона, ‘рарйегзтак'товйе 
rer: Papirosmá'rványuzòk. 

Chartae foliorum 
Confectores, Катить!“ : 
Kärtyafóstök. 

2mm : ` 
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,-.Chyrargí , Udlfcßuvl 
т r Seburvosok. 

Chyrotecarii , дань. 
[фиьтафсп Kefztyüsök. 

’ Chocolade con/‘ecto 
res. Gboŕoiabcmacba': Cso 
kollidésok. 

Circinorum Confe 
ctores , Birftlfcbmitb : Czir 
kalomcsinálók. — 

~.„ (,’ircularii ‚ mingcl' 
fîßmìtb: Csnlo'sok. 

Clavicularii, таясь 
fcbmia: Szögcsinálók. 

Compactores , ßucßv 
Ыпш: K_ön vkötöki Chordlirum Confe 
сип-ел, башптафп : Húr 
csinálók. 

Corbißces, Rorßma 
фсг: Kosárfonyók. 

Coriar'ii , Сад-(НЫ— 
sarii, Qorbomamt: Taba 

КОК. ¿_ ‘ Cot/lurnarii , Sift() 
тсптафсг: Csizmndiák. 

Cribrarii , Cirnicu 
la'rii, @ichs unb 23615“: 
тифа: Szilások. 

Culcitrarii , Юес'сп 
тафсг: Paplanyvnrók. 

Cuprearii , Карте!‘ 
fcßmicb: Re'zmúvesek. 

Cultrarii , ФИТ“ 
[Glymicb: Késcsinńlók. 

Dardanarii , @uib 
kt: Apróárlók , Aprósok. 

иным; , задетый 
cfu: Nyalu'nkölök. 

Ephi iariihœaitlk: 

 

Nycrgese . 

Exomidarìi. ‚не? l. (фиат: Zubonyfzialxík.¢ 
Fabri ferrarii , buf. 

fcßmícb: Kovácsok. 
Fabri serariáëóhf. 

(п: Lakatosok. ‘ 
Fidiurn Соц/гасил, 

(Seigcnmadpcr: Hegedúcsi 
nálók. 

Fili argenti днищ-и, 
ßratbgieber : Drólhúzók. 

Идти, .bafncrs Ge 
rencsérck. 

РИМ/‘азота, (зав. 
gícñer: Rézöutök. 

Fabri Лёт/юн? , Bimi 
тешите: Acsok. 

Frameatores, бык! 
machu: Kardkéîzítök. 

Fullonarii , Qßafkr: 
Knllósok. 

Сигарет-й’, Sepers 
пщфтйьег: Szürfznbók. 

(Лип/1119 Cac/ores , 
ватта : ЕпучГбибЬ.‘ , 

Horplogiarii , 
тафсг: огдзок. 

Horlulani, бант: x 
4 Kcrléfzek. - 

[ты-[стопы , Виза: 
шт: Счегерезек. 

Inauratores, {бетой 
btt: Aranyozók. - 

I nstrumentorum ma 
tlzematicorum Сон/‘енот 
res, Bmgícbmicb; Магист— 
gyárwk. 

Incernicularii, @ich 
bôbenmacßer: замигала. 

Laminarit' , Мат. 
pfmr: Baídogosok. 

Uhr’ 
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Laniones i ï'ltifdyba- I 
du; Méfzároso 

Lapicìdae, @ttinnuß : 
кыш-пядь, 

Lebetarii, ‘Матки: 
{фтйеь : Уазйывхйгюк. 

Limarum тайму-ее, ‘ 
бантик: Вёзрщпш'ибк. 

Ligne ‘ enarii , 
Eflâutoramacßcr: сшит so '. / 

Limbularìiîqßoîamm: 
шт; Palìománlverôk. 

Lorarii , Sliema : 
Szl'jgyárlók. 

illac/zerepaegi , Dit 
ëómtbfrgcç; C_sifzárok. 

Jllnteriarum .texto 

rei, Baggmacbcr; вши 
-v0. 

Mercatores , {запьет 
Теше, Sauflentc: Keres 
kcdök, Kalmdrok. 

llloliteres, Svlůllntt: 
Molnáifok. 

‚Маний , 
Kömúvesek, î 

Nodularii hungari 
(ЭЙ @óm'lrmacbcçz Gomb 
1016]; к 

АТодиЬи-й germani 
ci , Qnôpfs uns Зашита: 
фи: K_rcpc'nyverôk. 

rganarii , ‚еще‘: 
тиф“: Urgenucsinálók. 

l Paantfices, îlltbmûß 
фи‘: Pefzlósok, 

Panlrzitonsores, (lud): 
(фит : Polhlónyírók. 

Papyrlfiees, ‘рамп: 
malba: Papxros'csínálók. 

Штанге: : 

tök. 

Pectenarii, fiamma, 
Ф“, 

Penestici, @pttflxl'q 
wafer: Henlesek. 

Pelliones, lîûrfdmw: 
Szücsök. 

Peroni/ieee, Botfd'n 
formqtber: Bocskorvargák. 

P/zarmqcepelae, ís, 
„моет: Palikások. 

Pictores , Émûblttî 
Képlŕúk. 

Pileateres Hunga 
ног, интим): .Quttcurx 
Sù'vegesek. 

Pileateres germa 
nici , bcutfdyc финт; x Ka 
laposoli.` 

Piscateres , З‘Ц'фсц 
нашит. 

Pistores, födcfcr : Sii 

'Pulverarii , тиши 
‘тафсс: Puskaporcsinálók. 

Resliarii , 
Kölél yçlrlok, 

. 'a/is nitri rectores , 
бантами; защита; 

.361(' 
Samiatores , @bidi 

{а : Köfzöri'isök. ` 
Sartor-es Ландау-505, 

ungarifd): @dynçiberz Magyar 
Szalh'ßli. ' 

Sartores germanici, 
bcutflßt @tbncibct ; Némel 
Sznbók. 

Sclepetarii , ßütbfcn 
mgcßcr : Puskqgyárlek. 

Scloporum T/Leco! 

@filer r 
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ei, тишины?!“ : Pns~ Ь 
ágymúvesek. . 

Seltarii , ‘гамм: r 
Börl'zegrónyesek. 

Serici Coloratores , 
@tibtnfárbcr : Selyemfóstök. 

Setaceorum Confe 
ctores , Söůrl'tcnßínbct: Ke 
ишак’ y 

Smigmatores , ©ti= 
ftnfitbet; Sznpanyosok. 

Speculorum Confe 
ctores , @piegclmadyaz '[‘ü 
körcsinálók. 

Stannarii , Bimigitff 
fu: nárosok, 

Statuarii, Íßilbbûutr : 
Képfaragók, 

Stratores viarum , 
‘Шишек: КбрмПЫс. 

Stratagematum Fu 
sores , ‚бфгбгвйфп : Serét 
önlök. 

Sutores germanici, 
bcaltfdyc @cbuftcr : Német 
Уди-ваш. ‘ 

Sutores hangar-ici , 
пивным): @Quitar r Magyar 
ишак. 

Sutores Slavonici , 
патцфе @man vnl-gtk. 

Udonarii , fmßllens 
{fn'mwfmacbcz : Башкирии 
csinálók. 

'I'abacarii , 
тафсс: тоыъозон. 

'I'flpetarii , ‘зареш 
т: Ifa'lbomók. 

Термин-й ‚ 
[mmm: тешить 

.'l'elae impressores , 
напиши: : замззшк. 

maar. 

‚айва: ._ 

 

Telae Textures , 
впишет: Tnkácsok. 

'1 Ехал-ед Tibialium, 
@trumpfftrìcfcrr Над-[авуа 
шлак, 

Tibialißces,©ttumpf- 
wůrftr: K_apcznkötök. 
_ Tinctores , ß'drbtr : 
гамак. ` ~ 

Toraeatores , Югсфбя 
Ict: Efztcrgályosok. 

Ífypograp/ii , $1.16) 
Ьгшгег: KünyvnyomtnLók. 

Vietores , SBinbtt : 
Kádúrok. u 

Vitriarii , @laßt , U 
vegesek. 

Oppositio, ellent állzís. 
Oppugnatio in Sc/iolis , ví» 

muis. 
Orator , Szónok , Szóvezér. 
Orbis ген-агат , fóldkerek 

seg, fold’ köre. 
Ordi/Lans, 'rendelóf, inlézì'i, 

elrendeló' , elinlózö , item .- 
Papfzentelö. 

Ordinatus, rondes , rend 
fzeretö; item a felfzenteltt. 

Ordinar-ius , rend l'zerint va 
lú , kozönséges. 

Ordo, rend. ’ 
АЛУ/111758, hadi rend. 
Eguestris , vilézlö, 

nemes rend. 
Ciuilis , pol ga'ri rend. 
Ecclesiasticus , egy 

házi rend. 
.Religiosus , fzèrzetcs 

Rend 
S. Francisci , Szent 

F er c n с z’ Битые. 
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S. Dominici , Szent 
D о m o n k o s’A Szerzete. 

S. Paula', Заем P á 1’ 
clsö Remetének Szerzete. 

Piaristárum , kegyes 
Oskolák’ Szerzete. 

S. Веяние-22 ‚ Szent 
B e n e d e k'fznbad Szerzete. 

Praemonstratenses , 
Szent N orbe r t.’ fzabad , 
c's fejér Szerzete. 

Стишата, Szent 
Ben ed ek’ l'zubad ,és fe 
jér Биение. 

S. [штаба де Deo, 
Irgalmas Ванной’ Szer 
Zele. 

Camaldulenses, né 
ma виток Szabó ulánu. 

Orfiiinia beneficial/ß, sorter t- s. 

Ordo. Vide Ефим. | 

 

Ort/Logra 
Отлив во га, uapkelel, 

ч 

Organisatie , alkotás .. el 
rendelés, öfzve Iìerkez~ 
lclês. 

Organisare , reudbe ['zedni. 
O a, 61; -— quadrata. r [gg/ges; --- cubica, каша. 
Originale , сведен Levól. 

In origine , eredclê` 
ben. 

Опутала: , eredetiség. 
Órigo, eredet, Поднимая. 
Originale exemplar, ere 

deLi pèldány, nyomtat 
vány. 

Orographia , hegyek’ , паду 
bérczek’ lel'rása. 

OrpÍlanatis deputatie, úr 
vákra iigvelö Bíztosság. 

ia, hclyesírás. 
. naP’ ielköllte. 
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7. 

Р. 

l.1)ac'Á/ìcatìo , hékesaégkmés, 
békefzerzés, шагу békes 
SC - Paqäeta , csomó , kötet. 

Pactalz'o , megaîkuvás. 
_Pacísci , щенят, felfogad» 

nl. * 

Расшго termino fogadott 
ürlöhalńrban. 

Равно ‚ saczolás , Veróöczy. 
( Megböcsülés. ) 

Paedantismus , oskolai tu 
dósság. 

Pagina , ома], 1ар. 
.Palliare, födözni, рампы 

ш. 

Palmarum dies, ‘Шанта 
sárnap. 

Panorama ¿körůl föstés , ke 
rekföstés. 

Paragrap/ms, fzukallz.` 
.Paralghernum , menyegzöì 

ajándék. 
Parent/Lexia, rekefz. 

Intra parenlhesim, 
rekef'zbcn. 

Parlare. lcmáaolni р. o. 
а; írásl. 

 

Par, mássa valamelly ere 
(Леи l'rásnak, тылы. 

Parodia, мелющие: ‘3:0 
mcl'tirung'. 

Presbyteri seculares ,Y vilai 
gi ú1dozó`l’ap0k. 

Pars, réfz, fél, vidék. 
Partes, felek. 

Iudices in parlibus, 
elsö Bíraik. 

Pars triumphans, nycrtes 
{ё}, ‚ 

Раю succumbens , “Едем 
fèl. 

Pàrsimonialis , taknrékos. 
Partialis, réfzes, . o. e1 

vúlás; item: ré zre hui 
`ló. ‚ 

Partiali¢as,réfzelkedés, rólì 
re hajlás. 

Parlz'cularia, réfz fzerint va 
ló. 

Partus ingenii , agyl`zûle~ 
mény. 

Рамшит , legeltetö rqezö. 
‚ Verböczy. (Legelô.) 
Pasquillus , gunyuló, гуаш— 

zó, mucskulú irás, ’ 
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Passions status , adóodg,'Pecuniae ‚Листая: cursus ‚ 
mrtozó (Шары. u’ pènz’ böcsènek habzá 

Paasuales, útazó levél, Ш.- sa. 
levèl. Pecuniae prenumeratio , a’ 

Patentales, hirdetmény. pénzuek i'ollakêpen valo 
Patria poteatas, ftülöi, af leolvasása. 

tyai hamlom. Exceptio non пите 
Patriota, hazafî. ratae решите, pén'z 1e- - 
Patriotismus, haznfìság,ha-~ анаша ellen шеи kifo 

zafzerelés. --- gás. 
Patronus , I`zúfzólló , párt- Pecunia cuprea, kongó рёва. 

fogó. ' Pecuniaepvovurator (proxe 
Patronatus jus , едущий neta), pénzhajháfzó. ‘ ' 

pártfogói halalom , vagy. Pedaneus [идем also Bix-Q. 
y едущий gyámság. a) Pedagium, vámpènz. Verb. 

auper, cui patronus assi- Pennaneum , l'rásváltságf 
g/Latur, iigycfogyolt, Pensio ‚ nyugaioal репа, 

Super pauperlate te-A (kegyelempónz ,« шиит.) 
stimoniales , йзуеГодуоцо‘Решивший: oßìcialibus mi 
ságot bizonyitó levél. [Лаг-20113, hópènzzel nyu 

Реви/шик ‚ köz pénz lu iis. вытащен hadi Tlfßlekuck. Peculium, ваш. munliiával Penumbra , fél árnyék. 
Гики-иен jófzág, és örökség. Peremptorius,haladást nem 
Í/erbó'ezy. fzem'edö, 

.Pecunia messorzalis , sarló- l’ lremptori a exceptio , 1153’— 
pénz. dünlö , vagy végvetö k1 

Pec'unia christianitatis, ke- fogás, 
rel'elénység’ Pénzc, 

 

ŕ 

a).13’atronatas\- mellynek ercj'e'vcl n’ pártfogó а’ meg 
у úrcsültt egyházi hivntallrn Papi (‘тимус -tetfze'se Гае— 

rint Шиш/0211191. --- Nominatio regia.- Királyi kine 
vezés, inert uz egyházi hivutalra papi fzemélyt a’ 
Kiraily is папайю! ki. --- Praesenta, wel praesenta~ 
lio: más pártfngó úllal иметь kijclelés, melly al: 
сад/112121 .Íöyedclmeket nem ИГА sajáttyaivú а’ kîielcltt 
nek, hancm n’ Piispök, vagy Ersch,` n’ kiiel'eltt 
yßpî l'zcruélyt azon едущий Aliivalalhil, mellyre ki 
yflultntctt, ás az :lhhoz mekivńntah'» cgyházi bata 
lummul renal fzerint fclmházuí {211102311 
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- Ре79еппа11'1аг, атаками, 
Perennalis, örök , ¿wö ós. 
.Per/fdia, hitellenség. 
fericulum, velïeedelem, Гие 

rencséllele's, kezesség, Коси 
ka fzerencse, p. о, mea 
рву-[01110 , az én kezessé 

iemre, auf mein тать, erip/Leria, 
vidék. 

Регтайм, йабкегщц. 
Perjurium, Vhitlìcgés , ,lla 

mis hitüsóg. 
Perjurii poe/za, hito Гие 

getlség" bére , (bünteté 

_táj , kürnyék , 

ье. 

Per/)ell (Палит ‚ {ïíggeltyü , 
lnggö fail. 

rermanens, állandó , meg 
marzidó, 

Persistentia, ńllhaiatnsság, 
állhatatps megmaradás, ‘ 

Personale, ůemélyek’ Гид— 
ша. 

,Personalitia sedes , I`zemé1y 
viselöi fzék. 

Perso/¿alims , I`zemélycsség, 
’Personificare , megl'zemé 

lyesi'teni, ч 
Petitoriu/n , kérelem’ úttya. 

Esse in petitorio, 
kcreset’ úttyánn lenni. - 

‚Рт/шахта , képzclet, látfzat. 
[may inatio , képze 

let; de а‘ képzelcltûl 1:61— 
ШШЫЩЬ a’ /La/ttasia, 
тонус: alal'ozçisnal: le 
lxctne mondani. 

PÍLilotec-a, emlék könyv , 
mellybe jó мысок’ ис 
vci (пинай. _ 

Physica. Vide Scientias. 

Pietismus, kegyeskcdés. 
Pig/Loratarius, zálogns ‚ M_ 

og'oló, zálogba vevö, ай 
logbx'ró, имевший. ‘ 

Pignusjudiciale, bl'rói zálog, 
Pig/zus legale , _törvényeg 

zálog. ’ 
' Pignus contractuale, kö 

tött vzálog. 
Ржу/ша colligatum , öl'zvß 

kiitött , kapcsoltt 241100. 
Pignoris realitas , zálog’ 

тощи. 
Pigno'ris quillclilas, Zálog’ 

misege. ‘ ‚ i 
Pignoris localitas, zálog' 

hclyheztetése , fekvóse. 
Pig/loris jure tenta im» 

mobila bona, a’ zálogi 
jussal bÍraLó ingatlan jó 
fzágok, 

Рауле/‘мина fassio , zailog 
vallás. - ` 

’ Fatens, zńlog valió. 
_Fassionarius , 25105 

vevó', 
Pìgnoratitiae literae, zálog 

levél. 
Pig/zus non рей-{тж} pro-- 

v 

prietatem in дед/вши сопл ; 
stituti , а’ zaîlog el nem ö, 
li a’ sajaítságot, melly n’ 
mugvalàakadouat illeue, 

Рауле/‘2.9 transvestitio , n' 
‘диодный fclváltása. 

Ex neglecta prae~ 
‘то/идола ad transve 
stitionem. pignaratitia-f 
гит conllitionum, a' mcg-. 
kimilás’ elmulafetzisa птиц; 
а’ zzilog’ feltétcliuck Мн 
Válliläárü 
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Pignon' , :d pignon', nun 
quam praescribitur, а’ zá 
log , úgy,mintzáleg, soha 
'údejél nem múllya. 

Praepignus , az elöre való 
zálog. 

Pignoris депеши, zálog’ 
háromlása. 

Piscina, gyalmos tó. Verb. 
(Hales lo. ) 

Р/шепотегшп ‚ jelenel, lü 
nemén . 

Philosophie ‚ Bölc'selkedés 
ludomány. “de Scien 
tias. 

4`Pisetarius, pénzverés’ f6 fel 
“нудит. 

Pisetum, pénzvám , (рёва 
verésbúl járó réfz.) 

Placetum regium, királyi 
telfzés. 

Plajaso , plájás, örzö a’ "ég 
_ helyenn. 

Plagium, más’ munkájának 
me Ирана. 

Plagzarius, l'ráslepó. 
I_’lanum , elöképzelel, raj 

zolat , siktér. 
Planities , lérség , sl'kság , 

{вёл-ЮН , rónuság , Ирану , 
orgovány. ' 

Platina , fejór arany. 
ha 

мим bizlossdg, паду fel 
lyes hatulom. 

Plenipetentiales, шедших: 
mnzó levól. » ` 

Plenipetentiarius, tellyes 
halulmú bíztes, v. meg 
hatalmazott képvíselö. 

Poena indebitae, helylclen 
panafz’ bi'inlelése , Spére. ) Poena talienis, чти árom 
ló , паду fzínlaunyiban 
való biinlctés. Vide Lea: ‘— 
con. 

Poena praeclusi, oltnlom 
шипа elzárás. 

Poena dementiae, ßdei, el 
вздымать , паду igérel 
fzegésnek bù'nletése. 

Poena mortis cum exaspe 
' ratione , megsúlyosilolt 

hnlállnl _való búntelés. 
Родил, köz, паду pdg.' 

ri rendlnrlás, паду arm 
vnló iigyelés. 

Politica , Kormdnytudo 
main . Pens Z'gneus pro peditibus ‚ 
bi'ir'i'i, „модны ‚ falló. Pepularis , nyájns, n р’ ked 
vében иго. 

Populatie , népesség , ' půfz 
ll'lás. 

 

[шатром/дна, tellyes Populesus, пёрся. а) 
а 

а) А’ népesség magában foglallya arembcri boldog 
зав‘ minden nemeinek 
„дуть, ott höség is va 
ropa'nalk Зашёл-а csak 0l 
Пуск n’ nu'pescdést clön 
pedig az igen пану 

talpkövét ; a’ hol emberek 
gyon. ---- Магнитики : Eu ly törvényeket о ajt, mel 
lozdítlyák. Jákob Professur 

переменю]! való pnnufzokat 
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Porta ' рыдать}, kapl'i 
fzám , (карты; ‘jól'zágtúl 
valo lizeté's . паб.) 

Portus,révpart, kikötö hely ' 
Portio, fzám, réfz, adó. 
Portio oralis, emberfzám, 

vagy kenyér porczió. 
Риг-Но equilis, lófzám, v. 

-lóporczió. 
Possessionaria, réfz , jó 

fza'l". ц 
Portiopraedialis.pul`zta rófz. 
Possessio, birlok, melly ál 

tnl a’ jófzággnl valo élés, 
és annak hnl`ználása érte 
tödik , birlokhun létel, 
ингуши, vagyomáuy, via 
gyonság. a) 
шведам/шиш, bírlollos. 

1 ’omesso/‘ii iacapacitasrbir 
hawllansúg. 

Possessorii tituius , vlivlrloli 
nal: neme. 

Posthumus utánlét, пили ‚ at 
lyn haláln utáun lìületelt. 

Postscripta , loldnlékl'rás levato далек, то! irás. ' 
Postliminium , пишешь . 

meglelés , fzarándokság ‚ 
Ьазщёчёз. 

Potentiarius , hatalmnskodó. 
Родезии , hatalóm. 
Practicans, gyakorló. 
Praoticus, дудки-Пои. 
Practice , Ё’ Lîselelnedetre nézve,g a or"sü Yelóle ~. ’.l'ÍLyeoretice Раз ё?— 

telemre nézve, elmélkcdés 
iigyelöleg. 

Preearius , kérelmi , kegyel 
m1. 

Prale'benda , Egyházi hiva la . ` 
Praecautio , eli'íre örizlre 

dés, elöre vnló вспаш— 
koda's. 

Praecedentia, elöbb vnlòsúg. 
Praeclusi terminus , végha 

túrnap, zárnnp, vagy el 
záró (МЫШЦЫ. ч 

' l. 

 

l 

eggy тёти Мсйыцёз. hilxás Шиша’ jeleínek tar 
tyn, melly az emberek’ böcsét nem ösmdrvén, mun 
kássúgolmuk a’ heben, hogy azt elö mozdítami, Sá# 
tot vet. 

а) А’ vagyonnak letnrtóztatását (detentie), birtoknak 
lelxet nevezni, és ту birtokálmn vagyunk annak is, 
u' mit más’ nevével magunknál шпиц}. zálogképcn, 
hafzon’ feiëben {commodatum) , örizetluâpen deposi шт), ámbar nem а’ magunk sajáttya; e е die bir- 
10k сын]: tcrlnéfzetes (possçssio Хлоп). --„Az aflo< 
тайну. e's a’ lxírtokba {Маша , vnlóságos bírtokba jutás 
пенни ingadoza'tlan örök just, és „бьет igazat nem 
Гид. 
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Praeflz'alistae, fô papok’ ne 
' ‘messei, ‘L'agy papnemos. 
Praerlicatum, birtçk Dév, 

( meilék név.) 
Praedz'um , pufzta. 
.Praeflialis, сяду 11:1211с1у13 

Nemes. Verbôcy. 
Praedocinl'um , haramiaszig ‚ 

útonn :illó tolvajsńg, (vi 
arum obsessìo,) rablás,f'oflr.d 
1056163. ' 

Praedominium, f6 , 'vdgy 
elsô uralkodxis. 

Praeemtz'o , vcvésbéli (5156 
sé". 

Praëfectio, fiúilas, férjñaß 
sim's, fiú ággá lélel, t. i. 
im n’ Накинь magvok’ 
fzakadta’ csclêben valamel 
lyik lcány ñúi karba c 
mcltctik. ' 

Praeferentia , с16ЬЬ 71116‘ 
sá . Pragêferenter . megkíilöm~ 
böztetve elöbb vnló. 

Praefidentz'a, maga тев— 
hitlség. elbizottság. 

Praejudl'cium , örökségt'l'il 
mcgfofzló sérelem, v. jus- 
sérelem, item : elöilélet. 

Рите/идиша, vontató lo` 
vak, ‘паду vontntásoh 

Plàaîlati, egyházi fó Ren 
e Í 

Praelatío , elsö'ség, elöbß 
valóság. 

Praeliminarís, eiôre valól 
-Praemonere condivisione: 

[ем az ofztályosokat elö'» 
re megkínálni. 

Iveglecla praemoni 
tio, elmúlafztolt i'neglu'd 

_ nálás. , 
Praero ativa, jèles kl'îlötńb» 

ség, bddság, méltóság. 
Praeecriptio , iidö шипы , 

ú'dö ml'llás, ell'idôsíle's. 1J. 
{ша е11е1ёз,(11дбп1к11565.) а) 

Praescriptz'onis eme-acta, e1-v 
iidösítésnek foganatossága, 
гиду foga'n'attya. 

Alterius дн‘; риге 
scribere per ejusdem s# 
sessionem, birlokban éLeI 
мы másnak jussa't (2111-а 
(16311еп1. 

Ne Болит ,_ cuius 
propríetalem quz's per 
_praescriptíonem habere 
*vult , a praescriptl'oize le 
gibus exc-opium sit, ho 
azon jol'zág, mellyet var 
laki eli'idösílés állal sai-íb 
tyává tenni akar, lörvény 
óltal az elú'di'isítés alúl ki 
ne legyen vévc. 

Praescript io напоит-Ц, meg 

l 

'gáloltntik , nem fog. 
 

а) А’ Ртеятрно 611111 érlyük a’ törvény fzcrint 111120— 
holt hizonyos iidönck cltöltlét, melly alaLt а’ Го1у— 
vást vnló birlok olly úllandó láhra aílli'ttatik, hog] 
scnki bennünket töbhé nem hábor'gathat, sem а‘ bip 
ioklníl ki nem четы. 
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Praescrìptio lrescz'mlitur , 
elvágatlalik, ha a’ birlo 
kos kivetfetik hirtokóbúl, 
»pag-_y а’ törvényes inlês, 
ellenmondás, гиду pör 
indl'tás ńllal. 

Praescriplio dormi! , mcg 
I'ziinik az ‘шамана , пуп;— 
fzik , иду nincsen sl'ike 
re. a) ' 

Praescriptio interrumpi 
tur, félbe fzakad. 

Praescriplionis interruptio, 
mcgfzakafzlás, ради-у fél-- 
be fzaka'dás. 

Praescribilur 100. annisju 
Jri re io, n’ Király’ Ева— 
za 00 efzlcndô utánn 
abbnu mulik. 

Quibus rebus prae 
scribi non polest, miné 
ml'i ügyeket nem múlaltat 
el az паб. 

Praesenla , Рар kijelclés, v. 
bcmńlalás, kinevezès , bc 
айда, benyújlás. Vide Pa 
{голыш}. » 

Praesidium, clölülés, öri~ 
zet, erösség. 

Praesidiarii , штанам. 
Praeses, Elöl'ú'lö. 
Praesumtio , mngûhittsé'g , 

igazvélés. 
Cedit veritati , az 

igazvélés enged a’ “116355 
nak. 

Praesumtio седа‘: veritali, 
csak úgy eröllencdik meg 

а’ gyanílńs , hm az ellc 
nének (opposilum) vu.. 
lóságn kitélelik. ` 

Prnesmnlio juris tanlum, 
megczáfollatható törvény’ 
gyam'tása. 

Praesumtl'o juris et de ]и— 
‘те, megczáfolhatatlxm tör 
vény’ gyam'tása. 

Praelendenm követelö , Ígqz~ 
ságot ты. 

Praetensio ,y követelc's , (né 
rnellyck катюше]: mond' 
gyák; Моет! többet is 
tefz, u. m. segui, imi 
lari , а’е recarí, ‘Вшес— 
móny Iza'. 

Praetenaive , álh'tólag , v_èl-~ 
ve.r 

Мам lévö. 
Praetexlus, Гит, örv 

rügy, fogás. 
Praevenlio, elözés, meg 

elözés. 
Pragmatica aarlclio, or~ 

fzáglási fzerzödés. т 
Praxis criminalis, et ju 

‘Лодки-За, búnpöri I'zokás , 
v. bl'íntelö törvén es, és 
törvénykezésbêli liokás, 
v. gyakorlás. 

Pretium, ár. 
Prelium elevare, drágl'faní', 

valamínek Агат. fclemclm' , 
felvcrni. ° 

Pretium aßeclionis, Ьеп!— 

‚и‘ 

а) Az elüdösítós nyugvása 
te, hogy под а’ ьщоььац лепешек сшещтеаьы 

velle's. 

levonatnuk. 

efztendeînck az а’ сегтёгяс— 

Praetensus, véltt, kereset 
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Primas [legni , uz Orfziig' 
Primńsa “или nonna/lus 

` uz Orfzágnuk Egyházi Fe 
jcllelme). 

Prior Лиг-(шаг, Auranini 
тащат, \ 

Pri/zcipium , credeL , Комет, 
talpmondás , tnlpáih'tás , Pô 
0k , kúlfó. а) 

Prinoipalis, fö, v. elsö. 
Privatus, magányos; de ez 

n’ Piń annyil; tefz, mint 
solitarias, és nzért a’ [fü 
lönözött helyette _jobbuak 
ИНЫЕ. ‚ 

Privigna, гномона lcány. 
Privilegium , kegyelemle 

vél , Szabo' utáuu pedig 
fznbad levél. b) 

Proba, bizonyílás , megbi 
zonyilás , megmululás , ln 
núbizonyság. 

Proba plena , tellyes bizony 
s 0’. _ Prliba non plena, hiányos 

-í'bizouysúg. ` 
Proba ветрила, fé] bizony~ 

scig. . 
РтЬа conformis, eggyne 

mii bizonyság. 
Proba mixta, elegyes bi 

zuuysaig. 
.Ex visceribus cau 

 

sae, n’ doing' velejënn e' 
pültt bizonysńg. . 

Positiva , álliló, bi~ 
z_onyság. 
_ минимум Ы— 

zonyság. 
_Ae-tori incumbit pro 

ba, а’ bebizonyítás a’ fel 
pörös’ kötelcssége'. 

Problematicus , kérdés alatt 
lévö , ke'rdésben forgo, Ы— 
zonytalau. 

Procedens juden: , közhen 
járó Bíró, itèiö Biró. — 

Procedura judiciaria , 
törvény’ folynmnttya. 

Procedere, спай-111. 
Procentuatio , fzázadolás. 
Procenfum, гита rèfz, p. 

о. ölöl ГИМНЫ. 
Process-utilis Iuflex Nobili 

um, járásbéli Szolgnbiró. 
Processus, piir, разыщут, 

pörfolvnmnl. 
n merito processus, 

a’ pörnck velös ‘их-шул— 
han. 

Processus [видав litis, hu 
zós folyásń pör. 

ln anterioribus даг 
тат, az elóbbeni pör 
I`zakaí`zban. Vide Lis. 

ai 

a) A'príncipium az, melly valami’ мишек (спеша: 
тивпьап I'oglallya, mellybûl, vagy melly által valami 
ша lenni. Kélféle: reale, dologbe'li, mellybûl valami 
vngyon; és ideale, gondolathéli, mellyhůl `«111111111 ér 
ivtödik. 

b) Ною а’ kérelemleve'luek sükere legyen , balsö mi 
voltńra тёще, 0rl`zágunknak ваг-кантов fzabadságì 
val meg kell ncki eggyezni, жёг: vagyon minden 
Kira'lyi ke'relemleve'lben ama’ közbcvete's 
Salva jure alieno, таща]: igaza fennmara вставит ) : таи. 
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. Processus brevis litis , rövid 
folyású pör. 

Solennis, rendes al 
liolmányú. 

Fundamentalis , lör 
zlîìkös pör, nnyapör. 

Post amissum prof 
(ездит fundamentalem. , 
nz anyapörnek elveßztése 
utánn. 

. Summarius, sommás 
pör (kl'ilsô forma nélkûl 
Hilo). v 

Tabularis, a’ Kir. 
'faiblát illetö 

Passiuus, nl pöl’. 
Анд/из, fel pör. 
Cicilis, polgári pör. 
Áuszug'atis, а’ 1:1] 

Aslrom kivonásbèli шмыгав 
nali pöre. 

Sequestratorius , zá- . 
гпи'в pör. 

~ Criminalis , ln'inte 
tì'i , föben ‘járó pör. 

Processus debiti, ищешь, 
ndósságot, hitelt követö 
par. ’ 

‚ Processus liquidi de 
bili, fzembe tùnö, паду 
világos вдавите: каша 
рог. 

.dd superinscrllntio 
nem , fellyúl ñzeltelö , аи 
ndússágnnk a’ jófzágrri vu 
li» ¿îll'rzisát keresö pör. 

llletalis ex jure, а’ 
ha! ár’ gyökösségére ügyelö 
pör. 

Metalis ex usu , bir 
tokonn Vé pû 11 Шшибгоиб pö г. 

Pig/loris, итогов. 
mgm ¿s Pöröl вмиг. 

 

l Ad transvestitionem 
condt'tionum pignoris, а’ 
zálognnk, v. „потная 
nak nlkukötéseit 6161162 
lelö pör. 

Commodati, kölcsön 
béli. 

Depositi, ‘ hitre b1' 
zatott , v. letóìete'tt 16111113 
béli pör. ' 

Successionalis, 61151: 
ségcs. 

Juris , elidegem'tctt 
örökségbéli. 

.Perpetni evictora 
tus , örökös fzav-atosság 
béli. 

„4d t ransumta , levél 
mássa’ vételbéli. 

Proportionalis . ará 
nyos gnértékfzabásbéli). \ incularis , bánat~ 
bêrt ki'ivclö pör. 

Витай, károsi'ln'sbéli. 
Falsi , авокадо: bo 

l'zúló; idc tnrtozik nz ala 
Выждав, vérlagadást, dl 
levél шиш , hiilörést ,zu 
hnmis esküvést hofzúló pör. 

Act colztractus im 
plementum , kötést tellye 
sl'ltetö. . 

/ld сап/гасит in va 
lidationem, köl és’ sii keres 
ségét vítaló./ 

Concursualis, hite 
1е öket öfzve hivó. 

.Reluilörius , zálogns. 
Вести/12»: ex jure, 

а’ tl'zednek gyökcres jus 
su'búl. 
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Ex um , birtok mel 
lcl тлю. 

fAd exclusionem se xus eminei a’ leány ág nak kizáralálára. 
.Ad aequalitatem ju 

ris , a’ gyökösség’ eggyen 
löségére. Vide Jus el De 
natie. 

Reetlficatorius (И vi 
s'ionalis , ofzlályígazl'ló 
игу. 

Atl sententiae reno-i 
vationem , az ilélelnek 
megújl'lására. 

[Vobilitatis legiti 
matorii, nemcsségcl v1' 
taló ù y. 

n acto honoris, a’ 
l>öcsülel dolgában vnló 
u . 

[Папайя , baromtar 
щами. 

Jllarcalis centra te 
stificare nelentes, а’ Val 
]sni nem akarók ellen in 
díllaloll hirságos pör. 

All fassionis inva 
lidationem ex prac/'udi 
cio, a' sérelmes felvallás 
nak sükerellem'tésére, v. 
elronlására, v. a’ sérelmenn 
épülll elronló pör. 

Ex лев-[ест те 
monitione , a' megkmálás’ 
elmulaf'zlu'sánn épüllt ügy. 

Ас! dandas ratio 
nes tutelares, a’ gyáma 
взяты fzámol vevö (Еву. 

.4d Мандат. contra 
dictionis rationem ‚ az 

 ellenmondásnak он: kérö t 
"5)" . . 

Ad reclpielulam c. 
r'` 016: мм. 

Ex puritate statu 
' tienis, ellenmondaissal nem 
sérlelell iklalńsbúl Лисица— 
toll pör. l 

Ас! excisionem quar 
talitii , leáuy negyedel ke 
resö. 

Ad revindicatienem 
eommunium benerum ab 
alienatorum, az elidegc 
nílell ofzlallsn javlknnk 
vilfza vélelére. 

Ex radicalitete ju 
ris, az ingadozallan губ 
keres Хватит: épùllt per. 

Processus successorie- di 
visienalis , a’ törvényes 
örökösödésl , és ойкнув 
egyelemben keresö, veg] 
is úgy nevezell агаты) 
dési ofzlályos ör. Atl герб/пасами da 
mna ob malam {шт/[32 
beni administrationem , 
nz ofzlallan догма’ rollì 
kormányozása állal fzl'ilcln 
Леи kár’ meglén'lésére. f 

.4d vine-uli desumlio 
nem, a’ шефы; Ьйще— 
lésl kérö pör. 

Ex superfluitatefum 
cli, a’ jófziig’ fcleslcges 
ségének állal engedésól kc' 
rô pür. А 

Ad poenam non im 
pensionis, az думаешь 
meglagadásái bofzúló piìr. 
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` Prolcamatio , proclamata, 
uz clókiáltás , mellynél fog? 
va a’ törvényfzék töslént 
n’ pörnck felvótele utánn 
nz cllenfelet háromfzori 
hangos kikiáltás által meg 
jelenésre elöfzólh'tluttyn. 

Procuratoria const [шло ‚ 
ügyvédöi, паду pörvédöi 
vallomány, 1). megln'zás. 

Testimoniales , meg 
bx'zó levél. Vide Sectionem 
осип/ат. 

Procuratoriae locus , 
ügyéfz’ l`zohája , helye. 

Procuratoria revocatio. Vi 
de Remedios juridica sub 
litera R. 

Proditio fraterni sangui 
nis, yvér árulás , v. taga 
dás , шита. a) 

Proditionis oena, а’ vér 
tagadásnak ére. 

Producta in Processu , pör» 
béli l'rományok. 

az 

Professio religiosa, Гасне 
tes fogadás. 

Professio fidel', hítvnllás. 
Professoris саг/шага, tam' 

tófzék. Ь) 
Projugere clam, elillnni , 

elorozkodni , elosonní , el 
lábnlni , elifzkodni , ещё]: 
ni, elkotródní. 

Stante rolzibita , az 
itélet Шиша helye lévén. 

Projectum, запил: , javnslnt. 
Proportio , simetría, авгу 

arányúság , arányosság; n’ 
догмами hafzonvételeiben 
diciturv mérlékfzabás. 

Proportionate , nraíny osun ‚‘ 
mérsékelve. 

Proportionare, elarányoz~ 
11i (idomozni'l 

Proprietas , tulajdonság , sa 
játság. 

Proprietarius , tulajdonos. 
Proprium , шпион , вар“. 

 

 

а) А’ ve'rtagndás által azt érti törvényünk , midön vala 

а’ Tam'tóbun az okossaig a’ 
az e'rctt tanács, bóketíìrés, 

azolu'a u’ terllclu'e , mellyck 

eméfztik. Az oktniásbnn az a’ 

ki valamcllyik vc'r fzerint vnló ofztailyos alyafiát, nz 
ôtet Шею ösi тамады álnok csalairdsággal megfol'z 
tani ügyekezik. 

b) Professoris ушедших .° 
tudománnyal párasn'tva , 
kéméllés, magával hirhatais okvctetlcnúl megkívántab 
hak, a’ Tanító nem néz 
vállnít nyomkodgyaìk, ncm azokra il’ gondokra, mcl 
lyek ötet hcli'ilrúl éinnp 
сип, hogy mind [оптики ‚ mind lcst'iinket áltnllyá-- 
ban', mind pedìg kiilönösen polgári _állapotuuknt ш 
kéllelesehbé tegyük. 

a 
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Proprium valorem, nesti 
mationem sentire, önbö 
csét érezni. 

Proro atio, halafztás, ha 
ladé . . 

Prosecutio, folytatás. 
frosilire, budgyannì, р. о. 

kibudgynnt a’ vér az 6r» 
rábńl, a’ v1'z a’ f'óldbûl. 

Prgotocottista, jegyzökönyv 
Iró. 

Protomedicus, F6 Orvos. 
Proverbia , közmorxdások , 

Р. о. promiasum шт in 
debitum , az igéret ado 
mányt vár; -— i под dif 
fertur, non au ertur, a’ 
minyúlik , nem múlíkg 
ab esse ad posse non va 
tet ar umentum , a’ meg 
lettrü a’ lehetségre )'ó nz 
okoskodás. 

Provincialismus , környék 
Гид, környékfzóllás. 

О 

Provinciales voces ,- megye» 
béli fzavak. 

Provisio , шьёт, intêzetd 
télela 

Provisto militiae, кампа— 
muis. 

Provi soria modo , elözöleg , 
további rendeléaîg. 

Proáocoltum, jegfyzökönyv. a 

Provocans sine provocato 
non probat, az álll'tás bid 
zonyl'tás nélkûl sl'ikeretlen. 

Pruina , fagy , harmat , dér 
harmut. 

-Pseudo-Prop/ieta, á! ог 
czás jövendömondó. 

Pubertas , serdúltt kor. 
Pubertatis tem oŕe , a’ зуек‘— 

mekkornak itelttekor.' 
Рит-5158, gyermekes kor, 

Filzalis 
kor. b) 

Pulsus, harangozás. 

 

 

a) Minden til'ztségnek , sö t а’ közhivatald Tifzteknck is 
tulajdon jcgyzö könyvök I'zokott lenni, mellyben a’ 
végbe утек, elrcndelttek , és még azokís , а’ mellyek 
а? 'rifzcségek эта! а’ Felsöbhekkel közöltetnek, ik 
tattutnuk be. _' Ezen jegvzökönyvben lehet fzem 
lélni n’ végbe vitendö dolgbknuk rendv't, a’ Штат!— 
béli Tifzteknek pontosságát, és a’ felsöbb heiycknek 
ignzgntását, molly I'zcr int ш legnagyobb hüse'ggcl, 
tellyességgel és pontossággal Не" öfzve írhi. 

Ь) A’ gyermelcì kort (Рйпшф) meg Ее]! külömböztetni a’ 
íyerlnekeslül (НИШ-ф) ‚ 

е 

ez fzánakodásra , amaz Шив 
tre indít; er. eTzbéli gyengeséget, éretlenséget,arnaz 

eggy ártatlansággal, terméfzeti eròvel tellyes Гит! 
árlil el. 

, gyermeki _ 
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Pululare, kifakndní, паду 
posdúlni 

Puniri , bünletö'dni ,' bün 
пнешь 

Pune-tum , “Европе. 
.Punctualitas , ротонда. 
Punctatim, ротовым. 
Puncta interrogatori 

дели‘! , vallatásba 
kérdések. 

Punctualiterperßcere, pon 
tig meglenni. 

Риг-дало canonica , vel vul 
{ай-9, törvényes, гиду özönséges kilìßztúlás a’ 
vádbúl. 

8 еи 

lévö 

Рит-манит, tifztulóhely. 
Pur-um, тёса. 
Puritaa , (шмеля. 
Puritas consçientiae , a’ lel 

kiösméretnek актива. ~ 
Purgamentum, peri зета, 

söprö , söprelék, va aminek 
az allya. 

Purismus, Tifztaéí'zvl'tntús. 
Purpurarius, bárson áros. 
Pupillus, árva, Ver öczy- ' 

ne'l atyátlan gyermek. 
Purizare, тишина р. о. 

nz inist, 
P_yrr/wnismus ‚. mindenç'iìl 
' való kételkedés, 
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Q. 

Чтений/аса, vel juris, örténtt olgot érdeklö , v. 
törve'nyes kérdés. 

Quaestionatus , kérdêsben 
lévö , vagy forgó, kérdé 
Ses 

.Quallßcatim mellékes ma 
arázás , miképenezés , v. 

)cles tulajdonság. 
Quali/as,` mwmüség, ш 

lujdonság. 
Qualitas es ventialis , állatos, 

mivolli tulajdonsaig. 
Qualitas mrcidentalis , mel 

lékes llllajdonsaig. 
Quali/as p/iysica , termê 

fzelcs tulajdonság. ’ 
Quai/raus, негуса. 
Quantum contribationale , 

ado, . 
отделав ,~ mennyiség , u. 

mekkoruság, 
Оша-шипит , leán (а’ 1е11пу (пешка. 

ncgyed ). 
Q In signum propagi»- 

ша ab acquisitore, a’ 

негуса 
i jiirandóy 

 

fzerzöti'il való гид-таш 
nak jeléi'il. 

витала: excisio, a’ ne-» 
gyed’ kihasilása, akár le 
gyen a’ lcány eg? . akár több, miruln Yájo uak е gyctemben kihasiltntik nz 
egéfz jófzágnak негуса. 
réfze. 

.Expeditie super дач 
lutione (рампе, leálly 
negyedrúl fzólló levél. 

Quarterialis , fzállásbéli. 
Quarterialis domus., [ЕШЬ 

ház. 
Quarlerium , Í'zálliîs. 
Querulans, panafzolkodó ‚ 

panal'zló, УМОМ. 
смешит, panafzos, pa 

nafzlolt, vádolll. 
Qui iure suo utitur, nem:~` 

ni [пой iniuriam, ki sa-. 
jait jussával él, senkinek 
sem tefz bofzút. 

Qui vult causam , vult e 
tiam efec-tum., a' ki az 
okob амида, az nkarja aus 
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okozatot is; ‘паду akarván 
az okot, nem lehet nem 
akami annak okozaltyál. 

отшить mise'g, шашни 
valaminek. 

спае/иге , megnyugtatni , fu. 
пущенном, nyugmló, fu. 
теней-ё]: Levelet наш. 

виде/„дна, nyugmlék, v. 
nyugtntó , nyuglevèl. 

Contraquietantia, ЧЬ 
fzont nyugtató. 

(темнит , vefzteglöség. 
Quiritatio, sopánkodás. 
Quad nocet, docet, a’ mi 

ш, tam't. 
Quad palet expresse, non 

non est probare песен: ‚ 
а’ mi nyilván való, azt 
nem kell megbízonyítani. 

Quot, hányan , паду шеп 
nyien. 

Quotquot , 'akárhányan , v. 
akármennyien, 

Они/литая, hányadsäg. 
Quutta litis, hányad , tar 

tozás, pòr ofztály. 
Convenire еще/ш: 

.ddl/apatia' 'uetitum est, 
az Ugyéfzeknek tilalmas 
a’ рамам kereset’ réPeèt, 
паду а’ ör’L hányadát 
magoknak leköteleztetni. 

 

Vide Lis. 
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В. Ä 

Radicalitas juris, a’ tör 
vénynek gyökössége. Vide 
Ius. a) 

Radix et ramus acquisitie 
nis, u’ l'zerzésnek дудка— 
re és два. 

Raptim., fulólag,ragadólag. 
Raptus, Szúz rugadás. 
Basie , vaknrás. - 
Rata divisionalis , ofzlály 

rél'z. 

Ilalienista , VSZámtarlÓ. _ 
Белое-(ищете, viITza zárni, 

knpcsolni. . 
Reactie . "il'zont kövelés , vi 

fzenl kereset. 
.Reali/sare .. valósílani, való 

ságosílani. 
Rean'zbulatio metalis, ha 

laitjáiás. Vide Meta. 
.Reassummere , ismét elö 

venni , vngy újra felvenni. 
1? свай-шаге , újra felfzámol» _ 

ni , {спеть 

 

Recepisse, megösmerö irás. 
Recipe, orvosság rendelés. 
Неф госе, vifzonlag, паду 

v1 zent. 

Recognitienales , megösmc 
rö level. 

Reconveniens , vil'zonl meg~ 
pörlö. r 

Reconvenire, vifzont meg 
pöi'leni , pörbe Родий. 

Rectificatie metarum , ha 
lárigazl'lás. Vide IlIetae. 

Redemtio , megvállás , veg-y 
'vállság. ’ 

Redemtio. juris armorum, 
vivais vállság. 

Bedin/ere ‘Нежат ecunia , 
pénzenn békel vá lnni. 

.Redintegrare , egèfzíleni , 
helyre állílani. _ 

Reductie , kisehbl'lés , ki 
sebb mérlékre vevés , УШИ 
vezelés , jobbl'lxis, javi. 
lds , jóvá levés. _ 

 

а) A’ gyöllösség fzármazik egycdi'il az adománybúl; L. 
más az öslség, подделав ,- -f unis pcdifbr а’ gyökössú", 

\ 
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Refsrada, elöadús. 
Re/lexio, éfzrevélel , emlé 

keztetés. 
1f e] rigeranti a гетеф'а, h ii 

vesílö ßzerek.A 
Ilegales , Orfzág gyûle'sre 

meghivó , ong] idézö Ki 
rályi levél. 

Begistrator , lujslromozó. 
Ilegnicolart's , orfzágos. 
Regnotenus , orÍ`zágl`zerte. 
/fegressus , гари keresés. 

Salvo ad complices 
regressu , ferm hsgyutván 
а’ büu társaiun valo kerer 

« sêse, ' 
Regula , fzabás. 
11‘ egula est p_rior regalato, 

n’ fznbás clòbb valo , Нову 
sem a’ fzabolt dolog. 

Religiu, vallás; nuturalis, 
— terméfzeti; reuelata, ki 

nyilutkoztatott. 
Regulamentum militare , 

hndi rendfzabás, Квита 
tartás’ rendgye 

Regulamentarepretium, ha 
di fzabott (кг. 

.Regularis , rendfzerint való, 
rondes. - 

Видимый/из, elrcndslö, 1J. 
rendfznbó. 

.Regulatio flu viorum. , et la 
шпагат, n’ folyó v1'zek 
nek , és mocsairoknnk meg-. 
igazítússi, 

‚ ‚ Lac-unarumexsicca-~ 
tio afl optatum efectum 
deducenda , a’ ’folyóvízek’ 
mocsńrjainak Ниши sii 
korrel teendô kifzárl'lta 
lása, и,‘ kifzńrl'tása. ' 

 

‘ Lacunarum mep/ll.. 
ticae euaporationes , n’ 
mocszlroknak ártnlmas, v. 
vefzedelmes kigözölgései. 

Transectiones .ser 
pentinarum, a' gürbi'ilé. 
seknck , ‘паду 361'Ьй1е1е1ь 
nek мы vágásai , саду 
átmetl'zèsei. 

Sa'rvizianorum ра— 
ludum ехал-сабо, n’ sán 
vl'zi bozótság’ kifzán'tása. 

Accommodae dispo. 
sitiones ad fodiendos oa. 
nales, ozól ‘ arányos inte'. 
zetck n’ csatornynk’ “11:1 
sára. и 

Post рта/иван та!— 
tas expensas, de felici 
laborum гати йеврегап— 
tes animo conciderunt ,Y 
донес obseruato tepori, 
quis sapienter obviavit, 
adinventis novis resusci~ 
tandas majoris activita 
tis mediis, sok költségek 
nek kifzórása uulnn az ü 
gyekezeteknek és a’ meg 
teendö munkáknak fzeren 
csés foganattyárúl elcsù'g 
gedvén , ezen hal'znos 12:1 
rl'tásbéli munkairánt mu 
шоц hevekben egyfzerrc 
hl'ilni kezdettek , még va 
laki n’ nagyobb serénység’~ 
felébrefziésére fzolgáló ú 
jabb èfzközöket fclfedcz 
vén , az „él'zrevett .lanyú 
мешай‘ hölcsen ещё: vette 
volns, 

Перст 'udicialis , törvé-- 
nyes lnróihalafztů@ паду 
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~ година. 

más , v további так 
voló hnlalztás. 

Relativ, tifzti jelentés, tu 
дыша, oagy öfzve каше 
nés. a) 

Relationen, sen correlatin 
пед ‚ képestségek. 

Relative, tartozatosan, vi 
fzonyosan. 

Relax-ata , elengedés. 
Retegare , igazl'lani, выш— 

sítani, kitiltani. 
Religiosas , Szerzeles , Szer 

zet. 

Remanentia, maradék. 
Remedium juridicum, pör 

orvoslás, ůgyorvosló шва 
úgymint: ' 

.Depositio, Плёсе]. 
Revocatio Procura» 

loris, nz Ugyêß’ "ШЕЮ 
hivása , ‘паду az ügyvisc 
Швей megmásolása,vagy 
ú'gyve'd másolós. 

Prohibita , tiltás , az 
itèlet’ megtiltása (tilalom). 

Prohibere, tilalom 
mal élni. 

Repulsio, viÍTza ve 
rés (az высь’ végre hoj 
tásakor ) , Ушёл fue.. 

и Úpposttto, ellent ál а. 

Novum, pör újítás, 
Cum gratta , kegye» 

lem mellett. 
Novum simplex, egy. 

I'zerü Pör újitás. 
Appeltata , fellyebb 

Vitel. 
Pro oneribus масси 

pationis fundum assigna. 
re , a’ hatalmas vill'za fog* 
lalás béréúl értéket ада]. 

Reorganisatio , új karba ho 
zás, új rendbe fzedés. 

Repartitio, felòfztás, adó 
kivetés. - 

Replica, felelet, vdlafzolás, 
vifzont felelet (fzóváltás). 

Duplica, másod fee 
lelet. 

Triplica , harmad Ге— 
lelet. 

Quadruptíca , végsô' , 
v. végfelelat. 

Repositio , birtokába való 
viÍTza helyeztetés , vlag viII`za шкив, vagy v' 
tevés. 

Repressalia , elégvétel. 
Repraesentans , képviselö. 
дергаем/индо, fell'ráß , {61— 

terjeßztés. 

 

Reoccupatio , vill'za 

 

а) A’ ielcntés езду olly {rásba való foglalás, mellyel 
»az alabb там а’ felsóbbnek elöadgya , Вову parancso« 
Папуа“, vagy mcghagyását miképen hajtottu. végre; 
nc'mellylior а’ jclentóshez véleme'ny is (opinio) сваю!— 
tatik , e's akkor a’ jclenlés lnivnlalbúl ИМ ielenh'snek 
топать. 
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Reprotestatío , “Гиен: ellen 
mondás. 

Requisitoriae , megkérô , v. 
megkcresö levél. 

Requisitum , megkivánlütó 
sá - Resgriptum, Királyi Vála 
I`zolás, шпага , v, levél. 

Reserva, штык sex-eg, v. 
(анаши. 

R eser'vata mentalis. Vide 
Mentalia. 

Reservatie , kikötés ‚ fenn 
ÍurtáS. 

Вещица ‚ lakóhely. 
`Hem'gnatio , lemondás a’ hi 

тиши, letétel, ótadás. 
Resignatorium instrumen 

tum, Шва} adó _levóL 
Resiliens, elálló, Гати, у. 

igéretél; УШИ húzó. 
Невой/сгиба remedia, fel 

_olvaÍ'zló fzerek. 
.Resorbentia rem., magńba 

I`zívó fzerek.' 
.Respectifue , ugyfzóllván, né 

melly tekl'nletben, tékint 
Ve , réfz fiel-int. 

.Respirium, iidöhnladék, pör 
(Ш való piheués, pihenö 
ша. 

Леша/дна ‚ hátralévö , саду 
elmaradott иногда. 

 

Ншашп'о , vií'zont яшма. 
Restauratio , tifztválaf'ztás. 
Restaurator-ia selles , [1121 

válafzt_ó fzék. 
Resultatum , kimenetel , kö~ 

velkezés. ’ 
Вешние, elállás', mcgmá 

solás. 
Вешайте , kinyilatkozlanís, 

felfedezés. 
Reversales , vilrza térl'ttelö , 

viITzatérést kötö levél, meg 
ösmerö levél. 

Revisionales literae. Vide 
sub L. 

Revisorium forum, 71334 
ló навык. 

Superrevisorium , f6 
ítélô, 1J. visgáló fzék. 

Revocatio , megmásulzís , v. 
vilfza húzais. l _ 

Re'yocare procuratorem . nz 
Ugyéfz’ tettét meëmásolnì. Rheumatismus , olyókór 
Silo'. 

Rubî'ica, rovatolat, vonás, 
ol'zlalék. 

Rumor, köz hir. 
Rudimeata acientiae ali~ 

cuius , еще lvnlmnelly uh 
domáuyuak. 



S. 

Saecularisatio, világivri té 
tel, I'zerzetes fogadástúl va 
ló felfzabadítás. 

Saeculum , vildgi állapot, 
Гадина. 

Salgamum, katonataruis , 
toldalék, aprólék, 11:11:15. 
pe'uz. 

Salva guardia , menedék 
hely, fzabad hely, щепы 
hely , bátor hely. 

Salvo jure alieno, тёща]; 
1 aza {спи marsdván. Saá/is expensis eventuali 
bus, az elökelhetö 1161156 
gckenn kivül. _ 

Salvus conductas , _fzabad 
menet, идёт meuedék, 
_bátorság lev l. .(Glit, glit 
lcvél, régi fzo'.) _ 

Salvi conductas literae,ol- 

 

tnlomlevél, (Hit, és glit 

alatt hivta быть, és ezel: 
hittel Еще: adtanak еду 
másnak. ) 

Satyra, gunyolódás. 
Заяц/депо. Vide 

лёта. 
Sceleton , csontvzil. 
Залив , gonoíìság,roITz cse 

lekedet, fertezet. 
Sceleratus, gonofz, roflì, 

Slfertezetes , re'gi feo' . Sc ematismus, köz T' же? 

Indem 

Иртыше, vagy tifzti tár. ' 
Scientiae , Tudományok , 

(шамот; Sandor.) 
Scientiae doctrina, a’ ш 

dumánynak tanítása: 2311’: 
fmfsafaubn; ш umf 
fm, ös tudás. a) 

cientiarum termini tec/L 
nici , a’ tudományoknak 
mesterfzavai. 

 

а) A’ tudás (пущен), és ösme're's (erŕmnm) , egymás 
túl külömböznek; az elsö csupa éfzrevételbül [2111— 
mazik, а’ második az érze'keknek tanúszigibúl; --r 
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Philosophia et AA. 
LL. Bölcselkcdés, és Iìabad 
meslerse'gek. y 

Logica , Efztudo 
mány, az élàfogások’ tu 
múnn ‘а. ¿seudo P_Ítilosophus, 
dl bölcs. ~ 

ontologia , valótu 
domány. 

Metapltisica, Bölcsel 
kedéstudomány. 

tlletap/tysicus , Böl 
cselkedésù'gyelö. 

.Mat/tesis _, Т údákos» 
saíg, „аду mennyiség’ ш 
dománnya , az cgélknek tu 
dománnya; ennek tái'gyai 
a’ tc'r , üdö , és lkám. 
( Mérötndomány.) 

Extensa ума/2111118 , 
terjedlt , тети/1568. 
‚ Intensa, erôs пазу 

sag. 
Intensiva , eröbéli 

nagyság. 

Figura, kép. 
джигита, men.. 

nyiséguek kiilón утаишь 
súga. 

.Algebra , beti'ivelés. 
Arit/unetica, [Мщ 

vetc's. 

Cosmologia, ‘711113111 
domány. 

Заде/лба, transcendentalis, 
tspal'ztaláshaladó 'Pudo--l 
пишу. ‘ 

Scientta тестам, elme 
ügyelô Tudomány. 

Scientia practica , gyakor 
lásiigyelö Tudomán ’. 

Scientia abstracta, е vontt 
Tudomány. 

Scientia rationalis 
tudomány. 

Met/Loftus, tam'w'snak 
módgyn. ‚ 

l-’ltysi ca , Termélìet 
tudomány. 

Anatomia, изюма; 
C/temia, kifözésbéli 

темен-565 , válafztó mester 
ség, паду tudomány. 

Zoograp/Lia , (Шиш? 

 

lel'rása. 

¿Bm-taub, tapafztalzisbéli 

’s belsö hátorság; neveke 

Concreta, öl'zve nött , 
е esúltt, e“ yesitelt. ggy Discretllêkl'ilömböz 
шеи. 

a’ tapafztalásoklnil való: 
e'fz, erlelem, e'rtclcmbe'lì telictség; тейпе гветцпп, 
tifzta e'fz, (okosság), —- absolute ßcrnunft, 611111— 
I_yziban való él'z. -— А’ tudomzinyok által ébred a’ 
jónak és fzc'pnek érzése; fzclídül az erkölcs; erö 
sebb lábru áll а’ kl'ilsö 
dik а’ fzormilom; фауна]: a’ nellezségek' könn'eb lwdik , ’s lisoldogúl al; élet. , y 

, efzes 
P 
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Zoologia , nz állatok’ 
ludománnya. 

Politia et stilus au- ~ 
Пена. köz rendlarlán, és 
udvuri írásmód. 

Politica, lcormányo 
zzis. ' 

Statistica, az orl'zág’ 
stani állapollydnnk щад 
sn , паду orlìńg lex'rás. 

Statistica Europaearum au-i 
larum, az Europei “(На 
rok’ ösmerele.. 

Ethica , crkölcsludo 
můny. ‚ ~ 

. Etymelogimfzónyo 
mozás. 

Botanica, ‘fl'ivek’ös- 
merele , (fi'ivèl'zct , füvéfz 
sóg , Sa'nder.) 

Veterinaria, barmo 
Ка! orvosló ludomány, v. 
baromervoshís. 

Physioloìgia, lest ler méfzeli` mivo la,l termó 
I`zetnyomozás , élö test lu 
domuny, az nlkoló rél`zek’, 
паду érzékfzerck’ élelé 
пек. munkásságának , és 
tulajdonságainnk ludomán 

Ynya. 
Anthropologie , em 

ber ösrnerlelés , emberlu 
doma'ny. 

Psychologin , LêlelítudO 
many. 

Pneumatelegia, Szel« 
lcmlndomány', a’ mell 
n’ lélcknek kl'ilömbféle ki 
fejlódóseil , e's jelcnelcil 
edgy.: clö, véllt Léleklu 

m0- ` 

 

doniány. 

_ Theologie natura» 
lis, èfzvallás Tudomóiiy ‚ 
v. lermóllteles [вишнёв— 
mány. 

Critica, visgálal ш. 
(lomány , a’ mi'iilélésnek 
ludománnya. 

C/iyrurgia, aeborvo 
si ludemány. 

Obstetricia , hábe 
sóg’ meslcrsége, паду fzi'i 
lêsludomány. 

Pelitia medica, et 
[ау-01353, a' köz rendlar 
из: , паду közbálorságet, 
és az ilúlö fzèkeket illelö 

orvesi ludománë: Historia niversa 
lis, közönséges lörlënelek’ 
megírása , гиду lörlènet 
tudomány, паду eggyele 
mi lörlénell'rás, közönsê 
ges lörléneli'rás. 

@icfcbidytc ber 92mm» 
beit, nz embex'iség’ lörlé 
nele. 

@tasten @ìcfcbicßtcn ‚ 
álladalmi lörléuel, tarlo 
mánybéli lörlènelek. Vide 
Statistica. 

Diplomatica, оне— 
velek’ tudománnya. 

Num ismalica . emlé 
kezleló~ pénzck’ ösmerelc , 
'uam tudománn а. byil()'lholegitlI , а" köl 
tött Islcncknek, és a’baj 
покойник ösmerele; -- 
МЫШЦ befze'dek’ fcjlósc. 

Heraldieal ‚ a’ czl'me 
rek’, és а’ viiézi Rcndek’ 
башенке. 
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'Áestlietica, jóizlêsů 
iudomány, érzéstudomány. 
а . 

Archaeologia, а’ ré 
gisóg’ T udománnya. 

igrap/iica, a’ régi 
fellrások’ Tudománnya. 

Mec/tanica , az al 
kolmányok’ ösmerete, v. 
nlkoto Tudomány, gèpely 
ludoma'ny. ‚ 

Astronomia , Egvis 
gálás’ Tudománn nnßagy 
a` osillngos égne megös 
mertetése , (Égtest Tudo 
mány , )csillugjósolás , csil 
lagvarázflás , шпатом 
döle's. 

Sphragistica , pecsé 
lek’ tudománnya. 

P/Lilologia , nyelv 
tudomany. 

Articulatio tonorum, 
hangalkolás. 

Grammatica , nyelv 
tudomány, t. i. a’ fzavak' 
elfzármazásainak, Валова 
tásainak , képestségeinek , 
’s ezekbûl a nyelv’ öl`z- 
ve rakása’ rcguláínak rend 
fzerint valo elöadása. 

Lexicon, I`zótár, v. 
fzókönyv. 

 

‚ @CDM leœícomoskolai 
Izokönyv. » 

Etymolïgicon , Гибк— maztató , ( z 
béli) Гибни‘. 

Idioticoa, vidéki l`zó- 
w» ‚ 

Glossarium , идиш: 
fzókönyv. 

Synonimicon, eggyez 
' tetö I'Zókönyv. 

Oratorio, bel'zédtu 
domány, fzónoki тезки‘— 
ség, lzónoki -tudományg 

'stricto sensu , ékesfzól 
.1áS, eloquentia. 

Prosa, folyóhefzéd. 
l y Geographia, та’ le 
Hasn. ` 

’ Geologia , {61611160 
many. 

Statica , a’ nehézség’ 
tudomáunya. 

I Dynamica , eröludo 
many. 

Metallurgia, érczlu 
omány. 

Tec/mologia , таш 
domány. ' 

Medicina , orvosi ш 
omán . . 

rganognosia , ér 
zc'kfzer’ tudománnya. 

а) А’. fzépnek külümbsc'gei e’ lnirom петге vc'tettet 
hetnck : kerlvcs, паду, ós rondes, bañ Ипншщщс, 
ёгваьспс, unb штате (мы, fze'p, jó.) 

Ь) Az oklevoleknek kills-ö ercjc, és vuloszíga lcginkább 
fiigg а’ pecse'teknek mìne'mùsdgc'tůl és “идейными. 

ónyomozás- . 
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Pat/zologia, test ér 
zés lndomány, az életbéli 
erönek a’ tcslhez valo 
kùlńmbféle képestségcinek 
(egc'fzség, betcgség) ös 
morele. 

.Diaeteticm az egéfz~ 
ség’ fenntarlásának tudo 
mánnvn. 

Macrobiotica , 11012 
Í`zú élct’ tudománnyn. 

P/iarmacolog'ia , or 
> vosifzertud omány. 

T/Lerapia , gyógyi 
‘his’ tudománnya. 

Clinica, orvosi pra 
xis, gyakurlás. 

)culistica , 
vosl tndomdny. 

T/ieotogia Istentudo 
тайну. 

Biblia , Szentírás. 
_Heligio , vallzís. 
Exegesis, fzófejlés. 
Hermeneutica, tol 

mácsludomány. 
, Historia Ecclesia 
.stica , Anyafzcntegyheizi 
törlénet. 

T/leolog'ia dogmati 
ca , Hittudomány. ‚ 

Theologia mora/is. 
Kerefztény erkölcsi Ludo 
тайну. 

ЛЬпш'ш'зтиз, КсгеГг— 
tóny áhrándœág. 

Theologz'a pastora 
lis, Lelki gond tudomány. 

Scl'entiarum termi-- 

Гистог 

‚ ni tec/mici, tudomáuyos 
meslerl'zavak. 

Organismus /Luma- ' 
l 

nits, emberi élè'ími'ivessêg. 
Forma vitae [zu/ua 

nae, emberi êletkép. 
_Formas [штат та— 

teríalia substrato, ezen 
\élelke'pnek :myngos alap 

jai.Y 
Jllusculus , fzálashl'ls. 
Hypomochtion, пуп; 
ont. ' 

Poienfia, erözehet 
sêg, hatulnm. l 

Ftuidum, hig. 
Materia _fluida híg 

fzer. 
Medium resisten.: , 

'nkadailyozó köz. 
Sc/listus , agyng pula. 

Fenestrarum геш 
labrum, ahlak pörgelyû. 

Metattum шплинт, 
ńlorczás órcz. ‘ 

Зашита, áUaLaSSág, joób 
тягачам. 

Acidum animale, :ll 
lati заткну. 

Acidum ‘надетый, 
növevóny ванну. 

Pars constitutiva , 
alkotó rél`z. 

'l'roc/llaea fixa, ail 
ló Капы , csign. 

Series игл/тлели», а1Г2ег. 
Diameter , áItaIérÖ, 

átmérô. 
1 mpenet гадании, й!— 

talhatatlansaig, clférhelet 
lensóg ‚ áihnummumßág. 

Редис-[спин .‚ lailha 
tó , минета ‚ мышам. 

Cruor, nludLL чёт. 
Direc-tio , arányzás. 

vó 
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Acidum minerale, :is- ` 
‘чту savany. 

‘ Aßìnitas chemica, che 
miai atyalìsáß’. . 

_ Coe'mentatio, bebo 
l'ilás , ас2ё1у0ж1ы 

Pyxis свете/Магда ‚ 
uczélyozó korogla. 

Animal in_/ìzsorium , 
единый fc'reg. 

lllaceratio` ńzlataîs. 
Scala barometri , ba“ 

romctrom’ mértéke. 
¿nato/nicas , bonczo 

16. 

уймет. loricatum , 
шпиц úvcg. 

Tartarus отловив , 
borkö. 

Sal tartari , bo1'kösó1 
Hecipieas , borl'le'k. 
«Spiritus vini, bor’ véa 

konnya , borfzefz. 
Urinae, húgyůefzi 
Thermometrum Ло— 

renti/uan, borfzefzes теч 
ьдшиыш. . 

Blercuriale, kénkö 
ves тщетным. 

Ale-ali volatile, bliz 
só. 

Spiritus alcali шот 
tilis, búzsó Май. 

Gas ammoniacale , 
búzsó levegö. 

Gas /Lepaticum Ду 
drogenium, ke'nkögyulla 
di» levegö. ß ` 

Embolus, bunkós toló. 
SHIP/tar задав, kénkö 

.savarîlyu ` hamúzíïr. [щепа narcolica, 
brlu'll'tólhzcr. 

Рщш és рою. Были. 

 Cylinder, henger. 
~ Seasatio caloria, hé'. 
ség’ érzése. 

lCavitas , hc'zag. 
Fila glaciata ‚ jegy Бот—Дай. 
P/toenomenan, Загни, 

„Шиешёпу. 
Clzemicus apparatus, 

chcmiai kéfzület. 
Cltemicae operatio 

nea, chemíai munkzík. 
Chemicum laborato 

rium, chemiai múhely. 
Chemicae vegetatio 

лез, nö'vevények. 
Angulus acutus , he 

gyes I'zöglet. 
l Obtusus , tompa Гибк et. 

Reclus , derék , ‘паду 
egyenes fzög, 

Obliquus , réfzeltt. 
_ Алёша’ alterni, vál 

tó Гад leteln 
рис-ив, látás’ Гибе— lele. 

Re raotionis , meg 
[бизнес ’ и. làegés’ [263— 
lele. 

Cavitas tympans' ‚ 
doh’ ú'rcge. . 

Conuexum , dombo 
rú. 

решишь, durranás. 
Pulvis tana/is, dur 

ranó рог. \ 
Spiritus vini, égelt 

hor. y ‘ 
Stapes , kcngyel. 
Äequinuctium , éj 

nap’ eggyenlöségo. 

9 
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Aequinoctium autu 
mnale, öfzi ё)’ nap’ egy 
gyenlösége. 

Aequinoctium ver 
num, tavafzi ё)’ nap’egy- 

enlösége. gy Aequilibrium, езду 
mértèküség. 

Paralellum , евну— 
arányú. 

Áequatio, eggyenlet. 
[Паша uni/ormis, ac 

celeratus , vel retardatus, 
eggyenlö , sielö , vagyl kés 
lö mozdúlás. 

¿equator , гашени 
из. 

-Fissile , elhasndó. 
Amylum, keméuyitó. 

16. 
Divisibilitas , бой 

lódha tds. V 
Minutum, perczentes. 
Amalgamat io , kéne 

sözês. 
Appropriatio , eltu 

lajdom'lás. 
' Аёг vitalis . gas о 

xigenium , éltelö levegö. 
f .Decompositio , снё 

lafztás. 
Analysis virium , e 

röbontás. 
Synthesis 

cröfoglalnt. 
Centrum virium, az 

erök’ közép pontya. 
PlanumI inclinatum, 

ereí'zték , hajlott lap, kor~ 
csolya. _ 

Specles, fai. feiekczcl. 
Hemisp/Laerium , {Ы 

вбшЬЫуев. 

fuirium , 

 

Systema solutionis , 

a’ felolvadásnak rendgye. 
Intumescentia, ie1~ 

puvudás , felpuFfadás. 
sublimatie, fell-6px' 

tés. 
Fer-rumen, Топай 

Horizontalis, fold-- 
Í`zínti. 

.Punctum ebulli ti oni 8, 
fon-ás’ poptya. 

Sphaera , gömböly. 
Atmosphaerica, leve 

gö gömböly. 
Recta , egyenes. 
Paralella, eggyköaü. 
Obliqua , ferde, vagy 

horgas. ` 
Armillaris , рек-ест. 
Coelestis , csillagos. 
Concavum , gödrös. 
Pyrites sulp/Lure 

us, kénkövas. 
Motus rotatorius , 

диатез. 
V a or , öz. Roli: азиат, 

rong. 
Solutio 1г'ааш'иш , 

gubacs olvadók. 
.der inflammabilis , 

gyulladó, vagy ‘Щека. 
levegö. 

ßlotus индийцы-гид, 
habos mozdúlás. ` 

17 ectis йфехиа, haj 
lott lfúd. 

Увидит, kinyiló. 
Tuba acustica , hal 

ló csö. 
Eductum, МЫШЦЫ. 
Айгагиз auditorias , 

hangjárás. 

tó. 

ko 
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’ wkn-ud. 

‚ _ . 

Ouantitas negativa, 
liiányos mckkoraság. 

«Syp/to, fzivúrvány. 
Fons pneumaticus, 

fzivárványos kúl. 
Proprietas relativa, 

képcs tulajdonság. 
Duc-tile , kinyújlha 

tó. 

lltateria, series, fzer. 
Basis , tal . Color [идёте/1111123, 

lalpfzl'n. 
[Шил-их, kiömlés. 
‚блещут ‚ kiterjedés. 

Fulcrum, lig/Pomo 
clion , tartalék , támallt. 
' y Anllia pneumatica , 

levegö fzi'vattyl'l. 
задет ‚ fzopó. 
Pendulum, lógó, füg 

gelék. 
OscillatiO, lóëás , len 

"ее. ' 

b lllotus oscillatorius , 
lógó, lengö mozdulás. 

сидишь , kocso 
nyosodás , meghegcdés. 

Centrum oscillatio 
nis , a' lógás’ kózép pontya. 

'1nertia, lomhaság. 
Рог-издав, lyukacsos 

sa'g. . i, 
Cubas , koczka. 
Магний: alba, taj 

Opium , máklé. 
Centrum 

a’ maissn’ közép pontya. 
Fermentum , kováfz. 
Complexus. lartalom. 

massae , ~ 

 

хитрит bella don 

na, mnfzlagos nadragula. 
Conductor смог-1.9, 

melegerefztö. 
Globus лёг-0511115 

cus, rö l'ilö gollyóbis` 
Sa volatile, rcpíilö só. 

' Vis repulsi'va, viÍl`za 
rugo erö. 

Attraction, vonzó c. 
r6. 

Vis centrifuga, kö 
zépfutó erö. 

Vis сени-фею, kö 
zépre гало crö. 

Scintilla electrica, 
mcnnykö fzikra. 

Аль-53 major, nagyobb 
tengely. 

нуди-шпагат, ned 
vesség mutató. 

Injundiculum ma 
аЁйшт, ördöngös, паду úhájos tölcsér. 

Evaporare, 111111991 
ni. v 

, Cartlzilago , porczo 
о. 

Pondus арестант ‚ 
kiilönös , ‘диву tulajdon 
súlly. 

Вилла‘, mérték. 
ófpatium , tér’ hoÍTza. 

’l'emperamentuln , 
mêrtéklet. 

Quadratum, négye 
zet. ~ 

Quadrare, négyezni. 
Gravitatio, nchez 

kedés.v 
Gravitatis centrum, 

nehezség’ pontya. , 

9* 
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Gravitatis directie, 
nohèzség’ arányzása. 

Nasiloquus, nyifo 
gó. „д Theorie vectis, гад’ 
lörvènnye. -; 

7 I)estillare,lecsöpög- 
temi.' 

Destillatio g 
pögletés. 

Dedive, lejlô. 
Cempressibilitasßfz 

ve nyomhalás. _ 
Putrefactio, posha 

dllsi Í 

lecsö 

Fermentatio putre 
(„поза ,poshafzló Гоп-415. 

Vis corrosive , rágó 
erô. 

Apparatus pneuma 
“сиз, levegöi kêfzûlet. 

Сплетен-ат, leve 
Éömérö. 

Gumi , mézga,gyán- 
tn , (csi a.) 

Mo ile perpetuum , mindélig mezdú ó. 
Orbita mobilis, пюп 

duló’ últya. 
Зав/шпал saturni , 

ólom ozukor. 
Tremor , refzkelés. 
Gumi elasticum, rú 

` gos гуаши. 
Elasticum , rńgós. 
Pelus , ssrk. ‚ 

_ Анат-сдвиг, dèli есть 
Arcticus , éjfzski sark. 
Poli витало, sarl: fel 

billenése ‚ vagy magassá 

 

SQ. 

Рощи: circuti , sanf 
kl karlkaik. 

Machine , gépely ‚ 
miìfzer. 

Mechanica , müfzer’ 
tudománnya, „аду gèpely-f 
tudomán . 

Е ectus machinae, 
а’ müfzer’ okozallyu. 

Adaequatus Чувств, 
танцев , egéÍ'z окопы; 

Solutio , olvafzlás. 
Peracta solutie, ol 

vadék. 
Menstruum, olvafz 

tó fzer. 
Cochlea, зарею Csi 

ga. 
Vis acceleratrix, si 

elö erö. 
Parsimonia naturae, 

а’ terméfzel' mèrlékleles 
вена. 

Volumen , terůlel. 
Terra alumin is, lim 

só вы. 
Fragile, löredékcny. 

6 Praecipitans, ülepl" l.' . 
Incus, ülö. 
Асу/‘йодид, ~csíl`záló- 

dés. _ . 
_Aqua fortis, «паша 

vxz. _ 
Cohaesio, öfzve ra 

Задав. 
Limes cohaesionis, 

a’ гнёзда’ halára. ohaesio respectiva, 
ld'zèllében valo öfzve raga 

as. 
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‚ a’ vila'gítónak 

Huber, parala. 
(,'labrum , simu. 
Susurrus, sisergés. 
Compages. structu 

ra corporis, a’ test’ a1. 
kotvánnya. 

Ala, sarkanlyú. 
Эфе/щепа , védelrne 

zo. 

Serum. 
тётю. 

Radius vector, ve 
zelö fentô. 

¿equilibrium aquae 
./lu'iflorum, vízeggyarán y lat. 

as docimasticum , 
vlsgáló , шагу próba csiír. 

Hydrotectus, vl'ß Í" 
«l ню. g zgLibella, vl'zmêrték. 

Echo, villzahangzat , 
“Нытик. 

Tuba Stentorea, Sl еп 
tor’ kl'irtye. 

Analysis aquae, viz 
bonlaís. 

Ища-надеты anima 
lis, .'íllati mágnesl'lés. 

Dioptica , állal lai tais’ 
(állátás ) indománnya. 

Lusoislnus , ‘visas 0 
bliquus, handzlasúg. 
l, Numerator, [211111161— 
0. 

Specula conuexa,dom- 
ború ( gödrös) ti'ikrök. 

Speculum planum, 
egyenes lapú lůkör. f 

Prismaticum . hét 
fzínü kép. 

Propagatio luminis, 
cllerjedése. 

sangviais , 

 Ánemometrum , aß). 
mutató. 

к Galvanismus, èrcz 
ingerlés , ( vagy érczes.) 

. enu ra ‚ fe'lár 
. _l nyék, 

Telescopium , merz 
' fzs las. 

Eoclipsis solis annu, 
laris , gyi'irüs napfogyat-r 
kozás. ч ` 

Retina осад ‚ fzem. 
hártya. „ 

0pacitas ,‘ homályos 

мы 
sńg. 

I Versicolor , 
'm. 

Electromotor, ínger 
ЩЕЛИ“), vagy inge; è 

l Optica , ишиас 
many, 

Decllnatio magne 
tis , magnes’ elkanynrodá 
sa , v y lehajlása. _ 

uratzo magnetica, 
magnesi отточия. 

Magnetisare , ша;— 
nesíteni. 

.Poli magnetis , mag~ 
nes’ sarkai. 

.deus magnetica, ma 
gnes Ш. 

.Electrisare , 
menu kövezni. 

irector electricus, 

mennyiöfzer _kon-má пуст. « isces electriei , 
mennyköves halak. ' 

Electametrum,meny~ 
köveçséget цшшд. 

meg~ 
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ll'laclu'na electrica , 
"n mennykövet élefzlö mal-i 

china , (gya'mtás Исх-Гибли.) 
` electrica , 
gvńntás I'zer, гиду шепну— 
k'iìvet-y èlefztö fzvr. 

Electrisatio, menny 
l'ńlvezö {Едут “j 

Batteria electrica, 
rńenń 'kövezö ágyń. 

{Мот electrica , 

r*menu 'köves ‹р11`мо1у.'ь а icroscopium,nagy1'-- 
tó iiveg. 

\ 

”“ ‘ Lucerna magica, ör 
döngös lámpás. 

'i Harlii' convergentes, 
öl'zvc hajlò загадай. -‘ 

VV'Seinlilla areas , cre 
pitans , pattogó , v. égetö 
fzikra. 

„1:1; Mol-0f Electricita 
tis, rńngozás’ élefztöje. 

"he -- Camera obscura, sö 
` ‘j’ fêtes fziwba . 

'.Heterogeneitas `ra 
.! tlioru'm lueis , o’ súgaír’ 

küliimbnémûsége. 
- "l ‹ Lex refractionis lu 

cis., a’ sugái" шавки-спе 
' iêsénék, „аду I'zegèsének 

iörvéunye. ' ‘ 
Наш? divergentes , _ 

l'zéllycl [сгрёб sugnrak. 
Structura oculi, fzem’ 

ulkolása. ' 
l Iris oculi, fzem fzl 
várvánnya. 

Axis oculi ,fzemlcn 
gely. . . 

[Ilusiones optlcae , 
I`zcm csalaltatások. 

'l' b - - ' ‚и и.» асготаисиз, 
lmnelleu csö. 

Tabus astronomicus, 

 

сета; visgńló (jósoló) csö. 
lling/Lil udo appareils, 

Letfzö nngyság. 
Zodiacus, állatos ka 

rika, фенах-16. 
' Signa :ocliaci aus 
tralia, déli égi jegyck. 

Lumen zodiacale, ál 
latos ahroncz , град-у ро 
1уа’ világossága. ` 
' Stetlae Дате , álló 
csilla nk. 

'telta oriens , falke 
lö csillag. 

Stella occidens , nyu 
govó - csillng. 

бромид“, magányos 
csillagok. 

Zona Зон-Еда, hév 

Zona f rigida ‚ h Не; 
öv. 

ov. 

Zona temperato , 
mértékletes öv. 

Zonne , övedzetek. 
Horizon , lálaishatair. 

Syst ema planetarum. , 
blijdosóknak Vrendgye. 

Aurora anstralis, дё— 
li hnjnal. 

Meridianus, déli ka 
rilia. 

¿legua/or Coelestis, 
égi eggyenlx'tó'. 

Литва metalli/'cri , 
érczes hegyek. 

H_yetolnetrum., essö 
mérö. 
‚ Particulares pluviae, 
plifztás essö. ‘ 

Provinciales pluvi 
ae ‚ orl'zágos cssì'i. 

Pontes petrlßcantes, 
a’ kövé válluzlau'»A forrá~ 
50k' l ‘l 
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Globus lerreslris , 
fóldi gömböly. 

Electricitas terres 
tris , Póldì mennykövessév. 

Phases [шале , hol - 
világ’ vóltozńsaî. 

Halo lunae, hold’ 
цанга. 

Halo solis, nap’ ud 
чага. ' 

Meteorologia , íidö l 
változás’ tudománnya. 

Spicula glaciata, jég 
свар. 

Draco vola/1s, spe 
ctrum , lidércz, vagy rö 
рыб sárkány. 

Dies intercalaris , 
Mátyás’ llgrásn , паду fzö 
k6 nap. 

Tropici , пар fordí 
tók. 

System solare , nap’ 
rendgye. 

Eceliptiea, nap’ úl 
и tya. 

Ifortex euripus, ten 
gcri örvények. 

Meteora emphatica', 
‘fzines меда; Uineméuyek. 

Annus Митя/‚те ‚ 
lÍ'tökö efztendö. 

Propontis , tenger’ 
pitvarn. 

Агата marinus, ten 

gerdaîadás, és аршин. gn-is [нише ‚ holy 
gó Щи. 

Torrens {даты , la 
va,lüzes, folyó salak. 

Осенних, nagy ten 
ger. 

Axis mundi , világ“ 
tengellye. ' 

° Planeta гей-одра 
dus, viilìatérö bújdosó. 

Syl-tes, zátonyok, v. 
porondok. _ 

(,'ataractae , zúgók. 
@chêne ßůnftcn ш 

maumeß, nnb ber ‚ат, ù'r 
nek , ès iidönek~ müvei. 

A.Baloglt Samuel. 
Sensus, érzék. @hlm 

Idem. 
тип: ш зимы: 

mi'ivek. Idem. 
каппе ш Elìcmegung/ I 

mozgásmúvek. Idem. 
Шфт, Vllllllly, Nu 

ance, nrányzat. 
Litographia, Кате: 

Гяёз. Idem. 
Золоте, Oskolák. 
Universitas, Гб 0s 

kola , F6 Tudomainyok’ 
fzéke. Vido U. 

Academia ‚ Akade 
mia, (пазу Oskola. ) 

Gymnasium. , Gim 
nasiom, (kiq окном). 

Nationales . hemzeli. ` 
Triviales , falusi Оз— 

kola. 
Самолету-5.9, tauú 

ló társ. 
-Superiores Directo 

res, F6 Зелёный. 
Nalionalium Inspe 

olores, Nemzeli 051101111; 
ra vl'g МОК. 

enatus Universita 
tis , F6 Oskoláknak [андез— 
csa. ~ 
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Farul/atum Directo 
res . шиш; Bendek 55112— 
gatoi. с 

Magistratus, f6 иш 
viselöi. 

[lector , Elöljóró. 
Dec-ani, a’tam'ló rene 

deknek vénei. 
Quatuor Распиши. 

а‘ 'I'udományoknak nêgy 
muil() Rendgyei. ` 

.Professores ,1;1nilók. 
Studiosi , (ШИНЫ: ‚ 

lnnitványok. 
Pedeltus, oskola ud 

varió, 
Camera naturalium, 

n’ Aterméllieti ritkaságok’ 
gyi'ijteménnye. 

Numophilaceum, а’ 
pénznek_öi`tve gyüjtèse , и. 
pénzg üjtemény. 

ortus botanicus, l0r, 
vosi fůves kart. 

Bibliotheca, köpyv 
1dr, 'vagy könyvház. 

TypograP/Lia, nyom 
tqló mûhely. ‹ 

Director, i видаю. `Facto_r, efzlëözlö. 
Corrector , igazító, 

гиду hihajobbl'tó. 
Grammatica, nyelv 

` шдотйпу9 _ 
Eius 4‘Classeh [za-J 

kall'zai. 
Poesis , költösêg, köl 

lés , versfzerzés. 
ß/ietorica, ékes ВЫ— 

Шв‘ mdománnya. ‘I 
думал}, fzókötés. 
Historia лишний, 

lsrméllßt’ ,idr-‘ism 'J 

Árithmetica, Гибни-— 
Velés. 

Orthographie, helyesì 
irás. _ 

Заорал , mela , v. objer'tum ‚ 
‘не! propositum, tárgy , i 
ra'ny , vagy erány, urainy. 

copo Carens, v. тет-пи, 
arányatlan, 

E regione, ex adver 
so ,arányotta_, aránnyaílmn, 
vagy iránnyaiban. Ezen 
fzóval lehety èlni a’ _ cze'l 
helyelt, mert a’ Nêmet 
_Zielbïil fzármazik, melly 
annyit tefz , mint irá/zj, 
‚Змеи ‚ Епйпуояпй. 

Sedes judicìaria , törvény 
fzék. 

Sedes personalitia , fzemély 
viselòi fzék. 

Sedes tavernicalis, Тёто 
ki fzék. 

Sedes restauratoria, Tiůt 
válaf'zló fzék. 

Seminarium, nevclö ház. 
Senex , élemes , èlcmetes, 

Vide Лепи, _ 
Sembra/_us , öregebbség. Vif 

de ÀIaioratus. 
Sensus . értcicm , érzés , ér 

zékcnység, Sérzék.) Litera is, heti'i fle-. 
rint való , vagy betüi. 

_ Mjsticus, ÚÜSOS» el' 
телец. 

. Vulgaris, köz értel« 

Strictus , fzoros. 
Latas , lágos. 
Proprius , Лавр-111119 , 

“Дамба . vagy beli'li. 

 

| Improprius, Иваси, 
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Бежал/10 Capitalia, fôben 
мю iiélei. 

Бели/11221 capitis `, halálos 
iiélen. ' 

‚Чешем/а interlocutor-ia , 
közben Воином, u. köz, 
be I'Lúlló Íte'let. 

Бел/ели}; simplex interlo 
cutort'a, merö közben hO 
zott ibéler. Í 

Зине/11111 interlocutor-ia in 
directe talis. réf'zint köz 
ben fzólló ilélct. 

Selnlentifî meritoria , a’ (10 0g’ ve е": érdeklö, ua del'ék `_i",rlftiy itélßf. gy 
Sentenlia jure nulla, 161‘ 
i. vèny fzerint si'ìkcretlen i» 
. tèlet. 

Белила}: _]'Èworabilis , ked 
vczö itélet. 

Зенита}: definitiva , a’ végké )en elhatározó ilélet. 
Бетаина difavorabilis.,ter.~ 

hes ilélet. 
дели/ига remissoria, vifz. 

fza útasító itélel. _ 
Бел tenti a innppellabilis , fe 

lycbb nem vitethelö itélet. 
Sententia conpictiva , ma 

rafzlaló, megbuktató ité 
let. ' 

Sententia absolutoria, fel 
fzabarh'tó . 1`е10111026 ‚ fel 
mentö Ящер ‘ ' 

Земли}: , ite , régi fz0','('in 
nen ílélet.) 

.-. 

`Áprobatur , lielylxen 
hagyattatik. _ 

Modíficatur , némblly 
rél'zben megváltozlfitik. 

Reformatur ,. meg 
másolmtík. 

Sententionales, hozotf ité 
letri'ìl való bizon ság,vagy ` 
rövidebben ,r ité et levél. ‚ 

Se uestrum,°köz kéz. Бёд 
or utánn. 

Seguestrumjudiciarium,tür 
vényes ,uagy bl'rói zár. 

Series causarum, pör sor. 
Extraserialis, soroun 

kivül való. 
Servitus rei, a’ jófzz'ignak 

fz01gá1attya, n_zaz, gz ol 
lyan örökös lekötclezleté 
se, r'nellynek crcjévcl n’ 
jófzágnak ша saját jofzá? 
gában miîsnak hal'znára va 
lamit elfzenvedni , Рагу 
nem tenui tnrtozik; р. о. 
hogy fóldgyénn kerel'zlül 
vízcsatornyák , паду az ог— 
fzág’ ńttyai csinállassanak , 
’s által vitessenek , hogy а’, hajó штат végett pnr- I 
ti Ша: engedgyen , hugy 
az erdejét liénnye fzerint ne 
“вашим. ’s а’ t. 

Sexus, nem, zig. ъ _ 
Sigillum authentic-um, lli-e 

teles везёт. a) 
endens, filiggö'. 

 

а) А’ ше1|у ke'tféle. A’ nagvyobbnal- hitelessése minden 
lien, a’ kisebbn-el: csak némelly tárgyplgban van. Na 
gyqbh ртам birnak а’ КЁггНу , és ц‘ Folség’ пет 
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sigfzzum duplex,` , kettös pc 
csét. 

Secretum ‚ titkos. 
Símiles мы , eggy nyomonn 

{МОК , eggy húronn pendii 
U 

Simonz'acus, fzentség árúló. 
Silentiarius , nyelvkötés'beu 

mnrafztaltatott , гиду hul 
gatóvá telt , паду halga 
шага biimetett. 

Perpetui Sile/¿Iii , rök fzava’ megálh'tásában 
marafztaltntott. 

Situatie, collocatìo , helye 
zet , helyhezet. 

Solanum tuberosum' (poma 
ierrestria )y gurgonyn, fól 
diralmp , kolom pér, krum 

|. 

So ennz's , jeles. 
Solemzísare,]eles1'tenì , jeles 

séggel hitelesíteni. 
Solermz'las , jelesség , ünnep 

léa ; a’ törvènyben : megkl' 
vánlatóság , v. nlkotmány. 

c 

Salida@ rationes, fontos,| 

In solidum,egymá.s 
ért . azaz сагу mindnyá 

ért. 
Sollicìtator , fzorgalmazta 

tó. 
Somníambulanz'smus , az ál 

masan járóság, „аду ál 
'mas járás. 

Sortz'legium ‚ sorsvctés. 
Species, genus , nem , faim, 

fajznt', elfajïani, elfajúl 
ni, elfajzani , degenera 
rel 

Ad speciem, Шиве 
t6 kèpen. 

Species ‚Гаги , dolog’ mivol 
1.8. 

Specificatie , felfzámlálás. 
'In speczß'co, kúlön 

kiílön , kùlöu тёте. 
In specie restitue 

re, maga mivoltlában 7112 
I`za adm'. 

Specimen, Завёз. 

 

 

ve'ben az Udvari Cancellaria , és a’ Királyi fxemély vi 
sclô , а’ Nádor Ispány , az Orfzaig Bn'rája , а’ Nádor Ispány’ 
és Orfzág выдать itélô mesterei, а’ Kaîptalanok, 
és hîtelès gyülekezetck. A’ Várusokra nézve a’ Tár 
nok mester, I's Horváth ’s a’ t. 0rfzágokra nézve 
n’ Ban. Kisebb hiteles pecséttel birnalr. a’ так; 
(kcrûleti) Táblák, Vármegyék, Várusok, falúk а; 
öket illetö tárgyokx'a nézve. 

Hiteles pecsét közönségcsen hîtelt Гиен-е: az ok 
leYélnek azon tárgyokra nézve, mellyck а’ pecse'ttel 
¿lo közY hìvatal’ hatalmának te'réhcz tartoznak. 

 

velö's , паду nyomós okok .- ' 

jokért, és mindnyájan езду. y 
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Speculari , Í'zemlelö'dni , vis 
vgálódni, kémleli'idni. 

Speculans , „hafzon kémlô , 
efzmélkedô. . 

Bpeculatio', hafzon kémlés , 
efzmélkedés. 

Speculative . el'zmélkedôleg, 
. laal'zonkémlclöleg. 
Spiritus , vel inspiratio , 

lìellet: regi/zó, (Sicil-l' , 
J'çaucb. ‘ 

Sponsalia, eljegyzés, kéz 
fogás . gyürú váltńs. а) 

Sponsalium (займет, a’ jeg'y 
kölésnek ereje.. 

Sponsalium делит , jegy a 
мацы: ,- гиду mmksm'l. 

lSplzragistica, pccsót ösmé 
rés. Vido Scientia. 

Spontaneitas , >önliénység , - 
önkint valóság. 

Spurius, Vide /Iscendentes , 
et Descendentes. 

Spurcidicus , lepcses fzájú, 
lözér. 

Scurra , in loquendo (15.9.90 
[или , undok belzédü , 
kaczér bcfzéd , trdgár . осв 
.mány , mosdatlan befzéd. 

Stallum аде/ай!‘ ,Jígyvédöi 

[внешнее . fzabadság, ü 
gyéfzkedhetés. 

Statarium „щадит. пуп 
monn büntetö itélö Pzëk, 
:illó bi'in törvény, пуст 
Ьап itélŕ'í fzék, n’ Репа úl 
ló 'törvény , ‘паду kul-ta 
törvény. 

Statio, állás, óllapot, pós 
и! pihenö . ( kierefztö. ) 

Sfatistica, Vide Scientiae. 
Шиша/ш militia , fzálló ka# 

(отвёз , (fekvö , гиду 
lhnyázó Кишинёв.) l 

Transennans, úlazó, 
költözö katonasá 

Status , {Шаром 
benlótel. 

Status vet Ordines Reg/¿i . 
törvénytévö balalommal 

lßiar , mi 
\ 

mak, és Rendek , паду rö 
videbben Orfzágnnk Rend 
gyen 

Statutio . birtoliba “(паша ‚ 
bévezetós , Ízállitás. Ь) 

In ca ite boni ‚а‘ jó 
fzág’ dere :inn , a’ f6 )ó 

 

fzágban. 

а) Csak azok jegyezhetik el egymást, a' kik a’ jöven 
d6 házasságrn гей állhatnak; ugyan aze'rt а’ félefzů 
ck, шпата ; hagymáfzók, `fanatici' ,- megtébolodottak, 
amantes ‚- efztelenek , stulti ,- bolondpk, [мг-50.95 ’s a’ t. 
cggy últallyúbun nem агга valók. 

й", llogy a’ lI'zomfzédolmak 
mlomány levél, nz 

l2) Ézen lxciktahis abban 
j'vlenlétében elolvastatvaîn az 
mlományos n’ fclkdrt jofzágnak birtokúba hevczcttc 
tik, табу is beiktnttatik. ‚ 

felruhaîzott négy álladal- y 
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.Statutio pura, „имении, 
depurisata, tilìtd, шагу 
sértetlen, ha a’ törvényes 
‚ша alntt senki ellene nem 
mandott; виду az ellene 
mondást elmulafzlotta; v. 
трепещи; так; elle 
ne mondott; va y meg 
tifztúltt, ha az e len mon 
dńsnak ereje ákármi módon 
elenyéi'zett. ° 

Statutionalea,beiktató levél. 
Statuta, állitmányok, fzaf 

Мной, rendelés, végzés. 
lVon pugnent cum 

sana ratione, айву-ит 
ие, aut regni libertad zus cardinalibus, sem a’ 

йота élTzel, sem mások 
nok, sem az Orfzág’ sor. 
knllatos I'zabadságival öfz 
vp ne i'ítközzenek. 

Stellionatue, világ csalás , 
„аду fortélyos смыв. 

Sunto, világ сват, vagy 
fortéll os снам. 

„ внушите, béllye ezés. 
.Stitlicidiym , ház ere- , efzv 

terha , Штат-365, erel'z , 
csöpögés. 

" V`21111.: ltillioidii, ага, 
terlm’ törvélmye, v. ház 
ereßt törvény. 

Stipendium , zfold, hópénz, 
Stipendium Scholastioum ‚ 

oskolai segedelem рёва, 
vagy öfztön рёва. 

Stu or , arlmiratio, elhiilés, eäůlemedés. 
Stiluc curialis, tifzti irás 

mód; ( tifzti , паду hiva 
-talbéli toll.) a) 

Stola, papi bér. 
Subalternus, al til'zt. 
Subductio , levonás , elillan 

his. un' 

ваг/шлама , elkotyavotyé es. ' - - 

Subordinatio, fiiggés'. 
Subreptitius , alatlomos, be~ 

csufzott. 
Substantialis, állatos, saxk 

капните, fö, derék. 
Substratum, ‘Айву, tárgya 

zat. 

Subsummere , rol`z névcnn 
-venni , felvenni, (оп-01:11.) 

Successio _in jure, 

 

 

a) Nem következik, liogy 

dés. .- ‚ 

a’ mit ki tud, azt iól is ki 
ìudgya mondani, do az is i az , hogy senki а’ felůl 
jól nem fr, a’ mit nem tu , és ha' legjobban ша is 
vnlamit, de az ékcsen irás’ mestersége't nem сшита ‚ 
их: а’ mit tud is, ékesen kimondami nem tudgya. 
~Cicero. 

A’ fzaporo {гав nem tefzi a’ ió так; le ч’ i6 
irais, а’ Ьанщгзавоь Quintilian. ` 
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Viuentis nulla suc 
cess-io , nz élö’ javaiban 
nincs helye az ör'ökösö 
désnek, vagy an élönek 

- ninos semmi örökösse. а) 
uccessionalis ratae касс-5850, 
az örökösödési jóflág’ Urz 
tállyánnk kil'zakufztása. i 

In capila,-fejenkint. 
_ In дну-рез l»líneas , 

:ig fzerinl, „аду ágankim 
"nlós ~ 

Завсегда/2802, Kirůlyra 1.21.51 
his. 

Ad vi res successioni s, 
а’ mennyire az örökösödött 
шинам}; értéke felèril 

Antiqua, megag ott', 
капая: 32 efztendöt. fel yül 
múló örökösödés. 

Mutua соя/Цент sucd 
везло, hilves мы: köl 
csönös örökösödés. ` 

Collateralis, oldal 
:lgi örökösödés. 

Radieatur in соть 
munione sangvinis , et 
divisionis, ezen örökösö-~ 
dés épül a’ közös vérsé 
genn, és a’ testvéri köz 
ofztályonn. 

A tempore enatae 

successionis, az örökösö 
dés: megnyilttátúl Гони, 

Succrescens чипа, erefzt 
vény. к 

Succumbens, vefztes , ù'gye 
vefztett. 

Sucçumbere, ügyét спеша. 
ш. - 

Suflamino, fellázalìtom, fel a'zítom , izgatom , fìtetem'; 
ù'ltetem , гашиш, zen 
dit'eutll р. о. a’ népct. 

зажата/“ног, concitator , 
lázx'ló , lázal'zló , ingeni-~ 

-lö , felülletö, bujtató, Буи! 
lal'zló ; subs. Штаба , zenJ 
důlés. 

Summarium, sommázat. 
Superabundare gaudio, ö-h 

römmel bövelkedni. 

видимыми, bövelkedö, elesleg ‘МЮ. ` 
Superacuta посаде, éles ham 

gú. betü. 
Superarbitrium, bövcbb vis 

gálds , ударим. 
Su ererogatum, felesleg va 

ó kiadás, feleslegezés. 
Superficialiter rem consi 

derare, fútólag изыщет, 
feliilletesen eggy dolgot;J 

 

 

a) А’ meddìg a’ jofzágnak birtokossa él , addi ábban va 
lóságos örökösödést senki nem Кбит! et, és az 
örökösödéssel а’ kereset is jár; következik `ezen ál 
lftásblil az, hog 
a’ „на: tételne 

sem a’ negyed’ ki hasŕtására, sem 
сионизма nem iigyelhet ниц; а’ 

шщаьь lévö atyafì, mig а’ közelehh le'yö életben 
vaßyoll. 
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Su erjicies rei alicuius,fel- Ёж: , felle valaminek, fel 
lûlet. а) 

Superßcies terrae, 
a’ fold’ fzinc. ' 

Superfluitas , fclcsleg ‘11116 
sá 

‚Зарей/гастрит Vide Pro 
nessus. 

Su erioritas , elöljáróság , 
elsöség, (fösêg,) felsi'ibb 

её; , felsö rendenn vnlók. 
Superstitiosus, bnbonás. 
Suppositum, шьем. 
Surculus „штаммы cse 

mete- . 
Surrogatum, pótolék, ры 

ló cfzköz. 
sospendere, fel, megakaik 

Lani. 

Suspendere causam , a' pört 
felfrìggel'eleni , v. fiiggöbcn 

Y hagyni. 
Sussurratio , sullogás , fon 

dorkodás. 
Sylva succrescens , erefzl 

vény , terjcdö , nevekedö, 
Баш erdö. 

Symbolum, jelkép. 
Synodw, cgyházi gyüleke 

zet , ziinat. 
Sympathia , cggyenlö êrzès. 
бухтел-{а , mérseklet. 
Synonimus, azon jelenlö , 

eggyet Мета ,'cggy jeleu 
Юза, hason fzó, eggyér~ 
telmü. 

Systema, alkoló rendfzabás, 

 

alkolmány ,1 rendfzex’ , ш 
ldományos épülct. 

l 

javaslat, projection.y ’s а’ t. 

а) Az at, és et csnk l'gékhül formál magáne'rthetôket. 
Jó Гипс tehál'; mindezek: (Ишиас, ванна/ют; müve 
let, eßectus; ]övendölet', oaticiniu/n _: fejeiet, caput : 
tárgyazat , substr-alum ,~ 
Iìllcnhfm roll'znak стаи]; ez felůlet, superficies, merk 
а faut nem ige, hanem réfzecske (partícula.) 
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Т. 

Tabella confrontationis , 
öfzve eggyeztetö lajstrom. 

Tabula, törvénylìék , itêlö 
fzék. 

Tabula Magnatum , Её Ren 
dek Táblája. 

Tabula Зимним, Rendek’ 
Táblája. 

Tabula Districtualis, Ke 
rületi Taibla. . 

Tabula Regia , 
Tábln. 

Tabula Se te'mviralis, Hét Bl'rús ( Ёёъ 82ешё11уй ) 
Tábln. a) ` l 

Taglia, fogóbér, fogásber. 

Királyi 

\ 

Tactus in musica, (Шё 
mérték. ' 

Talia , fzintannyi , hasonló 
(vil'zonlás, vagy vifzont; 
taglás Ь) 

Poena talionis, Съеш 
ért I`zem. Sa'ndor шаг/т 
’s a’ t. 

Tarifa, vám , паду böcs 
lajstrom. 

Taxa, убивая. 
шиизм , taksds , váltságos. 
Тащи-е, vneágolni. 
Taxa щемящие, türe 

delembér. 

a) Fö Törvényfze'ke Orfzágunknak а’ Septemvirális Tábla , 
melly egyébb ВШИ: elött folytt, ésa’ lépcsönkint való 
fellycbb vitel’ úttyánn elcjébe terjefztett pöröket meg 
másolhatatlanúl elinte'zi , cgyedûl azokat terjcfztvén 
megerösítés швец 0 Felse'ge'nek fzíne eleje'be, mel 
lyekben a’ gonofztévöt halálra Ките. 

Ь) A’ Talia olly hüntete's , a’ millyent a’ hamisan Ре!— 
adott fzemély bünös тёте nézve megérdemlett vaina. 

L_.ÑMTÑ-v* 
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[найденыш , haza 
üság’ vdltsága. 

Tavernicuc , Т árnok , cete--V 
ros ue Barones Ragni Мы! 
' i :.ti Toll 13. lap. a) 

.'l 'avernicalis Sedes, Tárnoki 
Szék. 

Telegraphus, tavúl 1'ró. 
Telonìator, “шов, vóm 

fzedö. 
Tener , gyengêd. 
Tenere, gyen éden. 
Tenuta,teleke , v. fóldeb 
Terminus ,- halár ‚ item: 126 

kilétßlß ч 
Terminus technicus ‚ remck, 

ru. mesterfzó. 
’ 'erminus ртам-12:35, vég 

határnap, fu. zárnap. 

 

Terminus слаще, pörfzd 
knfz. 

Sub termino judici 
огит s. Sie 1mi, «hör 
vénykezésne 82.1 s t v á n’ 
иприта kifzabott üdejc' 
nlnttgvagya’ Sz. Istválì 
napi törvényfzolgállatás’ 
iideje alatt. _ 

Terrae facies, РОМ’ 1`21пе. 
Superfan-icm ген-пе, 

fóldfzl'nt, á’ ЮН’ fzl'nénn. 
Vide Superficies. 

Тег-гладит, fòldvám,föld- 
bér. 

Telluril stratum, ЮН’ {е— 
rülele. f 

Teslamentum , utolsò , vég 
sö inlézet , végsô rendelés, 

 

а) Ezenl végfzócskák: подыши, a'fs, e/'z vulämì körül 
vnló foglalatosságot jelentenek, e's nevékln'ìl (‘02111211 
на]; fznvakot, р. о. polla'rnol', afztalnob, uduarnob, 
(‘стула/Ь (vide Sectidn'em I. pag. 13.) Ügyef/‘z (vide 
Lexicon sub Achlocatus),'juM/`x, дине]: ’s a’ t. 

Az at , и, él: pedig ollyan végfzócskák , mellyck 
csak csupán l'gékbůl formálnak fó nevelget, e's nem 
ìnüvelést, llanem magát а’ müveletet (фёсшт) je 
lentik, p. о. gondolat, tárgyazat, substratum; ja 
vaslat , pro/'scrum ,- látfzat , phantasma ; hnsadc'k ’s a" t. 
Különös gyze'st e'rdemel ezenv fzó ходим. melly 'e némellyei fzerint annyit tefz , mint occa/mmm, nem 
pedig сателлит, сшитым, és helyctte javasolta 
их ezen régl fzó шпагат ; de azért még is iól van 
mondva: a’ литыми}: 
hae, seu complcxus. 

foglalattya,» opel-is continen 

A’ many, телу csak cselekvö l'ge'kllez гашиш , 
р. o.- hagyoma'n] ¿io sub А.) ’ иеитёпу ’s a’ yt. (Vide Салати— 
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l nycsségek. 

ystan, витых-026 akaratunk 
па]: elégse'ges, érthetö ki 
nyilatkoztalása. al) Solennitates, zertar~ 
Мной, jelességek, törvé 

Intrinsecae, belsök. 
.Extrinsecae, külsök. 
Libere guia/is de sua 

re (Барона, íntézhet ki 
ki lönnön »fzerzeménnyé 
ri'il I'zabadon. 
_ Res in specie legata , 

nevezet fzerint kijeleltt ,1.1. 
kifzabott vagyo'n. 

.Exhaeredare proles 
ex acquisitis , a’ erme 
Веке: kizárni , v. Нагад 
ni a’ fzerzeményre .való 
örökösödéshûl. 

Ac uisitori non est 
Найти. и statu indiviso 
congeneratíonales lesc: ac 
quisítis „стат, az n 
tysfiakkal ofztatlnn -Szer 
zönek nem I`zabadtu1aìdon 
maga fzerzeménnyéhùl a’ 
vele ofztatlan atyañakaL 
vegsö 1щё2е[е_ё11а1 Надг 
ш. 

Testamentum solenne , jeles 
intézyet. 

Testamentum authenticum, 

 

vet publicum, Её: hite 
‘lességü, v. hitelesen Ье— 
ч vallnlott `végintézet. 

Tastes rogati,me - kéretett tanúbizonyságoî. 
Simul constituti , 

гав-уши vlévö tanúk. 
.4d pias causas, ke 

gyes _hagyományú, шагу 
ajtatos слёт. ‘ 

Inoßciosum, »mosto 
ha, ‘над fzúlöi Шамана! 
ellenkez'o, v. illetlen. 

‚дай/Щи , tehetöség 
gel шиши. 

Inactivum , Година: 
lan. 

.Praejudiciosum, sé 
relmes. 

.Rescindibile , fel 
‘bonthatà ' 

Nuncupativum , Гиб— 
béli. 

Illegale , törvényte 
len. 

Dolosum , csalárd. 
Ex defectu activita 

т, hatnlmát .fellyül mú 
ló, fellyül haladó. 

Ex defectu solenni 
tatis extrinsecae, 16:76 
nyes fzerlartásban fogyat. 
kozó. 

 

a) Az inte'zotnek tárgya egyedûl a’1`zerzeme'ny, ezen Гиа 
badság meg van valamentig llatározvar. Pagny, végsö 
inte'xeteínknek egyedûl csak sajátunkhan le'vô jófzá 
gaink lehetnck tárgyai. 

Polgárì és pörös Зашёл‘ 

_ l 
' с 

. . I 

€Á' 100 
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Testamenti invalidita.’ , az 
iutózetnek erötlensêge. 

Testamenti панда: , nzin 
tézemck sükeretlensége , 
v. semmisége. 

Lea~ disponit, ut o 
mnia testamenta legiti 
mum sortiantur vigorem, 
n’ Lörvény rendeli, hogì minden végsö intézele 
törvényes foganatbn ’s tel 
lycsedésbe mennyenek. 

Testiculi, embergol ók,v. férjiì golyók, tököì. 
.Testimonium , tanúság , re' 

{её/яд. 
Teotimonium articulare , 

törvényes bizonyság. 
Т estimonium интендант, 

köz hilelességů bizou аде. 
Testimonium Capita are, 

Káptalan’ bizou айва. 
Testimonium ji eclignum, 

hiteles tanúhizonyság, hi 
мы érdemlö tanúbizonyság. 

-Testis , tanú. 
Oculatua , 

látolt, fzemtanú. 
Ангина, füllel hal 

]olt, hallomású (hallott 
Limi) fiillanú. 

Adjuratus , maghi 
telieteit, megcsküdieieit. 

Exception i obnoxius, 
kifogásL fzenvedö. 

Еде-сериале ma'or , 
minden kifogásonn ivì'il 
voló. ~ 

I'zemmel 

Prohibitua , cltilta-A 

 tou, o. me ilalmazmou. 
Fidedignus , hileles. 
Нашла , idoneus , al 

kalmatos , bizonyságot te 
lletö. 

Perjurus , lúdas , hi 
iefzegett. 

Interessatus , réfzre 
hajló. 

Uniformiter atene, 
еде—ушам; ,eggy ormánn 
willi». 

Dißbrmiter , nem 
eggyezöleg, kiilömbfóle 
képen valió. 

Dissentims, вузу-е: 
nem érLô. ` 

ï/arians , a’ vallást 
“шатаю, változó. 

Vacillans, têtovázó 
habozó , ingadozó. 

Contradicens , шаф 
val ellenkezö. 

выдают, eggyes, 
magányos , rideg. 

Singularis, singula 
ritate pugnante, ki'ilön 
{будущий való eggyes ta 
nu. 

Subornati , real bér 
lelett итак. \ 

Legalia reziuisita in, testibus, a’ tanú 'nak 161‘ 
vépy kl'vánta tulajdonsá 
gai. . _` 

Testi nonnisi jur-ato 
ответит, csak a’ шедш 
teztetett майна]: adalik 
(адамант) hilel. а) 

 

_ а‘) A’ törve'nyes önfzabad, és tanúvallásoliban, elöre Ьо 
csátván az el'ztendöt, hónapot , és пары: melliekben 
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T/mumaturgus, csudntévö. Thesaurus, kines. 
Theologia, Islenludomán . Titularis, czl'mes. Theor-ema, tudni voló, 612- Titulalio, czx'mcßmzime 

lílmány. ’ zet. ‚ 
.’1‘/1eoreti¢.-us , efzmélkedés- Titulatura, czímudás. 

béli, elme'lkedésûgyelö. Titulus, czl'm. 
In 'theoria , gondo- Titulus Im erantis , Май n' 

10m l'zerint, vé1tlében,el- Tifztilol at azi- 3. la 
mealkotmányban. pana. а) 

‚ .'l'hermometrum , hév mérö 
 

`a’ vallás kive'tetctt, azok kétfelé hajtott papirosnnlx 
hal lapjára különös fzámba 1'ratódnak, p. o. a’ f. ен— 

\ tendônek -- napjánn kikiildetésüuklnez Верея. itt és itt 
következendö önn fzubad, „аду tnnúvallást vettünk 
ki ’s a’ t. — А’ jolib oldalonn minden I'zńmlí kérdésre 
mint felelet következík -n’ vashan le'vöuek, чаду más 
tanúnak vallzísa, e's Еду folytatódik éz az elsö utńnn 
a’ második , harmadik , тазу több vallást tévök, чаду 
hizonyságokra ndzve is. A’ vége'nn решд mindeggyikbe 

- a’ vallást kivévô Tìfzteknek neve íratódik. 

a) In Propositionibus Regiis comit. anni 1790. (Királyi 
elötételck) Sacratissima Majestas, Szentséges Felség. 
---~ Sacratissímae Н. Да/евтгёе nomine etc. aisee [1e 
nigne signi/ïcandum: 0 Szentséges Királyi Felse'ge'nek 
’s a’ t. nevében ezel: мы kegyelmesen jelentetik. 

~ Ret obitum SS. солдат, Principis D. N. Regis 
ete. néhai Szentséges bírálkodó Úr N. ---- отгиб’ Ki 

' rállyának. Ibidem. 
Pta: reminiscentíae , boldog emlékczetû. 
Domini Status et Ordina, az (Тюк, nzaz, n’ 

Statusok és Rendek. _f ,. . 
Percàri sui Ведун: , ejusdemque _Domínorum SS. 

et 00. különösen kedves Magyar Orfzvágának , és an 
nak Úri Statussainak és Rendgyeinek. Ibid. (Мош— 
miban а’ Statusol: lxelyett а’ Karol: nevezés tetfzik.) 

Лат/дышло Regia, Királyi felkenettetés. -~ Ог— 
ganisatio Hegni, az Orfzág’ alkottutása. Ibidem. 

Iobbagyionalis „шиш, iohbágyl fzolgaaág. 
10 * 
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_ ̀  fzer, annyifzor. 

Titulos possessorii , n’ bir 
шк’ neme , oka, últya, 
Гите. »s 

Titulo mutui, mercedis», 
lucri kölcsön' , ñzetés’ , 
n ereség’ fejében. 

То erantia , vallás tììrés , 
' türedelem. ` 
Tolerantiae taxa, türede 

lem’ bére, “Шайба. 
Totus , könyvpolcz. 
Torrens , essö folyam. Sán 

dor Ist'uán. 
T oties , quoties , n’ mennyi 

Tractatus, érltekezés, апси 
dozás. 

Traditie,- мы adás, Маге 
adds. 

Traditie symboh'ca, jelál-4 
tal törtéuö. 

Traditie realise, vnlósńgoe 
дышат. а) 0 

a 

Traditie longo manu , ki 
mulalaissul léletett вши!— 
adás (holïìú-kèzzel) mefz 
I'ziri'il való. 

Traditie brevi manu, rö 
vid kézzel , kêpzeltetö, v. 
is rövideden: történö. 

Traditio, Eleinktül Гады! 
által jött tudomán , lia 
gyománynalr mon stik. 

Transactie, alku, békekö 
tés, eggyezés, pörbéli le 
engedö eggyezés. b) 

Transenna, Шваб katonasäg. 
Transenna этапам ‚ fekvö 

kntonnság. Vide S. ‘ 
Transpiratio , általgözölgés, 

kigözölgés, paradzús. 
Transportus, (ПЫЛЬНИКИ 

tais, fzálh'tás. 
Transumtum, más, máso 

lat, hiteles más чём]. v. 
másbn тыс levél. с) 

A’ jófzág’ dradahnánèk más ikdń'ûl »reáni leendô 
háromlása az Магма мы megylközönségesen véghez „6:— 
адаШь а’ jófzág, vagy'vaióságosan (машет) , az ingó 
рыдании kézbe adás, az ` atlanokban bevezete's által , vagy iel мы “Ssymbolireiä , _P. o. midôn a’ há; helyett, a’ háznak `k ' csa átadatik , vagy rövid kézzel , 
vagy holl`zú"kézzel , наз, mutatókepen, midôn az 
elterjedett átadandó jófzág шк iijjal пищащий. 

i 

12) А‘ ЬёЬеКбЁёэ’ Àfelbönthsbtathm mivoltának eggyetlen 
egg ока а’ърёшек ~kétséges (kétes) kimenetelébcn 
gyö шлешь - 

с) A’ hiteles másolat мы ertyük az eredeti levélnek 
hiteles helyenn гадя—щ I'zóra lett НЯНЬ“ (leíratá 
mit Vide Literas et Locus. 
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‚ ‚ 

l 

Transumtum authenticum , 
hiteles másba тем levél. 

Simplex , merö' más 
за (pufzla mássa). 

Transumtionale institutum, 
más тет ü yelet. Triangulum, äáromßzög. 

Tribunal, itélö- l:./agy 161‘— 
vényfzék. 

Tricesima , harminczad . 
Tricesimator, harmincza 

dos. 
Tripartitum , ‚Мл-таз tör 

vény. ì 
Triumphans , díadalmasko 

dó, nyertes, gyö'zô'. 
Tubus opticus , telescopium , 

fzemcsö , Ilzemlecsö'. 
Í'umultus, zendúlés , láz , 

‚еда/ед; innen van ld- . 
zadni, Миши‘ , concim 
ri, tumultuari. 

Concitare ad sedi 
tionem, lázafztaui, 1:12!— 
tam. 

Tzlitor , gyámatya , дуйте— 
Tutrix, gyámanya. 
Tutor naturalis, termél'zet 

fzerint voló gyámatya. 
Tutor legítimas , törvényes 

gyánmtya 
Tutor legitimus, et natu 

таз , törvény , és termó 
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\ fzet fzerint való gyáńmtya. 
Tutor testamentarius , 763 

sö штанги, v inlézeti 
gyámatya. 

Tutor файлы , rendeltetett, 
` adewtt, pártfogói душ, 

atya. - 
Tutor immissivus, avntkov 

ион: gyámatya. 
Tutore destitutus, дуйте] 

talan. 
Tutelatus, 1чуйшотоц. 
Тиши, gyámság, gyámol» 

эй . ITutglae onus eo ordine defer 
сиг, quo bonorum successio, 
a’ törvényes ámságnnk 
rendgyét az örö ösödésnek 
rendgye fznbja ki. 

Curator , gondviselô'. 
Tutelae, „et Curatetae ф. 

cium, а’ gyámi és gond 
víselöi hatalom, u. hiva 
tal. = 

Typographia , könyvnyom. 
таю mühely. 

Typographus, könyvnyom 
talón l 

Txyro, tam'tvány, inns. 
Туго militaria, új Клопа, 

újoncz. ‘ 
Tyronum лавина ‚ újon 

czoknak машина. 
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Ubieaiio, ионы. 
Unilateralis, egyfzerû, v. 

веду oldalú. _ 
Universalis , közönséges , v. 

mindenes. 
Universalis haerea, ming 

denben örökös. 
Universita: Scientiarum, 

n’ Tudományoknak közön 
sége , Tudományok’ вдув— 
teme; гуд/едет, inkább 
unitas , Gèinbslt), a’fme11y . е seg e jo an e`ezte~ tig? kil;g f6 Oskola. lVide 
Sc/Lolae. 

Universitas , közönség, р. о. 
az Ozl`zág’ Naggyainak 1:6 
zönsêge. [unen lehetue 
mondani = l'üzön, bañ Яве“: 
all, avvagy a’ tuila'gnaL 
тёплые, mindense'g. 

Urbarium , jobbágyi lzabás, 
urbáriom, melly mind az ~ 
umdalmaknak, mind pe 
dig а’ jobbág окна]; ше 
lességeit meg питона. 

Subditorum obliga 
Полез el praestationes, 

 a’ jobbágyoknak köteles 
ségei, és мамаш, vagy 
шитая. 

Beneficia et malefi 
cia , hal'znnvêtelei , és fo 
gyatkozásai. 

Intrauillana sessio , 
házhely , belsö telek , bir 
tok. D f fu e ectus ndi , a' 
teleknek hiányossága, v. 
fogyatkozásn. 

Exiravillana, 1611— 
sö telek , v. birtok (az az , 
а’ fzánló fóldek és rélek). 

lura subditorum , 
а’ jobbágyoknak igazai. 

Ifile 'ra sessie, egéfz 
telek, à iél, {- negyed,és 
ì u ulczados, 'mnyolczad 
tele ú jobbágy. 

[идиша pecora , vo 
nó marhák. ` 

Pascuum, legelú` 
Gleba, gai.' 
Lignatio, fájézásßůb 

re való , épúletre там. 
Giandìnatio , mak 
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кошма, makkolás , gu 
bacsfzedés. 

Epocillatio , когез— 
тащат. Vide E. 

Arundinatio , nádlás. 
Robota, Urdolga, nn 

pi fzolgálat. (na kelettül, 
napnyu odlig) s ba Гит 
шт а ши'пЫга való me 
netelt, és viÍTza övelelt,’s az eletésnek (разница), és 
itatásnak (aquatic) üde'ét. Su ererogatae rob 
tae, fe esleg, u. köteles 
ségenn fell'yül telt [201345 
lntok, u. Urdolgai. 

De ушила!‘ institu~ 

О"_ 

Robotarum etc. re 
luitio, a’na i fzolgálatok на}: , és egyég томским; 
kél`z pénzúl való megvál 
шва. 

Longa vectura, hofz 
fzú fuvarozás (négy mar 
hás fzekeret hoII'zú fuvar 
alzi álll'tani. ) 

Contractus , conven 
tio , megeggyesülés , kötés , 
alkukötés. ‘a ) 

Transmigrans colo 
nus, шансами.) 

Libera migratio , 
fzabad шиш (de csak 
ńgy, ha illyen johbágy 
mind a’ köz adórs, mind 
az urasógnak járnndó adó 
zásokra nézve mindenek 
röl eleget telt.) 

Iobbagyionatus per 
petuus , örökös jobbágyság. 

.Äbolitus ex integra, 
egéfzen eltörülletett. 

Regulatio sessionum 
jobbág-yi [шабашишь us montanum _. Неву 
vám , hegyvám’adomány- 
nya. . 

Exaestimati'o colo 
ni, a’ jobbágynak мы; 
csůlésè. 

Exaestimatus , МЫ)— 
csůltl. ‘ 

Semet quoad prae 
 

'enda itus , et гейша in 
robotam imputatione, a’ 
közelebb , v. Щипцы) 1é 
vö helységekbúl fzolgálat 
ra jövö jobbágynak az ura 
ság’ dolgára lévö jövetele, 
és onnnn villfta menetele 
mennyí iidöbe fziímldltas` 
son. Az oda jövelele, és 
viÍTza menelele тешит 
gyöna’ fzolgálnt’ Гита 

a. ' - 

Manualis, jugalis r0 
bota, kézi, umarha I`zol- 
напав (vonyós marlzával tc 
endö fzOlgáIat, главу igás 
nap). l 

Inquilinus, zfellér. 
Merces, bér. 

a) Ezen kötc'snek olly tulajdonságúnak Ее" lenni, hogy 
-а’ jobbágyság’ sorsát meg könnyebbítsc, melly pontok 
azonban ezen kötc'sben ki nem merfttettek, nzokrl. 
nézve а’. jobbágyi мы: fzolgál zfinorme'rtekúl. 
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папства urbariales latis 
determinationibus bona, 
vel amica modalitate sub 
mittere, magokat n’ job 
bágyi гидами}: Егайпг ho 
zott végzéseknek lzépsége 
sen ища velni. \ 

‚ Processus ex втё 
tie'colonorum, a’ jobbd 
Буй sanyargátást bofzúló 
por, 

Excedere limites fle 
fixae штат, a’ kije lellt iialalomnak шиш-1: 
.athágni- a) 

Urbura , bányabér, чёт, 
v. jövedelem. 

Urburariatus , bdnynbéri 
tifztség. 
rburarius , balnyavám [йе— 
dö, ado. 

Usueapio, hirtokfogás, ha 
fzonvétel. 

Usura, uzfora, törvényte 
len Катит. 

Usurarius . uzforás. 
_U suroboratio , erösl'tés , bir 

tokkal erösl'iés, Година 
tossá léiel, _ 

[Леш-рати ‚ bol birkokos, 
bimngolóf 

 

Usurpare, vele èlnl, Tzo 
kásban tartaui, bitolni , 
bitanvolni. 

Usus, izokás, vele élés, u. 
élés , hafználás , _ hafzono 
lás. 

Usus paci/icas, bëkességes 
birtok. 

Usus яги-[линз , háborgatott 
birtok. 

Usus reoarius , выдави; 
birto . 

Наш snbreptiti , идиотов 
birtol'x. 

Longaevus, paci/icas 
usus _possessorii supponit 
ejusdem proprietatis jus, 
n’ húzamosan tartó hékes, 
séges birtokban való lètel 
gyökeres gyam'tást [zül а’ irtokosnak зам: igazárúl. 

.dd notitiam publi-v 
cam exercitus, nyilván 
ságos. 

Usus [палим hafzonvétel. 
U sufructuarius, halzonvevô. 
(Лепила, házi hutor. 
Utopia, sohonna. 
Uxoricidium , fçleségölés, 

 

а) A’ Íqlibágyi Ганы: iránt intll'totl рёва]: а: Úrl'zók 
elött vetetnek fel, honnét a’ Vńrmegyének ite'lô ize 
kéhez felyebb vitetnek, innét pedig а’ N. Melt. Мн— 
gyar Kir. Нации-Щ Tanácslioz, ós végte're (csnk né 
melly esolelibcn) О FelségínL-k fzíne’ clejúbc lerjcl'z 
шаек. 

i 
_M_` 



п 

 

Vacantia, iífztiiresség. 
Рас-{Намет télovázva. 
Vaccinatio , tehén, 1J. men 

tö >himlö ollás. 
I/adimonium , kezesség. 
V us , bitßn , lödörgö , llázér , lödör ,gkóborló, kos 

lató , kuriltyoló , üllö sillö 
. р. o.tolvaj jófzággbitang 

ló ; mindenét elbitangolni , 
bimngolmuîs (omnia pes 
sumdare). 

Vagabundus , 
kergö. g 

лишив , foganatos , sùkeres, 
helyes. 

шиши ‚ suiker , fsülceres sè , hel essé , оваций. I/alär, érliâk, îöcs, divat, 
. o. most kezd (“науд lian lenni n’ Magyar nyelv. 

I/'alum , lérték. 
рад-дав ‚ hiúság , hilßág 5-— 

vanas, hiú, hivsd os`, hit ságos , régi [яд ¿mja/¿y 
итал. 

Í/ectigal , Vám. 

kóhorió , a. 

Ifectigalium дуг-шлёт: con 
tribuentes exhaurit , et 
depopulatur regionem , a’ 
terhes, és felesleg való 
vámñzetés kiiiríti az дав, 
zó népet , és a’ tartományt 

I/pnfztává tel'zi. ест: , сварит fa, tgémfa, sorompó (le ’s elvonó 
-äyaksás , gerenda) вы fzo or. 

IVecturisalio , Í`zekerezés. 
Vegetabilia , növevények. 
шит. ‚ peplum , mkaró. 
Velamen , tegmen . vestis , 

zekbül ‘тюк: meztelcn , 
mezôtclen , most pedig me 
zítelen. 

Velum ro вехи sequiori , 
orcza orék, orczaboriték. 

Vellimre , hánytorgalni , 
bizgntm' , fìlymálni. 

Veredarii, folyók, folyo< 
sók, régijizo'ßa'thory 
итал . 

 

Verecundia, fzemérem, [Мг— 

mez, mezö, régi [лба e»` 
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„так a’ шиш, mall fzéke és legbizonyosabh 
пицца ennek a’ fzép тщ 
donnak. 

Veritas, valóság, Единая. _ 
Versutus , 'agyhfúrtt 
Угу-аспиде)‘ , teiöç arányoz 

vn , függôlegesen , tetö’ 
ïegyében, ша’ aránnyá 

an 

Утра-[Ша , böregér , de 
nevér , .fzárnyas egér, Щи 
devény , börmadár. 

Ventus , tiles , кишок. ’ 
Vetitum. , tilalom. 
Реж: , kötekedés , bofzontás. 
Í/ ia juris , törvény’ úttyánn. 
Í/ia facti , hatalmasnn , erö 

I`zakknl , maga’ fzabadsá 
вбил. 

v Via тиши!“ ‚ kérelem’ út 
tyánn. _ 

Fia gratiae, kegye1em’út~ 
tyánn. 

V ia propter excavation“ 
impracticabilis ._ kátyós , 
vag kátyolós Щ, az az, 
lyukakkal és mély kerék 
падшим megromlott l'lt; 
kályó , kátyol substant. 

‚дошёл potestas , képviselö 
hatalom. n 

Vices gerens, I`zemélyviseló’. 
Vicesimalitas, húfzad. 
Vidimare , mássát igazoln i, 
_ igaznak vallani, 161011102— 
ni, L'ítomásozni; p. ok. 
ezen levelet, vagy irás: 
hitelesen öfzve eggycztel. 
vén az eredetivel, annak 
yalóságos mássáuak lenni 
megösmerem , v. vallom. 

Идиш jus , özvegynek Ева— 
za. Vide Ius. a) - 

Vigilia, 61‘ ‚ örizet,ünnep’ 
estvéje. _ _ _ _ 

при nocturni , é1e11 vir 
rafztók , s’ kik tüzre Сног— 
galmatosan vigyázni , és 
minden órát megkiáltaui 
kötelesek (bakterok )‚ 

Vigor , Мчат. 
Vilipendium, довёл-165. 
72'пси1ит , bánatbér , kötés. 
томно sedriae , fzéksértés. 
Violationis poena , Í'zêkbán 

tás’ terhc. 
Violentia , hatalmaskodás. 
Virgatio , veffzözês , veffzö 

 

csapás. 

р) A1. adományi бей jófzágnnk birtokában haláláig,vagy Y 
Ген-Пиза meneteléig,r özvegyi iussal megmarad а’ mag 
tulannak özveggye , az'utánn I'záll annak uradalma az 
ofztályos attyafìaira. A’ magtalan áltnl fzerzelt adomzi 

‘ n_vi jófzágnak birtokúban hasonlóke'pen az öxvegy 
lialáláig , vagy fe'rjhe'z meneteléig megmarad, пашни 
annak uradalma egyenesen a’ Felségre fzáll, ha а‘ 
fe'rlfi inte'zetlenül людьми, és a1. ofztályos atyafiaknak 
nevel az adományleve'iben nem щипать. 
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Virtus, erény, iobb, mint 
rény, Szabo' uta'nn. Lel 
Ы júság , melly kötelessé 
делишек iifzia indi'tó ok 
húl való tell esl'tésére eröl 
ködésbeu d1 . 

IÍfirtuatia jura alicuius, 
mindennémü várandó Ева 
zai , jussai. ' 

‚Издано canonica, megye 
járás. 

V ¿sus repertum , orvosi vis 
дала: , tapafztalás. 

Valenti non Л! injuria , nem 
fér sérelem az ишакам 
hoz. 

I О 

V отита , Шпагат. 
Votum, fogadás , voks. 
Votum solenne , fecrzetcs 

fogadás. 
*Votum consultatiuum, ша 

nácskozó voks. 
Votum informativum , ш— 

dósító voks. 
Votum deciaifvum, пашт 
Vzó токе. l otisatio, vokso a's ‘vll rzóadás. ’ gy 
Vox , uocabulum, Гид. a) 

Nationalisatae ‘uo 
ces, megatyallságositott , 
megnemzetesi'tett Ишак. 

 

 

a) Hibáznak azok, kik a’ fzót а’ töbhesben (in plurali) 
egyáltallyáhan jlzaualrnab írják, mert в’ 
külömhözô értclme vagyon; ugymint: 

f zónalr két 

1.) Szó, accus. [гм/ад, р1иг. пот. fzaual: all 
nyit (ей, mint vox, az az, bizonyos hangot, шагу 
bel'zc'dct, р. o. nem hifz az én fzavamnak, non credit 

xmeis verbis 1 nem vocabulis, ct glaubt тсйпеп 513301101 
nicht, нет Ешбгшп; — еппек az embernek já Гама 
van, bonam Ладе: vocem.' et hat tint glitt бгйтте. 

2.) Szó, accu/s. дм, plur. Nom. fzób, annyit 
ежу rél'zét, р. o. eggy~ 
гей, mint „дышит: ein Яве!‘ , az az , а’ befzédnek 

гм sem értettem , ne unam 
guident »uocabulum телам‘, Hasonló külömbség van 
а’ Németben is , ш îlìortc, ds bic шт: köztt. 

A’ fzo' töhb eggy arńnyra l`zolgailó hangokhúl áll, 
nzért, ha a’ Fortepiánonn a’ húrok mdìg (ветшали) nincsenek , csnk liangzanak, 1 

mcgl'vzavolva 
а pedig шенч 

venin-ak l`zavolva , fzo'llanak. 
A’ til'zti íraismódnak tifztaságára nézve köz l'zabás : 

minden idc-gen, a’ nyelv’ tnlaidonságával ellenkezô 
Гита]: ЫЬаЗзаК mind ukkor, midön azon путч/пек 
mellyenjalaki trui nkar, tulajdon e's helyes fzavaii пацан. 

1 
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Vocabulorum coadunatio , 

‚ L'ilhatár , horizon , védírás, 

Voca'buli derivatio ‚ fzóí`zár~ 
шпация. 

ICompoaítio , биче— 
tèlel , öfzvetevés. 

a’ fzók öfzvetélele , melly 
¿Ital több fzó úï öfzve olvnd , hogy belö 1151: csak 

А eggy mngányos fzó vá-lík, 
eggy különös dolognak 
meghatározńsára, р. ok. 

apologia, vide sub 11. 
70са1ш1а s_yr'zonima . eggy 

forma értelmi'i fzók. Vide 
Synonimum. 

Саше/щит, пе. dum 
uid nomine, seu 'voca Zulo designare volumus, 

nomi/lis», seu vocabuli de 
ландо/ют demua , Vigyáz 
zunk , hogy midön vnlamit 
clnevezni akarunk, akkor 
um körúl ne 1'rjuk , mert 
más a’ körül irás, más 

l/PedÍg az elncvezés. 
o cum declínatio , a’ Гиа 
vak’ hajtása , fzóhajh'tás, 
v. Ptórnásolás. 

syntaxis , fzókötés. 
Vocum/ormatio , fzókópzés. 
Voc-um pronunciatio , ki 

mondás (hangmérsèklés). 
вестимо , névra 

gnfztás , névhajh'tás. 
Conjugatio, 1512118] 

togntás, {вех-119112145. 
Constructie , a’ [ИЗЪ 

nak öfzvehelyeztetése, v. 
rövidcbben : mondás. 

 

.Dialectus fzó» va bßrzedejœs, ’ gy 

‚ 

\ 
Novarumvocum аи— 

ctio штат: non est con 
вила, dum usuatae anti 
guiores praesto sunt , ut 
и: ex lingua extranea 
mutuatae , ast jam patria 
дола/пе, GZ új fzavaknak 
I`zaporítása mind а<1с158г nem 
tanácsçs , mig fzokolt ré 
gieket találunk, ha ezek 
idegen nyclvekbül köìcsö 
nözött, és állandó fzokás 
által megnemzetesl'ltetett 
fzavak шпица]: is. 

Nomen , név. 
’ Pronomiaa, névmás 

sai, ‘ 
Participia , réfzesû 

lök. . 
Prae- vel postpo 

sitibnes, utóljárók. 
Adverbia , határozók. 
Саши/юбилее), е — befoglalók. gy 
Intcrjcctiones, köz~ 

bevetök, v. indúlatjel. 
Pronomen demon 

srativum , mutató név 
mássa. 

Verbum., l'ge. 
[гл/гель, hajh'tás. 
Casus, ejtés. 
Substantiuum , та— 

gánérthetö , fö név. 
‚ Ай/ссдйшт, mellék 
пётъ'Р 

Indicativus , jelentô; 
imperativus, Parancsoló, 
optativas , óhalló , infini 
tivus modus , мни-021111111 
mód. 

Tempus praesens, je 
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„наш, uturum, jövendö 
iidö. _ ' 

Äßia'um, ragafzték , 
‘а xa ранении,‘ birto 

_ kos ra afzlékok. ßocalis , magány 
hangzó , солгала/ю , más 
salhangzó. 

Singularis numerus, 
rideg, pluralis, többes 
Рвань. 

Genus, nem; dife 
rentia masculina', et fe 

lenvaló удрали-{гит ‚‹ el- ' miivelö; passivum, I'zen- y 
паб ; verba potentialia , 
tehetö {дек , о. wig-hat, 
üt- het "s a t. , 'yerba fa 
сгйёъи, müveltetö ígék, 
р. o. 'vd-gat, üt-tet ’s 
a’ t. ,-freguentativa, több 
fzörözö, р. o. ‚ай/сдай, 
ütöget, ше11 ek a’ csele 
kedetnek töb fzörielöfor- . 
dúlását jelentik; auxilia 
ria , vsegitö {ее}: , p. o. ir tanz vo t, [мат vol/La, 
[мат le'gyen ’s a’ t. 

’ nyöstény nembêlikülömb 
minini generis, him és Voll/ptas, kén Пядь-Ы}, 

regina) ,- eliciosus , ki 
jes, régi [ай . 

мит'щьбиер nem. Velu tatum~sectatio,kény- 
Verbum activum , . 

ség. 

\ 

Z. 

Zelare, búizglóêkodni. Ы ot ia, èts, in' - Задаешь, выжег? e's Német Biff“ fzóbúl kóhol 
legjobban nöféllés. щек. _ r 

Zelot pus , {ша , féllékeny, Затащив ,u leltarto.l 
nö eltô. Zona редиса, 121,67. 

‚Зет, búzgóság. * 

Zerus , nulla; сайт/ай is 
fzokús печени, de ez a’ 
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Toldalé'k. 
’ т. 

A’ terme'fzeti hangbúl , és zórge'sbůl ei'edett némclly Типы. 

i. вытянешь а’ juhok а’ kosoklial(beregletnia’ju- 
holint , aves ad садит mittere 

2. Bernyákolni, vernyákolni a’ macskák fzokmk, паду 
шшоаш ‚ nyávogni, miogni, miogatui. 

3. Búgnak а’ galambok és gerliczék, nyôgnek, hui-uk 
Коша}; .— turhokolnak ( innét galambbúgás, buroklás ‚ 
buliklás, turbikolás, nyögés 

»1. Dilznóröiögés, görögni Гиена]; а’ Difznók (grunnire )_ 
5. Kigyók’ sívása, sivilásav, az az síivöltése, sibilus, видал 
6. Csiiholás, ceehelee , садит. latratio ferarn persequen~ 

tzum , ny|fogni‘,- és nynfogni a’ vudáfzebek fzoktak , 
шиши а’ vadat ищешь - 

7. Iîatt, patlogni, paltani, paîtantani. 
8. Pes, Iíesegni; ptr-fz, ptrùil'zenni, priiil'zenleni; tapa, lapso ni; top, коровий, toppanní; .sus , susoguí. 
9. Kurutyolni, régelni, rekegni a’ békák fznktnk; viez 

kándoznak az арх-6 hnlak u’ vízben; Клюв а’ varjú. 

30. Bonïni а’ méhek fzoktak, böngés , dongás ¿bömböl ni., ika módrn bögni. р. о. mit bömböliz . bönget 
ni, bögni , mint a’ tehèn , böngetés. 

. Durrognak ‘a’ Найти tigyúk., durranlani, пазу dur 
rogást tenni,nagyot (шпатом; heregnek а’ kutyák. 

hong; kukun't а’ kokos', mekeg n’- ecske; a’ jubba.. 
Seli gńâOg a’ мы; а’ kácsa sápul. (G. I.) 

. Morog n’ merlve; ordx't az orofzlán У; а’ bagoly hik' 
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13, Cscp, kong, zúg, zörren, zörög, сытая, csauog, 
dörren, dörög , rotyog, kopog, торов‘, csikorog. 

М. Nyerl't a’ ló; bög a’ marha; ига: az eb; czínczog az 
свёл‘; kadácsol a’tyúk; kelepelu’ gólya; csiripel a’ veréb. 

, 11. _ 
A’ Kerefztényeknek kerefzt neveik пазу réfzint Zfidó , e's Gö 
rög ставшей (C/ia'za'r Алёша N. Gömör Vármegye'Tábla 
Видала]: lcvcle'bül. Láád Tudom. Gyüjt¢m.1825. 12. Köt.) l 

Z f i d ó fz ó Ь. 
Ädrlm, nz az, {БЫК . 
Gedeon', pufzll'tó. - а ~ ‹' - 
Äron , erös hegy. 

' Ábraha'm, sokaságuak attya. 
Найти, fzeretet. 

_ `Iob, bánkodó. 
Moyses, vl'zbül kifognlotl. 
.Mi/idly, ki ollyan, mint az Isten. 
Ga'bor, шеи’ erössége. 

Gürögölc. 

‚ Andra's, erös {ёж-16. 
Pe'ter , köfzikla. 
Sa'ndor, felsegitö'. 
Miblo's , uépgyö'zö. 
Susanna, kellemetes. ‚ 

-Ánal денек a’ neákokun, e» ыёшеъеыш is mammal. 
kerefztnevek. 

_* 
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E r r a t a. 

Pag. Col. Ord. Error. Corrige. 
30. 2. 14. fzmélyesen fzemélyesen 
37. 2. - 6. cunia ecuniariarum 
77. in 'Nota ( Geoch) ( Geörch ) 
80. . 7. utnán utánn 
91. 1. 22. {визы-мацу tengerzfitony 
93. 2. 22. serény гиена , csendes. 
95. in Nota Senca Seneca 
96. 2. 7. nem ferm 

108. 2. 12. Vide Lexicon deleatur. 
112. in Nota 39. ke'relemlevélnek kegyelemlevélnek 

` -— -— 42. kérelemlevélben kegyelemlevélben. 
113. 1. ' l11. шито határzó. 
116. 1. 19. non . deleatur 
123. 1. 21. rem , y remedia 
131. 1. ult. atropeaa atropaea 
134. 1. 8. mennykövezö ágyú mennykövezés. 

— 2. ` '12. Pontes Fontes 
137. 1. 36. ASetentia Sententia 
140. 2. 9. ehülemedës elhiilemedés 

 

A’ következö fzavak a’ könyv? foglalattyában kitett „ 
Magyar értelmeikenn kivůl még a’ következendö 

ket is elfogadgyák. 
Pa . 8:? 

9. 
10. 
11. 
'18. 
25. 
99. 

Aequivalens, 1J. hasonlót érö'. 
Aggressor , и. megtámndó. 
Aggressus, 'u- megtámadott. 
Apologia, u. védírás. _ 
Assumtus, v. segéd. 
Catechismus , v. valláskönyv. 
In aequivalenti, u. hasonlótéröhen. 
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